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ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
ՍԱՐԳԻՍ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ

Բ. գ. դ., ԵՊՀ

ԳՐ. ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԸ ԿԵՉԱՌԻՍՅԱՆ 
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆ ՀԵՂԻՆԱԿ*

Բանալի բառեր. - Գրիգոր Մագիստրոս, սկզբնաղբյուր, մատենագիր, 
արձանագրություն, պոեմ, վանական, Կեչառիս, ազգաբանություն, 
պատմիչ, հայագետ:

Ժա մա նա կի քա ղա քա կան, ռազ մա կան ու մշա կու թա յին խո շո րա-
գույն դեմ քե րից մե կը՝ Գ րի գոր Մա գիստ րոս Պահ լա վու նին (985/990-
1058), մե ծա պես կապ ված է ե ղել Ծաղ կա ձո րի կե չա ռիս յան ան զու գա-
կան բնութ յա նը և  այն տեղ՝ հայ րա կան կալ ված քում, հիմ նել է վա նա կան 
շի նութ յուն ներ, ո րոնց ա վար տից հե տո նաև միջ նա դար յան նշա նա վոր 
ճե մա րան նե րից մե կը1 (նկ. 1): Եվ վեր ջին հար յու րամ յա կի մշա կու թա յին 
վայ րի վե րում նե րը ո րոշ ի մաս տով վե րա բե րում են և ն րա՝ ճա նաչ ված 
զո րահ րա մա նա տա րի ու մեծ մա տե նագ րի ան ձի և գոր ծու նեու թյան 
գնա հատ մա նը և վե րագ նա հատ մա նը: Դա րի ա մե նադ րա մա տիկ ճա-
կա տագ րի տեր այդ տա ղան դին եր բեմն ըն կա լել են որ պես դա վա ճան 
Վեստ Սարգ սի հա մա խոհ: Սա կայն ճա նաչ ված այն պի սի հա յա գետ ներ, 
ինչ պի սիք են Ղ. Ա լի շա նը, ֆրան սիա ցի Վիկ տոր Լանգ  լուան, Կ. Կոս տա-
նյան ցը, Գ. Մեն ևիշ յա նը, Ն. Ա դոն ցը, Լ. Մե լիք սեթ- Բե կը, Լ. Խա չեր յա նը, 
Հր. Բար թիկ յա նը, Ս. Արև շատ յա նը և  ու րիշ ներ, ժա մա նա կին կա րո-
ղա ցան շտկել պատ մա կան ա նար դա րութ յու նը և վե րա կանգ նել նրա 
բա րի համ բավն ու հե ղի նա կու թյու նը2: Քիչ անց, սա կայն, ծա գեց մի 
այլ խնդիր, երբ մեծ մա տե նագ րի վա նա շի նա կան-դպրո ցա շեն, ճե մա-
րա նա ստեղծ ման կա վար ժա կան ձեռ նար կում նե րը ո մանք ըն կա լե ցին 
իբրև զուտ շի նա րա րա կան մի մե խա նի կա կան գործ ըն թաց՝ վե րագ րե-

* Հոդվածն ընդունված է տպագրության 06.09.2019 թ.:
1 Մ. Աբեղյան, Երկեր, հ. Դ, Ե., ՀՍՍՀ ԳԱ հր., 1970, էջ 37, նաև՝ Ց. Սիմոնյան, 

Ակնարկներ հայ դպրոցի և մանկավարժական մտքի պատմության, Ե., ԵՊՀ 
հր., 1971, էջ 40: Վ. Ամիրյան, Ա. Թադևոսյան, Կեչառիս: (Հայտնություններ հայ 
մշակույթի), Ե., Էդիթ Պրինտ, 2004, էջ 64-71:

2 Տե՛ս Հր. Բարթիկյան, Էջեր հայ ժողովրդի պատմության և բանասիրության 
(հոդվ. ժող.), Ե., 1971, էջ 63:



4

ՍԱՐԳԻՍ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ

լով դա այլ անձ նա վո րու թյան նե րի, ո րոնք ևս կոչ վում են Գ րի գոր Մա-
գիստ րոս1: Հատ կա պես ոմն Գ րի գոր-Ա պի րա տի Պահ լա վու նյաց տոհ-
մին պատ կա նե լու տե սա կետն այժմ տա րա ծում է գտնում: Են թադր-
վում է, թե նա ե ղել է կե չա ռիս յան շի նութ յուն նե րի հա մա հե ղի նակ, Բջ-
նիի Պահ լա վուն յաց կալ վածք նե րի մի մա սի տե րը: Ո մանց կար ծի քով 
նա իբր շատ մեծ հետք է թո ղել հա յոց պատ մու թյան մեջ2: Ժա մա նա կին 
մեծ հա յա գետ Գ. Հով սեփ յա նը կե չա ռիս յան ար ձա նա գրու թյուն նե րը 
հա մա րել է հետ նա գիր և դ րա արդ յուն քում ըն դու նել Ա պի րա տին որ-
պես Գ րի գոր-Ա պի րատ Մա գիստ րոս: Սիր ված գիտ նա կա նի հետ ևորդ-
նե րը ո րոշ երկ րոր դա կան աղբ յուր նե րի հի ման վրա սկսել են շրջա-
նառ ել տե սա կետ ներ` ո րոնց հա մա ձայն` Պահ լա վուն յաց մի ան հայտ 
ճյու ղից սեր ված Ա պի րա տը դար ձել է այդ տոհ մի նշա նա վոր դեմ քե րից 
մե կը3: Թեև այդ տոհ մից սեր ված լի նե լու բա վա կա նին թույլ վար կա ծը 
և մա նա վանդ ուշ շրջա նի Պահ լա վու նի նե րի նա խա հայ րը լի նե լու ի րո-
ղութ յու նը չենք բա ցա ռում և մենք, սա կայն բեր ված տե սա կետ նե րը 
կա րիք ու նեն ա ռա վել խոր քա յին ու սում նա սի րութ յան: Այժմ եր ևան են 
գա լիս նոր փաս տեր, ո րոնց շնոր հիվ խնդիր նե րը պար զա բան վում են 
այլ տես ան կյու նից ու այլ լույ սի ներ քո4: 

Ել նե լով կե չա ռիս յան ար ձա նա գրու թյուն նե րի բա վա կա նին կա մա յա-
կան վեր ծա նում նե րից` ար վել են եզ րա հան գում ներ, ո րոնք խնդիր նե րը 
հասց րել են ո րո շա կի թյու րըմբռ նում նե րի: Դա հատ կա պես վե րա բե րում 
է Ա պի րատ և Գ րի գոր Մա գիստ րոս ա նուն նե րի նույ նաց մա նը` խնդի րը 
հօ գուտ Ա պի րա տի լու ծե լու, ին չը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս մանև րել 
ու զար գաց նել սկզբում եր կու, իսկ հե տո ար դեն ե րեք Գ րի գոր մա գիստ-
րոս նե րի գո յութ յան փաս տը5: Մենք վստահ ենք, որ Կե չա ռի սի վա նա կան 
շի նութ յուն նե րի հե ղի նա կը և պատ վի րա տուն հենց Գ րի գոր Մա գիստ-
րոսն է: Հենց նրա ա նունն է հան դի պում ան հիմն կեր պով կաս կա ծե լի 
հա մար ված տե ղի ար ձա նագ րու թյուն նե րում և  ոչ թե մի քա նի սի: Նա է 
նաև մա տե նագ րա կան աղբ յուր նե րի մի մա սում հի շա տակ ված ան ձը և  
ոչ թե Ա պի րատ Ա պի րատ յա նը ( Հա սան յա նը)՝ Հա սա նի որ դին6: 

1 Ն. Ակինեան, Ներսէս Լամբրոնացի, Վիեննա, 1956, էջ 372-373:
2 Տե՛ս Կ. Մաթևոսյան, Անի-Շիրակի պատմության էջեր, Ե., 2010, էջ 138-149:
3 Ն. Ակինեան, Ներսէս Լամբրոնացի, էջ 372-373:
4 Կ. Մաթևոսյան, Անի-Շիրակի պատմության էջեր, էջ 137:
5 Տե՛ս Կ. Մաթևոսյան, Անիի ազնվականության պատմությունից կամ երեք 

Գրիգոր Մագիստրոս, Ե., 2015, էջ 5-103:
6 Տե՛ս՝ Ս. Մխիթարյան, Մատենագրական տեղեկությունները Գրիգոր Մագիստ-

րոսի մասին, Տարեգիրք (գիտական հոդվածների ժողովածու), հ. 12, Ե., ԵՊՀ հր., 
2017, էջ 356-362:
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Այժմ մի քա նի խոսք մա տե նագ րա կան հի շա տա կում նե րի մա սին` 
բեր ված Ն. Շ նոր հա լու « Վի պա սա նութ յուն» պոե մի հա մա պա տաս խան 
դրվագ նե րից, ո րոնք վկա յա կոչ վում են այս խնդրի ա ռու մով շա հագր-
գիռ ու սում նա սի րող նե րի կող մից: Այս պես.

Իշ խա նու թեամբ շքե ղա ցեալ,
Զ նախ նա կան ա նուն ա ռեալ,
Որ Ա պի րատն էր հոր ջոր ջեալ,
Թոռն մե ծի Գ րի գոր լեալ, 
Որ Մա գիստ րոս մա կա նո ւա նեալ,
 Զայս տունկ բա րի ար մա տա ցեալ, 
Իս մա յե լեան հող մոյն խլեալ…..1 և  այլն: 
Բեր ված հատ վա ծը հար ցի վե րա բեր յալ ա մե նա կար ևոր դրվագ նե-

րից մեկն է, ո րը վեր ծան ման ու ըն կալ ման շփոթ է ա ռա ջաց րել2: Հե տա-
զո տող նե րից Կ. Մաթ ևոս յա նը հատ վա ծը վեր ծա նել է այս պես. «…Գ րի-
գոր Մա գիստ րոս էր կոչ վում նաև Ա պի րատ իշ խա նի մո րա կան պա պը 
(Գ րի գոր Մա գիստ րոս Պահ լա վու նին), սա կայն Շ նոր հա լին գրում է իր 
հոր տոհ մա կան ծագ ման մա սին, ո րը, որ պես կա նոն, ա րա կան գծով էր 
նշվում, ուս տի չպետք է կաս կա ծել, որ այս տեղ նշված իշ խան Ա պի րա-
տի պապ « Մա գիստ րոս մա կա նո ւա նեալ» մեծն Գ րի գո րը, հենց Գ րի գոր 
Ա պի րատն է»3: Պատ մա կան այս պոե մի բեր ված հատ վա ծը, սա կայն, 
վեր ծան ման այս պի սի հիմք չի տա լիս, և Ա պի րա տը Գ րի գոր չի դառ-
նում: « Մա գիստ րոս մա կա նո ւա նեալ» մեծն Գ րի գորն աղբ յուր նե-
րում Ա պի րատ չի ան վան ված: Շ փոթ մուն քի պատ ճա ռը թերևս` « Զայս 
տունկ բա րի ար մա տա ցեալ / Իս մա յե լեան հող մոյն խլեալ» տո ղերն են4: 
Եր կու ա պի րատ ներն էլ իս մա յե լա կան հող մից են ոչն չա ցել: Ա պի-
րատ յան ( Հա սան յան) Ա պի րատ ա վա գը ( Հա սա նի որ դին) սպան վել է 
1021 թ. ա րաբ Ա պուս վար ա մի րա յի ձեռ քով: Իսկ պոե մի շա րու նա կութ-
յան մեջ պարզ վում է, որ բա նաս տեղ ծը խո սում է ոչ թե նրա, այլ իր հոր 
մա սին ու բա ռա ցի գրում է. «Այն որ և մեր հայրն լեալ, / Զոր վե րա գոյն 
նա խա սա ցեալ,/ Հա գա րա ցի ոմն նստեալ, / Զ լայ նա լիճն լի քա շեալ,/ Զե-
րեքթ ևեանն ե ռա թու նեալ/ Յան կար ծա կի զնա հա րեալ»5: Իս կա պես, 
սա բա նաս տեղ ծի հայր Ա պի րատն է6, ո րը սպան վում է հայ րե նա կան 

1 Ն. Շնորհալի, Վիպասանութիւն, Ե., 1981, էջ 128- 129:
2 Ակինեան, Ներսէս Լամբրոնացի, էջ 385-386: 
3 Կ. Մաթևոսյան, Հազարամյա Կեչառիսի հիմնադրման պատմությունից, 2004, 

թ. Ա, էջ 79:
4 Ն. Շնորհալի, Վիպասանութիւն, էջ 108: 
5 Նույն տեղում, էջ 129-131:
6 Ն. Ակինյանը շեշտում է, որ դա Ապլջահապի որդի Ապիրատն է՝ Ներսէս 
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բեր դը պաշտ պա նե լիս, և  ո րին կա րող ենք պայ մա նա կա նո րեն Պահ-
լա վու նի ան վա նել, քան զի նա Վա սակ քա ջի որ դի Գ րի գոր Մա գիստ րի-
նո սի ( Մա գիստ րո սի-Ս. Մ.) թոռն է մայ րա կան գծով, բայց ոչ Ա պի րատ-
յան ( Հա սան յան) Ա պի րատ պա պը: Բա նաս տեղ ծի հայր Ա պի րա տը մա-
գիստ րո սա կան աս տի ճան և մա կա նուն չու նի: Ներ կա յաց նենք պոե մի 
նա խըն թաց` 1-ին հատ վա ծը ևս: Այն տեղ էլ գրված է.

Ի նախ նա կան հօ րէ սկսեալ`Ի Պարթ ևէն լու սա ւո րեալ, Մինչ ի Վա-
սակ քաջն հա սեալ,Այն, որ ա րեամբ նա հա տա կեալ, Հոր մէ Գ րի գոր որ-
դի ծնեալ, Մա գիստ րի նոս վե րա պա տո ւեալ.

Աս տո ւա ծա յին շնոր հօք լցեալ, Հորն մե րոյ նա հայր ե ղեալ, Ըստ 
մայ րա կանն միջ նոր դեալ1:

Ակն հայտ է, որ այս տեղ դարձ յալ խոս վում է մայ րա կան պա պի մա-
սին և  ոչ թե հայ րա կան: Գ րի գորն այս տեղ Վա սակ քա ջի որ դին է, և 
կաս կա ծի տե ղիք տրված չէ2: Նա է` «Ըստ Հո մե րի տա ղա չա փեալ /Ըստ 
Պ ղա տո նի պեր ճա բա նեալ / Յու նա կա նին ներ հուն ե ղեալ…. Աս տո ւա-
ծա շունչ տառ վեր ծա նեալ»3 հա մար վա ծը: Այդ մա կա նու նը՝ Մա գիստ
րի նոս ( Մա գիստ րոս), ու ներ միայն մա տե նա գիր Գ րի գոր Մա գիստ-
րոս Պահ լա վու նին և  ոչ Ա պի րատ Ա պի րատ յան- Հա սան յա նը: Ինչ պես 
ար դեն նշվեց, Ն. Ա դոն ցը, ո րոշ դեպ քե րում չհա մա ձայ նե լով հայտն ված 
ա ռան ձին տե սա կետ նե րի հետ, իր հայտ նի գրա խո սութ յան մեջ գրում 
է. « Հար գե լի Գա րե գին (Գ. Հով սեփ յա նը-Ս. Մ.) կար ծում է, որ Գ րի գոր և 
Ա պի րատ ա նուն ներ են միեւ նոյն ան ձի և  որ ՆՁԲ ուղ ղե լու է ՆԾԲ 1003, 
բայց Ա պի րատ Մա գիստ րո սու թեան պա տիւ չու նէր»4 (ընդգծ. մերն է): 
Ա յո՛, նրանք միև նույն ան ձը չեն, և Ա պի րա տը մա գիստ րո սա կան աս-
տի ճան չու նի: Իսկ այդ հան գա ման քը հաս տա տում է, որ պատ մա կան 
եր կու ան ձանց ար հես տա կան նույ նա ցու մը դառ նում է մեծ խառ նա-
շփո թի պատ ճառ: Ա պի րատ յան ( Հա սան յան) Ա պի րա տին (ա վա գին) 
չի կա րե լի նույ նաց նել Գ րի գոր Մա գիստ րոս Պահ լա վու նու հետ5, չպետք 
է նաև նրան շփո թել Ա պի րատ յան ( Հա սան յան) Ա պի րա տի (կրտսե-
Շնորհալու հայրը: Տե՛ս Ն. Ակինեան, Ներսէս Լամբրոնացի, էջ 385-386: 

1 Նույն տեղում, էջ 108:
2 Տե՛ս Վր. Վարդանյան, Պահլավունիները Հայոց պետականության և հոգևոր 

անաղարտության պահապաններ, էջ 77: Այս մասին գրած գիտնականներն 
այդպիսի եզրակացություններ չեն արել:

3 Նույն տեղում, էջ 109:
4 Ն. Ադոնց, Քննական Տեղեկագիր պրոֆ. Ն. Ադոնցի՝ ի մասին Տ. Գ. Յովսեփեանի 

«Հոգեւոր Կեդրոններ եւ Գլաձորի բարձր դպրոցը» ուսումնասիրութեան /գրա խո-
սու թյուն/. Տե՛ս Գ. Յովսեփեան, Խաղբակեանք կամ Պռոշեանք Հայոց պատմութեան 
մէջ, էջ 446:

5 Նույն տեղում:
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րի) հետ, ո րը Ն. Շ նոր հա լու հայրն է1: Մա տե նա գիր Ն. Շ նոր հա լին ևս  
այդ պի սի շփո թի ա ռիթ չի տա լիս, ինչ պես տե սանք վեր ևում: Նա հենց 
պոե մի եր կու հատ վա ծում էլ իր մեծ պապ Գ րի գոր Մա գիստ րո սին նկա-
տի ու նի, նրա մա սին է խո սում2, և կաս կա ծի ա ռիթ ու եր կա կի վեր ծան-
ման տե ղիք բնավ չի տա լիս: Իր «Ողբ ի վե րայ Ա րա մեանս նա հան գի» 
եր կում /չա փա ծո թուղթ ԺԹ/3 Մա գիստ րոսն անդ րա դառ նում է իր ազ-
գա բա նութ յա նը. « Բայց ա հա ոչ թո ղից չա սել զ Պարթ ևացն պա րու: /Ո՜ւր 
և Վա ղար շակ քաջ ի քա ջացն Բախ լայ, /Ո՜ւր Ար շակ և Ար տա շէս…»4 և  
այլն: Պահ լա վու նի նե րը և հե տա գա մա տե նա գիր նե րը հետև յալ կերպ 
են ճա նա չում ի րենց անշ փո թե լի նախ նուն, ինչ պես Ն. Շ նոր հա լին` Յոր-
մէ Գ րի գոր որ դի ծնեալ, / Մա գիստ րի նոս վե րա պա տո ւեալ…5: Հե ղի նա-
կը շեշ տում է մայ րա կան պա պի՝ հու նա կան ար քա յից մեծ պա տիվ նե րի 
ար ժա նա ցած լի նե լը, նա հանգ նե րի տի րե լը, բայց և շո շա փում է պա պի 
վա նա շի նա կան և «Զ վար դա պե տաց հոյլ ժո ղո վեալ»-ի հար ցը՝ գնա հա-
տե լով նրա կրթամ շա կու թա յին գոր ծու նեութ յու նը, որ Ա պի րա տը երբ-
ևէ չի ծա վա լել6: Մինչ դեռ Գ րի գոր Մա գիստ րո սը « Մայ րա քա ղա քի այս 
կյան քին հա մե մատ սնաւ և զար գա ցաւ…..իբրև մի մե ծա տուն և  իշ-
խան,-գրում է մեծ մա գիստ րո սա գետ Կ. Կոս տան յան ցը,- Միև նոյն ժա-
մա նակ նո րա մէջ չթու լա ցան հա կում նե րը դէ պի գրա կան և  ու սում նա-
կան գոր ծու նէու թիւ նը»7: Խոս տո վա նենք, որ այս ան ձինք` Ա պի րա տը և 
Գ րի գոր Մա գիստ րո սը, չեն հա մե մատ վում. ուղ ղա կի ան հա մե մա տե լի 
են: Այս խնդիր նե րում բա վա կա նին ան շեղ են Մ. Օր ման յա նի տե սա-
կետ նե րը, ո րը հիմ նա կա նում ա վան դա կան շրջա նակ նե րում է քննում 
առ կա հար ցե րը և  որ ևէ մե կին չի նույ նաց նում Գ րի գոր Մա գիստ րոս 
Բջնե ցու հետ 8:

« Հայ կա զեանցն սե ռի եւ Ար շա կու նեացն զար մի» մա սին հո րին ված 
պոե մում բա նաս տեղծ Ն. Շ նոր հա լին այս պես  կոչ ված Պարթև- Պահ-
լա վու նի ներ հա մար ված նե րի «մյուս ճյու ղի» մա սին կգրեր ա վե լի վաղ 

1 Տե՛ս Վ. Վարդանյան, Պահլավունիները Հայոց պետականության և հոգևոր 
անաղարտության պահապաններ, էջ 74-75:

2 Տե՛ս Ն. Շնորհալի, Վիպասանութիւն, էջ 107-109, 128-131:
3 Գրիգոր Մագիստրոսի Թղթերը, էջ 59-61:
4 Նույն տեղում, էջ 61: Նաև՝ Ս. Մխիթարյան, Գրիգոր Մագիստրոսի «Ողբ ի վերայ 

Արամեանս նահանգի» երկը, Էջմիածին, 2002, թ. ԺԱ-ԺԲ, էջ 76:
5 Ն. Շնորհալի, Վիպասանութիւն, էջ 108-109:
6 Ն. Շնորհալու «Վիպասանութիւն» պոեմում Հասանյան Ապիրատի և առհասա-

րակ Հասանյանների (իմա. Ապիրատյանների) մասին որևէ հիշատակություն չկա:
7 Տե՛ս Գրիգոր Մագիստրոսի Թղթերը, էջ ԼԱ:
8 Մ. Օրմանեան, Ազգապատում, հ. Ա, Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին, 2001, էջ 1559-

1691:
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դրվա գում՝ հա մա պա տաս խան հատ վա ծում, երբ խո սում է 11-րդ դա րի 
ա մե նասկզ բի դեպ քե րի և  են թադր յալ Ա պի րատ յան նե րի ( Հա սան յան նե-
րի) եր ևան գա լու մա սին: Բայց նա անհ րա ժեշտ չի հա մա րել դա ա նել, 
ո րով հետև նրանք այդ ժա մա նակ Պահ լա վու նի չեն, ուս տի ոչ էլ նրանց 
մա սին գրում է1: Հա սա նի և ն րա որ դի Ա պի րատ յան ( Հա սան յան) 
Ա պի րա տի մա սին խոսք չկա պոե մում, ինչ պես և  իր պապ Ապլ ջա
հա պի մա սին որ ևէ հի շա տա կում չի ար վում, քան զի նրանք դեռևս չեն 
հա մար վում Պահ լա վու նի2: Իսկ կրտսեր Ա պի րատ իշ խա նի հա մար, ո րի 
մա սին ար դեն խոս վեց, Մ. Ա բեղ յա նը ա սում է հետև յա լը, թե Ն. Շ նոր հա-
լու հայրն էր «Ա պի րատ Պահ լա վու նին…..: Նա տերն էր Ծովք կամ Ծով 
կոչ ված փոք րիկ բեր դի»3: Ի րա կա նում նա Հա սա նի որ դի Ա պի րա տի 
թոռն է՝ Ապլ ջա հա պի որ դին՝ Ա պի րատ կրտսե րը: Ն րա որ դի նե րը հո րեղ-
բո րոր դին ու մո րաք րոջ տղան են Բար սեղ Ա /1105-1113/ կա թո ղի կո սի, 
ո րը որ դին է Ապլ ջա հա պի եղ բայր Վա սա կի4: Այ սինքն՝ պա տա նի նե րի 
հայ րերն ու հո րեղ բայր նե րը խա չաձև եղ բայր ներ են և մայ րերն ու մո-
րա քու րե րը՝ քույ րեր5: 

Նկ. 1. ‹‹Գրիգոր Մագիստրոսի ճեմարանը›› (սրահ Սանահինում) 

1 Ն. Շնորհալի, «Վիպասանութիւն», էջ 104-107:
2 Կ. Մաթևոսյանը նկատել է, որ ‹‹Անիի պատմության դրվագները ներկայացնելիս 

Ս. Անեցին ընդհանրապես չի նշում Գրիգոր Գ-ի արական գծով նախնիներից որևէ 
մեկին…. բնագրում Գրիգոր Գ-ի հայր Ապիրատ իշխանը համարվում է ոչ թե Գրիգոր 
Վկայասերի քրոջ զավակը, այլ՝ եղբորորդին»:

3 Մ. Աբեղյան, Երկեր, հ. Դ, էջ 96:
4 Տե՛ս Կ. Մաթևոսյան, Անի-Շիրակի պատմության էջեր, էջ 137:
5 Ն. Ակինեան, Ներսէս Լամբրոնացի, էջ 386:
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11-րդ դա րի պատ միչ Ար. Լաս տի վերտ ցին մեկ այլ Գր. Մա գիստ րո-
սի չի հի շում, բա ցի Վա սա կի որ դի Գ րի գոր Մա գիստ րո սից, որ ի թիվս 
այլ գոր ծե րի` կա ռու ցել է տվել Ս. Կա րա պե տի վան քի ժա մա տու նը և 
ն րա մոտ գտնվող Ս. Գ րի գոր փայ տա շեն ե կե ղե ցին1: Իսկ Հա սա նի և 
Ա պի րա տի մա սին ոչ մի խոսք չի ա սում: Հա սան յան նե րը մոր կող մից 
են Պահ լա վու նի, և Մ. ՈՒռ հա յե ցին բնավ էլ Հա սա նին Պահ լա վու նի չի 
ան վա նում: Այս պես ա հա. «Եւ յայն ժամ /1073 թ./ Տէր Գ րի գո րիս /ի մա. 
Վ կա յա սեր-Ս.Մ./ գնա ցեալ ի մայ րա քա ղաքն Հա յոց, որ կո չի Ա նի, և  
անդ ձեռ նադ րեաց ե պիս կո պոս զ Բար սեղն՝ զքե ռոր դին իւր՝ զոր դի 
Վա սա կայ որդ ւոյ Ա պի րա տին՝ որդ ւոյ Հա սա նայ, որ ի յետ ժա մա-
նա կաց էառ զա թոռ հայ րա պե տու թեան տանն Հա յոց»2: Մա գիստ րո-
սի որ դի Գ րի գոր Վ կա յա սե րը (վեստ Վահ րա մը) 1073 թ. գա լիս է Ա նի և  
իր քրոջ որ դուն` Ա պի րատ յան ( Հա սան յան) Վա սա կի որ դի Բար սե ղին 
ե պիս կո պոս ձեռ նադ րում, ո րը հե տո գրա վում է Հա յոց հայ րա պե տա-
կան Ա թո ռը 1105-1113 թվա կան նե րին (նկ. 2): Այս տեղ « Պահ լա վու նի» 
ա նու նը գոր ծած ված չէ կան խամ տած ված ձևով: Ապլ ջա հա պի և Վա-
սա կի որ դի նե րը Պահ լա վու նի են մայ րա կան ժա ռան գոր դութ յան տե-
սա կե տից, բայց ոչ ծա գում նա բա նո րեն կամ տոհ մա բա նո րեն, դրա 
հա մար էլ պատ մի չը նրանց այդ պես չի կո չում: Ըստ Կ. Մաթ ևոս յա նի՝ 
Ապլ ջա հա պը ե րի տա սարդ հա սա կում է մա հա ցել, և ն րա զա վակ նե րին 
մե ծաց րել է մայ րա կան գծով պա պը՝ Գ րի գոր Մա գիստ րոս Բջ նե ցին3, 
ին չը հա վա նա կան է:

Ն րանց այդ ի րա վուն քը և տոհ մա նու նը միայն հե տըն թա ցի 
օ րեն քով որ պես բա ցա ռութ յուն կա րող է տա րած վել ի րենց ե րեք 
սերն դի հայ րե րի՝ Վա սա կի և Ապլ ջա հա պի, ի րենց պա պի՝ Ա պի
րա տի, ի րենց ա պու պա պի՝ Հա սա նի վրա: Ն րանք՝ այս թվարկ
ված նե րը՝ Պահ լա վու նի ներ են հե տըն թա ցով, միա ժա մա նակ և՛ 
Պահ լա վու նի, և՛ ոչ Պահ լա վու նի:

1 Տե՛ս Ար. Լաստիվերտցի, Պատմություն, Ե., 1971, էջ 85:
2 Մ. ՈՒռհայեցի, Ժամանակագրություն, Ե., ԵՊՀ հր., 1991, էջ 226:
3 Տե՛ս Կ. Մաթևոսյան, Անի-Շիրակի պատմության էջեր, էջ 124-125:
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 Նկ. 2. Գրիգոր Վկայասեր կաթողիկոս (Մ. Մ. ձեռ. 6988, էջ 389բ 
(1763 թ.)

 Ին չո՞ւ, վեր ջա պես, Գ րի գոր Մա գիստ րո սը «զլա նում» է խո սել «մյուս 
ճյու ղի Պահ լա վու նի նե րի» մա սին: Մի՞ թե նրան ծա նոթ չէին Հա սա նը, 
Ա պի րա տը, սրա որ դի նե րը, որ իր փե սա ներն էին: Արդ յոք նրան ան-
հա՞յտ էին Կե չա ռի սի ար ձա նագ րու թյուն նե րի տեքս տե րը: Գ րի գոր Մա-
գիստ րոսն այն հե ղի նակ նե րից չէ, ո րի աչ քից կա րող էր վրի պել որ ևէ 
ման րուք, կամ ո րի հա մար միև նույն էր, թե ի րեն վե րա բե րող ինչ-որ 
հարց կա րող էր ա նուղ ղե լի թյու րի մա ցութ յա ն  ա ռիթ տալ: Ա մեն տե-
սա կի թյու րի մա ցութ յուն նե րից խու սա փե լու հա մար Գ րի գոր Մա գիստ-
րոս Պահ լա վու նին՝ հենց ին քը, որ իր կյան քի վաղ շրջա նի թղթե րում 
ի րեն ան վա նում է «Գ րի գոր որ դի Վա սա կայ քա ջի», նա խա պես ընտ-
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րում է անշ փո թե լի Մա գիստռ/ր /ոս մա կա նու նը1 որ պես մա տե նա գիր, 
և  ի րեն ան վա նում նաև «Գ րի գոր Մա գիստ րոս Ար շա կու նի»2: ՈՒ ե թե 
Կե չա ռի սում օգ տա գործ ված այս պես  կոչ ված Գ րի գոր Մա գիստ րոս 
Ա պի րատ յան Հա սան յա նի ա նուն-մա կան վան մա սին մյուս Գ րի գոր 
Մա գիստ րո սը՝ Վա սակ յա նը, չգի տեր, և դա ի րեն չէր վե րա բե րում, 
ա պա ին չո՞ւ նա պետք է կրկներ նա խոր դի ա նուն-մա կա նու նը՝ խառ-
նաշ փոթ ա ռա ջաց նե լով իր տոհ մա բա նու թյան մեջ ևս: Եվ վեր ջա պես, 
ե թե կե չա ռիս յան 1-ին ար ձա նագ րութ յան ՆՁԲ՝ 1033 թ., որ ո րոշ հե տա-
զո տող ներ վե րա փո խում են ՆԾԲ՝ 1003 թ. և վե րագ րում Գ րի գոր Մա
գիստ րոս Ա պի րատ յան Հա սան յա նին, ա պա ինչ պես է, որ 1051 
թ. նա կրկին հան դես է գա լիս որ պես կեն դա նի անձ նա վո րութ
յուն: Մի՞ թե ե րե սուն տա րի անց կրկին Ա պի րատ Հա սան յա նը 
նոր կա ռու ցում ներ է կա տա րել: Իր « Գա մագ տա կան» կոչ ված (ՁԷ) 
թուղ թը ակ րոս տի քոս է և հո դում է՝ Գր իգ որ Մագ իստռ ոս՝ 
հու նա կան հնչու մով: Այդ կերպ են գրված Կե չա ռի սում ե ղած ար ձա նագ-
րութ յուն նե րը: Կա րե լի է նկա տել ան մի ջա կան կապ մա գիստ րոս յան ՁԷ 
թղթի և կե չա ռիս յան ար ձա նա գրութ յան տեքս տե րի միջև: Կե չա ռի սի 
«Եր կու ար ձա նագ րու թյան մեջ ևս, «Գ րի գոր Մա գիստ ռոս» գրո ւած է 
նոյն լի գա տու րա յով եւ նոյն ար տա սա նու թեամբ…,- գրում է Գ. Հով սեփ-
յա նը,- Յատ կա պէս ու շադ րու թեան ար ժա նի է ռ  եւ ր տա ռե րի կցու մը, 
որ հա զիւ է եր ևան գա լիս մեր հնագ րու թեան մէջ….ԺԳ դա րում»3: Սա-
կայն դա տե ղի է ու նե ցել և 11-րդ դա րում: Այդ դեպ քում հա մա ձայ նել 
մեծ գիտ նա կա նի վար կա ծի հետ չենք կա րող, քան զի դրանք հե տա գա-
յի գրութ յուն ներ չեն: Մինչ դեռ Մա գիստ րո սի հռե տո րա կան ո ճը զգա լի է 
ինչ պես նշված թղթի, այն պես էլ վի մա կան ար ձա նագ րութ յուն նե րի մեջ:  
Բո լո րո վին հիմ քեր չկան կար ծե լու, թե Կե չա ռի սում հի շա տակ ված Հա
սա նը նույն մարդն է, որ հայրն է Ա պի րատ ա վա գի, իսկ Գ րի գորն էլ՝ 
այդ Ա պի րա տը: Այս ան հա մա պա տաս խա նութ յու նը չենք կա րող ճիշտ 
հա մա րել ու դրա նից էլ բխեց նել մի Պահ լա վուն յաց «ան հայտ ճյուղ», 
ո րը նաև մեծ կալ վածք ներ ու նի Կե չա ռի սից մինչև Եր ևան ձգվող տա-
րած քի վրա: Այս պի սի սոսն ձում նե րը խճճում են ու բար դաց նում նույ-
նիսկ ա մե նա սո վո րա կան ի րո ղութ յուն նե րը: Գ րի գոր Մա գիստ րո սը 
մի քա նի այլ ա ռիթ նե րով հաս տա տում է սե փա կան ինք նութ յու նը իր 
նշա նա վոր ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րում: Օր. « Հա զար տո ղեան» պոե մի 

1 Նույն տեղում, էջ 170:
2 Նույն տեղում, էջ 148:
3 Գ. Յովսեփեան, Խաղբակեանք կամ Պռոշեանք Հայոց պատմութեան մէջ, էջ 

160:
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սկզբնա մա սում գրում է. «Ի չորս հա րիւր և  ինն սուն և չորս թո ւա կա նու-
թեանս Հա յոց, լի նե լոյ իմ Գ րի գոր Մա գիստ րո սի, որ դի Վա սա կայ 
աստ վա ծա պահ կի տօ նի և դու կի և Պահ լա ւուն ւոյ, ե ղեալ իմ յաս-
տո ւա ծա պահ քա ղա քին Կոս տանդ նու պաւ լիս…»1: Այս տեղ ի մաս տա-
սեր բա նաս տեղ ծը խո սում է 1045 թ. (1046 թ.) Կոս տանդ նու պոլ սում 
լի նե լու մա սին և ն շում է իր տոհ մա բա նա կան տվյալ նե րը: Մի այլ դրվա-
գում էլ գրում է Ս. Սա հա կի հետ իր ազ գակ ցութ յան մա սին.

Արդ զիս այս տոհ մէ գի տեմ՝ ազ գաւ Պարթև իմ հայ րե նին,
Որ դի իւր ա շա կերտ մկրտու թեամբ ա ւա զա նին…..2:
 Մա գիստ րո սը դարձ յալ շեշ տում է իր մա կա նու նը և  իր հոր իշ խա-

նա կան պատ վա նշան նե րը՝ կի տոն և դուկ, ո րոնք միա ժա մա նակ 
զին վո րա կան ու իշ խա նա կան աս տի ճան ներ են խորհր դան շում: Մենք 
կրկին հակ ված ենք կար ծե լու, որ բյու զան դա կան բա նա կի զին վո րա-
կան աս տի ճա նա կար գը ո րո շա կիո րեն ըն դուն ված է ե ղել և հա յոց մեջ 
իբրև ընդ հա նուր օգ տա գործ ման ձև: Դա մե ծա պես վե րա բե րում է և 
մա գիստ րոս զին վո րա կան աս տի ճա նին: Վի մա գետ Գ. Սարգս յա նը 
նշում է, որ « Հա յոց մա գիստ րոս» ան վա նու մը ժա մա նա կին պաշ տոն 
է ե ղել3: Մենք հաս տա տում ենք այդ վար կա ծը՝ ա վե լաց նե լով նաև, որ 
մե զա նում ըն դուն ված են ե ղել բյու զան դա կան իշ խա նա կան տիտ ղոս-
նե րը, թերևս նաև զին վո րա կան աս տի ճա նա կարգն ընդ հան րա պես, 
ինչ պես այժմ ռու սա կան բա նա կի նը (Չ մո ռա նանք, որ Հա յաս տա նը 
387 չա րա բաս տիկ թվա կա նից հե տո ու ներ նաև Արևմտ յան՝ բյու զան-
դա կան մաս): Օ րի նակ, Վահ րամ Պահ լա վու նու են թադր յալ որ դի նե րից 
մե կը`Սմ բա տը, ու նե ցել է մա գիստ րո սա կան աս տի ճան 11-րդ դա րի 
սկզբում4: Չի կա րե լի կար ծել, թե նա բյու զան դա կան աս տի ճա նա վոր է 
ե ղել կամ գոր ծա կալ Ա նիում, որ մա գիստ րո սա կան աս տի ճան է ստա-
ցել: Հայտ նի է ի հար կե` բյու զան դա ցիք կա րո ղա ցել են աս տի ճան ներ 
շնոր հե լով հա մա խոհ ներ ձեռք բե րել և Հա յաս տա նում: Հա վա նա կան է, 
որ այդ աս տի ճա նը մե զա նում ևս` ան կախ բյու զան դա կան աս տի ճա-
նաշ նորհ ման, գոր ծա ծա կան էր և միայն Բագ րա տուն յաց Հա յաս տա-
նում էր սահ մա նա փակ նշա նա կութ յամբ օգ տա գործ վում՝ « Հա յոց մա-
գիստ րոս» ան վա նու մով: Կա մի ու շագ րավ հան գա մանք. Բ յու զան դա-

1 Տաղասացութիւնք Գրիգոր Մագիստրոսի Պահլաւունւոյ,Վենետիկ, Ս. Ղազար, 
1868, էջ 1:

2 Նույն տեղում, էջ 73:
3 Տե՛ս Գ. Սարգսյան, Գրիգոր-Ապիրատ Հասանյան՝ հիմնադիր Կեչառիսի վանքի 

(վիմագրական նոր վկայություն), էջ 111-112: 
4 Տե՛ս Կ. Մաթևոսյան, Անի-Շիրակի պատմության էջեր, էջ 137:
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կան կայս րութ յան վաղ շրջա նում մա գիստրոս էին ան վա նում կու սա-
կալ նե րին: Այդ դեպ քում դա զին վո րա կան աս տի ճան չէր, այլ` զբա ղեց-
րած տե ղա պահ-կու սա կա լի պաշ տոն: Բո լոր դեպ քե րում, հա ճախ հենց 
բյու զան դա կան ի րա կա նութ յան մեջ իշ խա նա կան ու զին վո րա կան աս-
տի ճան նե րը խառն են օգ տա գործ վել: Թերևս դա մե ծա պես վե րա բե-
րում է Գ րի գոր Մա գիստ րո սին, երբ նա 1045-ից հե տո դար ձավ Տա րո նի 
և Վաս պու րա կան կու սա կալ1: Մինչ դեռ Գ րի գո րը Հա յոց Մա գիստ րո սի 
կո չումն ու պատ վա նու նը ստա ցել է ա վե լի վաղ՝ պա տա նութ յան հա սա-
կում, ին չը և ն րան մղել է դա վե րա ծել գրա կան մա կան վան2:

Հր. Ա ճառ յանն իր « Հա յոց անձ նա նուն նե րի բա ռա րա նում» Գր. Մա-
գիստ րո սի մա սին գրում է, թե որ դին է Վա սակ Պահ լա վու նու, ո րի ե ղե-
րա կան մահ վա նից հե տո նա Բջ նի ամ րո ցի և ն րան կից կալ վածք նե րի 
տերն է3: Եր կու այլ գրի գոր նե րի մա սին Հր. Ա ճառ յա նը հի շում է 11-րդ դ. 
վեր ջի հա մար. մե կը Շի րա կի իշ խանն է, որ սպան վեց 1093 թ., մյու սը 
Ն. Շ նոր հա լու հո րեղ բո րոր դին՝ Գ րի գոր Պահ լա վու նին՝ մե ռած 1094 
թ.: Եր կուսն էլ Գ րի գոր Մա գիստ րո սից 30-40 տա րի անց ապ րած մար-
դիկ են և կապ չու նեն հիշ յալ հար ցե րի հետ4: Կան և  ու րիշ Պահ լա վու նի 
Գ րի գոր ներ, ո րոնք սկսած Գ րի գոր Ա Համ զեից (պա պից) և  ա վար տած 
Գ րի գոր Վ կա յա սե րով շատ են՝ չհաշ ված վե րան վան ված կամ պատ-
վաստ ված Պահ լա վու նի նե րի մեջ ե ղած նե րը: 

Մատթ. ՈՒռ հա յե ցին5 և ժա մա նա կի այլ պատ միչ ներ, այն պես էլ 
նշա նա վոր շատ հա յա գետ ներ՝ Մ. Չամչ յա նը6, Ղ. Ա լի շա նը7, Գ. Զարպ-
հա նալ յա նը8, Մ. Ա բեղ յա նը9 և  այլք, խո սում են Գր. Մա գիստ րո սի և ն րա 
սե րունդ նե րի մա սին: Իսկ մա գիստ րո սա գի տու թյամբ զբաղ ված ա մե-
նան շա նա վոր դեմ քե րը` Կ. Կոս տան յան ցը10, Լ. Խա չեր յա նը11, Ս. Արև-

1 Արամ Տեր-Ղևոնդյան, Հոդվածների ժողովածու, Ե., ԵՊՀ հր., 2003, էջ 92-115:
2 Գրիգոր Մագիստրոսի Թղթերը, էջ Թ:
3 Հր. Աճառյան, Հայոց անձնանունների բառարան, հ. Ա, Ե., 1942, էջ 549: Նաև՝ 

Հայոց անձնանունների բառարան, հ. Ե, Ե., 1962, էջ 49: 
4 Հր. Աճառյան, Հայոց անձնանունների բառարան, հ. Ա, էջ 551:
5 Մ. ՈՒռհայեցի, Ժամանակագրություն, էջ 16-21, /ծան. 34/: 
6 Տե՛ս Մ. Չամչյան, Հայոց պատմություն, հ. Բ, Ե., ԵՊՀ հր., 1984, էջ 899-900:
7 Տե՛ս Ղ. Ալիշան, Շնորհալի և պարագայ իւր, էջ 8-12:
8 Տե՛ս Գ. Զարպհանալյան, Հայկական հին դպրութեան պատմութիւն /Դ-ԺԴ/, 

Վենետիկ, 1888, էջ 553-554:
9 Տե՛ս Մ. Աբեղյան, Երկեր, հ. Դ, էջ 34-37:
10 Տե՛ս Գրիգոր Մագիստրոսի Թղթերը, (Բնագիրը, առաջ. և ծանոթ. Կ. Կոս-

տանեան ցի), էջ Ա-ԽԸ, 247-352:
11 Տե՛ս Լ. Խաչերյան, Գրիգոր Պահլավունի Մագիստրոս /985-1058/, Լոս Անջելըս, 

1987, էջ 20-33:
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շատ յա նը1, Հր. Բար թիկ յա նը2 չեն խո սում մի երկ րորդ այդ պի սի ան ձի 
մա սին: Հա սա նի և ն րա որ դու մա սին այս հա յա գետ նե րը նույն պես 
տեղ յակ են, բայց չեն նույ նաց նում Գ րի գոր Բջ նե ցու հետ: Մեր ա ռա ջին 
աշ խա տութ յան մեջ3 և հոդ ված նե րում՝ նվիր ված մեծ զո րահ րա մա նա-
տա րի, գիտ նա կա նի ու ար վես տա գե տի կյան քի ու գոր ծի քննութ յա նը, 
մենք ևս  այդ պի սի խնդիր չենք ա ռա ջադ րել՝ հաս կա նա լով ստեղծ վե լիք 
փա կու ղա յին ի րա վի ճա կի վտան գա վո րութ յու նը: 

Այն միա միտ հա մոզ մուն քը, թե մո ռա ցութ յան մատ նե լով թյու րի մա-
ցութ յուն նե րը` սկսված ըն թաց քը բնա կա նո րեն կանգ կառ նի, չար դա-
րա ցավ: Հար ցը նոր ու հե ռուն գնա ցող այլ վար կած նե րի սկիզբ դրեց: 
ՈՒս տի միջ նա դար յան մեծ մա տե նագ րին վե րա բե րող անդ րա դարձ կա-
տա րե ցինք մեր մյուս աշ խա տութ յան մեջ՝ Հա վուց Թա ռի Ս. Ա մե նափր-
կիչ վան քի կա ռուց ման, Տե րու նա կան Խա չը նրա նում տե ղա կա յե լու և 
« Զորս ըստ պատ կե րի քում» շա րա կա նի հե ղի նա կա յին պատ կա նե-
լիութ յան ա ռի թով4: Բայց այս ա մենն ար դեն քիչ է` ձնագն դին գլոր ված 
է:« Մա գիստ րոս» մա կան վան հար ցը շփո թի տե ղիք նախ կի նում եր բեք 
չի տվել, քա նի որ Պահ լա վուն յաց ազ գից որ ևէ մե կը գի տակ ցա բար չի 
կրկնել ու չի ժա ռան գել այդ մա կա նու նը, որ պես զի շփոթ չա ռա ջաց-
նի, ինչ պես հե ղի նա կը ևս դա ա րել է մյուս նե րին չնման վե լու հա մար: 
Ն շա նա վոր հա յա գետ Պո ղոս Խա չատր յա նի գի տութ յամբ Ն. Շ նոր հա-
լու « Վի պա սա նութ յուն» պոե մի ծա նո թագ րու թյան մեջ հա յա գետ Ման. 
Մկրտչ յա նը նշում է հետև յա լը. «Ե կե ղե ցիս վա յել չա ցեալ, Ի Հա յաս տան 
աշ խարհս շի նեալ»-ով բա նաս տեղծ Ն. Շ նոր հա լին նկա տի ու նի Գ րի գոր 
Մա գիստ րո սին, նրա շի նա րա րա կան գոր ծե րը: Մա գիստ րո սը, թող նե-
լով Այ րա րա տը, 1044 թ. գնում է Տա րոն, ուր շի նում է Ս. Կա րա պե տի 
վան քը և բազ մա թիվ այլ ե կե ղե ցի ներ: Մինչ այդ Մա գիստ րո սը հոր՝ Վա-
սակ Պահ լա վու նու հետ միա սին կա ռու ցել էր Բջ նիի ամ րո ցը, և հե տո 
ին քը կա ռու ցել է տե ղի Ս. Աստ վա ծած նի ե կե ղե ցին (1031թ.): Մա գիստ-
րո սի օ րով է կա ռուց ված նաև Կե չա ռի սի Ս. Գ րի գոր Լու սա վոր չի ե կե ղե-

1 Տե՛ս Ս. Արևշատյան, Հայ մշակույթի նշանավոր գործիչներ, Ե., 1976, էջ 213:
2 Տե՛ս Հր. Բարթիկյան, Գրիգոր Մագիստրոսի քաղաքական կողմնորոշման 

շուրջը, Էջեր հայ ժողովրդի պատմության և բանասիրության (հոդ. ժողովածու), Ե., 
1971, էջ 68-72:

3 Տե՛ս Ս. Մխիթարյան, Գրիգոր Մագիստրոսի կյանքը և գեղարվեստական 
ժառանգությունը, Ե., Լուսակն հր., 2001, 165 էջ:

4 Տե՛ս Ս. Մխիթարյան, 10-11-րդ դարերի հայ մշակութային դաշտը և գրակա-
նու թյան զարգացման յուրահատկությունները, Ե., ԵՊՀ հր., 2009, էջ 225 /ծան. 76/:
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ցին»1 (1033 թ.) և  այլն: Ինչ պես տես նում ենք, Պահ լա վու նի նե րի տոհ-
մա բա նութ յան մեջ սկսվող խառ նաշ փոթն այժմ է, որ խո րա նում է:

Սար գիս Ե րե ցը, Գ րի գոր Տաթ ևա ցին, Ձիգ Ջու ղա յե ցին և մ յուս նե րը 
վկա յում են, որ « Զորս ըստ պատ կե րի քում» շա րա կա նը պատ կա նում 
է Գ րի գոր Մա գիստ րո սի գրչին2: Եվ ինչ պես կե չա ռիս յան ար ձա նագ-
րութ յուն նե րում, որ գայ թակ ղութ յան քար են դար ձել ու սում նա սի րող-
նե րի հա մար, մենք գլխա վո րա պես գործ ու նենք Գ րի գոր Մա գիստ րո-
սի ան վան հետ, այն պես էլ Հա վուց Թա ռի դեպ քում նախ նա կան կա-
ռու ցում նե րը կա տա րո ղը նա է: Բայց Ն. Ա կին յա նը գրում է.« Կայ նաև 
կեղծ ար ձա նագ րու թիւն մը 1031- էն, ուր Հա ւուց թա ռի ե կե ղեց ւոյ 
շի նու թիւ նը Գ րի գոր Մա գիստ րո սը կըն ծա յո ւի»3: Սա կայն ին չո՞ւ 
են մա գիստ րոս յան գրե թե բո լոր ար ձա նա գրու թյուն նե րը ճա նաչ ված 
գիտ նա կա նի մոտ հա մար վում կեղծ, իսկ հա սան յան նե րի նը` ճիշտ կամ 
երբ պետք է` ճիշտ, երբ պետք է` սխալ: Մեր կար ծի քով ա ռա ջադր ված 
պնդու մը լուրջ քննա դա տութ յան չի դի մա նում:

Հա վուց Թա ռի 1013 թ. ար ձա նագ րութ յան տեքս տում աս վում է. 
« Թո ւին ՆԿԲ, ի թա գա ւո րու թեանն Գագ կայ և հայ րա պե տու թեանն 
տեառն Սարգ սի, ես Գ րի գոր Մա գիստ րոս վերս տին շի նե ցի զե կե ղե-
ցիս յի շա տակ ինձ և ծ նո ղաց ի մոց: Նաև ի տե րանց աշ խար հիս գան-
ձա գին ա րար զվայր սո րա լե րամբն և դաշ տամբն….Եւ տո ւաք յի շա-
տակ անջն ջե լի ար ձա նագ րով և  աշ խար հա կալ թա գա ւո րի թղտովն և 
կայ սե րա կան կնքովն, հաս տա տե ցաք ձե ռագ րով և հայ րա պե տա կան 
նա մա կովն: Եւ ի նա ւա կա տիս տա ճա րիս զոր շի նե ցաւ, ըն ծա յե ցաք 
զհայ րե նիս մեր սուրբ ե կե ղեց ւոյս, որ է Հա յոց Թառ, հանգս տա րան և  
օ դա րան ան ձե ռա գործ սբ. Պատ կե րին Յի սու սի Ք րիս տո սի, որ ի փայ-
տին»4: Ո ճը, ո րով տրված է ար ձա նագ րութ յու նը, բո լո րո վին էլ խորթ չէ 
Գ րի գոր Մա գիստ րո սի գրե լաձ ևին: Կ. Կոս տան յան ցը Սի մեոն Կա թո ղի-
կոս Եր ևան ցու՝ ա ռա ջա դրած 1023 թ. թվա կա նի շուրջ ի րա վա ցիո րեն 
ա ռար կում է. «Այս պես թե այն պես ար ձա նագ րի մեջ հան գա մանք ներն 
այն քան պարզ և բ նա կան են, որ վա վե րա կա նութ յան վրա կաս կա ծել 
դժվար է»5: Ուս տի թվա կա նը վե րա նա յելն ա վե լորդ է: ( Մինչ դեռ Ն. Ա կին-

1 Նույն տեղում, էջ 66:
2 Մատենագիրք Հայոց. Շարական, հ. Ը, Անթիլիաս-Լիբանան, 2007, էջ 13-24: 

Տե՛ս նաև՝ Ս. Մխիթարյան, Գրիգոր Մագիստրոսի կյանքը և գեղարվեստական 
ժառանգությունը, էջ 108-111:

3 Ն. Ակինեան, Ներսէս Լամբրոնացի, էջ 377:
4 Գրիգոր Մագիստրոսի Թղթերը, էջ ԼԲ:
5 Նույն տեղում:
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յա նը, ինչ պես տե սանք, այս դեպ քում էլ ա ռա ջադ րում է ար ձա նագ րութ-
յան գրութ յան մեկ այլ թվա կան` 1031-ը: Պարզ է, որ նա խառ նաշ փոթ է 
ա ռա ջաց նում այս դեպ քում ևս): 

Հա վուց Թա ռի գրութ յուն նե րը և կալ ված քի պատ կա նե լիութ յան 
փաս տը կապ վում են նաև Կե չա ռի սի ար ձա նագ րութ յուն նե րի խնդիր-
նե րին և  ո րոշ չա փով պար զութ յուն են մտցնում այդ հար ցում (Աղ. Ա ռա-
ջին): Այս տեղ հի շա տակ ված Գ րի գոր Մա գիստ րո սը բնավ էլ Ա պի րա տը 
չէ: Սա կայն այս փաս տը ևս  անս պա սե լի տա րա կույ սի տե ղիք է տվել: 
Կ. Մաթ ևոս յա նը գրում է. «Գ ևորգ իշ խա նի տոհ մա բա նութ յան մա սին 
նո րա հայտ տե ղե կութ յան շնոր հիվ ակ ներև է, որ ե թե Հա վուց թա
ռում ե ղել է 1013 թ. մի ար ձա նագ րութ յուն Գ րի գոր Մա գիստ րո
սի ա նու նով, ա պա նա վան քի հո վա նա վոր իշ խա նի եղ բայր Գ րի
գոր Ա պի րատն է, որն, ինչ պես տե սանք, 11րդ դա րի աղբ յուր
նե րում հի շա տակ վում է միայն Գ րի գոր Մա գիստ րոս ա նու նով: 
Հ նա րա վոր է, որ հենց այդ ա նունն էլ շփո թեց րել է հե տա գա յի 
հե ղի նակ նե րին, ո րոնց ի մա ցած «Գ րի գոր Մա գիստ րո սը» միայն 
Պահ լա վու նի (Բջ նե ցի) իշ խանն էր, ուս տի «Ա մե նափրկ չին» վե
րա բե րող պատ մութ յուն նե րը «ծաղ կեց րել են» հենց Պահ լա վու
նի իշ խա նի կեն սագ րութ յան տվյալ նե րով»1: Ա ռա ջադր ված վար-
կա ծը մեզ այլ ճա նա պար հով է տա նում: Այս տեքս տում ոչ մի սխալ 
կամ թյու րի մա ցութ յուն Գ րի գոր Մա գիստ րո սի ու Ա պի րա տի 
ա նուն նե րի միջև չի կա րող լի նել: Մա նա վանդ Ա պի րատ ա նու-
նը գոր ծած ված չէ ընդ հան րա պես: Արդ, որ տե ղի՞ց է այն հայտն վում 
և վե րա փոխ վե լով դառ նում Գ րի գոր-Ա պի րատ: Տեքս տը մեզ այդ պի սի 
եզ րա հանգ ման հնա րա վո րութ յուն չի տա լիս: Սույ նով պարզ վում է, որ 
Կե չա ռի սից Եր ևան, մինչև Դ վին ըն կած տա րած քը պատ կա նել է Ա պի-
րատ յան ( Հա սան յան) Ա պի րա տին, ո րի հա մար, սա կայն, ոչ մի հի շա-
տա կութ յուն աղբ յուր նե րում չկա: Այն, որ Ա պի րատ յան ներն ( Հա սան-
յան ներն) ա վե լի ազ դե ցիկ են ե ղել, քան Վա սակ քա ջի ըն տա նի քը, բնավ 
ա պա ցուց ված հա մա րել չենք կա րող: Այդ հի մամբ՝ չէ՞ որ Ա պի րա տը 
12-հա զար, իսկ Գ րի գոր Մա գիստ րո սի հայ րը ըն դա մե նը 5 հա զար զին-
վոր են ու նե ցել2: Դ րա նից, ու րեմն, կա րե լի է են թադ րել, որ շի նութ յուն-
նե րը հենց սրանց` Հա սան յան նե րին էլ պատ կա նել են: Սա էլ իր հեր թին 
նշա նա կում է, որ սրբա վայ րը Գ րի գոր Մա գիստ րո սի հետ կապ չու նի: 
Փոր ձենք ո րոշ պար զա բա նում մտցնել այս տեղ: Ղ. Ա լի շանն այս մա սին 

1 Կ. Մաթևոսյան, Անի-Շիրակի պատմության էջեր, էջ 111:
2 Նույն տեղում, էջ 108-109:
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գրում է. «Բջ նո սահ մա նը եր կայն է իբրև յար ևե լից ծո վուն Գե ղա մայ յԱ-
խու րեան գետ և  ի հիւ սի սոյ ի սահ մա նաց Գու գա րաց մինչև….ընդ այս 
կողմս յԱյ րա րատ նա հանգ»1: Կ. Կոս տան յանցն էլ նշում է, որ կալ ված քի 
հա րա վա յին մա սը հաս նում է մինչև Գառ նո մո տե րը, մինչև Ա զատ գե-
տի հո վի տը2: Այս պես ա հա: Իսկ Գ ևորգ իշ խա նի տոհ մա կան թե կուզև 
Պահ լա վու նիա կան պատ կա նե լիութ յուն ու նե նա լը չպետք է այն պես 
մա տու ցել, որ Ա պի րա տը հայտն վի ի րա դար ձութ յուն նե րի կենտ րո նում: 
2000-ա կան թվա կան նե րին ա վան դույթ է դա ռել այն, որ ո րոշ գիտ նա-
կան ներ որ տեղ Գ րի գոր Մա գիստ րոս ան վանն են հան դի պում, այն ուղ-
ղա կի մե խա նի կո րեն վե րա փո խում են Ա պի րա տի: Մինչ դեռ բեր ված 
փաս տե րը մեզ այլ եզ րա հանգ ման են բե րում: Ար դեն աս վեց, որ Գ րի-
գոր Մա գիստ րոսն ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ ա վե լի վաղ է Մա
գիստր/ռ /ոս մա կա նունն ու նե ցել: Թերևս 25-30 տա րե կա նից է նա իր 
հա մար ընտ րել իր մա կա նու նը, որն օգ տա գոր ծել է եր կար ժա մա նակ: 
Ա յո՛, չենք բաց առում, որ հա յոց մեջ ևս  օգ տա գործ վել են մա գիստ րո սա-
կան զի նաս տի ճա նը և Հա յոց մա գիստ րոս պաշ տոն նե րը, ինչ պես նշում 
է վի մագ րա գետ Գ. Սարգս յա նը3: Իսկ սպա րա պե տա կան տան ներ կա-
յա ցու ցիչ նե րը կա րող էին զին վո րա կան մի ջին և բարձր աս տի ճան ներ, 
ինչ պես և պաշ տոն ներ ու պատ վա նուն ներ ու նե նալ մինչ կա ռու ցում-
նե րը: Սր բա վայ րի մա սին կար ևոր տե ղե կութ յուն ներ է հա ղոր դում Սի-
մեոն Եր ևան ցին՝ իր « Ջամբռ» կոչ ված աշ խա տութ յան մեջ, ըստ ո րի` 
Մա գիստ րո սի որ դի Վեստ Վահ րա մը` հե տա գա յում Գ րի գոր Վ կա յա սեր 
կա թո ղի կո սը, նա խա պես ե ղել է Հա վուց Թա ռի վի ճա կի կրո նա կան 
ա ռաջ նոր դը, և ն րա օ րոք նրա տրա մադ րութ յան տակ են ե ղել Եր ևա-
նը և շր ջա կա յոթ գյու ղե րը: Նույն պատ մի չը նշում է, որ կալ ված քը որ-
դուն է նվի րել հայ րը4: Կ. Կոս տան յանցն ար դեն հիշ ված շի նութ յուն նե րի 
պատ վի րա տու է հա մա րում Գ րի գոր Մա գիստ րո սին5: Ինչ-որ ան հայտ 
աղբ յու րի հի ման վրա Սի մեոն կա թո ղի կո սը 995 թ. Կե չա ռի սի չպահ-
պան ված մա տու ռի սկզբնա վո րող է հա մա րում Ա պի րա տին` ա ռանց 
աղբ յու րը նշե լու6: Չի բա ցառ վում, որ Հա սա նի որ դի Ա պի րատ ան վան-
վա ծը գու ցեև Կե չա ռի սում սկսած լի նի ինչ-որ կա ռու ցում ներ, ին չին 

1 Ղ. Ալիշան, Այրարատ բնաշխարհ Հայաստանեայց, Վենետիկ, 1890, էջ 272:
2 Տե՛ս Գրիգոր Մագիստրոսի Թղթերը, էջ ԻԷ:
3 Տե՛ս Գ. Սարգսյան, Գրիգոր-Ապիրատ Հասանյան՝ հիմնադիր Կեչառիսի վանքի/

վիմագրական նոր վկայություն/, էջ 111-112:
4 Սիմեոն Կաթողիկոս, Ջամբռ, Եր., Մուղնի հր., 2003, էջ 386-387:
5 Տե՛ս Գրիգոր Մագիստրոսի Թղթերը, էջ ԼԱ-ԼԴ:
6 Սիմեոն Կաթողիկոս, Ջամբռ, էջ 395:
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մենք չենք հա վա տում և մեծ վե րա պա հու մով ենք վե րա բեր վում, ո րոնք 
ա վար տել և շ քեղ շի նութ յուն նե րով զար դա րել է Գ րի գոր Մա գիստ րո սը՝ 
Վա սա կի որ դին: 

Հարց է նաև, թե ին չու ա նիաբ նակ Ա պի րա տը` Հա սա նի որ դին, պի-
տի կա ռու ցում ներ ա ներ Կե չա ռի սում 995 և 1003 թթ., հե տո չբա վա-
րար վե լով դրա նով՝ 1013 թ. մի այլ ե կե ղե ցի կա ռու ցեր Հա վուց Թա ռում 
(Ա զատ գե տի ա փին), բայց Գ րի գոր Մա գիստ րոս ա նու նով: Կալ ված-
քի տեր Վա սա կը և ն րա որ դի Գ րի գո րը, ան կախ Ա պի րա տից, սկզբից 
ևեթ աչ քի էին ընկ նում շի նա րա րա կան, ինչ պես և  ե կե ղե ցա շի նա կան 
լայն գոր ծու նեութ յամբ1: Իսկ Մ խի թար Այ րի վա նե ցու պնդման մա սին, 
թե Ա պի րա տը «շի նեաց զ Կե չա ռուս եւ ե հան զա ռուն Ե րե ւա նայ»2, 
ա սում ենք, որ՝

1/կե չա ռիս յան խնդիր նե րում նրա պնդում նե րը չեն հաս տատ վում: 
2/ Եր ևա նի ա ռուն փո րե լը, կար ծում ենք, ի րո ղութ յուն է: Միայն թե այդ 

փոր ված ա ռուն չպի տի ներ կա յաց վի իբրև դա րա կազ միկ ի րո ղութ յուն:
Որ քան էլ կար ևո րենք ջրանցք փո րե լու հան գա ման քը, միև նույն է, 

չի փոխ վի ի րե րի ըն թաց քը: Ա պի րա տը չի դառ նա Գ րի գոր Մա գիստ րոս, 
չի կա րող հա մար վել Պահ լա վու նի, թե կուզ նրա որ դի նե րը Պահ լա վու նի 
են դառ նում ի րենց կա նանց շնոր հիվ` պատ վաստ ված Պահ լա վու նի ներ 
(Աղ. երկ րորդ):

Գ րի գոր Մա գիստ րոս մա տե նագ րի շի նա րա րա կան-մշա կու թա յին 
և գ րա վոր-մա տե նա գրա կան ժա ռան գութ յու նը, գի տա ման կա վար ժա-
կան վաս տա կը, քա ղա քա կան ու ռազ մա կան գործ չի բա րի համ բա-
վը չի կա րե լի մաս նա տել: Գտ նում ենք, որ ցան կա ցած խառ նաշ փոթ 
այս տեղ ուղ ղա կի փա կու ղա յին է: Ե թե Ա պի րա տին պաշտ պա նող նե րը 
Կե չա ռի սից մինչև Հա վուց Թառ տա րած քը Եր ևա նով հան դերձ վե րագ-
րում են Ա պի րա տին, ա պա ստաց վում է, որ 11-րդ դ. սկզբում նրան է 
պատ կա նել և Բջ նին՝ կալ ված քի վար չա կան կենտ րո նը: Իսկ ո՞րն է այդ 
դեպ քում Վա սա կին պատ կա նող տա րած քը: 1021թ., երբ նա պայ քա րի 
դուրս ե կավ սել ջուկ նե րի դեմ իր 500 ռազ միկ նե րով և զոհ վեց, մար տա-
դաշտ մեկ նեց Բջ նու իր ամ րո ցից ի րեն հյուր ե կած յոթ ա զատ նե րի հետ 
միա սին3: Իսկ այդ ժամ որ տե՞ղ էր Ա պի րա տը իր 12 հա զար զին վոր նե-
րով: Արդ յոք ա րաբ ոս տի կա նի՞ մոտ, որ կալ ված քը փրկի աս պա տա-

1 Նույն տեղում:
2 Մ. Այրիվանեցի, Պատմութիւն Հայոց, էջ 58: Նաև` Տե՛ս Կ. Մաթևոսյան, Հավուց 

Թառի եւ Ապիրատյան տոհմի պատմության նորահայտ տվյալներ, Բանբեր Մատե-
նա դարանի, հ. 17, Ե., 2006, էջ 161:

3 Տե՛ս Մ. ՈՒռհայեցի, Ժամանակագրություն, էջ 16-21, /ծան. 34/: 
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կիչ նե րից: Այ լա պես ին չո՞ւ պատ միչ նե րը Ա պի րա տի ջրա գիծ փո րե լու 
վե րա բեր յալ գրում են, իսկ սխրանք նե րի մա սին նշել մո ռա նում՝ չկի սե-
լով նո րօր յա գիտ նա կան նե րի հիաց մուն քը: Ա պի րատ յան ( Հա սան յան) 
Ա պի րա տին Գ րի գոր Մա գիստ րոս դարձ նե լիս մի մեծ վիհ է գո յա նում, 
որ հի շեց նում է միայն մի մուտք ու նե ցող լա բի րին թոս: Բայց այն տեղ 
մտնող նե րը եր բեք այդ նույն տե ղը վե րա դառ նալ չեն կա րող, քան զի բո-
լոր թե լե րը տա նում են դեպ ան հայ տութ յուն:

Ու ե թե այժմ ար ձա նագ րութ յուն նե րը գնա լով ա վե լա նում են, ա պա 
պետք է հի շել, որ Հով հան նա վան քում գտնված ար ձա նա գրու թյունն 
էա պես փո խում է պատ կե րա ցու մը կե չա ռիս յան Հա սա նի մա սին և 
հ նա րա վո րութ յուն ստեղ ծում գա լիք ու սում նա սի րող նե րի հա մար բո-
լո րո վին այլ տե սանկ յու նից ըն կա լել ու վեր ծա նել ի րե րի միջև առ կա 
պատ մութ յան մութ է ջե րը: Եվ ի՞նչ: Գ րի գոր Մա գիստ րոս և Ա պի րատ 
ա նուն նե րը նույ նաց ման տե ղի ներ չու նեն: Մինչ դեռ նրանց հայ րե րի 
ա նուն ներն են, որ նկա տե լի ա ղերս ներ ու նեն1:  Հա սա նի ա նու նը կապ-
վում է Վա սակ ա նվան հետ՝ դառ նա լով եր կա նուն: Մենք հիմն վում ենք 
Հով հան նա վան քում հայտ նա բեր ված ար ձա նագ րու թյան վրա, 
որ նվիր ված է խորհր դա վոր Հա սա նի և 1021 թ. Նիգ գա վա ռում 
նա հա տակ ված նե րի հի շա տա կին2: Մ. ՈՒռ հա յե ցու նշած Հա սա նը 
Ա պի րա տի հայրն է3: Բայց Կե չա ռի սի 1ին և 3րդ  ար ձա նագ
րու թյուն նե րի Հա սա նը կա րող է նույ նա նալ միայն «հե ծե լա զո րի 
հրա մա նա տար, զո րա վար Վա սակ Հո լում Պահ լա վու նի Բջ նե
ցի իշ խա նաց իշ խա նի»4 հետ: Ակն հայտ է, որ Հով հան նա վան քի 

1 Տե՛ս ՝ Ս. Մխիթարյան, Մատենագրական տեղեկությունները Գրիգոր Մագիստ-
րո սի մասին, Տարեգիրք (գիտական հոդվածների ժողովածու), հ. 12, Ե., ԵՊՀ հր., 
2017, էջ 356-362:

2 Տե’ս Աշոտ Մանուչարյան, Նոր վիմագրեր Հովհաննավանքից, Գիտական աշխա-
տություններ, հ. 16, էջ 90: Արձանագրությունը փորագրված է մի փոքրիկ խաչքարի 
վրա, որ գտնվում է վիմագետ Աշոտ Մանուչարյանի հավաքածուում: Մենք անչափ 
շնորհակալ ենք նրան մեզ նյութեր տրամադրելու համար: Նա ներկայացնում 
է Պահլավունիներին, որոնցից մասնավորաբար Գրիգոր Մագիստրոսին` իբրև 
թագադիր ասպետի Անիական Հայաստանում: Տե՛ս Նույն տեղում, էջ 83-84: Նաև 
հեղինակի «Նորահայտ հիշատակություն «Հայոց ասպետ» վիմագրությամբ», ԵՊՀ 
Աստվածաբանության ֆակուլտետի Տեղեկագիրք, հ. Բ, Ե., 2007, էջ 157-161: Ուրա-
խալի է նաև, որ Կ. Մաթևոսյանն էլ իր նոր ուսումնա սիրության մեջ խոսում է Վասակ 
Քաջի նահատակության ու սրբացման մասին, ինչն ուղեկցվել է նաև վիմագրական 
դեռևս անհայտ այլ աղբյուրներ նոր հիշատակումներով և ինչը կլրացնի բացը: 
Տե՛ս Կ. Մաթևոսյան, Անիի ազնվականության պատմությունից կամ երեք Գրիգոր 
Մագիստրոս, էջ 37-69:

3 Մ. ՈՒռհայեցի, Ժամանակագրություն, էջ 16-21:
4 Տե՛ս Աշոտ Մանուչարյան, Նոր վիմագրեր Հովհաննավանքից, Գիտական 

աշխատություններ, հ. 16, էջ 90: 



20

ՍԱՐԳԻՍ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ

ար ձա նագ րութ յունն ա ներկ բա յո րեն դա է հաս տա տում1: Նիգ 
գա վա ռում զոհ ված Հա սա նը ոչ այլ ոք է, քան Վա սակ քա ջը՝ Գ րի
գոր Մա գիստ րո սի հայ րը: Սա է թերևս այն հար ցի պա տաս խա
նը, թե ով է Հա սա նը, ո րի հի շա տա կը հար գում է Ա պի րա տի հետ 
«շփոթ ված» իս կա կան և  ոչ կար ծեց յալ Գ րի գոր Մա գիստ րո սը:

(ՆՁԲ) 1033 թվա կա նի հի շա տա կու մը Կե չա ռի սի 1ին և Հով
հան նա վան քի ար ձա նա գրութ յուն նե րի մեջ հաս տա տում են 
դրանց եր կու սի ար ժա նա հա վա տու թյու նը, և դ րա նով այն դարձ
նում ան վի ճար կե լի: Հա սան ան վան մա սին խոսքն ակն հայ տո
րեն վե րա բե րում է Վա սակ սպա րա պե տին: Նախ կի նում միան
գա մայն ի րա վա ցիո րեն Ե. Լա լայ անը, Լ. Մե լիք սեթ Բե կը2և  ու րիշ
ներ չեն կաս կա ծել ար ձա նագ րու թյուն նե րի թվա կան նե րի վա վե
րա կա նու թյա նը և Հա սան ա նու նը նույ նաց րել են Վա սակ ան վան 
հետ՝ դի տե լով դրանք եր կա նուն ներ3: Աս վա ծը վեր ջա պես հաս
տատ վում է և  ար ձա նագ րա կան լրա ցու ցիչ տեքս տե րով՝ կե չա
ռիս յան 2րդ (1051թ.) և 3րդ (1053թ.) ար ձա նագ րութ յուն նե րով:

Նկ. 3. Հով հան նա վան քի խաչ քա րը՝ նվիր ված Նիգ գա վա ռում զոհ-
ված նե րի և Հա սան- Վա սա կի հի շա տա կին (լու սան կա րը մեզ է տրա-
մադ րել վի մա գետ Ա. Մա նու չար յա նը. ՀՀ ԳԱԱ Հ նա գի տութ յան և  ազ-
գագ րութ հան ինս տի տուտ, 2017թ.)

1 Նույն տեղում:
2 (armenin)
3 Տե՛ս Ե. Լալայան, Ազգագրական հանդես, թ. 22, էջ 102:
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 Տար բեր վայ րե րում Նիգ գա վա ռում զոհ ված նե րի, մաս նա վո րա պես 
Վա սակ- Հա սա նի ա նու նը սրբաց վում է, ար ժա նա նում հի շա տա կի օր-
վա: Բայց ոչ մի պատ միչ որ ևէ տեղ չի հի շում Ա պի րա տի հայր Հա սա նի 
մահ վան թվա կա նի, թաղ ման վայ րի կամ այլ ման րա մաս նե րի մա սին: 
Մինչ դեռ այդ թվա կա նին եր կու հու շար ձան նե րի ե րեք վկա յութ յուն նե-
րը` Կե չա ռի սի 1-ին ու 3-րդ և Հով հան նա վան քի նո րա հայտ ար ձա նա-
գրու թյուն նե րը, գրում են այդ մա սին, քան զի Խա չե լու թյան 1000-ամ յա-
կի ա ռի թով ար դեն Հա յոց Ե կե ղե ցին Գ րի գոր Մա գիստ րո սի հայր Հա-
սա նի ա նու նը սրբաց րել է: 

 Ա վար տե լով մեր խոս քը՝ գտնում ենք, որ Կե չա ռի սին վե րա բե րող 
խնդիր նե րում՝1. Ձա խող ված են այն վեր ծա նութ յուն նե րը, ո րոն
ցում փորձ է ար վել «Գ րի գոր Մա գիստ րոս›› ա նու նը ներ կա յաց
նել իբրև «Գ րի գորԱ պի րատ Մա գիստ րոս››:2. Ի րա կա նում Հա
սան Վա սակ եր կան վան մեջ է թաքն ված գաղտ նի քը, և հե տա
գա ու սում նա սի րութ յուն ներն այդ ուղ ղութ յամբ պետք է տա նել: 
Վա սակ իշ խա նանց իշ խա նի ա նու նը նաև Հա սան է:

 
 ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1-ԻՆ. ՊԱՀԼԱՎՈՒՆԻՆԵՐԻ ՏՈՀՄԱԾԱՌԸ 
 (Իրական Պահլավունիներ)
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ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2-ՐԴ ՀԱՍԱՆՅԱՆՆԵՐԻ ՏՈՀՄԱԾԱՌԸ
 

 
 

Սար գիս Մ. Մ խի թար յան-Հայ միջ նա դար յան գրա կա նութ յան պատ-
մա բան, բա նա սի րա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, աշ խա տում է ԵՊՀ հայ 
գրա կա նութ յան ամ բիո նում: Հե ղի նա կել է հինգ գրքեր և հար յու րից ա վե լի 
հոդ ված ներ ու զե կու ցում ներ: Ղե կա վա րում է ԵՊՀ մշա կույ թի բաժ նի գրա-
կան ստու դիան, ՀԳՄ ան դամ է:

САРКИС МХИТАРЯН - ГРИГОРИЙ МАГИСТРОС КАК РЕАЛЬНЫЙ 
АВТОР КЕЧАРИЙСКИХ ПРОТОКОЛОВ - Недавно рядом с именем 
Григора Магистра некоторые ученые начали упоминать имя Григора 
Апирата. Считается, что он является соавтором Кечарийских сооружений 
и совладельцем сословий Пахлавуни в Бжни. Так называемый Григор 
- Апират Хaсанян не тот, кто представлен некоторыми учеными. 
В свое время арменолог Н. Акинян считал, что Григор Магистр, 
намеченный в Кечарийских протоколах, и есть тот самый Апират. 
Отсутствие убедительных доказательств позволяет не согласиться с 
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неоправданным мнением. Икусственная идентификация имен Апират 
и Григор Магистр не решает проблему в пользу Апирата. В статье, на 
основе библиографических источников, мы подтверждаем, что сын 
Хасана Апират и Григор Магистр, - великий средневековый поэт не 
имеют ничего общего.

SARGIS MKHITARYAN  GRIGOR MAGISTROS AS THE REAL AUTHOR 
OF THE KECHARISSIAN PROTOCOLS - Recently together with Grigor 
Magistros some Grigor Apirat Magistros is often mentioned. He is supposed to 
be a co-author of Kecharisyan buildings and one of the owners of Pahlavunyats 
estates in Bjni. The so called Grigor - Apirat Hasanyan is not the one whom 
some scientists represent. There was a time when armenologist N. Akinyan 
thought that Grigor Magistros, mentioned in Kecharisyan protocols, was Apirat. 
But the lack of solid facts allows us to disagree with the view that unjustified. 
The artificial identification of the names Apirat and Grigor Magistros doesn’t 
solve the problem in favour of Apirat. In the article we confirm that Hasan’s 
son Grigor Magistros is a great medieval Armenian poet and not Apirat basing 
on real bibliographical sources.
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ԱՐՔՄԵՆԻԿ ՆԻԿՈՂՈՍՅԱՆ
Բ.գ.թ., ՀՀ ԳԱԱ Գրականության ինստիտուտ

ԲԱՆԱՀՅՈՒՍԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ 
ՏԱՐՐԵՐԸ ԿԻՐԱԿՈՍ ԳԱՆՁԱԿԵՑՈՒ 

«ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՈՑ» ԱՇԽԱՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ*
 Բա նա լի բա ռեր. –  պատ մագ րութ յուն, բա նահ յու սութ յուն, ժանր, 

ժան րա կի րա ռութ յուն, տար բե րա կայ նութ յուն, պատ միչ, կա ռուց վածք, 
զրույց: 

1.
XIII-XVIII դա րե րի հայ պատ մագ րութ յու նը բնո րոշ վեց ներ ժան րա-

յին ճգնա ժա մով, V դա րում նվաճ ված գրա կան, գե ղար վես տա կան, 
կա ռուց ված քա յին, կեր պա րա կերտ ման, ներ դիր ժան րե րի կի րառ ման 
և  այլ տի րույթ նե րի պարզ կրկնութ յամբ:  Կոնկ րետ 12-րդ  դա րի հայ 
պատ մագ րութ յան մա սին խո սե լիս,  Մա նուկ Ա բեղ յանն ա նում է մի դի-
տար կում, որ հիմ նա կան մա սով վե րագ րե լի է նաև հե տա գա դա րե րի 
պատ մագ րա կան եր կե րին. «…հետզ հե տե ար վես տը պա կա սում է մեր 
պատ մագ րութ յան մեջ, մինչև որ ա ռաջ է գա լիս ժա մա նա կագ րութ յու-
նը կամ տա րեգ րութ յունն ա ռանց որ ևէ ար վես տա վո րութ յան, ան գամ 
ա ռանց անձ նա կան ո ճի նույ նութ յան»1: Ընդ հա նուր ժան րա յին գնա-
հա տու մից զատ, Ա բեղ յա նը անդ րա դառ նում է պատ միչ նե րի ո ճին ու 
աշ խա տա նո ցա յին սկզբունք նե րին: « Տա րեգ րութ յունն այն ժա մա նակ-
նե րում պար զա միտ գրա գետ նե րի հա մար հա մե մա տա բար հեշտ կա-
տա րե լի մի գործ է ե ղել – գ րի առ նել ե ղե լութ յուն նե րի պատ մութ յունն 
ա ռանց որ ևէ ու սում նա սի րութ յան ու ներ քին կա պի, ա ռանց որ ևէ հա-
վակ նութ յան գե ղե ցիկ հո րին վածք ա ռաջ բե րե լու մի ղե կա վար գա ղա-
փա րով, որ ի միութ յուն, ի մի ամ բող ջութ յուն ձու լեր պատմ ված դեպ քե-
րը»2: Ա հա Ա բեղ յա նի նշած այս եր ևույ թը՝ գրի առ նել ե ղե լութ յուն նե րի 
պատ մութ յունն ա ռանց որ ևէ ու սում նա սի րութ յան, ինք նին են թադ րում 
է բա նահ յու սութ յան մեծ ներ կա յութ յուն այդ շրջա նի պատ մագր քե-
րում: Ընդ ո րում՝ ե թե կա րե լի է այդ բառն օգ տա գոր ծել՝ պար զու նակ 

* Հոդվածն ընդունված է տպագրության 18.10.2019 թ.:
1 Աբեղյան Մանուկ, Հայոց հին գրականության պատմություն, գիրք երկրորդ, 

Անթիլիաս-Լիբանան, 2004, էջ 64:
2 Նույն տեղում:
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բա նահ յու սութ յան, երբ դեպ քե րի, ի րա դար ձութ յուն նե րի հետ առնչ-
վող ցան կա ցած կամ գրե թե ցան կա ցած բա նա վոր տե ղե կութ յուն, 
զրույց կամ պատ մութ յուն ներ բեր վում է պատ մագ րա կան եր կի ընդ-
հա նուր հյուս ված քի մեջ՝ ա ռանց քննութ յան կամ ճշգրտման, այլ խոս-
քով՝ ա ռանց ու սում նա սի րութ յան:

Այ նինչ, բա նահ յու սութ յու նը հայ պատ մագ րութ յան սկզբնա վոր ման 
շրջա նից իսկ ոչ միայն այդ ժան րաձ ևի ան բա ժա նե լի էա տարրն է, այլև 
կար ևոր դե րա կա տա րում ու նի նաև հայ պատ մագ րութ յան ո ճի, պա-
տու մի, գե ղար վես տա կան ու գրա կան մի ջոց նե րի կի րա ռութ յան, ժան-
րա կի րա ռութ յան և  այլ հատ կա նիշ նե րի ձևա վոր ման գոր ծում:

XIII-XVIII դա րե րում հազ վագ յուտ պատ միչ ներ են, որ կա րո ղա ցել են 
ա պա հո վել պատ մագ րութ յան ժան րի բարձր մա կար դակ և  ի րենց եր-
կա սի րութ յուն նե րում ի րաց նել պատ մագ րութ յան ժան րին բնո րոշ մաս-
նա վո րութ յուն նե րը, այդ թվում և  նախ ևա ռաջ՝ ստեղ ծա գոր ծա բար 
կի րա ռել բա նահ յու սութ յան գոր ծառ նա կան և  ժան րա կազ միչ 
հնա րա վո րութ յուն նե րը:

 Կի րա կոս  Գան ձա կե ցու « Պատ մու թիւն  Հա յոց» աշ խա տութ յունն 
այդ տի րույ թում է: 

 Սա կայն պատ մագ րութ յան ժան րի բարձր մա կար դակ ա պա հո ված 
պատ միչ նե րի, այդ թվում՝  Կի րա կոս  Գան ձա կե ցու եր կե րի դեպ քում 
գործ ու նենք մեկ այլ խնդրա հա րույց եր ևույ թի հետ, ո րը վե րա բե րում 
է բա նահ յու սութ յան ըն կալ մա նը և  բա նահ յու սութ յուն աս վա ծի 
հան դեպ հստակ դիր քա վոր մա նը:

V դա րից սկսած, հատ կա պես ո րոշ պատ միչ նե րի դեպ քում, ել նե լով 
նրանց ո ճի յու րա հատ կութ յուն նե րից, գրա կա նա գի տութ յան ու բա նա սի-
րութ յան մեջ առ կա են ոչ այն քան բա նահ յու սա կան նմուշ նե րի մատ նան-
շում ներ, որ քան՝ վե րագ րում ներ:  Պատ միչ նե րի՝ գե ղար վես տա կա նո րեն 
պատ մե լու կամ գրա կան տա րա զի մեջ ներ կա յաց նե լու մի տու մը ըն կալ-
վել է որ պես քա ղա բե րում կամ օգտ վում բա նահ յու սա կան եր կե րից կամ 
բա նա վոր աղբ յուր նե րից: Եվ դա ան գամ այն դեպ քում, երբ այդ տե սակ 
տեքս տե րը ի րենց բնույ թով եր բեմն բա ցա ռիկ են, չու նեն բա նահ յու սա-
կան տեքս տե րի կար ևո րա գույն հատ կա նիշ նե րից մե կը՝ տար բե րա
կայ նութ յու նը: Այլ խոս քով՝ բա ցա ռիկ հե ղի նա կա յին բնույթ ու նեն, բայց 
ո ճի պատ ճա ռով վե րագր վում են բա նահ յու սութ յա նը: 

Ն մա նա տիպ մո տե ցու մը առ կա խում է պատ մագ րա կան տեքս տե-
րում եր ևան ե կած բազ մա թիվ թե մա նե րի, զրույց նե րի, պա տում նե րի 
բա նահ յու սա կան տա րազ ման հար ցը: Մ յուս կող մից էլ՝ այդ հար ցում 
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չա փա զանց դժվար է վերջ նա կան կողմ նո րո շու մը՝ դի տար կել դրանք 
որ պես հե ղի նա կա յին հո րի նում-ստեղ ծու մի սահ ման նե րո՞ւմ, թե՞ դի-
տար կել իբրև կի րա ռում1: Ըստ էութ յան՝ նման դեպ քե րում պատ միչ նե-
րը ստեղ ծել են բա նահ յու սա կան տեքս տի ի մի տա ցիա՝ ա մե նա տար-
բեր, նախ ևա ռաջ՝ գործ նա կան-կի րա ռա կան նպա տակ նե րով:  Սա շատ 
կար ևոր խնդիր է, ո րի լու սա բան մամբ է միայն հնա րա վոր քննել բա-
նահ յու սութ յուն-պատ մագ րութ յուն հա րա բե րակ ցութ յան բազ մա թիվ 
հար ցեր ու շեր տեր: 

Ընդ հան րա պես, պատ մի չի ան ձը և ն րա ստեղ ծա գոր ծա կան 
տա րեր քը այս ա ռու մով ու նի ո րո շար կող դե րա կա տա րութ յուն:  Տար-
բեր հան գա մանք նե րից ել նե լով, ո րոնց մեջ, մեր կար ծի քով, մեծ դեր է 
խա ղում այս պես ա սած՝ ինք նա պաշտ պա նութ յու նը2, հայ պատ մագ րա-
կան եր կե րը մեր բա նա սի րութ յան, գրա կա նա գի տութ յան ու պատ մա գի-
տութ յան մեջ ա վե լի շատ մեկ նա բան վել են որ պես պատ մա կան ըն թացք 
և  ի րա դար ձութ յուն ներ վկա յագ րող տեքս տեր, իսկ պատ միչ նե րը, գրե թե 
գե րա զան ցա պես, ըն կալ վել, մեկ նա բան վել ու ներ կա յաց վել են պատ մա-
գի տա կան հա տույ թով: Գ րող ըն կա լու մը դի տարկ վել է իբրև մաս նա վոր 

1 Հայ պատմագրության մեջ Փավստոս Բուզանդի օրինակը բավական է 
նման մոտեցումներին կասկածով վերաբերվելու համար: Մասնավորապես՝ նրա 
պատմագրքի շատ ավելի հանրահայտ դրվագների (Արշակի և Շապուհի, Շա-
պուհի և Վասակի հանդիպում-զրույցներն, օրինակ, որոնք նաև յուրատեսակ 
թատերականացումներ են), վերլուծությունը, եթե զանց առնենք պատումի 
բանահյուսական տարերքը, դժվար է միանշանակորեն պնդել՝ դրանք հեղինակային 
հորինու՞մ են, թե՞ լսած, գրառած դրվագներ: Մանավանդ որ՝ այդ դրվագների այլ 
տարբերակներ, ըստ էության, գոյություն չունեն, հանգամանք, որ էութային է 
բանահյուսության համար:

2 Նկատի ունենք հատկապես օտար հայագետների կողմից պարբերաբար 
հնչեցված կասկածներն ու իբր հիմնավորումները հայ պատմագրական երկե-
րի՝ որպես պատմություն վկայագրողների հավաստիության հանդեպ: Այդ կաս-
կածներում և իբր հիմնավորումներում մեծ դեր է խաղացել հայ պատմագրական 
երկերի գրական և գեղարվեստական բնույթը: Ահա սա իր հերթին մղել է հայ 
պատմիչների ստույգությունը ապացուցող-հիմնավորող թևին՝ հաճախ գնալ 
հակառակ ծայրահեղությանը՝ կասկածի տակ դնել հայ պատմագրական երկերի 
գրական և գեղարվեստական արժանիքները ընդհանրապես կամ դրանք հասցնել 
նվազագույնի: Այս ամենն, ի վերջո, հանգեցրել է նրան, որ հայ պատմագրությունն, 
ըստ էության, չի արժևորվել իր ժանրային ամբողջականությամբ: Ի մասնավորի՝ 
պատմիչների գրողական տաղանդը, հորինումի վարպետությունը հատկապես, 
կոծկվել է բանահյուսական տարրեր տարազումի տակ: Խնդրի կարևորությունը 
անդրադարձել է հայ պատմագրությունը գեղարվեստական հատույթում լավագույն 
ուսումնասիրողներից մեկը՝ Մայիս Ավդալբեգյանը, որը նաև պատմագրությունն այդ 
կերպ արժևորելու տեսանկյունից, ըստ էության, առաջինն է հայ գրականագիտու-
թյան ու բանահյուսության մեջ: «…հայ գրականության սկզբնավորման շրջանում 
ստեղծված… պատմական հուշարձանների… հորինվածքի հարցերը, գրեթե դուրս 
են մնացել ուսումնասիրողների տեսադաշտից» (տե՛ս Ավդալբեգյան Մայիս, Հայ 
գեղարվեստական արձակի սկզբնավորումը (V դար), Երևան, 1971, էջ 6, ընդգծումը՝ 
բնագրում.– Ա. Ն.):
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հա տույթ, ոչ ա ռաջ նա յին: Այ նինչ, այս դեպ քում գու մա րե լի նե րի տե ղե րը 
փո խե լիս գու մարն ի րա կա նում փոխ վում է: Այլ հարց է, երբ պատ միչն 
է գրում գրո ղի պես, և  բո լո րո վին այլ հարց է, երբ գրողն է պատ
մութ յուն վկա յագ րում: Ա հա այս հան գա մանքն է մղում չա փա զանց 
զգու շա վոր և  ու շա դիր լի նել պատ մագ րա կան եր կե րում բա նահ յու սա-
կան տար րե րը որ պես այդ պի սիք բնո րո շե լու հար ցում: 

Նշ ված հար ցադ րում նե րի ու վե րա պա հում նե րի շրջար կում քննենք 
բա նահ յու սութ յուն-պատ մագ րութ յուն հա րա բե րակ ցութ յան մեկ մաս-
նա վոր խնդիր՝ բա նահ յու սա կան տար րե րի կի րառ ման բնույ թը՝  Կի րա-
կոս  Գան ձա կե ցու « Պատ մու թիւն  Հա յոց» աշ խա տութ յան օ րի նա կով:

2.
Ընդ հան րա պես, բա նահ յու սա կան տար րե րի կի րա ռու մը պատ-

մագ րութ յան էույթն է, ան կախ այն հան գա ման քից՝ պատ միչն օգտ վում 
է գրա վո՞ր աղբ յուր նե րից, թե՞ բա նա վոր: Բ նա կա նա բար, բա նա վոր 
կամ ժո ղովր դա կան աղբ յուր նե րից օգտ վե լու պա րա գա յին այդ տար րե-
րը եր ևակ վում են ա ռա վել ընդգծ ված և  բո լո րո վին այլ օ րի նա չա փութ-
յուն ներ են ի ցույց դնում:

 Կա րա պետ  Մե լիք-Օ հան ջան յա նը, խո սե լով  Կի րա կոս  Գան ձա կե ցու 
« Պատ մու թիւն  Հա յոց»-ի բա նա վոր կամ ժո ղովր դա կան աղբ յուր նե րի 
մա սին, ա ռա ջին հա յաց քից սո վո րա կան, բայց շատ կար ևոր ա ռանձ-
նա ցում նե րով մի դի տար կում է ա նում. « Կի րա կոս  Գան ձա կե ցին մե ծա-
պես ար ժե քա վո րել է և  օգ տա գոր ծել բա նա վոր աղբ յու րը՝ ժո ղովր դա-
կան զրույց նե րը, ա վան դութ յուն նե րը, ա կա նա տես նե րի և  ա կան
ջա լուր նե րի պատ մած նե րը»1 (ընդգ ծու մը մերն է.– Ա. Ն.): Այս տեղ 
շատ կար ևոր է այն, որ  Մե լիք-Օ հան ջան յա նը հստակ տա րան ջա տում, 
հե տևա բար՝ տար բե րա կում է ժո ղովր դա կան զրույց ներն ու ա վան-
դութ յուն նե րը՝ ա կա նա տես նե րի և  ա կան ջա լուր նե րի պատ մած նե րից, 
թե պետ, ընդ հա նուր առ մամբ, այդ բո լո րը կա րե լի է նե րա ռել բա նա-
հյու սութ յուն տա րա զի տակ, իբրև բա նա վոր աղբ յուր:

 Հարցն այն է, որ ե թե ժո ղովր դա կան զրույց ներն ու ա վան
դութ յուն նե րը կա րող են ու նե նալ տար բե րակ ներ, ա պա՝ ա կա նա
տես նե րի և  ա կան ջա լուր նե րի պատ մած նե րը՝ բնա կա նա բար՝ ոչ, 
ին չը այս պես ա սած՝ լրա ցու ցիչ մանև րե լու հնա րա վո րութ յուն է տա լիս 
պատ միչ նե րին:

1 Կիրակոս Գանձակեցի, Պատմութիւն Հայոց, աշխատասիրությամբ Կ. Ա. 
Մելիք-Օհանջանյանի: Երևան, ՀՍՍ ԳԱ հրատարակչություն, 1961, էջ ԽԹ:
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 Կի րա կոս  Գան ձա կե ցու  Պատ մութ յան ընդ հա նուր կա ռուց ված քը 
չա փա զանց հե տաքր քիր բնույթ ու նի հենց պատ մագ րութ յուն-բա նա-
հյու սութ յուն հա րա բե րակ ցութ յան տե սանկ յու նից:  Հարկ է նշել, որ  Կի-
րա կոս  Գան ձա կե ցու  Պատ մութ յան կա ռուց ված քի վե րա բեր յալ՝ իբրև 
վերջ նա կան արդ յունք, պետք է խո սել փոքր-ինչ վե րա պա հում նե-
րով, հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ աշ խա տութ յան գլխա կար-
գութ յու նը հա ճախ է փո փո խութ յուն նե րի են թարկ վում՝ կո րած կամ գու-
ցեև նա խա տես ված ու չստեղծ ված գլուխ նե րի պատ ճա ռով:  Բա ցի այդ՝ 
 Գան ձա կե ցու  Պատ մութ յունն ա վե լի շատ բո վան դա կութ յան հի մամբ 
է են թարկ վում կա ռուց ված քա յին բա ժա նում նե րի, քան հա մա պա տաս-
խան կա ռուց վածքն է թե լադ րում բո վան դա կութ յուն:  Շատ կար ևոր է 
նաև այն, որ ընդ հան րա կան կա ռուց ված քա յին նշում ներ  Գան ձա կե ցու 
 Պատ մութ յա նը հե տա զո տող ներն են վե րագ րում, ընդ ո րում՝ շատ հա-
կա սա կան ձևա կեր պում նե րով:

 Կա րա պետ  Մե լիք-Օ հան ջան յանն, օ րի նակ, ո րի աշ խա տա սի րութ-
յամբ է լույս տե սել  Կի րա կոս  Գան ձա կե ցու  Պատ մութ յան քննա կան 
բնա գի րը, կա ռուց ված քի հար ցին անդ րա դառ նում է եր կու ան գամ, և, 
ըստ էութ յան, եր կու տար բեր նշագ րում ներ ա նում: Ա հա. « Կի րա կոսն 
իր  Պատ մութ յու նը բա ժա նում է  Յա ռա ջա բա նի և  եր կու հիմ նա կան 
մա սի՝ ա.  ՄինչԼ ևոն յան շրջա նի, որ ին քը հա վա քել է «ի նա խագ րե-
լոց» և բ. Իր ժա մա նակ նե րի պատ մութ յու նը՝ «է որ ա կան ջա լուր, 
և  է որ ա կա նա տես»»1: Եվ մյու սը. « Կի րա կոսն իր պատ մագ րա կան 
եր կը խո րը մտած ված բա ժա նում է՝ չհաշ ված  Յա ռա ջա բա նը, եր կու 
ան հա վա սար մա սե րի՝ ա. « Նա խա շա վիղ» –  նե րա ծա կան մաս և բ. 
 Թա թար նե րինե տո ղաց ազ գի պատ մութ յուն: « Նա խա շա վի ղը» իր 
հեր թին նա բա ժա նում է դարձ յալ եր կու մա սի, ընդ ո րում ա ռա ջին մա-
սը նա «եր կօք աշ խա տու թեամբ հա ւա քեալ (է) ի նա խագ րե լոց», իսկ 
երկ րորդ մա սը գրել է որ պես «ա կան ջա լուր» և «ա կա նա տես»»2: 

Ան կախ վեր նագ րա յին ձևա կեր պում նե րից, կա յուն է և  մեզ հա մար 
էլ էա կան է այն, որ  Գան ձա կե ցու  Պատ մութ յու նը կա ռուց ված քա յին 
ա ռու մով ա ռա ջին մա սում են թարկ ված է պատ մագ րութ յան օ րի նա չա-
փութ յուն նե րին, այ սինքն՝ շա րադր ված է ըստ նա խորդ պատ մա գիր նե-
րի հա ղոր դած նյու թի՝ ա ռանց էա կան մի ջամ տութ յուն նե րի, երկ րորդ 
մա սում՝ ա վե լի շատ՝ բա նահ յու սութ յան օ րի նա չա փութ յուն նե րին: Ուս-
տի, բնա կան է, որ բա նահ յու սա կա նը և  բա նահ յու սա կան կա ռուց ված-

1 Նույն տեղում, էջ ԼԱ:
2 Նույն տեղում, էջ ԼԸ:
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քա յին միա վոր նե րը  Գան ձա կե ցին հիմ նա կա նում կի րա ռում է հենց երկ-
րորդ մա սում:

 Բա նահ յու սա կան տար րի տե սանկ յու նից ու շագ րավ է նաև  Մա նուկ 
Ա բեղ յա նի մի նկա տու մը  Գան ձա կե ցու  Պատ մութ յան կա ռուց ված քի և  
ամ բող ջա կա նութ յան վե րա բեր յալ՝ «…դեպ քերն ի րար ետ ևից պատմ-
վում են խառն դա սա վո րութ յամբ»1: Այլ խոս քով՝ ըստ հի շե լու կամ ըստ 
պա տե հութ յան հեր թա կա նութ յան՝ ե թե Ա բեղ յա նի դի տար կու մը վե րա-
շա րադ րենք բա նա գի տա կան տեր մի նա բա նութ յամբ:

Եվ ա հա,  Կի րա կոս  Գան ձա կե ցու  Պատ մութ յան երկ րորդ մա սում, 
ըստ էութ յան, գործ ու նենք ամ բող ջութ յամբ բա նահ յու սա կան տա րեր-
քով հյուս ված քի հետ: Կր կին շեշ տենք՝ երկ րորդ մա սը  Գան ձա կե ցին 
գրել է իբրև «ա կան ջա լուր» և «ա կա նա տես»: Ե թե կրկին դի մե լու լի-
նենք բա նա գի տա կան տեր մի նա բա նութ յա նը, ա պա կա րող ենք ա սել, 
որ այս դեպ քում  Գան ձա կե ցին ին քը և՛ ա սա ցող է, և՛ գրա ռող: Ն րա լսա-
րա նը, բնա կա նա բար, կեն դա նի լսա րան չէ, բայց, այ նո ւա մե նայ նիվ, 
կա՛ այդ լսա րա նը՝ հա վա նա կան ըն թեր ցո ղի տես քով:

 Բա նահ յու սա կան տա րեր քը նախ ևա ռաջ ար տա հայտ վում է  Գան-
ձա կե ցու պա տու մի ո ճի մեջ: Եվ ընդ հան րա պես, կա րե լի է վստա հա-
բար պնդել, որ պա տու մի կա ռուց ման սկզբունք նե րում, մա նա վանդ՝ 
գրա կան-գե ղար վես տա կան մի տու մի դեպ քում, պատ մագ րութ յան 
պա տու մի ա վան դու թա յին հեն քը ոչ միայն նա խըն թաց նմա նա տիպ 
մշա կու թա յին ժա ռան գութ յունն է, այլև, թերևս, նախ ևա ռաջ բա նա-
հյու սութ յու նը:  Բա նահ յու սութ յան բա նա վոր տա րեր քը, գրառ վե լով, 
ձևա բա նում է տեքս տին բնո րոշ յու րա հատ կութ յուն ներ, ո րը, ի վեր ջո, 
պայ մա նա վո րում, ազ դում է ո ճի վրա:

«Ա կան ջա լու րի» թե լադ րան քով՝  Գան ձա կե ցու  Պատ մութ յան մեջ, 
ա հա, մեծ տեղ են գրա վում այս պես կոչ ված այլ տեքս տե րը, ո րոնք 
հեշ տութ յամբ կա րե լի է տար բե րա կել հայ պատ մագ րութ յան մեջ հա-
մա տա րած կի րառ վող ներ տեքս տա յին կա ռուց ված քա յին միա վոր նե-
րի մի ջո ցով: Այս հաս կա ցութ յան մա սին ա ռիթ ու նե ցել ենք խո սե լու2: 
Ամ րագ րենք կրկին, որ ներ տեքս տա յին կա ռուց ված քա յին միա վոր նե րի 
մի զգա լի մա սը ու նեն բա նահ յու սա կան ծա գում և բ նո րոշ են բա նա-
հյու սա կան տեքս տի տա րեր քին:  Մաս նա վո րա պես՝ ա սէն, ա սէն թէ, 
պատ մեն, պատ մեն թէ, համ բաւ հա նին ներ տեքս տա յին միա վոր-

1 Աբեղյան Մանուկ, Հայոց հին գրականության պատմություն, գիրք երկրորդ, 
Անթիլիաս-Լիբանան, 2004, էջ 195:

2 Տե՛ս Նիկողոսյան Արքմենիկ, Առաքել Դավրիժեցու Պատմությունն իբրև 
գրական երկ, Երևան, «Անտարես», 2012, էջ 89-97:
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նե րը, ո րոն ցով սո վո րա բար, ընդ մի ջարկ վում է բուն տեքս տը, են թադ-
րում են այլ տեքս տի, այլ տե ղե կույ թի ներ բե րում: Գ րա վոր աղբ յուր նե-
րին հղվե լու դեպ քում, դրանք, բնա կա նա բար, ցու ցա նում են կոնկ րետ 
ա նուն ներ կամ եր կեր:  Բայց երբ հղվում են բա նա վոր պատ մութ յան, 
փո խում են ի րենց բնույ թը:  Հարցն այն է, որ, մեր կար ծի քով, պատ-
միչ նե րը մեծ մա սամբ հո րի նում են այդ այլ տեքս տե րը, ուս տի, այդ 
միա վոր նե րը ոչ միշտ են հա վաս տի, դրանց մի ջո ցով պատ մի չը պար-
զա պես ստեղ ծում է հա վաս տիութ յան պատ րանք: Եվ ե թե կրկին 
դի մենք բա նա գի տա կան տեր մի նա բա նութ յա նը, տե ղի է ու նե նում շատ 
ու շագ րավ մի եր ևույթ՝ պատ մի չը հենց այդ պա հին հո րի նում է 
պատ մութ յուն, ո րը և  ան մի ջա պես գրա ռում է, այ սինքն՝ և՛ ա սա-
ցող է, և՛ գրա ռող:

 Բա նահ յու սա կան ծա գում ու նե ցող ներ տեքս տա յին կա ռուց ված քա-
յին միա վոր նե րը հա մա տա րած են  Կի րա կոս  Գան ձա կե ցու  Պատ մութ-
յան մեջ:  Կա րա պետ  Մե լիք-Օ հան ջան յանն էլ է նկա տում այս եր ևույ թը՝ 
նշե լով, որ  Գան ձա կե ցու «բա նա վոր աղբ յուր նե րը եր կու կար գի են, ընդ 
ո րում մե կը ա նո րոշ ձևով ակ նար կած, մյու սը իս կա կան ա նու
նով նշված» (ընդգ ծում նե րը մերն են.– Ա. Ն.):1 Ան կախ ա մեն ին չից, 
այդ այլ տեքս տե րի ներ բե րում-կի րա ռութ յու նը  Գան ձա կե ցու  Պատ-
մութ յան մեջ ի րա դար ձութ յուն նե րը լրա ցու ցիչ վկա յութ յուն նե րով փաս-
տար կե լուց, հարս տաց նե լուց զատ, բա նահ յու սա կան, էլ ա վե լի ստույգ՝ 
բա նա գի տա կան բնույ թի աշ խա տանք է: Ընդ ո րում՝ ե թե գործ ու նենք 
իս կա կան ա նու նով նշված ներ բե րում նե րի հետ, ա պա պատ մի չը 
գրա ռող է, ինչ պես՝ « Զայս պատ մեաց մեզ Գ րի գոր իշ խանն, որ դի 
 Մարզ պա նին, եղ բայր Աս լան բէ կին,  Սարգ սի եւ Ա մի րա յին, յազ գէ  Մա-
մի կո նէից, զոր իւր իսկ լո ւեալ էր ի մեծ առ նէ միո ջէ ի կա րի ա ւա գացն, 
ո րում ա նուն էր  Ղու թուն նո ւին, յա ւուր միում յու սու ցա նել նո րա զման-
կա գոյնսն» (ԼԲ, էջ 272)2, « Բա զում եւ այլ ինչ պատ մէր թա գա ւորն 
ի մաս տա սէր ի խժա կան ազ գացն, զոր թո ղաք մեք, զի մի ա ւե լորդ ու-
մեք թո ւես ցի» (ԾԸ, էջ 372), և  այլն։

Իսկ ե թե գործ ու նենք ա նո րոշ ձևով ակ նար կած և  վե րը նշված 
ներ տեքս տա յին կա ռուց ված քա յին միա վոր նե րով ընդ մի ջարկ ված ներ-
բե րում նե րի հետ, ա պա մեծ է հա վա նա կա նութ յու նը, որ պատ մի չը այդ 

1 Կիրակոս Գանձակեցի, Պատմութիւն Հայոց, աշխատասիրությամբ Կ. Ա. 
Մելիք-Օհանջանյանի: Երևան, ՀՍՍ ԳԱ հրատարակչություն, 1961, էջ Ծ:

2 Մեջբերումներն ըստ հետևյալ հրատարակության Կիրակոս Գանձակեցի, 
Պատմութիւն Հայոց, աշխատասիրությամբ Կ. Ա. Մելիք-Օհանջանյանի: Երևան, ՀՍՍ 
ԳԱ հրատարակչություն, 1961:
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դեպ քում և՛ ա սա ցող է, և՛ գրա ռող, ինչ պես՝ «Ա չօք մեք ոչ տե սաք, բայց 
բա զումք էին, որ հա ւա տար մա ցու ցա նէին, թէ ա կա նա տես լեալ եմք։ 
Ընդ այ սո սիկ եւ միւս եւս յօ դո ւած բա նի հան գոյն ա ռաս պե լեաց ա սէին, 
թէ…» (ԽԸ, էջ 322), « Զայ սո սիկ յո լովք շա ղակ րա տէին, թէ ճշմա րիտ եւ 
թէ սուտ, մեք ոչ գի տեմք» (ԽԸ, էջ 322), և  այլն: Ընդ ո րում՝ շատ ան-
գամ պատ միչ նե րը, այդ թվում՝  Գան ձա կե ցին, ինչ պես կա րե լի է նկա տել 
բեր ված օ րի նակ նե րում, այս պի սի դեպ քե րում կա տա րում են այս պես 
կոչ ված ի րենց ա պա հո վագ րող գրա ռում ներ՝ փոր ձե լով պատմ վող ի րա-
դար ձութ յան իս կութ յան պա տաս խա նատ վութ յու նը չվերց նել իր վրա: 

Այս զույգ հա տույթ նե րում ու շագ րավ է մի հան գա մանք, որ իր զար-
գաց ման ու կի րա ռութ յան մեջ ու նի ժան րա կազ մա կեր պիչ գոր ծոն 
կամ ա վե լի ստույգ՝ ա պա հո վում է ո րոշ ներ դիր ժան րե րի կի րա ռութ-
յուն պատ մագ րութ յան շրջար կում:  Հարցն այն է, որ իս կա կան ա նու
նով նշված ներ բե րում նե րի դեպ քում գործ ու նենք շատ հստակ տե
ղե կատ վութ յան հետ, ո րը գրե թե զար գա ցում չի ապ րում: Իսկ ա հա 
ա նո րոշ ձևով ակ նար կած ներ բե րում նե րը գրե թե միշտ փոք րիկ կամ 
փոքր-ինչ ըն դար ձակ պատ մութ յուն ներ են, ո րոնք տե ղե կատ վութ յուն 
փո խան ցե լուց զատ, հատ կանշ վում են ո րո շա կի սյու ժեով, հա ճախ՝ 
հե րո սով կամ հե րոս նե րով և  ու նեն հստակ կա ռուց վածք: «Ս յու ժե նե-
րը, թե մա նե րը, մո տիվ նե րը միջ նա դա րում մե ծա մա սամբ ա վան դա կան 
են,–  այս ա ռու մով տե ղին է Դ միտ րի  Լի խա չո վի նկա տու մը:–  Կար ևորն 
այն է, թե ո ճա կան ինչ կա պով է այս կամ այն սյու ժեն, թե ման կամ մո-
տի վը հայտն վում գրա կա նութ յան և  մա տե նագ րութ յան մեջ»1: 

 Հայ պատ մագ րութ յան մեջ,  Գան ձա կե ցու  Պատ մութ յան դեպ քում՝ 
ի մաս նա վո րի,  Լի խա չո վի նշած այդ ո ճա կան կապն ար տա հայտ-
վում է զրույ ցի ժան րա յին դրսևոր մամբ կամ զրու ցա տիպ ժան րե րի 
դրսևոր մամբ2: Եվ ընդ հան րա պես, մեծ մա սամբ՝ զրույ ցը, իբրև ներ դիր 
ժանր, հենց այս ճա նա պար հով է նե րառ վում պատ մագ րութ յան ժան-
րա յին տի րույ թում: Այլ խոս քով՝ այլ տեքս տե րի կամ ներ բեր ված տեքս-
տե րի մեծ մա սը զրույց ներ են: 

Զ րույ ցը, իբրև ներ դիր ժանր, հայ պատ մագ րութ յան մեջ, այլ գոր-
ծա ռույթ նե րից զատ, նախ ևա ռաջ ու նի կա ռուց ված քա յին ար ժեք: 

1 Лихачев Д. С., Поэтика древнерусской литературы, Москва, “Наука” 1979. 
стр. 29.

2 Վերջին առումով՝ Արմենուհի Սրապյանը նկատում է, որ «զրույց բառը հանդես 
է գալիս որպես ընդհանուր որոշիչ` առհասարակ արձակ գրված զանազան 
ոչ ծավալուն ստեղծագործությունների» (ընդգծումը բնագրում – Ա. Ն. ), տե՛ս 
Սրապյան Արմենուհի, Հայ միջնադարյան զրույցներ, Երևան, 1969, էջ 39:
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Զ րույց նե րի մի ջո ցով պատ մի չը կա րող է բուն պատ մութ յա նը նա խա
դրութ յուն ստեղ ծել, պատ մութ յու նը զար գաց նել, ճյու ղա վո րել, 
ա վար տա բա նութ յուն ա պա հո վել դրանց մի ջո ցով և  այլն, կախ ված 
այն հան գա ման քից, թե վկա յագր վող ի րա դար ձութ յան ըն թաց քի մեջ 
ինչ տե ղադ րութ յուն ու նի:  Կի րա կոս  Գան ձա կե ցու  Պատ մութ յան մեջ 
սփռված տասն յակ կրո նա կան և  աշ խար հիկ թե մա նե րով զրույց նե րը, 
այդ ա ռու մով, միտ ված են ամ բող ջա կա նաց նե լու եր կի կա ռույ ցը:

Արք մե նիկ  Նի կո ղոս յան –  բա նա սի րա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու: 
 Մեկ մե նագ րութ յան, հոդ ված նե րի ու ու սում նա սի րութ յուն նե րի եր կու ժո-
ղո վա ծո ւի, տասն յակ գի տա կան հոդ ված նե րի հե ղի նակ է:  Գի տա կան հե-
տաքրք րութ յուն նե րի շրջա նա կը՝ հայ պատ մագ րութ յուն, նոր, նո րա գույն, 
ժա մա նա կա կից հայ գրա կա նութ յուն, գրա կան քննա դա տութ յուն:

АРКМЕНИК Г. НИКОГОСЯН  ФОЛЬКЛОРНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ В ТРУДЕ КИРАКОСА ГАНДЗАКЕЦИ “ИСТОРИЯ АРМЕНИИ” 
- В исследовании рассматривается частная проблема в соотношении 
фольклор-историография – характер применения фольклорных 
элементов на примере труда Киракоса Гандзакеци “История Армении”. 
На отдельных примерах анализируются внутритекстовые структурные 
единицы фольклорного происхождения, а также жанр сказа как 
структурная единица.
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ARKMENIK H. NIKOGHOSYAN  FOLKLORISTIC STRUCTURAL 
ELEMENTS IN “HISTORY of ARMENIANS” by KIRAKOS GANDZAKETSI - 
The article examines a specific issue of folklore-history relations - the essence of 
usage of folklore elements on the example of “History of Armenians” by Kirakos 
Gandzaketsi. The intertextual structural units of folkloristic origin are studied 
with separate examples as well as the genre of lore as a structural unit.

Key words - historiography, folklore, genre, use of genre, dilineation, 
historian, structure, lore
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ՍԻՐԱՆՈՒՇ ՓԱՐՍԱԴԱՆՅԱՆ 
ՀՀ ԳԱԱ Գրականության ինստիտուտի ասպիրանտ

«ԴՐԱԽՏ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻԻ» ԸՄԲՌՆՄԱՆ 
ԱՐՏԱՑՈԼՈՒՄԸ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՎԱՆԱՆԴԵՑՈՒ 

«ՈՍԿԻ ԴԱՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ» ՊՈԵՄՈՒՄ*
Բա նա լի բա ռեր. - Հով հան նես Վա նան դե ցի, Ոս կի դար, դրախտ Հա-

յաս տա նի, պոեմ, ժա մա նա կաշր ջան, գե ղար վես տա կան, պատ մա կան:

Հայ կա կան կլա սի ցիզ մի թե մա տի կան իր ամ բող ջա կան ար տա հայ-
տութ յու նը գտավ Հով հան նես Միր զա յան Վա նան դե ցու (1772-1841 թթ.) 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րում, ո րոնք ժա մա նա կագ րո րեն ընդգր կում են 
Հայկ նա հա պե տից մինչև 5-րդ դա րը հաս նող դեպ քե րը: 

Հով հան նես Վա նան դե ցին ծնվել է Վա նում: Ե ղել է ժա մա նա կի 
պատ րաստ ված հոգ ևո րա կան նե րից մե կը, շուրջ ե րեք տաս նամ յակ 
աստ վա ծա բա նութ յուն և հայ կա բա նութ յուն է դա սա վան դել Զմ յուռ-
նիա յի Մես րոպ յան վար ժա րա նում: 

Ն րա գլխա վոր ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը ե րեք մե ծա ծա վալ պոեմ-
ներն են՝ «Ար փի ա կան Հա յաս տա նի» (Կ. Պո լիս, 1836 թ.), «Ոս կի դար 
Հա յաս տա նի» (Զմ յուռ նիա, 1841 թ.), « Տե սա րան հան դի սացն Հայ կայ, 
Ա րա մայ և Ա րա յի» (Զմ յուռ նիա, 1856 թ.): 

Վա նան դե ցին հայ կա կան կլա սի ցիզ մի հետ ևո ղութ յամբ իր ի դեա լը 
փնտրում էր անց յա լի հե րոս նե րի մեջ:

Հե ղի նա կե լով «Ոս կի դար Հա յաս տա նի» դյու ցազ ներ գութ յու նը (5600 
տասն հինգ վան կա նոց տող)՝ նա փոր ձել է ներ կա յաց նել հայ ժո ղովր դի 
պատ մութ յու նը՝ շա րադ րանքն սկսե լով ա րար չա գոր ծութ յու նից և հաս-
նե լով մինչև իր ժա մա նա կաշր ջա նը՝ ռու սա կան իշ խա նութ յան հաս տա-
տու մը: Այ սինքն, ընդ հա նուր առ մամբ՝ եր կի բո վան դա կութ յու նը Հա յաս-
տան աշ խարհն է՝ իր պատ մութ յամբ ու աշ խար հագ րութ յամբ: 

Ինչ պես նշում է Մա նուկ Ա բեղ յա նը՝ Հով հան նես Վա նան դե ցու ստեղ-
ծա գոր ծութ յուն նե րով սկսվում է հա յոց քա ղա քա կան անց յա լի բա նաս-
տեղ ծութ յու նը, ին չը նշա նա կա լի եր ևույթ էր մեր գրա կա նութ յան մեջ. 
« Դա րեր շա րու նակ քա ղա քա կան կյան քը մերժ ված է ե ղել եր գի ար ժա-

 * Հոդվածն ընդունված է տպագրության 13.09.2019 թ.:
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նա նա լուց. քեր թող նե րը միա կերպ միայն վարդ ու սո խակ, պար տեզ ու 
գա րուն են եր գել և կամ ե կե ղե ցի ու սրբեր, կրո նա կան խնդիր ներ»1: 
Վա նան դե ցին սա կայն ստեղ ծա գոր ծութ յան նյութ է դարձ նում հա յոց 
հե րո սա կան անց յա լը՝ վկա յա կո չե լով մեր պատ մութ յան լա վա գույն է ջե-
րի ա ռաս պե լա կան դյու ցա զուն նե րին: Ա մեն դեպ քում, Վա նան դե ցու 
նպա տա կը մեր պատ մութ յան հին շրջա նի դեպ քե րը սոսկ չա փա ծո յի 
վե րա ծե լը չի ե ղել: Նա փոր ձել է գրել հե րո սա կան պատ մութ յուն՝ ժա մա-
նա կա կից նե րի շրջա նում հե տաքրք րութ յուն ու ոգ ևո րութ յուն ա ռա ջաց-
նե լով նախ նի նե րի սխրանք նե րի ու քա ջա գոր ծութ յուն նե րի հան դեպ:

«Ոս կի դար Հա յաս տա նի» պոե մը հե ղի նա կը բա ժա նել է չորս մա սի, 
ո րոնք ան վա նել է եր գեր: Եր գե րին նա խոր դում է «Առ հայ ցա ւորն հայ-
րե նա սէր» վեր նագր ված ա ռաջ նա հատ վա ծը, և հա ջոր դում է Հոր դո րա-
կը («Առ Հա յազ գի ման կունսն»):

Այս պես, ա ռա ջին եր գի սկզբում Սա հակ Բագ րա տու նին Մով սես 
Խո րե նա ցուն հոր դո րում է գրել ոս կի դա րի մա սին, և պատ մա հայ րը 
սկսում է պատ մել, նկա րագ րում է ոս կի դա րի կյան քը, բնութ յու նը, հա-
մա ռոտ անդ րա դառ նում ա րար չա գոր ծութ յա նը և ման րա մասն խո սում 
ջրհե ղե ղի մա սին: Հան դի պում ենք նաև ո րոշ ա վան դութ յուն նե րի՝ տե-
ղա նուն նե րի հետ կապ ված: Այս հատ վա ծը գրա կան հետ ևո ղութ յուն 
է Խո րե նա ցու « Հա յոց պատ մութ յա նը»: Հի շենք, որ, ինչ պես նշում է 
պատ մա հայ րը, Սա հակ Բագ րա տու նին նրան ևս խնդ րում է գրի առ նել 
հայ ժո ղովր դի սկզբնա վոր ման պատ մութ յու նը: «Ա պա ու րեմն յայտ է, 
թէ ա մե նե ցուն քան զքեզ նա խա գու նիցն ճա նա չիս վե հա գոյն, և բարձ-
րա գու նից ար ժա նա ւոր գո վու թեանց, և յայս պի սիս պատ կա նա ւոր դնիլ 
յար ձա նագ րու թիւնս բա նից»2: Այ դիսկ պատ ճա ռով Սա հակ Բագ րա-
տու նուն Խո րենա ցին հա մա րում է նա խորդ նե րից վե հա գույն և  ա մե-
նայն գո վես տի ար ժա նի: 

Երկ րորդ եր գում Վա նան դե ցին խո սում է ար վեստ նե րի ու երկ րա-
գոր ծութ յան մա սին, ա պա անդ րա դառ նում է Հայկ Նա հա պե տին, նկա-
րագ րում նրա՝ Հա յաս տան գա լը, Բե լի հետ կռի վը և  այլ ման րա մաս ներ:

Եր րորդ եր գը հե ղի նակն սկսում է Ա րա մից, խո սում վա ճա ռա կա-
նութ յան մա սին, ա պա անդ րա դառ նում Ար շա կու նի նե րի ու Բագ րա-
տու նի նե րի հետ կապ ված պատ մա կան անց քե րին և հա մա ռոտ շա-
րադ րան քով հայ ժո ղովր դի պատ մութ յու նը հասց նում մինչև ռու սաց 
տի րա պե տութ յու նը:

1 Մ. Աբեղյան, Երկեր, հ. Դ, Երևան, 1970 թ., էջ 601:
2 Մովսես Խորենացի, Պատմութիւն հայոց, Երևան, 1981 թ., էջ 6:
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Եվ վեր ջին՝ չոր րորդ եր գում Վա նան դե ցին մեկ ան գամ ևս խո սում 
է դրախ տի մա սին, հիաց մուն քով նկա րագ րում վեր ջի նիս բնութ յու նը, 
ա պա փոր ձում է ա պա ցու ցել, որ դրախ տը Հա յաս տա նի տա րած քում է 
ե ղել, Ա դամն ու Ե վան էլ խո սել են հա յե րեն:

Ինչ պես նկա տել է Վա նան դե ցու ստեղ ծա գոր ծութ յու նը խո րութ-
յամբ ու սում նա սի րած Մա նուկ Ա բեղ յա նը. «Ն յու թը դյու ցազ ներ գութ յան 
հա մար մի ան պետք բան է, բայց կան մե ջը կեն դա նի եր ևա կա յութ յամբ 
և  աշ խույժ ե ռան դով ա ռաջ տար ված այն պի սի հատ ված ներ, ո րոնց 
նմա նը չու նի մեր հին բա նաս տեղ ծութ յու նը»1:

Եվ ա հա Ա բեղ յա նի եզ րա կա ցութ յու նը. «Ն րա գլխա վոր վաս տա կը, 
ո րով նա մեր գրա կա նութ յան մեջ տեղ պի տի բռնի, շո շա փած գա ղա-
փար նե րի և նոր տե սա կի զգա ցում նե րի մեջ է»2:

Ս տեղ ծա գոր ծութ յան չոր րորդ գլխում ցայ տուն է հայ միջ նա դար յան 
աշ խար հա յե ցո ղութ յու նից և  այ նու հետև մխի թար յան պատ մա գի տութ-
յու նից սկզբնա վոր վող այն դրույ թը, որ դրախ տը գտնվել է Հայ կա կան 
լեռ նաշ խար հում, ո րով հետև դրախ տով հո սող գե տե րը ան ցել են այդ 
տա րած քով, ինչ պես նաև ջրհե ղե ղից հե տո կյան քը վերս տին նո րոգ վել 
է Ա րա րա տի փե շե րից: Նա խորդ շրջա նի գի տագ րա կան այս ըմբռ նում-
նե րը գե ղար վես տա կան հա մա կարգ վա ծութ յամբ Վա նան դե ցին ներ-
կա յաց րել է իր հիշ յալ պոե մում:

Այդ գա ղա փա րը աշ խար հով մեկ սփռված հա յութ յան մի քա նի սե-
րունդ նե րի նե րարկ վում էր դա րեր շա րու նակ, ըստ ո րի՝ հայ ժո ղո վուր-
դը մի ա ռա քե լութ յուն, մի կո չում ու նի՝ տեր կանգ նե լու իր հայ րե նի քին, 
վե րա շի նե լու այն: «Եվ ա հա Վա նան դե ցուց սկիզբն է առ նում Դ րախտ 
Հա յաս տա նի և Նո յան Հա յաս տա նի գով քը»3:

Այս ըմբռ նում նե րը խտաց ված են պոե մի հետև յալ տո ղե րում.

Հր ճո ւիմ, վա՜շ ինձ, Հայ կեան է տուն ուր և դ րախտն էր զե տեղ.
Ուս տի քա ռից բաշ խին գե տոցն ա ռաջք ու խել յաղ թա զեղ4:

Այս հատ վա ծում Վա նան դե ցին ակ նար կում է դրախ տով հո սող չորս 
գե տե րը՝ Եփ րատ, Տիգ րիս, Փի սոն և Գե հոն, ո րոնք հի շա տակ վում են 
Աստ վա ծաշն չում:

Մի քա յել Չամչ յա նը ևս, խո սե լով ա րար չա գոր ծութ յան մա սին, այն 
1 Մ. Աբեղյան, նշվ. աշխ., էջ 599:
2 Նույն տեղում, էջ 600:
3 Նույն տեղում, էջ 601
4 Հովհաննես Վանանդեցի, Ոսկի դար Հայաստանի, Զմյուռնիա, 1841 թ., էջ 9 

(այսուհետ տվյալ գրքից մեջբերումների էջերը կնշվեն շարադրանքում):
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տե սա կետն է հիմ նա վո րում, ըստ ո րի՝ «հա սա րա կաց կար ծի քի հա մա-
ձայն»՝ դրախ տը Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում է գտնվել, քա նի որ Աստ-
վա ծաշն չում հի շա տակ վող չորս գե տե րից եր կու սը՝ Տիգ րիսն ու Եփ րա-
տը, այդ տե ղից են սկիզբ ա ռել1:

Այս ըմբռ նու մը ամ փոփ վել է նաև Շա հա միր Շա հա միր յա նի հետև-
յալ տո ղե րում՝ գրված հե ռա վոր Հնդ կաս տա նում.

Ծաղ կափ թիթ, նո րա բող բոջ ո՛վ կտրիճ ներ, պատ րաստ ե ղեք,
որ մեր Տի րոջ օգ նութ յամբ ձեզ փրկա գոր ծեք

Ու մուտք գոր ծեք զվար ճա լի և բերկ րա լի Ա րա րատ յան
դրախ տը մեր ե դե մա կերպ,

Քան զի շա տերն են վկա յում, որ դրախ տը աստ վա ծա յին
ե ղել է մեր հայ րե նի քում,

Ո րով հետև, ինչ պես աս վեց դեռ վեր ևում, Եփ րա տը և  ու րիշ գե տեր
այս տե ղից են ա կունք առ նում2:

Ինչ պես փաս տարկ ված ցույց է տա լիս Պո ղոս Խա չատր յա նը, Շա-
հա միր յա նը այս տեղ հետ ևել է Մ խի թար Աբ բա հոր « Բառգր քի» բա ռա-
հոդ վա ծին, ո րում աս վում է, որ Գե հո նը նույ նաց նում է Ե րաս խի, իսկ 
Փի սո նը՝ Փա սիս կամ Ճո րոխ գե տի հետ3:

Ժա մա նա կաշր ջա նի մեկ այլ հե ղի նակ՝ Ղու կաս Ին ճիճ յա նը, դրախ-
տի՝ Հա յաս տա նում գտնվե լու մա սին գրում է. « Զի Աս տո ւած կա մե լով 
ընտ րել բնա կա րան քա ջա դէպ ա ռա ջին մար դոյն Ա դա մայ՝ զոր ստեղծ, 
զ Հա յաս տան ընտ րեաց: Եւ կա մե լով յօ րի նել պար տէզ ինչ յաշ խար հի՝ 
զի ի ցէ բնա կա րան նա խաս տեղծ մար դոյն՝ ի Հա յաս տան յօ րի նեաց, այ-
սինքն է զդրախտն, որ եղև ա ռա ջին պար տէզ աշ խար հի»4: Այ սինքն, 
մարդ կութ յան պատ մութ յունն սկսվում է Հայ կա կան լեռ նաշ խար հից: 
Ին ճիճ յա նը ևս խո սում է դրախ տի չորս գե տե րի մա սին, և դա հա մա-
րում դրախ տի՝ Հա յաս տա նի տա րած քում գտնված լի նե լու կար ևո րա-
գույն նա խա պայ մա նը5:

Այս ըն կալ մամբ տար ված էր նաև Խ րիմ յան Հայ րի կը: Դժ վար է ա սել՝ 
նա ծա նոթ ե ղե՞լ է Վա նան դե ցու ստեղ ծա գոր ծութ յա նը, թե՞ ոչ, այ նու-
ա մե նայ նիվ ազ գա յին-հայ րե նա սի րա կան այդ զար թոն քի ժա մա նակ 

1 Տե՛ս Մ. Չամչյան, Հայոց պատմություն, հ. Ա, Երևան, 1985 թ., էջ 143:
2 Նոր տետրակ, որ կոչի հորդորակ, թարգմանությունը գրաբար բնագրից և 

ծանոթագրությունը՝ Պողոս Խաչատրյանի, Երևան, 1991 թ., էջ 42:
3 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 193-194:
4 Ղուկաս Ինճիճյան, Հնախոսութիւն աշխարհագրական Հայաստանեայց 

աշխարհի, հ. Ա, Վենետիկ, 1835 թ., էջ 244:
5 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 269:
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խան դա վա ռութ յու նը հա մա տա րած էր: Ա հա նա կոչ է ա նում հայ մա-
նուկ նե րին.

Արդ, մը տէ՛ք հա մար ձակ դրախ տիս ընդ դուռն ան պահ պան,
Ճե մե ցէք նա խար քա յին ի յար քու նիս ա րար չա կերտ,
Ուր ի գահ գե րամ բարձ բազ մէր Ա դամ շը քե ղա կերպ,
Ուր ճե մէր ճոխ փա ռա ւոր ընդ դըշ խո յին ա մե նա գեղ1:

Այս քա ռա տո ղում ա վեր ված դրախ տի պատ կերն ենք տես նում: 
Դ րախ տը դար ձել է ան դուռ, ան տե րունչ, ան պա հա պան: Եր բեմ նի ե դե-
մա յին վայ րը այլևս ա վե րակ է, պա րիսպ նե րը՝ քանդ ված: 

Այս գրքում ևս հի շա տակ վում են դրախ տի չորս գե տե րը.
Այսր են այժմ քա ռավ տակ մըշ տա հո սան գետք յոր դա բուխ,

Եփ րատ, Տիգ րիս, Փի սոն, Գե հոն, որ գնան ի մէջ Հա յաս տա նեայց2:

Այս դրույ թի ա ռաջ քա շող նե րից մե կը Ղ ևոնդ Ա լի շանն էր: Ա հա թե 
ինչ պի սի հիաց մուն քով է նա խո սում դրախ տա վայր երկ րի՝ նախ նի նե-
րի հայ րե նի քի մա սին. « Հա յաս տան ինք նին նա խախ նա մեալ եր կիր մ’  
էր, և սի րե լի բարձ րե լոյն, ուր շատ կա նուխ յայտ նե ցաւ. և պետք է որ 
ա մե նայն ազգ որ իր ծա գու մը փնտռէ՝ դառ նայ այդ երկ րին նա յի: Ե դե-
մայ հետ քը գտնե լու ա պա հո վա գոյն ճամ բայն է Հա յաս տան: Ինքն ըն-
ծա յեց Աս տու ծոյ իր օրհ նեալ կա ւը, և  ըն դու նե ցաւ ա նոր ձեռ քէն զհայրն 
և զ մայր մարդ կու թեան»3: Ա պա շա րու նա կում է՝ պնդե լով, թե Հա յաս-
տանն է ե ղել ա ռա ջին խան ձա րու րը ա ռա ջին ծնվա ծի հա մար, ա ռա ջին 
գե րեզ մա նը՝ ա ռա ջին մեռ նո ղի հա մար, Հա յաս տանն է ջրհե ղե ղից հե-
տո ըն դու նել մարդ կութ յա նը: Եվ այս ա ռու մով բնավ էլ պա տա հա կան 
չէ, որ Հա յաս տանն ա ռա ջին քրիս տո նեա կան եր կիրն է:

Մինչ այդ, Ա լի շա նը դարձ յալ անդ րա դար ձել էր այս ըմբռն մա նը՝ խո-
սե լով ջրհե ղե ղի մա սին. « Տիե զե րահռ չա կեալն ջրհե ղեղն, անժխ տա կան 
վկա յու թեամբ Գ րոց Սր բոց՝ ոչ ու րեք այն պէս քա ջիկ հա ւաս տի ո ղո ղեալ 
զեր կիր, որ պէս զ Հայս»4: Ա լի շա նը նաև մեջ բե րել է Սա մո ւել Սկև ռա ցու 
խոս քե րը. « Հայ րե նի եւ պար ծե լի բնիկ Հայ կա զանց աշ խարհն, տունն 
ա րե ւե լից, որ ա ռա ջին է մասն եւ գլուխ օ րի նակ իմն բո լոր աշ խար հի… 
եւ կամ թէ կո չել զնոյն աշ խարհ է ի րաւ՝ հայր եւ հաւ մարդ կու թեանս. 

1 Խրիմյան Հայրիկ, Հրաւիրակ Արարատյան, Կ. Պոլիս, 1876 թ., էջ 2:
2 Նույն տեղում:
3 Ղևոնդ Ալիշան, Հուշիկք հայրենեաց հայոց, հ. Ա, Վենետիկ, 1869 թ., էջ 70:
4 Ղևոնդ Ալիշան, Տեղագիր Հայոց Մեծաց, Վենետիկ, 1853 թ., էջ 12:
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յո րում դա դա րեալ տա պանն Նո յի, եւ բա ցեալ՝ ան տի դար ձեալ սե րե ցաւ 
մարդ կա յին զարմ»1:

Հատ կան շա կան է, որ ա կա դե մի կոս Սեր գեյ Սա րին յա նը, խո սե լով 
Ղ ևոնդ Ա լի շա նի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի մա սին, հետև յալ միտքն 
է ար տա հայ տում. «Ա լի շա նը խա ղաղ վում է «Դ րախտ Հա յաս տա նի» 
պատ րան քով»2: Այս միտ քը թերևս բնո րոշ է վե րը նշված բո լոր հե ղի-
նակ նե րին: Ն րանք կար ծես մխի թար վում, սփո փանք են գտնում այդ 
ըն կալ ման մեջ:

Վա նան դե ցու ա ռի թով թերևս կա րե լի է նշել, որ գե ղար վես տո րեն 
ար տա հայ տել է այդ ըմբռ նու մը, որ այդ քան տա րած ված էր մխի թար-
յան նե րի շրջա նում: 

Վա նան դե ցու պոե մում հայ րե նիքն ու ժո ղո վուրդն անց յա լում ներ-
կա յա նում են որ պես լա վա գույն օ րի նակ քա ջութ յան, ազն վութ յան, 
բա րե շի նութ յան: Ա մեն բան լավ է ե ղել նախ կի նում, հե ղի նա կը ցա վով 
նշում է, որ միայն ի մաս տութ յունն է պա կաս ե ղել Հա յոց մեջ:

Պոե մի եր ևա կա յութ յամբ հա րուստ, աշ խույժ դրվագ նե րից մե կը 
կեն դա նի նե րի՝ Նո յան տա պա նից դուրս ել նե լու տե սա րանն է: Հե ղի-
նա կը այս տեղ յու րա քանչ յուր կեն դա նու ներ կա յաց նում է իր տե սա կին 
բնո րոշ հատ կա նիշ նե րով: Ա հա թե ինչ պես է տա պա նից դուրս ել նում 
առ յու ծը.

Մ ռինչս ա ռիւծն ո րո տա ցեալ և յա գին տայր ուժ գին թափ,
Իբրև զա նիւ հի ռայր հրոյ յոր սոյն ի գիւտ զառ ի թափ.

Խո ժո ռա դէմ բիբս ի բնա ւից բա ցեալ վե րայ զան թար թափ,
Եւ ընդ խռան յանձն ա պաս տան յեր կիր խա ղայր հար թա տափ (էջ 14):

Ա հա հե ղի նա կը խո սում է առևտ րա կան նե րի մա սին.

Հա յաս տա նին են նա խա րո ւեստ վա ճա ռա կանքն ի հան ճար,
Որք զա ռա ջինն ի տուր ևառս կարգ հաս տե ցին զճար տար (էջ 89):

Զ գաց մուն քայ նութ յու նը, որ առ հա սա րակ բնո րոշ է Վա նան դե ցու 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րին, ար տա հայ տութ յուն է գտել նաև այս եր-
կում: Ա հա ինչ քան ափ սո սան քով է նա խո սում ջրհե ղե ղի հետ ևան քով 
իր վա յել չութ յու նը կորց րած դրախ տի մա սին.

Եւ ջուրց հե ղեղ աշ խար հա կուլ յոր ձանս յոր դեալ զեղ ծա րար,
ԶԱս տո ւա ծա տունկ տա րաւ դրախ տին վա յել չու թիւնն ի խա թար (էջ 48):

1 Նույն տեղում, էջ 6:
2 Սերգեյ Սարինյան, Հայկական ռոմանտիզմ, Երևան, 1966 թ., էջ 252:
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Առ հա սա րակ ջրհե ղե ղի նկար ագ րութ յան տե սա րան նե րին պոե-
մում մեծ տեղ է տրված: 

Տ պա վո րիչ է ջրհե ղե ղից հե տո Նո յի՝ Ա րա րա տի լան ջին հանգր վա-
նե լու տե սա րա նը, որ այն քան հպար տութ յամբ ու ներ քին ոգ ևո րութ-
յամբ է ներ կա յաց նում հե ղի նա կը.

Յերկ նա բեր ձիկն ի ջեալ սայ ռէ Նոյ լաս տա կիրն ի Մա սեաց,
Բ նակ ի վայրն առ նոյր յուռ թի, որ լե րինն էր մեր ձա կաց.

Ո րում ա նուն ըստ բուն լե զո ւին կար դայր իւր իսկ սո ղո բայց,
Զոր և ցարդ իսկ օ տա րազ գիք զնոյն տան կոչ կան խա սաց (էջ 25):

Պոե մում ուր վագծ վում է նաև Նո յի կնոջ՝ Նո յեմ զա րի կեր պա րը:
Այս ստեղ ծա գոր ծութ յան մեջ գտնում ենք նաև տե ղա նուն նե րի հետ 

կապ ված ինչ-ինչ ա վան դույթ ներ: Դի ցուք՝ Նա խիջ ևան տե ղան վան 
ստու գա բա նութ յու նը.

Զ նախ ջա ւան կամ Նախ ճա ւան զա նուն հնչեալ հայ կա կան,
Իբ րու ա սել ի տա պա նէն ե լե լոց նախ իջ ևան.

Եւ կամ որ պէս յա ջորդն զնոր բե րէ ի մաստ զդի պան,
Մարդ կան անդ րէն կա ցեալ տե ղի ի սերս աճ ման նա խա ւան (էջ 25):

Այ սինքն, Վա նան դե ցին Նա խիջ ևա նի տե ղան վա նա կան ստու գա բա-
նութ յու նը ևս կա պում է «նախ իջ ևա նել» ար տա հայ տութ յան հետ, ըստ 
ո րի՝ Նո յը տա պա նից դուրս գա լուց հե տո, Աստ ծո կամ քով փրկվե լով 
ջրհե ղե ղից, Ա րա րատ լե ռան գա գա թից ի ջել է մեր ձա կա տա րածք, իջ-
ևա նել մի վայ րում, որ հե տա գա յում ստա ցել է Նա խիջ ևան ան վա նու մը: 

Ո րոշ տե ղա նուն նե րի անդ րա դարձ է կա տա րել նաև Մես րոպ Թա-
ղիադ յա նը՝ դրանց ստու գա բա նութ յու նը շաղ կա պե լով Նո յի ան վան 
հետ: Ա հա նա խո սում է Ար կու ռի տե ղան վան մա սին. «Արդ այս ա ռա-
ջին և հ նա գոյն բնա կա րան ազ գի մարդ կան յետ ջրհե ղե ղին, ան կա նի 
ի հիւ սի սա յին կող մա նէ ա տանն Մա սեաց, ուր տնկեաց Նոյ զուռ որ-
թոյ, ա ռանց ո րոյ այ գի ո՛չ լի նի»1: Իսկ Եղ վարդ տե ղա նու նը կա պում է 
«Եղև՜ արդ» ար տա հայ տութ յան հետ, այ սինքն, «արդ եղև դա դա րումն 
ջուրց»2:

Վա նան դե ցու «Ոս կի դար Հա յաս տա նի» պոե մը նաև դաս տիա րակ-
չա կան նպա տակ է հե տապն դում: Ա հա հե ղի նա կը հոր դո րում է զա-

1 Մեսրոպ Թաղիադյան, Ուղեգրություններ, հոդվածներ, նամակներ, 
վավերագրություններ: Առաջաբանը, տեքստը և ծանոթագրությունները՝ Ռուզան 
Նանումյանի, Երևան, 1975 թ., էջ 108:

2 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 107:
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վակ նե րին, որ, աստ վա ծաշնչ յան խոս քին հա մա պա տաս խան, պատ-
վեն ի րենց ծնող նե րին.

Պա տո ւեա՛ զհայր քո և զ մայր՝ Էնն գո չէ բա րե րար,
Զի բերկ րա միտ յարև կե նաց զօդ շնչես ցես ըն դեր կար (էջ 53):

Վա նան դե ցին ստեղ ծել է նաև գե ղար վես տա կան ար ժեք ու նե ցող 
հատ ված ներ: Մեջ բե րենք մի փոք րիկ հատ ված.

Հարս նօ րի նակ և դէմք դաշ տաց իբր օ րիորդ ման կա մարդ,
Յոս կե ճա մուկ որ պէս հան դերձ դեղ վա ռէին ի սա ղարդ.

Կա նա չա գեղ պճնեալ հա մակ ճիւղ սփռէին բազ մա զարդ,
Ն մա նա ծինս ի սեր մա նէ սե րումն առ նել բար դա բարդ (էջ 333):

Պոեմն ա վարտ վում է հոր դո րա կով («Առ Հա յազ գի ման կունսն»), 
ո րը խրա տա կան վերջ նա հատ ված է՝ ուղղ ված սե րունդ նե րին: Այս հատ-
վա ծում եր ևան է գա լիս ման կա վարժ ու քա հա նա Հով հան նես Վա նան-
դե ցին, ո րի կար ևո րա գույն նպա տա կը հայ րե նա սի րա կան ո գով դաս-
տիա րա կելն է նոր սերն դին: Հոր դո րա կը ստեղ ծա գոր ծութ յան ա մե նա-
հա ջող ված հատ ված նե րից է և  ամ փո փում է հե ղի նա կի բուն ա սե լի քը: 
Ա հա մի դրվագ.

Այս պէս սի րոյ լի նիս զա ւակ հարցն մե րոց եր ջան կաց,
Այս պէս զմիտսդ սուրբ պա հես յաղ ճատ բա նից դրան ջաց.
Եւ օրհ նու թեան՝ որ հայ րա սէր որդ ւոց պարգև է բա րեաց,

Ժա ռանգ կա ցեալ, եր կո քումբք իսկ ճո խաս կե նօք լիաս տաց (էջ 469):

Հե ղի նակն ըն թեր ցող նե րին հոր դո րում է ա ռաջ ըն թա նալ նախ նի նե-
րի ար դար շա վիղ նե րով և լի նել նրանց ար ժա նի հետ նորդ ներ ու նրանց 
հայ րե նան վեր գոր ծը շա րու նա կող ներ: Այս հատ վա ծում պոեմն ակն-
հայ տո րեն հի շեց նում է հե ղի նա կի մեկ այլ ստեղ ծա գոր ծութ յուն: Խոս քը 
« Տե սա րան հան դի սացն Հայ կայ, Ա րա մայ և Ա րա յի» եր կի մա սին է, ո րի 
վեր ջա բա նում ևս ն մա նա տիպ գա ղա փար ներ են ար ծարծ վում1:

Ամ փո փե լով՝ ա սենք, որ Վա նան դե ցին ևս, ինչ պես ժա մա նա կաշր-
ջա նի շատ այլ հե ղի նակ ներ, այն գա ղա փա րի կրողն էր, ըստ ո րի՝ դրախ-
տը գտնվել է Հա յաս տա նում, մարդ կութ յան նա խած նող ներ Ա դամն ու 
Ե վան էլ խո սել են հա յե րեն, և «Ոս կի դար Հա յաս տա նի» ստեղ ծա գոր-
ծութ յան մեջ նա փոր ձել է հնա րա վո րինս հիմ նա վո րել այդ դրույ թը:

1 Տե՛ս Հովհաննես Վանանդեցի, Տեսարան հանդիսացն Հայկայ, Արամայ և 
Արայի, Զմյուռնիա, 1856 թ., էջ 133-151:
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Սի րա նուշ Հ. Փար սա դան յան - Գրա կա նա գետ, աս պի րանտ ԳԱԱ գրա-
կա նութ յան ինս տի տու տում, ու սում նա սի րում է Հով հան նես Միր զա յան 
Վա նան դե ցու գրա կան ժա ռան գութ յու նը:

СИРАНУШ О. ПАРСАДАНЯН - ОТОБРАЖЕНИЕ ПОНИМАНИЯ 
“РАЯ АРМЕНИИ” В ПОЭМЕ “ЗОЛОТОЙ ВЕК АРМЕНИИ” ОВАННЕСА 
ВАНАНДЕЦИ. - Тематика армянского классицизма полностью 
отобразилась в произведениях Ованнеса Мирзаяна Ванандеци (1772-
1841 г.г.), которая хронологически берет начало от родоначальника 
Айка Наапета до 5-го века.

Ванандеци, будучи последователем армянского классицизма, искал 
своих идеалов в героях прошлого.

Сочиняя эпопею “Золотой Век Армении”, Ванандеци попытался 
представить историю армянского народа, свое сочинение начав с его 
созидания, дойдя до времен господства России. То есть, в основном, 
содержание произведения освещает страну Армению со всей ее 
историей и географией.

В статье мы попробовали обсудить поэму “Золотой Век Армении” и 
отразить идеологию того периода.

Ключевые слова: Ованнес Ванандеци, Золотой век, рай Армении, 
поэма, период, художественный, исторический.

SIRANUSH. H. PARSADANYAN - THE REFLECTION OF THE 
UNDERSTANDING OF “PARADISE OF ARMENIA” IN THE POEM “GOLDEN 
AGE OF ARMENIA” BY HOVHANNES VANANDETSI. - The theme of 
Armenian classicism is fully reflected in the works of Hovhannes Mirzayan 
Vanandetsi (1772-1841), which chronologically originates from Hayk Nahapet 
to the 5th century.

In pursuit of Armenian classicism, Vanandetsi sought his ideal among the 
heroes of the past.

Composing the epic “The Golden Age of Armenia” (Armenia’s Golden 
Age), Vanandetsi tried to present the history of the Armenian people, starting 
his composition with its creation, reaching the times of Russian rule. That is, 
basically, the content of the work illuminates the country of Armenia with all 
its history and geography.

In the article we tried to discuss the poem “Golden Age of Armenia” and 
reflect the ideology of that period.
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ՎԼԱԴԻՄԻՐ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ
Բ. գ. դ., պր., ՀՀ ԳԱԱ Գրա կա նութ յան ինս տի տուտ

ՌՈՒԲԵՆ ԶԱՐԴԱՐՅԱՆԸ ԳԵՂԱԳԵՏ

Բանալի բառեր. - «գավառական» շարժում, գեղեցիկի պաշտամունք, 
խորհրդանշան, այլաբանություն, հեքիաթային սյուժե, բարձրի խորհրդա-
նիշը, արձակի բանաստեղծությունը:

Ռու բեն Զար դար յա նի ստեղ ծա գոր ծութ յու նը՝ իբրև գրա կան-պատ-
մա կան ի րո ղութ յուն, բա վա կա նա չափ ոuսում նա սիր ված է: Այս դրված-
քով անդ րա դարձ ներ են ե ղել նաև նրա գե ղա գի տութ յա նը, բայց սո վո-
րա բար երկ րորդ պլա նում՝ որ պես հա վել յալ ար ժեք: Ժա մա նակ ներն 
էին այդ պի սին: Հատ կա պես հայ կա կան ի րա կա նութ յու նը, մա նա վանդ 
արևմ տա հա յը, պա հան ջում էր ար վես տի ստեղ ծա գոր ծութ յու նը գնա-
հա տել ա ռա ջին հեր թին հա սա րա կա կան հրա տա պութ յան ու գա ղա-
փա րա կան սրութ յան տե սա կե տից:1  Փոխ վել են ժա մա նակ նե րը, փոխ-
վել են նաև ներ կա և  անց յալ գրա կան ար ժեք նե րի գնա հատ ման չա-
փա նիշ նե րը: Այս հա մա ռոտ հա ղոր դու մը փորձ է ներ կա յաց նե լու գրո-
ղի դի ման կա րը՝ որ պես գե ղա գե տի: Այս դեպ քում հար ցի սե պա րատ 
դրված քը, ի հար կե, պայ մա նա կան է, քա նի որ Զար դար յա նի գե ղար-
վես տա կան մտա ծո ղութ յու նը, լեզ վա կան մշա կույ թը, խոս քի պատ կե-
րա վոր ման հա մա կար գը մե ծա պես պայ մա նա վոր ված են կեն սա կան 
նյու թի բնույ թով:

Հայտ նի է, որ Զար դար յա նի գրա կան նա խա սի րութ յուն նե րը ձևա-
վոր վել են «գա վա ռա կան», ա վե լի ուշ՝ «վաղ վան» գրա կա նութ յուն 
հոր ջորջ ված շարժ ման մթնո լոր տում: Այդ շար ժու մը գո յա վոր վել էր ի 
հա կակ շիռ պոլ սա կա նի, որ, ինչ պես հա մոզ ված էին հիմ նա դիր նե րը, 
գրա կա նութ յու նը տա նում էր ա պազ գայ նաց ման: Այդ պատ ճա ռով էլ 
շար ժումն սկզբնա պես գործ նա կան ուղղ վա ծութ յուն ու ներ: Զար դար-

1 Հիշում եմ՝ անցյալ դարի 60-ականների կեսերին էր: Գրականության 
ինստիտուտի գիտխորհրդում քննարկվում էր «Հայ նոր գրականության 
պատմության» բազմահատորյակի հերթական՝ երրորդ հատորը: Ստեփան Զորյանը, 
որ ներկա էր՝ որպես խորհրդի անդամ, դիտողություն արեց, թե գրականության, 
ինչպես արվեստի յուրաքանչյուր ճյուղի  պատմություն նաև, գուցե և ամենից 
առաջ, գեղագիտական մտքի զարգացման պատմություն է, անպայման պետք է 
հաշվի առնել: Դիտողությանը, իհարկե, առարկողներ չեղան, բայց և ուշադրության 
էլ չարժանացավ:
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յա նը նրան ցից մեկն է, թերևս ա մե նա դա սա կա նը, ո րոնք շարժ մա նը 
հա ղոր դե ցին խո րա պես գե ղա գի տա կան բո վան դա կութ յուն:

Իր « Վաղ վան գրա կա նութ յու նը» հոդ վա ծում նա ա ռա ջադ րում է 
հստակ գե ղա գի տա կան ծրա գիր. «Մ շա կել գա վա ռա կան ա սութ յուն նե-
րը, բա ռե րը, ո ճե րը՝ ի րենց գոր ծա ծա կան հա րա զատ պես պի սութ յամ բը՝ 
նա խար վես տի տե սա կե տով զուտ հա յե ցի լեզ վա կան գե ղեց կութ յու նը 
ու նե նա լու հա մար. մո տեն ու սում նա սի րել բար քե րը, հո գե բա նութ յու նը, 
կյան քը՝ վի պա կան ձևին տակ կա րե նալ ներ կա յաց նե լու իր պատ կե-
րը և կրթե լու զայն բա րո յա կան ի մա ցա կան զար գա ցու մով. բա նաս-
տեղ ծութ յու նը հատ կա պես ազն վաց նել քնա րեր գա կան հով վեր գա կան 
կո րո վի մշա կութ յամբ՝ նյութ առ նե լով ժո ղովր դա կան կյան քի ա ռօր յա 
եր ևույթ նե րը, հին հե քիաթ նե րը, ա վան դութ յուն նե րը. մշա կել եր գի ծա-
կան ճյու ղը, եր գե րը մա նա վանդ և մաս նա վոր հո գա ծութ յամբ մը, քա նի 
որ գրա կան ա մեն սե ռե ա վե լի բա նաս տեղ ծութ յունն է, որ շատ կկար-
դա բաղ դա տա բար քիչ զար գա ցած ազգ մը և կազդ վի ան կե»:1 Որ պես 
տե սա կան սկզբունք՝ այս պա հանջ նե րը քիչ են տար բեր վում այն գործ-
նա կան ծրագ րե րից, որ շարժ ման ճա կա տագ րով շա հագրգռ ված նե րից 
ա մեն մե կը իր պարտքն էր հա մա րում ա ռա ջադ րել: Բայց Զար դար յա նը 
հար ցին մո տե նում էր, իր ար տա հայ տութ յամբ ա սած, «նախ ար վես-
տի տե սա կե տով»՝ գե ղե ցի կի բարձ րա գույն չա փա նիշ նե րին հա մա պա-
տաս խան:

Որ պես այս ծրագ րի գործ նա կան ի րա ցում՝ ա ռա ջին հեր թին սո վո-
րա բար դիտ վում է Զար դար յա նի «պատ մո ղա կան» ար ձա կը: Սա կայն 
այդ բնո րո շու մը ևս պայ մա նա կան է, քա նի որ է պի կա կան պա տու մը 
ա մե նու րեք լից քա վոր ված է քնա րա կան ապ րու մի կայ ծե րով: Դա նկա-
տել են նաև նրա ժա մա նա կա կից նե րը: Ե. Սր մա քեշ խանլ յա նը (Ե րու-
խան), օ րի նակ, Զար դար յա նի այդ գոր ծե րը վե րագ րե լով «ի րա պաշտ 
դպրո ցին»,2 ան մի ջա պես ա նում է կար ևոր վե րա պա հութ յուն. «Ի րը, 
սա կայն, ինք նու րույն և  ա ռանձ նա հա տուկ ի րա պաշ տութ յուն մըն է, 
կյան քը կը նկա րե, ինչ պես որ կը տես նե»:3 Այս վե րա պա հութ յու նը հաս-
տատ վում է նաև Հի պո լիտ Տե նի դրա պաշ տա կան գե ղա գի տութ յան՝՝ 
Զար դար յա նի քննա կան մեկ նա բա նութ յամբ: Չ բա ցա ռե լով ցե ղի, մի-
ջա վայ րի, ժա մա նա կի հայտ նի ե ռա միաս նութ յան գոր ծո նը ար վես տի 

1 Ռ. Զարդարյան, Ցայգալույս, Երևան, 1959, էջ 505-506:
2 Դա բոլորովին զուրկ չէր հիմքից, քանի որ «գավառական» շարժումը շատ կող

մերով շարունակում էր արևմտահայ 80-ականների իրապաշտական ավան դույթ
ները:

3 Գրական ասուլիսներ, Երևան, 2013, էջ 148:
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ստեղ ծա գոր ծութ յան մեջ՝ նա ա ռաջ նա յին տեղ է հատ կաց նում ար վես-
տա գե տի ան հա տա կա նութ յա նը, ո րով հետև այդ ան հա տա կա նութ-
յամբ է ստեղծ վում ե զա կին ու անկրկ նե լին՝ գե ղե ցի կը. «Իսկ գե ղեց կութ-
յու նը ան կախ է ժա մա նա կի ու տե ղի ար տա քին պա րա գա նե րեն,- բա-
ցատ րում է Զար դար յա նը:- Այս պես նաև կա րե լի է մեծ ար վես տա գե տի 
մը գոր ծի մեջ տես նել դրոշ մը իր ցե ղա կան ո գիին և  ազ դե ցութ յուն նե րը 
իր մի ջա վայ րին ու ժա մա նա կին, կա րե լի է բա ցատ րել ու հաս կա նալ 
զայն այդ ազ դե ցութ յուն նե րուն լույ սո վը, բայց և  եր բեք կա րե լի չէ ո՛չ 
ան տե սել, ո՛չ ալ ժխտել այն ստեղ ծա գործ կա րո ղութ յու նը, հան ճա րը, 
որ ան հա տը բարձ րա ցու ցած է իր ժա մա նա կա կից նե րեն վեր և  ա նոր 
մտքի ար տադ րութ յանց սահ մա նած է հա վի տե նա կան կյանք: Ան հա տի 
ստեղ ծա գոր ծա կան դե րը նույն քան մեծ է և հ զոր, որ քան ցե ղին, մի-
ջա վայ րին և պատ մա կան ազ դակ նե րու նը գե ղար վես տա կան գոր ծին 
մեջ»:1 Գե ղա գե տի ան հա տա կա նութ յան այդ դրոշմն է, որ Զար դար յա նի 
ստեղ ծա գոր ծութ յու նը ո րո շա կիո րեն ա ռանձնաց նում է արևմ տա հայ 
«գա վա ռա կան» ար ձա կի հա մա սեռ հոս քից:

Գ րո ղի մա սին ե ղած ու սում նա սի րութ յուն նե րը մեծ մա սամբ վե րա-
բե րում են նրա վի պակ նե րին, պատմ վածք նե րին ու նո րա վե պե րին, 
ո րոնք թե մա տիկ ա ռու մով լիո վին տե ղա վոր վում են այդ հոս քի մեջ: 
Բայց շրջանց վում է կամ պար զա պես չի նկատ վում նրա ան հա տա կան 
տե սո ղութ յան դի տանկ յու նը, ո րի մա սին ակ նար կում էր Ե րու խա նը. 
Զար դար յա նի այս պես ա սած «պատ մո ղա կան» ար ձա կում արևմ տա-
հայ գա վա ռի ի րա կա նութ յու նը ար տա ցոլ վում է ճիշտ որ յու րօ րի նակ 
բեկ ված քով ու գե ղա գի տա կան ի մաս տա վոր մամբ:

Արևմ տա հայ «գա վա ռա կան» ար ձա կում հա ճա խա կի ար ծարծ վող-
նե րից է հայ րե նի ե զեր քի, հայ րե նի տան թե ման, ո րին մի քա նի գոր ծե-
րում անդ րա դար ձել է նաև Զար դար յա նը: Այդ տե սա կե տից ինք նա տիպ 

1 Ցայգալույս, էջ 460: Անտեղի չի լինի այստեղ հիշել նաև Հովհաննես Թու ման-
յանին, որ ամեն ինչից վեր ու բացարձակ նշանակություն էր տալիս «ստեղ ծա-
գործողի կենդանի շնչին». «Ես ոչ արվեստի ու իր օրենքների, ոչ անցյալ գրական 
երկերի օրինակով եմ մոտենում գրական գործին, ոչ էլ նրա հասարակական 
ու գաղափարական արժեքների տեսակետից, այլ ամենից առաջ ուզում եմ 
ճշտել, գտնել, թե արդյոք նրա մեջ կա՞ ստեղծագործողի կենդանի շունչը, էն, որ 
ամենայն իրավամբ կոչվում է աստվածային, որովհետև նա է միայն, որ գրական 
ստեղծագործությանը տալիս է մեծության ու անմահության հատկությունը: Մնա-
ցա ծը՝ և՛ արվեստ (նկատի ունի տեխնիկան – Վ. Կ.), և՛ փիլիսոփայություն, և՛ հասա-
րակական գաղափար, և՛ բարոյագիտություն,- բոլորը գալիս են նրանից հետո: 

Եթե էս չկա՝ պրծանք: Էլ ոչ մի արվեստ, ոչ մի հասարակական միտք, ոչ մի մեծ 
գաղափար օգնել չեն կարող (Հովհ. Թումանյան, Երկերի լիակատար ժողովածու՝ 
տասը հատորով, հ. 7, 1995, էջ 26):
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հղաց մամբ ա ռանձ նա նում է հատ կա պես « Տան սե րը» վի պա կը, որ 
իբրև գե ղար վես տա կան կա տա րե լութ յան նմուշ՝ ար ժա նա ցել է բո լոր 
ու սում նա սի րող նե րի հա տուկ ու շադ րութ յա նը:

Վի պա կան տա րա ծութ յու նը արևմ տա հայ գա վա ռա կան քա ղա քի 
մի խուլ թա ղա մա սի՝ բո լոր ա ռում նե րով միան գա մայն տի պա կան  մի-
ջա վայրն է, ժա մա նա կը՝ հե րո սի ապ րած տա րի նե րը: Բայց այդ հե րո սը 
բա ցա ռիկ ու ան սո վոր է իր ան գո գո յութ յամբ ի րա կան տա րա ծութ յան 
ու ի րա կան ժա մա նա կի մեջ: Նա ու նի իր գո յութ յան սե փա կան տա-
րա ծութ յու նը, որ խար խուլ տնակն է, իսկ ժա մա նա կը տե ղապ տույտ է 
տա լիս տան չորս պա տե րի ներ սում և  ան մի ջա կան շրջա կայ քում: Ինք-
նա մո ռաց նվիր վա ծութ յու նը այդ «խեղ ճուկ խղի կին» նրա նե րաշ խար-
հում տեղ չի թող նում ան գամ կնոջ ու միակ զա վա կի կորստ յան ցա վի 
հա մար:

Կով Ա ռա քե լի սեղմ մարդ կա յին նկա րա գի րը վի պա կի սկզբում՝ 
«կլոր ու խո շոր աչ քեր թույլ, ան կեն դան ու միա միտ նայ ված քով», «գեր, 
բայց դան դաղ սրունք նե րուն ան հաս տատ քայլ վածք», «գրե թե թո թով, 
կեր կե րուն ձայն», հաս կա նա լի ու հա մո զիչ են դարձ նում նրա նե րաշ-
խար հում ու շուր ջը կա տար վող բո լոր ի րա դար ձութ յուն նե րը, մա նա-
վանդ ոչ մարդ կա յին, բնազ դա կան սե րը տան հան դեպ, որ վեր ջի վեր ջո 
ախ տա բա նա կան կեր պա րանք է առ նում: Ամ բողջ վի պա կը ման րա դի-
տա կա յին նա տու րալ ման րա մաս նե րով ներ կա յաց նում է այդ տա րօ րի-
նակ մար դու նե րաշ խար հի ու ար տա քին կեն սա կեր պի ա մե նա նուրբ 
տե ղա շար ժե րը, որ հիմք է տա լիս Ե րու խա նին նկա տե լու, թե՝ «ա պա-
հով եմ, որ Զո լա ա վե լի լավ չպի տի կրնար պատ կե րաց նել այդ Կով 
Ա ռա քելն ու իր շրջա պա տը»:1

Վի պակն ա վարտ վում է Կով Ա ռա քե լի մա հով: Տու նը մնում է «ան-
տեր» ու «սգա վոր», և թա ղի կա նայք, «պա տու հան նե րեն ու կտուր նե-
րեն» նա յե լով տա նը, հի շում են ըն դուն ված խոս քը. « Հե՜յ կի տի ո ղոր-
մած հո գի, հեղ մը գլուխդ վեր վեր ցուր ու դե պի տունդ հա յիր...»: Եվ 
ըն թեր ցողն ի րեն հարց է տա լիս՝ ու րեմն հե ղի նա կա յին ի՞նչ թա քուն 
միտք պի տի փնտրել ման րան կա րա յին նր բա գե ղութ յամբ հյուս ված 
այս ար տա ռոց պատ մութ յա ն են թա տեքս տում, մա նա վանդ որ որ ևէ 
բաց ակ նարկ չկա այդ մա սին, ինչ պես հա ճա խա դեպ է Զար դար յա նի 
վի պակ նե րում ու պատմ վածք նե րում:

Ըն թեր ցո ղա կան այս տա րա կույ սը փա րա տում է « Հայ րե նի տունս» 
ար ձակ բա նաս տեղ ծութ յու նը, որ ան կաս կած անձ նա պես ապր ված հո-

1 Ցայգալույս, էջ 149:
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գե բա նա կան պահ է: Բա նաս տեղ ծութ յու նը « Տան սե րը» վի պա կի յու րօ-
րի նակ ան տի թեզն է: Ե թե Կով Ա ռա քե լի հա մար տու նը միայն ան կեն-
դան քար ու հող է՝ ա ռանց հոգ ևոր բո վան դա կութ յան, ա պա այս բա-
նաս տեղ ծութ յան մեջ հայ րե նի տու նը ա մե նից ա ռաջ հոգ ևոր ար ժեք է՝ 
ա մեն մի անկ յու նի, ա մեն քա րի հետ կապ ված հի շա տակ նե րով, ա ռաս-
տա ղին փո րագր ված նախ նի նե րի ա նուն նե րով: « Հի մա ո՞վ է, որ պի-
տի կրնար ին ձի ը սեր,- եզ րա կաց նում է հե ղի նա կը,- թե հո ղը կյանք չու-
նի, ա վե լի հզոր, ա վե լի տևա կան, ա վե լի հա վա տա րիմ ու մարդ կա յին, 
կյանք մը բազ մա պատկ ված, ան հու նա պես անձ նա վոր ված, ո րուն հետ 
խառն ված մարմ նա ցեր են բո լոր սի րե լի նե րը, ի րենց բո լոր խոր հուրդ-
նե րով, ի րենց ոս կոր նե րովն ու աճ յու նո վը: Այդ կյանքն է, որ կխլրտի իմ 
հո րե նա կան եր դի քին ծո ցեն ալ ու լե զու կել լե, երբ զին քը թող լով պի տի 
հե ռա նամ»:1Այդ լե զուն է, որ հաս կա նա լի է միայն բա նա կան գի տակ-
ցութ յանն ու մարդ կա յին զգաց մուն քին, կեն դա նա կան բնազ դին ան-
մատ չե լի է:

Գա վա ռա կան կյան քի ու մի ջա վայ րի կեն դա նագ րութ յու նը Զար-
դար յա նի վի պակ նե րում ու պատմ վածք նե րում կար ևոր նպա տակ է, 
բայց միա կը և գլ խա վո րը չէ, ա ռաջ նա յի նը ի րա կա նութ յան խայ տա-
բղետ հոս քի մեջ գե ղե ցիկն ու մնա յու նը հայտ նա բե րելն է. նաև կեն-
ցա ղա յին, սո ցիա լա կան ու քա ղա քա կան հան գա մանք նե րի այն շրջա-
պտույ տը, ո րոնց հոր ձա նու տում դրանք կա րող են են թարկ վել ա մե նա-
տար բեր փոր ձութ յուն նե րի, բայց եր բեք չեն կորց նում ի րենց նախ նա-
կա նութ յան հմայ քը:

« Վա՜խ, ես մեռ նեի» պատմ ված քի սյու ժե տա յին հիմ քը, օ րի նակ, 
գա վա ռա կան հա մայնք նե րում ոչ սո վո րա կան մի  մի ջա դեպ է: Սար գիս 
է ֆեն դին, որ գյու ղի ուն ևոր դասն է ներ կա յաց նում, ի րեն թու նա վո րել 
փոր ձե լու սուտ ամ բաս տա նութ յամբ տնից վտա րում է աղ քատ ըն-
տա նի քից սեր ված կնո ջը՝ Հայ կու հի խա թու նին՝ եր կու ման կա հա սակ 
ե րե խա նե րով, որ պես զի կա րո ղա նա ա զատ շա րու նա կել իր բղջա խոհ 
կեն ցա ղը հո մա նու հու հետ: Տ նից հա լած ված, դյու րա հա վատ մի ջա վայ-
րի կող մից դա տա պարտ ված ու ար հա մարհ ված կի նը, սա կայն, ծանր 
զրկանք նե րի մեջ պահ պա նում է հո գու վե հութ յունն ու հա վա տար-
մութ յու նը ա մուս նա կան եր դու մին: Հե ղի նա կը ման րա խույզ հո գե բա նի 
հմտութ յամբ է պե ղում հե րո սու հու նե րաշ խար հը: «Աստ ված ան շուշտ 
կտես ներ վե րեն իր ար դար ե տում նե րուն,- հա մո զում է ինքն ի րեն բա-
րե պաշտ կի նը,- ե թե իր պատ մութ յունն ու դար դե րը ա նոր գթութ յու նը 

1 Ցայգալույս, էջ 255:
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շար ժել չէին բա վեր: Իր ո ղոր մութ յան դռնե րը այ սօր փակ ված, վա ղը 
փակ ված, վեր ջա պես վայրկ յան մըն ալ պի տի բաց վեին. չէր հու սա-
հա տեր, էր կա նը խիղ ճը պի տի արթ նա նար ան շուշտ»:1«Այդ կրա քա րե 
հռչա կա վո՜ր խիղ ճը պի տի չարթն նար եր բեք սա կայն»,- դա ռը հեգ նան-
քով հա վե լում է գրո ղը, ինչ պես այլ դեպ քե րում, այս ան գամ էլ չքո ղար-
կե լով իր հե ղի նա կա յին ներ կա յութ յու նը՝ որ պես բա րո յա կան դա տա-
վոր: Սա զար դար յա նա կան գե ղա գի տութ յան ան կապ տե լի բա ղադ րիչ-
նե րից է, որ քնա րա կան ան մի ջա կա նութ յան շղար շով է ե րան գա վո րում 
նրա է պի կա կան պա տում նե րը:

Սար գիս է ֆեն դու հետ կա տար վում է այն, ինչ այդ պի սի պա րա գա-
նե րում ան խու սա փե լի է: Տա րի նե րի ըն թաց քում հո մա նու հին «ծծեց 
զին քը, իր ան հա տա կա նութ յու նը, ու ժը, իր հարս տութ յու նը, ա մեն բա-
նը, ա մե՜ն բա նը վեր ջա պես»: Ն րա ի րա կան դեմ քը վեր ջի վեր ջո պարզ-
վում է մի ջա վայ րի հա մար. ան գամ  մա հից հե տո ոչ ոք չի ու զում մո տե-
նալ նրա դա գա ղին:

Վի պա կի բա րո յա կան խոր հուր դը բաց վում է նո վե լա յին ա վար տին. 
«Ու հան կարծ այս ցաս կոտ խղճմտանք նե րու տեն դին մեջ՝ կին մը կը 
մտնե ներս, եր կու մա նուկ նե րու ձեռ քեն բռնած, սև սա վա նով ու ար-
ցուն քոտ աչ քե րով, բազ մութ յու նը ճեղ քե լով կը մո տե նա դա գա ղին, սև 
ծած կո ցը վեր կը վերց նե, կը փա րի մե ռե լին ու հեծկլ տու քեն խեղդ ված 
կը ող բա.

- Վա՜խ, ես մեռ նեի քու տեղդ...»:
Տե սա րա նին ան մի ջա պես հետ ևում է ակ նար կա յին ա վար տը, որ 

Զար դար յա նի պատ մո ղա կան ար ձա կում գե ղար վես տա կան պա տու մի 
հա ճա խա կի հան դի պող բա ղադ րիչ նե րից է. «Ար հա մարհ ված, տանջ-
ված, բայց անձն վեր կնոջ այս ան պա րա գիծ գո րո վը՝ որ այս ժա մուս 
այդ հա վի տե նա պես փակ ա կանջ նե րուն երկ նա յին վրեժխնդ րութ յան 
մը պես պի տի հնչեր, ե թե լսե լու կա րող ըլ լա յին ա նոնք, սար սուռ մը 
պտտցուց հե թա նոս սրտե րուն մեջ և  աչ քե րը լցվե ցան ար ցուն քով.

Կու լա յին հու ղար կա վոր նե րը՝ մարդ չի գի տեր մե ռե լի՞ն, թե դժբախտ 
կնոջ վրա»:2

Արևմ տա հայ գա վա ռա կան ար ձա կում նա խընտ րե լին ու տա րած-
վա ծը այն սյու ժե ներն են, ո րոնց հիմ քում ըն կած են սո ցիա լա կան ու 
բար քագ րա կան բա ցա ռա պես ա մե նօր յա կրկնվող կա ցութ յուն ներ: 
Զար դար յա նա կան սյու ժե նե րի հիմ քը մեծ մա սամբ սո վո րա կա նից շեղ-

1 Նույն տեղում, էջ 32:
2 Ցայգալույս, էջ 33-34:
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վող, բա ցա ռիկ կեն սա կան ի րո ղութ յուն ներ են, ո րոնք, սա կայն, փի լի-
սո փա յա կան ու բա րո յա կան շատ ա վե լի տա րո ղու նակ լից քեր են պա-
րու նա կում:

«Ապ րե լու հա մար» ստեղ ծա գոր ծութ յու նը՝ ա ռանց ո րո շա կի ժան-
րա յին նկա րագ րի, խորհր դա ծութ յուն է մի ինք նաս պա նութ յան «աղմ-
կա լից ա նակն կա լի» շուրջ:  Ներ կա նե րից յու րա քանչ յուրն իր տե սա-
կետն է ար տա հայ տում: Շո շափ վում է կյան քի ու մահ վան հա վեր ժա-
կան խնդի րը, բայց ոչ թե փի լի սո փա յա կան, այլ պարզ կեն ցա ղա յին 
ի մաս տով՝ հա նուն ին չի պի տի ապ րի մար դը և հա նուն ին չի  պի տի 
մեռ նի: Ա մե նա հե տաքր քի րը հե ղի նա կի բա րո յա կան ե լա կետն է. «Ան-
հա տա կան վե հանձ նութ յու նը, ազն վա կան խրոխ տան քը, ա՛ս է, որ չի 
հասկ նար ամ բո խը. ու ա նոր հա մար չեմ գի տեր ի՛նչ ի րա վուն քով կապ-
րի: Մեռ նիլ գիտ նալ՝ ապ րե լու հա մար, ա հա ճշմա րիտ բա նաձ ևը ա մեն 
ա նոնց հա մար, որ քիչ ի մաս տուն, բայց ա նո ղոք դա տա վոր ներ են»:1

Զար դար յա նի բո լոր այն պատմ վածք նե րը, ո րոնք սո վո րա բար մեկ-
նա բան վում են միայն սուլ թա նա կան բռնութ յան դեմ արևմ տա հա յութ-
յան ա զա տագ րա կան պայ քա րի դի տա կե տից, փի լի սո փա յա կան են-
թա տեքս տով վա վե րաց նում են հնա գույն պատ վի րա նը՝ «մահ ոչ ի մաց-
յալ մահ է, մահ ի մաց յալ՝ ան մա հութ յուն»:

« Ցե ղին զա վա կը» պատմ ված քի հերո սը կո տո րա ծից մա հա պուրծ 
մի ցնցո տիա վոր գա վա ռա ցի պա տա նի է, որ հայտն վել է «թշվա ռութ-
յան, ա մո թա լից մեր կութ յան ան վարժ քա ղա քում»: Բայց կո տո րա ծի 
պղտոր ա լի քը հաս նում է նաև այս տեղ: Պատ վախն դիր գա վա ռա ցի 
պա տա նիյն մո ռա նում է իր թշվա ռութ յու նը, երբ տես նում է, թե ինչ պես 
քա ղա քի բա րե կե ցիկ մե ծա տուն նե րը հա նուն ապ րե լու նվաս տա նում 
են դա հիճ նե րի առջև կամ խու ճա պա հար փախ չում՝ ոտ նա տակ տա-
լով պա տիվ ու սրբութ յուն: Ջար դա րար նե րը հայտն վում են մոխ րոտ ու 
մրոտ այն գետ նա խոր շի ա ռաջ, որ տեղ գի շեր նե րը պատս պար վում էր 
ան տուն պա տա նին: Տե ղի է ու նե նում կարճ երկ խո սութ յուն.

«Ա նունդ ի՞նչ է:
- Վար դան,- պա տաս խա նեց նվա ղուն, բա րակ ձայ նով մը:
- Շուտ, սել ևե՛թ բեր:
- Հա նուն հոր և  որդ վո և հոգ վույն սրբո,- հնչեց ձայն մը հա մար ձա-

կո րեն:
- Շուն, տա կա վին չե՞ս ի մա ցեր, թե դուր սը ինչ կա տար ված է, սել-

ևե՛թ:
1 Ցայգալույս, էջ 146:
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- Հա նուն հոր և որդ վո...»:
Հ րա ցան նե րի պայթ յու նից մի պահ լու սա վոր վում է խոր շը, և  ա մեն 

ինչ սուզ վում է խավա րի մեջ:
Այս դեպ քում էլ հե ղի նակն ինքն է բաց ա նում կա տար վա ծի բա րո-

յա կան խոր հուր դը. « Չար շան ճա գի սո վեն փա խած ա նո թի, թշվառ ու 
ար հա մարհ ված տղուն հո գե կան ա րիութ յու նը, բա րո յա կան ան հա վա-
տա լի զո րութ յունն էր, որ հան կարծ աղ բին, փո շիին ու մու րին մե ջեն 
կծա ռա նար ա ներկ յուղ, ու ցե ղին դուր սի գետ նա մած մե ծութ յու նը, վե-
հանձ նութ յունն էր, որ հան կարծ կմար դե ղա նար հոդ՝ քյուլխ նին խո րը, 
Վար դա նին մեջ: Ա նո թի տղան սար սա փե ցավ դա վա ճա նե լե իր ան վան, 
իր հա վա տին ու իր ար յու նին»:1

Զար դար յան գե ղա գե տը կեն սա կան նյու թի ան սահ ման բազ մա-
զա նութ յան մեջ մշտա պես ո րո նում է բա ցա ռի կի օ րի նա չա փութ յու-
նը, հատ կա պես երբ խոս քը վե րա բե րում է մարդ կա յին էութ յա նը, ո րի 
ա նակն կալ շրջա դար ձե րում խորհր դա վոր կա պեր է տես նում կե ցութ-
յան հրա տապ անհ րա ժեշ տութ յուն նե րի հետ: Ա հա, օ րի նակ, «Զղ ջու մը» 
պատմ ված քը, որ ներ կա յաց նում է արևմ տա հայ գյու ղի հա մար սո վո-
րա կան մի կա ցութ յուն. ոս տի կա նութ յան կո մի սար թուրք Համ տին  պա-
տու հաս է դար ձել շրջա պա տի հա մար: Եվ գյու ղում իր ա զատ բար քով 
հայտ նի մի ըն կած կին՝ Ան նան, կյան քի գնով հանձն է առ նում ա զա տել 
մարդ կանց այդ պա տու հա սից: Գ րա կա նութ յան մեջ ոչ ան հայտ այդ 
սյու ժեն  վե րաի մաս տա վոր վում է հայ ի րա կա նութ յան յու րահ ատուկ 
պայ ման նե րով:

Կա տար վա ծի բա րո յա կան գնա հատ ակա նը հե ղի նակն այս ան գամ 
թող նում է մա հա պատ ժից ա ռաջ մա հա պար տին այ ցե լութ յան ե կած 
քա հա նա յին. «Է՛հ, աղ ջիկս, Համ տիին գե րեզ մա նը  հա վի տե նա կան 
ա ղոթք է քե զի հա մար...»: Բայց բան տախ ցում մա հա պարտ աղջ կա 
հո գում արթ նա ցած հու շե րի նկա րագ րութ յան յու րա քանչ յուր բա ռի մեջ 
անն կա տե լի բա բա խում է նաև հե ղի նա կի սիր տը: 

Զար դար յա նի ստեղ ծա գոր ծութ յան մեջ առ հա սա րակ ե զա կի չեն 
այն դեպ քե րը, երբ մարդ կա յին հո գին անս պա սե լի փայ լա տա կում ներ 
է տա լիս՝ վե րա նա յե լով բա րու և չա րի, լա վի ու վա տի մա սին ա ռօր յա 
կեն ցա ղա յին պատ կե րա ցում նե րը: Դա վկա յում է ա մե նից ա ռաջ կյան-
քա յին ան ցու դար ձե րը բա նաս տեղ ծո րեն վե րապ րե լու և վե րար տադ րե-
լու՝ հե ղի նա կի ստեղ ծա գոր ծա կան նա խա սի րութ յուն նե րի մա սին: Նա 

1 Ցայգալույս, էջ 45:
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իր հե րոս նե րի հետ ապ րում է նրանց բա ժին հա սած ճա կա տա գի րը՝ 
հա ճախ ուղ ղա կի բաց տեքս տով, եր բեմն էլ են թա տեքս տում: Եվ ոչ 
միայն նրա զգաց մուն քա յին պատ կե րա վոր ո ճը, այլև հենց սա նկա-
տի ու նի Ար շակ Չո պան յա նը, երբ ակ նար կում է նրա ար ձա կում «շո ղա-
ցող» բա նաս տեղ ծութ յան մա սին:

***
Այդ շո ղա ցող բա նաս տեղ ծութ յու նը ա ռան ձին փայլ է ստա նում 

Զար դար յա նի հե քիաթ նե րում, լե գենդ նե րում ու ա վան դազ րույց նե րում: 
Զա պել Ե սա յա նը նրան նվիր ված ա սու լի սի իր ե լույ թում, ա վար տե լով 
խոս քը պատմ վածք նե րի ու վի պակ նե րի մա սին, նկա տում է. « Բայց իր 
տա ղան դը իր բարձ րա գույն ար ժե քին կը հաս նի բա նաս տեղ ծութ յանց 
և մա նա վանդ իր հե քիաթ նե րուն  մեջ, ո րով ա նի կա մեզ կը ներ կա յա նա 
իբր ա մե նեն ան խար դախ և  ինք նու րույն խորհր դան շա նա կան բա նաս-
տեղ ծը (ընդգ ծու մը բնագ րում – Վ. Կ.)»:1 Թե հատ կա պես ինչ նկա տի 
ու ներ Ե սա յա նը՝ ակ նար կե լով Զար դար յա նի «խորհր դան շա նա կա նութ-
յան» ինք նու րույն ո րա կի մա սին, ա ռա վել տե սա նե լի է ար ձակ բա նաս-
տեղ ծութ յուն նե րում, ո րոնց կանդ րա դառ նանք ա վե լի ուշ: Ինչ վե րա բե-
րում է հե քիաթ նե րին, ա պա հարկ է նշել, որ «խորհր դան շա նա կա նութ-
յունն» առ հա սա րակ հե քիա թի ժան րի տի պա յին հատ կա նիշ նե րից է ի 
սկզբա նե, Զար դար յա նի մշա կում նե րում հե քիա թա յին խորհր դան շա նը 
գոր ծա ռում է ա մեն ան գամ կա ռուց ված քա յին ու ի մաս տա յին նոր նշա-
նա կութ յուն նե րով:

Զար դար յա նից ա ռաջ հայ գրա կա նութ յան մեջ հե քիա թի ու ա վան-
դազ րույ ցի գրա կան մշակ ման շատ թե քիչ նշա նա կա լից ա վան դույթ 
չկար: Ար ևե լա հայ հատ վա ծում այդ պի սի ա վան դույթ դեռ նոր-նոր էին 
ստեղ ծում Ղա զա րոս Ա ղա յա նը, Հով հան նես Թու ման յա նը և Ա վե տիք 
Ի սա հակ յա նը: Զար դար յանն ան շուշտ ծա նոթ էր դրան, քա նի որ ուշա-
դիր հետ ևում էր ար ևե լա հայ գրա կան կյան քի ան ցու դար ձե րին:

Սա կայն բա նահ յու սա կան նյու թի գրա կան մշակ ման նրա մե թո դը 
սկզբուն քո րեն այլ է: Ե թե, ա սենք, Թու ման յա նը աշ խա տում էր ա մեն 
կերպ հա վա տա րիմ մնալ ժո ղովր դա կան նա խօ րի նա կի «համ ու հո-
տին»՝ ա ռա վե լա գույնս պահ պա նե լով հե ղի նա կա յին «չե զո քութ յու նը», 
ա պա Զար դար յա նի մշա կում նե րում ակ տիվ դեր է կա տա րում հենց 
հե ղի նա կա յին մի ջամ տութ յու նը՝ հե քիա թա յին խորհր դան շան նե րի յու-
րա տիպ մեկ նա բա նութ յուն նե րով: Կա րե լի է ա սել՝ նրա հե քիաթ նե րը ոչ 

1 Գրական ասուլիսներ, , էջ 140:
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այն քան ժո ղովր դա կան նա խօ րի նա կի գրա կան մշա կում ներ են, որ քան 
այդ թե մա յով ինք նու րույն ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներ:

Հա մե մա տենք, օ րի նակ, Զար դար յա նի «Բ զեզ մոր քու րը» և Թու ման-
յա նի «Ան բան Հու ռին» հե քիաթ նե րը: Եր կու սի հիմ քում էլ ըն կած է նույն 
թա փա ռող սյու ժեն՝ տար բեր պա տու մա յին փո փո խակ նե րով: Նույնն են 
նաև հե րո սու հի նե րի ա նուն նե րը՝ Հու ռի և Ռա հան տար բեր տա ռա դար-
ձում նե րով: Բայց Թու ման յա նի հե քիա թում հե ղի նա կի ուղ ղա կի ներ կա-
յութ յու նը գրե թե անն կա տե լի է, ե թե չհաշ վենք թու ման յա նա կան նուրբ 
հու մո րը, որ առ կա է նաև ժո ղովր դա կան նա խօ րի նա կում: Զար դար յա-
նի մաշկ ման մեջ ա մեն ա ռի թով հան դիպում ենք թե՛ ան բան աղջ կա, 
թե՛ հար ևան նե րին լսե լի լի նե լու հա մար նրան բարձ րա ձայն գո վա բա-
նող մոր հե ղի նա կա յին բա րո յա կան գնա հա տա կան նե րի՝ ան թա քույց 
եր գի ծա կան շեշ տադ րութ յամբ՝ ի տար բե րութ յուն թում ան յա նական 
թավշ յա հու մո րի: Ա հա, օ րի նակ, Ռա հա նի հե ղի նա կա յին բնու թա գի րը, 
որ ա մեն ևին բնո րոշ չէ ժո ղովր դա կան պա տում նե րին. « Բայց Ռա հա նը 
գե ղա ցի աղջ կան մը ոչ պինդ ու սեղմ դնդերն ու ներ, ոչ չար քաշ կա շին 
ու ոս կո րը, թող գո վեր զայն իր մայ րը, թող ու զա ծին պես շփաց ներ ու 
գով քը տա նի քին կա տա րեն պո ռար՝ զուտ դրաց նին լսել տա լու հա մար. 
թե նույ նիսկ ա մե նեն քաղց րա հոտ վարդն ալ ե ղած ըլ լար, գե ղի տղոց էն 
ե տինն ան գամ ձեռ քը չպի տի երկնց ներ զայն թու փեն քա ղե լու և ք թին 
տա նիլ հոտվ տա լու հա մար:

Մեկ հա տիկ աղ ջի կը՝ թուլ ու թու լուն քի, օ տա՛ր գոր ծի ու գոր ծու-
նեութ յան, ափ ա փի վրա ի րի կուն ը նե լու վար ժած, գե ղի տան ու տե ղին 
հա մար  չի կրնար ըլ լալ»:1

Հե քիա թա յին սյու ժե նե րի «մո դեռ նաց ման» այս ե ղա նա կը ուղ ղա-
կիո րեն բխում էր «վաղ վան» գրա կա նութ յան՝ վեր ևում բեր ված զար-
դար յա նա կան ծրագ րի գործ նա կան պա հան ջից՝ «վի պա կան ձևին 
տակ» գա վա ռի հա սա րա կութ յու նը կրթել «բա րո յա կան ի մա ցա կան 
զար գա ցու մով»: Սա կայն երբ հե քիա թա յին սյու ժե նե րը այս կամ այն 
կերպ կա րող են առն չակց վել արևմ տա հայ կյան քը հու զող ցա վոտ 
խնդիր նե րին՝ ազ գա յին հա լա ծանք, բռնութ յուն, կո տո րած և  այլն, 
հե ղի նա կա յին մի տու մը անց նում է են թա տեքստ՝ այ լա բա նութ յան, 
խորհր դան շա կան եր կի մաս տութ յուն նե րի, ծած կա գիր ակ նարկ նե րի 
ճա նա պար հով:

«Բռ նա վո րին ար ցուն քը» հե քիա թի հիմ քում ըն կած է եբ րա յա կան 
մի հին ա վան դութ յուն: Երբ Բա բե լո նի Նա բու գո դո նո սոր թա գա վո րը 

1 Ցայգալույս, էջ 204:



54

ՎԼԱԴԻՄԻՐ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ

գրա վում է Ե րու սա ղե մը և  ու զում է ներս մտնել քա հա նա նե րի խու-
ցը, շեմ քի վրա կանգ է առ նում սար սա փա հար՝ տես նե լով, թե ինչ պես 
«իր ոտ քե րուն տակ վար դա գույն փրփու րով ար յուն մը կը ե ռա ու կը 
պղպջա»: Քա հա նա նե րը բա ցատ րում են, թե դա Զա քա րիա քա հա նա յի 
ան մեղ ար յունն է, որ ժա մա նա կին գու շա կել էր Ե րու սա ղե մին պա տա-
հած այդ ա ղե տը և դ րա հա մար սպան վել: Զայ րա ցած բռնա կա լը հրա-
մա յում է մոր թել բո լոր քա հա նա նե րին, զո հա բե րել հա զա րա վոր գե ղե-
ցիկ ե րի տա սարդ ներ ու կույ սեր և ն րանց ար յու նով լվա նալ պղպջա ցող 
ար յու նա բի ծը: Բայց ի զուր: « Վա՜յ ին ձի, վա՜յ ին ձի,- սար սա փով մտա-
ծում է բռնա վո րը,- ե թե այս քան մարդ տան ջան քի պետք է են թարկ վի 
մեկ մար դու մը ար յան հա մար, ի՞նչ պի տի ըլ լա հա պա իմ վի ճակս, որ 
տա սը հա զար, հար յուր հա զար մարդ կա յին ա րա րած նե րու ար յու նը 
թա փե ցի»:1 Եվ ար տաս վում է, ու ար ցուն քի կա թիլ նե րից դա դա րում է 
ար յան հուզ մուն քը:

Հե քիա թա յին այդ հրաշ քը «զղջու մի, զգաս տութ յան» ան խու սա-
փե լիութ յունն է, որ ըստ ժո ղովր դա կան հա վատ քի՝ ար ցուն քի կա թի լով 
վեր ջի վեր ջո պի տի ծան րա նա բո լոր բռնա կալ նե րի խղճին: Բայց հե ղի-
նա կա յին բաց մեկ նա բա նութ յամբ՝ այդ ար ցուն քը եր բեք էլ չի կա թե լու 
և «վշտա կիր մարդ կութ յան տա ռա պանքն ու ար յու նը իբրև նա խա-
տինք ու վրեժխնդ րութ յուն պի տի շա րու նա կեն պղպջալ ու վրեժ ժայթ-
քել միշտ բռնա վոր նե րու պա լատ նե րուն սե մին վրա և բազ մա տե սակ 
բռնութ յանց ընդ դեմ, մինչև որ ըն կե րա կան ար դա րութ յան ու ա զա-
տութ յան մեծ գա ղա փա րը գա վերջ դ նե լու մարդ կա յին ստրկութ յան 
ու չա րա գոր ծութ յան, խնա յե լով բռնա կալ նե րուն պղնձե աչ քե րը՝ կա-
րեկ ցութ յան ար ցունք նե րեն, ու թշվառ մարդ կութ յու նը ՝ իր ծով արցուն-
քեն»:2 Զ գաց վում է, որ ստեղ ծա գոր ծե լու պա հին գրո ղի մեջ գրե թե հա-
վա սա րա պես գո յակ ցում են ար վես տի մար դը, ո րի տե սո ղութ յան առջև 
բռնա կա լի աչ քե րը «պղնձե» են եր ևում, իսկ մարդ կա յին քնած խիղ ճը՝ 
«կրա քա րե», ինչ պես « Վա՜խ, ես մեռ նեի» պատմ ված քում, և կու սակ-
ցա կան գոր ծիչն ու գա ղա փա րա խո սը,3 որ «ըն կե րա կան ար դա րութ-
յան ու ա զա տութ յան» գա ղա փա րի կրողն է: Մերթ մեկն է գե րակշ ռում, 
մերթ մյու սը: Դա զար դար յա նա կան գե ղա գի տութ յան յու րա հատ կութ-

1 Ցայգալույս, էջ 218:
2 Նույն տեղում, էջ 219:
3 Զարդարյանը հայ հեղափոխական դաշնակցության առաջատար դեմքերից է, 

1908 թ. պետական հեղաշրջումից հետո՝ մինչև 1916 թվականի ապրիլը խմբագրում 
էր կուսակցության օրգան «Ազատամարտ» օրաթերթը, որի էջերում պարբերաբար 
տպագրվում էին ժամանակի բոլոր արևմտահայ նշանավոր գրողները:
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յուն նե րից է, որ դրսևոր վում է ա ռա վե լա պես հե քիաթ նե րում՝ հա ճախ 
անհ րա ժեշ տա բար լրաց նե լով մե կը մյու սին:

Զար դար յանն առ հա սա րակ ա զատ է վար վում իր հե քիաթ նե րի 
ժո ղովր դա կան նա խօ րի նակ նե րի հետ՝ ա մեն ան գամ դի մե լով կա ռուց-
ված քա յին նո րա նոր հնա րանք նե րի՝ սյու ժեի բա րո յա կան աս տա ռը իր 
ու զած ուղ ղութ յամբ շուռ տա լու հա մար: Սա, կա րե լի է ա սել, ո՛չ ա ռա-
վե լութ յուն է, ո՛չ թե րութ յուն, պար զա պես ստեղ ծա գոր ծա կան նա խա-
սի րութ յուն է, որ պետք է դի տար կել իր տի պի շրջա նակ նե րում՝ հի շե լով 
հե ղի նա կի այն ծրագ րա յին ա ռա ջադ րութ յու նը, թե ար վես տի ստեղ ծա-
գոր ծութ յան մեջ ա մեն ինչ մե ծա պես պայ մա նա վոր ված է գե ղեց կութ-
յուն ստեղ ծո ղի ան հա տա կա նութ յամբ, որ ին քը ոչն չով պայ մա նա վոր-
ված չէ: Այս տե սա կե տից նրա հե քիա թագ րութ յան լա վա գույն է ջե րից է 
«Ով որ սուլ թան մը ու նի իր հո գիին մեջ» հե քիա թը, որ ա մե նայն հա վա-
նա կա նութ յամբ ստեղծ ված է ոչ թե ժո ղովր դա կան մեկ նա խօ րի նա կի 
հի ման վրա, այլ մի քա նի սյու ժե նե րի հա մադ րութ յամբ՝ հե ղի նա կա յին 
կան խա դիր պլա նով:

Հե քիա թը նա խա բան ու նի, որ ան սո վոր է ժո ղովր դա կան պա տում-
նե րի գրա կան մշա կում նե րում: Հե ղի նա կը հան դես է գա լիս որ պես 
ա կա նա տես ու ունկն դիր հե ռա վոր հա րա վից ե կած «ա նա պա տա կան 
քեր թող» դեր վի շին, որ ան ծա նոթ քա ղա քի հրա պա րա կում ճշմար-
տութ յան ու լույ սի պատ գամ ներ է քա րո զում «Եբ րա տի ու Տիգ րի սի 
ա կունք նե րեն խմող բնա կիչ նե րին»: Ն րա կրծքին կախ ված «եր կաթ յա 
պայ տը» խորհր դան շանն է « Տիե զե րա կան չար չա րան քին, որ մայրն է 
ստեղ ծա գոր ծութ յան ու կյան քին, աղբ յու րը ար վեստ նե րուն ու լույ սին»: 
Ա կա նա տես հե ղի նա կը հրա պա րա կում խռնվող ամ բո խի հետ լսում է 
նրա եր գը՝ «բարձ րահնչ յուն ու ամ րա շունչ, իբրև մե ղե դի, իբրև ողբ, 
իբրև հանգեր գութ յուն...»:1 Այս նա խա բա նը օգ նում է հաս կա նա լու 
հե ղի նա կա յին մտահ ղաց ման նպա տակն ու խոր հուր դը, որ շերտ առ 
շերտ բաց վում են հե քիա թա յին այ լա բա նություն նե րի հա մա լիր են թա-
տեքս տում:

Իր պատ մութ յան ա ռա ջին մա սում «ա նա պա տա կան քեր թո ղը» 
ներ կա յաց նում է Ի րա նի կա ցութ յու նը Խու տե վենտ թա գա վո րի իշ խա-
նութ յան տա րի նե րին, երբ «մե ռան բո լոր աստ ված նե րը, երկ րա յին ու 
երկ նա յին, ա մե՜ն քը, ա մե՜ն քը. և  ա նոնք, ո րոնց օթ ևան կծա ռա յեին 
ա ղոթ քի մե ծա կա ռույց տա ճար նե րը, և  ա նո՜նք, որ կգա հա կա լեին 

1 Ցայգալույս, էջ 226:
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սրտե րու ամպ հո վա նիին տակ ու խղճմտան քի սրբա րա նին մեջ»:1 
Խոսքն այս տեղ ո ճիր նե րից մե ծա գույ նի՝ հո գու սպա նութ յան մա սին է, 
ո րի ար դիա կան ի մաս տը ո րո շա կի է դառ նում հե քիա թի վեր ջում:

Երկ րորդ մա սը հե քիաթ է հե քիա թի մեջ, որ ըն դուն ված սյու ժե տա-
յին դրվագ է ժո ղովր դա կան նա խօ րի նակ նե րում: Ադ ժա մա նակ է ա հա, 
որ, ինչ պես պատ մում է «ա նա պա տա կան քեր թո ղը», Ի րա նում ապ րում 
էր Վո ւա լե Սի նա ի մաս տուն բա նաս տեղ ծը: Նա հե ռա ցել էր մարդ կա-
յին բնա կա վայ րե րից ու երդ վել էր ե րեք ան գամ յոթ տա րի իր մե նա վոր 
ճգնա րա նում ո րո նել ու գտնել աշ խար հի քսան մեկ ճշմար տութ յուն նե-
րի բա նա լի նե րը: Գ տել էր տաս նին նը, և հո գին խռո ված էր, ո րով հետև 
դժվա րա նում էր գտնել մնա ցած եր կու սի բա նա լին: Եվ մի օր հան կարծ 
նրա առջև հայտն վում է գե րեզ մա նից հառ նած «դժնա տե սիլ և  ուր վա-
կերպ» մի կեր պա րանք, որ աշ խար հա թող ի մաս տու նին ներկա յաց նում 
է Խու տա վեն տի թա գա վո րութ յան ի րա կան դժոխ քը. «Հ րա պա րակ նե-
րուն վրա կա խա ղան ներ և բ լուր նե րուն կա տար նե րը դիակ նե րը միայն 
կհսկեն. հո ղը պղծվե ցավ, ջու րը պղծվե ցավ, լույ սը պղծվե ցավ»:2 Ա մե-
նու րեք իշ խում է բռնա վո րի միա հե ծան կամ քը: Ե թե ի մաս տուն է Վո ւա-
լե Սի նա բա նաս տեղ ծը, թող ի մա նա, թե որ տեղ պետք է փնտ րել մնա-
ցած եր կու ճշմար տութ յուն նե րի բա նա լին...

Ակ նար կը ա վե լի քան թա փան ցիկ է. Զար դար յա նը նկա տի ու նի սուլ-
թան Հա մի դին և ն րա թա գա վո րութ յան մղձա վան ջա յին տա րի նե րը: 
Դա ծա նոթ հնա րանք էր արևմ տա հայ գրակա նութ յան մեջ՝ այդ մղձա-
վան ջը ներ կա յաց նել ու րիշ երկր նե րի ու թա գա վո րութ յուն նե րի ան վան 
տակ: Հի շենք, օ րի նակ, Դուր յա նի «Աս պա տա կութ յուն պար սից ի հայս 
և  ա վե րումն Ա նի մայ րա քա ղա քին Բագ րա տու նաց» պատ մա կան ող-
բեր գութ յու նը, որ տեղ թուր քե րը փո խա րին ված են պար սիկ նե րով:

Տե սիլ քը լու սա վո րում է ի մաս տու նի միտ քը: Նա հաս կա նում է, որ իր 
փնտրած վեր ջին ճշմար տութ յուն նե րի բա նա լին, որ ին քը փնտրում էր 
եր կինք նե րում, գտնվում է իր բար ձուն քից ներքև տա րած ված ի րա կան 
կյան քի մեջ: Պատ կե րը խորհր դան շում է Զար դար յա նի գե ղա գի տութ-
յան հիմ նա յին ա ռա ջադ րութ յուն նե րից մե կը:

Իջ նում է բա նաս տեղ ծը իր ճգնա րա նի բար ձուն քից, և ն րա քսա-
նե րորդ ճշմար տութ յան եր գը թնդում է Ի րա նի մի ծայ րից մյու սը՝ ի լուր 
բռնա կա լի ա կան ջի. «Ի զո՜ւր հոգ նած էին հո գիիս թևե րը՝ բարձ րա նա-
լով ու բարձ րա նա լով ան դա դար. ի զուր վե րը կփնտրեի խոր հուր դի այս 

1 Նույն տեղում, էջ 129: 
2 Ցայգալույս, էջ 233:
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բա նա լին, որ ի մաս տութ յու նը պա հած է ե ղեր ցա ծը, հո՛ս, այս մարդ կա-
յին բազ մութ յանց մեջ, ո րոնք տիղ մի վե րա ծե ցիր դո՛ւ ն, ո՜վ անզ գամ;

Ու ես սոր վե ցա, որ շատ հեղ բարձ րա նա լու հա մար իջ նել է հար կա-
վոր և սի րե լու հա մար՝ ա տել. ես մտա ի մաս տութ յան դահ լի ճին քսա նե-
րորդ դար պա սեն ներս և  ան կե դուրս կու գամ ա հա այն զո րութ յամբ, 
ո րուն դեմ ան զոր են քու բո լոր զո րութ յուն ներդ, ո՜վ Շահ, ինչ պես հար-
դի շյու ղը փո թո րի կին դեմ և խ ճա քա րե հո ղա թում բը Գան գե սի հե ղեղ-
նե րուն դի մաց»:1 Ճշ մար տութ յան ձայ նից դո ղում է Ի րա նի հո ղը, բարձ-
րա նում են վրեժխնդ րութ յան սրե րը, և Խուտ եվեն տի ա պա րան քից ու 
փառ քից ա վե րակ ներ են մնում միայն...

Բայց այդ ա մե նը մարդ կանց դեռ եր ջան կութ յուն չի բե րում, ո րով-
հետև դեռ «սրտե րը՝ իշ խան ներ, հո գի նե րը ար քա ներ չու նին», այ սինքն՝ 
ա զա տութ յու նը դեռ մարդ կանց հա մար հո գե բա նութ յուն ու ներ քին 
անհ րա ժեշ տութ յուն չի դար ձել: Եվ Վո ւա լե Սի նա բա նաս տեղ ծի շուր-
թե րով հնչում է հե ղի նա կի գլխա վոր բա րո յա կան դասը, որ ար դիա կան 
է բո լոր ժա մա նակ նե րի հա մար. « Վա՜յ այն հո գի նե րուն, որ ի րենց սուլ-
թան նե րը չու նին, վա՜յ այն սիր տե րուն, ո րոնց մեջ ար քա յա կան պա-
լատ ներ չկան:

Վա՜յ այն հո գի նե րուն, որ գա հա կալ ներ չեն՝ լի ճո խութ յամբ ու  պեր-
ճան քով, ինք նիշ խան ու աշ խար հա կալ, վա՜յ այն սիր տե րուն, ո րոնց 
մեջ չկա ո՛չ գահ, ո՛չ մե ծութ յուն, ո՛չ փառ քի պատ վան դան»:2 Սա է 
ի մաս տու նի հայտ նա բե րած քսան մե կե րորդ ճշմարտութ յու նը: 

Զար դար յա նին նվիր ված ու սում նա սի րութ յուն նե րում այս հե քիա-
թին անդ րա դառ նա լիս սո վո րա բար շեշ տադր վում է սուլ թա նա կան 
բռնութ յան դեմ հա մա ժո ղովր դա կան ընդվ զու մի անհ րա ժեշ տութ յու նը: 
Ս խալ չէ, ի հար կե: Բայց այս դեպ քու մ ա զա տութ յու նը ա մե նից ա ռաջ 
հոգ ևոր ար ժեք է, սո ցիա լա կան կամ քա ղա քա կան ա զա տութ յու նը 
ա ծանց վում է դրա նից: Զար դար յա նա կան գե ղա գի տութ յան հա մա-
կար գում այս դրվածքով է ար ծարծ վում ար վես տի կոչ ման և  ար վես-
տա գե տի ա ռա քե լութ յան հա վի տե նա կան խնդի րը:

Այդ խնդի րը բա նաս տեղ ծա կան ներշն չան քով է ար ծարծ վում « Յոթ 
եր գիչ նե րը» հե քիա թում, ո րի սյու ժեն, ինչ պես եր ևում է կա ռուց ված-
քից, ա վե լի ինք նաս տեղծ է, քան փո խա ռութ յուն որ ևէ ժո ղովր դա կան 
պա տու մից: Զա պել Ե սա յա նը «հո յա կապ էջ» է հա մա րում այս հե քիա-
թը և  ափ սո սում, որ չի մտել « Ցայ գա լույ սի» հե ղի նա կա յին հրա տա րա-

1 Նույն տեղում, էջ 236:
2 Ցայգալույս, էջ 238:
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կութ յան մեջ:
Կա ռուց ված քա յին ուր վա գի ծը, ի տար բե րութ յուն նա խորդ հե քիա-

թի, պարզ է: Վեց ե րի տա սարդ եր գիչ ներ յո թե րոր դին՝ ի րենց վար պե-
տին, հա շիվ են տա լիս տա րի նե րի ու սու մով ձեռք բե րած գի տե լիք նե րի 
ու հե տա գա նպա տակ նե րի մա սին՝ վար պե տից ինք նու րույն կյան քի ու-
ղե գիր ստա նա լու հա մար: Կույր են նրանք հին հու նա կան ար ձան նե րի 
կու րութ յամբ, որ պես զի հո գու հա յաց քով տես նեն այն, ին չ ու րիշ նե րը 
չեն տես նում լույս աչ քով: Յու րա քանչ յու րը ոգ ևո րութ յամբ ներ կա յաց-
նում է կյան քի ու մարդ կա յին հո գու այն ո լոր տը, ո րին նվի րե լու է իր ար-
վես տը: Դ րանք բա նաս տեղ ծութ յան հա վեր ժա կան թե մա ներն են՝ սե րը, 
ու ժը, գե ղե ցի կը, գի նին, եր գը, կյան քը... Եր գիչ նե րի խոս քում այն քան 
բա ցա հայտ է հե ղի նա կի ո ճամ տա ծո ղութ յան կնի քը, որ ի րոք դժվար է 
ա սել՝ հե քիաթն ու նե ցե՞լ է իր ժո ղովր դա կան նա խօ րի նա կը, թե՞ ամ բող-
ջո վին հե ղի նա կա յին հո րին վածք է:

Ար վես տի յու րօ րի նակ փի լի սո փա յութ յուն է բա նաձ ևում վար պե տը 
իր ամ փո փիչ խոս քում: Նա իր եր կար կյան քում ճա շա կել է իր սա նե-
րի եր գած բո լոր ճշմար տութ յուն նե րի քաղց րութ յու նը և հա մոզ վել, որ 
«եր բեք չէ՛ երգ ված, այս աշ խար հի վրա, եր ջան կութ յան ոչ մեկ ճշմա-
րիտ երգ», ո րով հետև կա գե րա գույն ճշմար տութ յու նը՝ մա հը: Ա մեն 
ինչ ան ցո ղիկ է, ա նան ցը ար վես տի կա տա րե լութ յան հա վի տե նա կան 
ձգտումն է: Այս պատ գա մով էլ վար պե տը կյանք է ճա նա պար հում իր 
ա շա կերտ նե րին:

Վեր ջում, պահ պա նե լով հե քիա թա յի նի պատ րան քը, հե ղի նա կը 
սահ մա նում է իր հա վա տամ քը ար վես տի ի րա կան էութ յան և  ար վես-
տա գե տի կոչ ման մա սին. «Ցր վե ցան աշ խար հի յոթ ծայ րե րուն վրա. 
գա ցին ող ջու նե լու սրտին բո լոր լե զու նե րու զո րութ յամ բը,- կգրե ան ծա-
նոթ ձեռ քը ար վես տա գե տին,- ա մեն վշտերն ու ցնծութ յուն նե րը. ուր որ 
գտնեն զա նոնք, և խո սե լու մարդ կա յին հո գիին հետ՝ գյու ղե րուն ու քա-
ղաք նե րուն մեջ, խրճիթ նե րեն ներս և պա լատ նե րու սե մին վրա: Ի՜նչ 
պետք ի րենց ա նուն նե րուն, քա նի որ աշ խարհը հա վիտ յան ա նոնց եր-
գը պի տի կրկնե»:1

Բա նահ յու սա կան նյու թի զար դար յա նա կան մշա կում նե րի մեջ 
ա ռան ձին խումբ են կազ մում Զար դար յա նի լե գենդ ներն ու ա վան-
դա զրույց նե րը, որ տեղ տար բեր ձևե րով ար տա հայ տութ յուն են գտել 
նրա բնա պաշ տա կան ու գե ղեց կա պաշ տա կան նա խա սի րութ յուն նե-

1 Ցայգալույս, էջ 227::
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րը: Բ նութ յու նը, որ բո լոր գե ղեց կութ յուն նե րի  մայրն է, ան պա տիժ չի 
թող նում այդ սրբութ յան դեմ մարդ կա յին ոչ մի մե ղան չում: « Զարն ված 
որ սոր դը» զրույ ցում, օ րի նակ, վի րա վոր այծ յա մին հե տապն դող որ սոր-
դը մո լոր վում է լե ռան բա վի ղա յին բար ձունք նե րում՝ մահ վան տան ջա լի 
սպա սում նե րի մեջ, քա նի որ լե ռը ա նեծք ու նի. « Վա՜յ ա նոր, որ այծ յա-
մին նշան կբռնե»:1 « Ծո վա կին հար սը» «Ախ թա մար» ա վան դազ րույ ցի 
մի տար բե րակն է, որ տեղ ծո վա կը ջրա սույզ է ա նում ա ռափն յա գյու ղը՝ 
սերն սպա նե լու ոճ րա գոր ծութ յան հա մար:

Զար դար յա նի հե քիաթ ներն ու լե գենդ նե րը այդ ժան րի ինք նա տիպ 
նմուշ նե րից են հայ գրա կա նութ յան մեջ:

***
Ակ նար կե լով Զար դար յա նի «խորհր դան շա նա կա նութ յան» մա-

սին, ինչ պես տե սանք, Զա պել Ե սա յա նը կար ևոր վե րա պա հութ յուն էր 
ա նում. « Զար դար յան խորհր դան շա նա կան գրող մը չէ, ինչ պես Մա-
լար նե, Ստ յուր Միլ, Ռը նէ Կիլ, Մե թեռ լինկ և  ու րիշ ներ. ա նի կա իր ար-
վես տա գի տա կան նուրբ բնազ դը ու նի իբրև ներշնչ ման աղբ յուր, և  այդ 
բնազ դը ի րեն կա րե լի դար ձու ցած է, որ ա նի կա վա յե լե եվ րո պա կան 
գրա կա նութ յան հո սանք նե րուն արդ յունք նե րը, ոչ մեկ կեր պով չէ քա-
լած ա նոնց օ տար հետ քե րուն վրա յեն»:2

Ք նա րեր գութ յան մեջ Զար դար յա նի ժան րա յին նա խա սի րութ յու նը 
ար ձակ բա նաս տեղ ծութ յունն է. շատ քիչ դեպ քե րում է դի մում չա փա-
ծո յին: Թե մա ներն ու մո տիվ նե րը գրե թե նույնն են, ինչ իր վի պակ նե րում 
ու պատմ վածք նե րում, հե քիաթ նե րում ու զրույց նե րում՝ միայն քնա րա-
կան ժան րա տե սակ նե րին բնո րոշ զգաց մուն քա յին-խո հա կան սրված 
շեշ տադ րում նե րով:

Այս տեղ էլ  ներշն չան քի ա ռաջ նա յին ա կուն քը սերն է հայ րե նի տան, 
հայ րե նի բնաշ խար հի հան դեպ՝ միայն ա վե լի անձ նա կա նաց ված: Ման-
կութ յան փո ղո ցի պատ կե րը (« Փո ղո ցը») բա նաս տեղ ծի հի շո ղութ յան 
մեջ անխ զե լի մնա ցած միակ թելն է, որ նրան դեռ կա պում է ան ցած ու 
հե ռա ցած սի րե լի դեմ քերի ու դեպ քե րի հետ և ն րան մղում ան կեղծ խոս-
տո վա նութ յան. «Այս պատ ճա ռով շատ սրտանց կսի րեմ ես մեր հողն 
ու քա րը, տունն ու տա նի քը, փո ղոցն ու ճամ փան, որ ի րենց ա նայ լայլ 
տևա կա նութ յամբ անվ թար կմնան վաղն ջա կան օ րե րեն ի վեր, իբրև 
ան փայլ, բայց անդ րա դարձ հա յե լի պա հե լով ի րենց վրա հա զա րա վոր 

1 Նույն տեղում, էջ 174:
2 Գրական ասուլիսներ, էջ 140:
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սի րե լի հի շա տակ ներ»:1 Հու շը եր բեմն ձուլ վում է ներ կա յին կամ ուղ ղա-
կի ջնջվում է դրանց սահ մա նը, բա նաս տեղ ծը միա ժա մա նակ ապ րում 
է և՛ ներ կա յի, և՛ անց յա լի մեջ (« Հայ րե նա կան սա զը»...: Հայ րե րի հո-
գիին թարգ ման» գոր ծի քը հե ռա վոր հետ նոր դի ձեռ քում բո լոր լա րե րով 
միայն ու րախ հնչյուն ներ է ար ձա կում՝ նրան վե րա դարձ նե լով ներ կա, 
ուր նրանց «զա վակ նե րը մոռ ցան գի նին և  ու րա խութ յու նը և դար ձան 
սրտով աղ քատ և վշ տով հա րուստ»: Նոր օ րե րի եր գի չը ա ռա քե լութ յուն 
ու նի վե րա կեն դա նաց նե լու նախ նի նե րի կեն սա հաս տատ ո գին՝ «եր գե-
լով ու րա խութ յան եր գը, որ պարգևն է ու միակ բա րի քը կյան քին»:2 Սա 
Զար դար յա նի բա նաս տեղ ծա կան աշ խար հը սնու ցող զար կե րակ նե րից 
է, որ տրո փում է մերթ պատ կե րի մա կե րե սին, մերթ են թա շեր տե րում:

Զար դար յա նի ար ձակ բա նաս տեղ ծութ յուն նե րից քչերն են բա վա-
րա րում այդ ժան րի տի պա յին պա հանջ նե րը: Դ րանց մեծ մա սը ի րա վի-
ճակ նե րի զգա ցա կան-նկա րագ րա կան վե րապ րում ներ են, որ հե ղի նա-
կը եր բեմն ան վա նում է պատ կեր: Դ րանք, ի րոք, գա վա ռի հայ կյան քի 
բնո րոշ պատ կեր ներ են՝ ի րենց լույ սով ու ստվե րով, ո րա խութ յուն նե րով 
ու ցա վե րով՝ այդ ա մե նը ջեր մա ցած հե ղի նա կա յին սի րով ու կա րեկ-
ցութ յամբ (« Ճա խա րա կին քերթ վա ծը», « Պատ կեր մը», « Կու լուշ կերն ու 
իր գե րեզ մա նո ցը», «Ք նած նե րուն հան գիս տը» և  այլն):

Այդ քերթ ված նե րում հա ճախ յու րօ րի նակ բեկ վածք ներ է տա լիս 
ներշն չան քի բնա պաշ տա կան տա րեր քը (« Գար նա նա մու տի դաշ տա-
նկար», « Դաշ տա յին վեր ջա լույս», «Աշ նան հով վեր գութ յուն»): Սա կայն 
Զար դար յա նի բնա պաշ տութ յու նը գրե թե կապ չու նի դա սա կան պան-
թեիզ մի հետ, որ ակն հայտ է, ա սենք, Մե ծա րեն ցի քնա րեր գութ յան մեջ: 
Ն րա բնա պատ կեր նե րը սո վո րա բար տե ղայ նաց ված են՝ ծա նոթ ու ճա-
նա չե լի հայ րե նի բնաշ խար հի գույ նե րով ու ե րանգ նե րով, ձայ նե րով 
ու շշուկ նե րով, որ հա ճախ սե փա կան կեն սագ րութ յան նշան ներ են: 
Ա րար չա կան շուն չը չէ, որ կյանք է տա լիս այդ ա մե նին. բա նաս տեղ ծա-
կան տե սո ղութ յան տի րույ թում բնութ յունն ին քը զգա յուն հո գի է, գի տի 
հա մակ վել աշ նա նա յին թախ ծութ յամբ՝ մո տա լուտ ձմռան սպա սու մով, 
գի տի նաև վա յե լել ա մա ռա յին վեր ջա լույ սի խա ղա ղութ յան բերկ րան-
քը՝ բաց վե լիք ար շա լույ սի թրթռուն հա վա տով. «Եվ ա հա թեթև, ման կա-
կան քուն մը, թեթև, ինչ պես լուս նա յին լույ սը, կքնաց նե դաշ տը, որ շունչ 
իսկ չառ ներ և  ան ձայն, անշ շուկ կթմրի, կհանգս տա նա. միայն մժեղ նե-
րու ան տե սա նե լի թե լերը կսու րան, կվժվժան, ու ե թե րա յին նվագ նե րու 

1 Ցայգալույս, էջ 252:
2 Նույն տեղում, էջ 265: 
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խո լա կան դաշ նութ յուն մը կմրմնջեն: Կար ծես խո տե րը կյանք ու նին, 
թի թեռ նե րը, թռչուն նե րը հե ռա ցեր գա ցեր են ա մենքն ալ, կար ծես այս 
խա ղաղ թմրութ յու նը, այս հանգս տութ յու նը պի տի տևե շատ ա տեն, ու 
կփա փա գիս, որ այն պես ըլ լա, ո րով հետև դաշ տին վրա հսկող գի շե րը 
գի շեր նե րուն հրաշքն է, ան բա ցատ րե լի հա վեր ժութ յուն մըն է, օծ ված 
կի սա թա փանց, անր ջա յին լույ սով, օծ վա՜ծ աշ խար հի ա մե նեն հեշտ, 
ա մե նեն ան դոր րա կան շուն չո վը»:1 Պան թեիստ նե րը բնութ յան կեն դա-
նի շար ժում նե րը դի տում են ներ սից՝ որ պես այդ շարժ ման մաս նա կից, 
սիմ վո լիստ նե րը այդ շար ժում նե րի հետ ևում փնտրում են ան տե սա նե լի 
խոր հուրդ ներ, Զար դար յա նը այ դ ա մե նը դի տում է դրսից, ըն կալ վո ղի 
և  ըն կա լո ղի հա րա բե րութ յու նը տա րա ծա կան է: Սա զար դար յա նա կան 
բնա պաշ տութ յան կար ևոր յու րա հատ կութ յունն է:

Զար դար յա նի ստեղ ծա գոր ծութ յան մեջ կա ռուց ված քա յին գոր ծուն 
դեր ու նի բար ձուն քի խորհր դա նի շը՝ հո գե կան և  ա ռար կա յա կան զա-
նա զան դրսևո րում նե րով: Լեռ նե րի բար ձունք նե րում իր ե րի տա սար-
դութ յու նը գայ լե րի հետ կռիվ նե րի մեջ վատ նած հով վա շու նը, ծե րութ-
յան օ րե րին ե րախ տա մոռ տե րե րից լքված, հայտն վում է քա ղա քում՝ 
ծաղ րան քի ա ռար կա դառ նա լով հաց կա տակ շնե րի շրջա պա տում: 
Բայց հպարտ ու ար հա մար հոտ քայ լում է նա՝ աչ քը հա րա զատ լեռ նե-
րին: Եվ ինչ պես գրե թե միշտ նման պա րա գա նե րում, հնչում է հե ղի նա-
կի բա րո յա կան հոր դո րը. « Քա լե այս ճամ փան, որ հատ նի, ո րով հետև 
սխալ տեղ ե կար ու սխալ մի ջա վայ րի մեջ ինք զինքդ գտար, դար ձիր 
դե պի դաշ տին լայն մե նութ յու նը, դե պի լեռն ան կաշ կանդ, թո՛ղ ըլ լան 
խռո վա լի՛ց բար ձունք նե րը. լավ է ա նո թի մեռ նիլ, քան թե եր կու թա թե-
րը երկնց նել, կուրծ քը ցե խին քսել՝ քա ղա քի ծա կաչք մար դեն կտոր մը 
հաց խնդրե լու. լավ է կա տա ղի, ան հա վա սար կռվի մը մեջ ե րի տա սարդ 
գայ լի մը հետ ճա կատ ճա կա տի գալ ու մեռ նիլ վի րա բից, քան թե փո ղո-
ցի մը մեկ անկ յու նը իբր նվաստ, ար հա մարհ ված կեն դա նի ա վար տել 
քե զի տված կյան քի բա ժի նը (« Գամփ ռը»)»:2

Բար ձուն քի մի ու րիշ խոր հուրդ է բաց վում « Մե նա վոր ծա ռը» ար-
ձակ քերթ վա ծում: Այս խորհր դա նիշ-պատ կե րը հան րա ծա նոթ է հայ և 
հա մաշ խար հա յին ռո ման տի կա կան ա վան դույ թից: Բայց Զար դար յա նի 
քերթ վա ծում բաց վում է անս պա սե լի են թա տեքս տով: Մե նակ է ծա ռը: 
Ոչ ոք չի եր գե լու «հո րի զո նին հե ռա վոր մեկ կե տին վրա» տես լա ցած 
նրա «հա սա կի բո լոր բա նաս տեղ ծութ յու նը»՝ «հե ռա վոր կա պույտ գե-

1 Ցայգալույս, էջ 395:
2 Ցայգալույս, էջ 244-245:



62

ՎԼԱԴԻՄԻՐ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ

ղեց կութ յան», «մա նու շա կե ե րա զի» մեջ փա թաթ ված «մե նա վոր ծա ռին 
հով վեր գութ յու նը»: Բայց նա ին քը ա շուն թե ձմեռ, գա րուն թե ա մառ 
ան մասն չէ շուր ջը ե ռա ցող կյան քին,«բնութ յան ար ձակ հո վե րուն, ար-
ձակ բա նաս տեղ ծութ յան առջև» կե ցած է «իբրև լար ված տրա մադ րե-
լի քնար»: Ու րեմն թող եր գի մե նա վոր ծա ռը՝ «վշտա կոծ կամ ցնծա լից 
ե ղա նակ ներ», միայն ան կեղծ, սրտա բուխ ու «ար ժա նա հա վատ» լի նի 
եր գը. Թող «եր գե, իբրև զգա յուն հո գի», և թող տա, «որ այդ եր գե րը 
եր թան թա փա ռա կան դե պի դաշտ ու հո վիտ, բախտն ուր ա ռաջ նոր դե 
զա նոնք, գու ցե ի րենց ճամ փուն վրա հան դի պին զի րենք հասկ ցող հա-
ղոր դա կից սրտե րու՝ պահ մը ա լե կո ծե լով զա նոնք ու անց նե լով ինչ պես 
ան ցորդ մը շատ հեղ կանգ կառ նե պա տի մը առջև, մտիկ կը նե ներ սեն 
լսված ե ղա նակ մը և  ինքն ալ իր կար գին ներ սի նույն ան ծա նոթ հու-
զու մո վը կհա մակ վի, գտնե լով իր մեջ հա րութ յուն առ նող հի շա տակ մը, 
զգա ցում մը:

Ո րով հետև հո գի նե րը նույնն են ա մեն տեղ ու նույն թևերն ու նին, 
նույն բար ձունք նե րը ու նույն նշա նա կութ յու նը»:1

Այ լա բա նութ յան խոր հուր դը թա փան ցիկ է. մե նա վոր ծա ռը բա նաս-
տեղծ ար վես տա գետն է, խո սում է բո լոր հո գի նե րի հետ, բո լոր հո գի նե-
րի  լեզ վով, բայց ին քը մե նակ է իր հպարտ ա ռանձ նութ յան մեջ: Այդ է 
նրա աստ վա ծա յին կո չու մը, որ ներշն չել է Հով հան նես Թու ման յա նին.

Ի՜նչ ի մա նաս Ըս տեղ ծո ղի գաղտ նիք նե րը ան մե կին.
Ըն կեր տը վավ, ի րար կա պեց էս աշ խարհ քում ա մեն քին.
Բա նաս տեղ ծին թո ղեց մե նակ, մեն ու մե նակ Ի րեն պես,
Որ Ի րեն պես մը տիկ ա նի ա մեն մե կին ու կյան քին:
Զար դար յա նի գե ղեց կա պաշ տա կան նա խա սի րութ յուն նե րը, ինչ-

պես նկա տե ցինք, ներշն չան քի գլխա վոր ազ դակ են նրա բազ մա թիվ 
տա րաբ նույթ ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րում: Բայց անհ նար է դրանք 
միաս նա բար դի տար կել մեկ ընդ հա նուր հար ցադր ման շրջա նակ նե-
րում, ո րով հետև ա մեն ան գամ գործ ու նենք հար ցի՝ նա խորդ նե րից 
տար բեր դրված քի հետ: « Լե ռան եղ նի կին» ար ձակ քերթ վա ծի կա ռուց-
ված քա յին հիմ քը նույն բար ձուն քի խորհր դա նիշն է՝ այլ ի մաս տա վոր-
մամբ: Այս դեպ քում «լե ռան եղ նի կը» բա նաս տեղ ծութ յան ո գին է՝ վայ րի 
բնութ յան «ան կոխ բարձ րութ յուն նե րի» «ան գիր քերթ վա ծը», «եր ջան-
կութ յան խորհր դան շա նը», և միշտ պի տի մնա ա նեղծ բար ձունք նե րի 
վրա՝ ամ պե րին ու աստ ղե րին մոտ: Ու հնչում է հե ղի նա կա յին խոր հուր-
դը. « Գիտ ցիր, թե ինչ որ վար է ու ցած քու պատ վան դա նեդ, քու բնա-

1 Նույն տեղում, էջ 300-301:
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կա վայ րեդ, փոք րո գի, չնչին ու գթութ յան են թա կա է միայն: Գիտ ցիր, թե 
որ չափ տղմա խառն է լե ռան զու լալ աղբ յու րը, երբ ստո րո տը կհաս նի, 
երբ փո շե լից վայ րե րուն կխառն վի. գիտ ցի՜ր, թե քու եղ բայր նե րեդ ոչ ոք 
կրցած է պա հել իր ոտ քե րուն ջլա պինդ ա րա գութ յու նը, երբ դաշ տե րու 
ա վազ նե րուն վար ժե ցու ցած է զա նոնք»:1 Սա ըստ էութ յան հե ղի նա կի 
պատ գամն է գրչա կից նե րին՝ հա վա տա րիմ մնալ ի վե րուստ շնորհ յալ 
ի րենց աս տ վա ծա յին կո չու մին:

Բա նաս տեղ ծութ յուն նե րում Զար դար յա նը շա րու նա կում է ի րա-
կա նաց նել «վաղ վան գրա կա նութ յան» իր հան գա նա կի ծրագ րա յին 
ա ռա ջադ րութ յուն նե րը, այս ան գամ՝ «մաս նա վոր հո գա ծութ յամբ մը» 
զար գաց նել բա նաս տեղ ծութ յու նը», ո րով հետև բա նաս տեղ ծութ յունն է, 
որ շատ կկար դա բաղ դա տա բար քիչ զար գա ցած ազգ մը ու կազդ վի 
ան կե»: Բայց ին քը ա մեն ևին էլ չի ձգտում հար մար վել այդ «քիչ զար-
գա ցած» ըն թեր ցո ղի մա կար դա կին, ինչ պես, ա սենք, Ար փիար յա նի 
«պրի մի տի վիա տա կան» գե ղա գի տութ յու նը: Այս մա սին իր նկա տա-
ռում նե րը նա հա մա ռոտ շա րադ րել է Վա րու ժա նի « Հե թա նոս եր գե րին» 
նվիր ված ա սու լի սի իր ե լույ թում: Ա ռար կե լով բա նա խոս տոքտ. Բար-
սեղ յա նին, թե Վա րու ժա նի լեզ վում մե ղան չում ներ կան պար զութ յան 
դեմ՝ այդ պա հան ջը պար տա դիր չի հա մա րում բո լոր բա նաս տեղծ նե րի 
հա մար: Հի շե լով Թու ման յա նին և Ի սա հակ յա նին՝ նրանց լեզ վի պար-
զութ յու նը բնա կան և  անհ րա ժեշտ է հա մա րում, ո րով հետև, ինչ պես 
ժո ղովր դա կան եր գե րը, նրանք ար տա հայ տում են «մարդ կա յին հո գու 
ա մե նա պարզ զգա ցում նե րը՝ սե րը, կա րո տը, վիշ տը, հայ րե նա սի րութ-
յու նը, և պետք է, որ ժո ղովր դին հոգ վույն մեջ եր թան ու ղիղ ճամ փով, 
եր թան ուղ ղա կի հա ղոր դակ ցութ յամբ՝ արթնց նե լու հա մար միև նույն 
զգա ցում նե րը»: Բայց երբ անհ րա ժեշ տութ յուն է ա ռա ջա նում «մարդ-
կա յին հո գին» եր գել «իր ա մե նեն խո րին նրբե րանգ նե րուն մեջ, և կ յան-
քի ու բնութ յան պատ կեր նե րը ի րենց ա մե նեն նուրբ ման րա մաս նութ-
յուն նե րով», պար զութ յան պա հան ջը ար դեն նշա նա կում է բռնա նալ 
գրո ղի ստեղ ծա գոր ծա կան ա զա տութ յան վրա: Քա ղա քակր թութ յան 
ա ռա ջըն թա ցի հետ ա վե լի բարդ ու բազ մա զան է դառ նում նաև մարդ-
կա յին հո գու աշ խար հը, ուս տի բարդ ու բազ մա զան պետք է լի նի նաև 
բա նաս տեղ ծութ յան լե զուն, այ լա պես «բա նաս տեղ ծա կան հրա պույ րը 
կը խա թար վի, և կփ չա նա այն մշու շա պատ խորհր դա վո րութ յու նը, որ 
բա նաս տեղ ծութ յան հմայքն է միշտ»:2

1 Ցայգալույս, էջ 306:
2 Գրական ասուլիսներ, էջ 125-126:
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Այս մտայ նութ յան կրող նե րը արևմ տա հայ գրա կան մի ջա վայ-
րում ե զա կի չէին: Զար դար յա նը դրան ցից մեկն էր, միայն գու ցե բո լո-
րից ա վե լի հետ ևո ղա կա նո րեն էր աշ խա տում ի րա կա նաց նել դա բուն 
ստեղ ծա գոր ծա կան գոր ծու նեութ յամբ: Ն րա վի պակ նե րում ու պատմ-
վածք նե րում, ա ռա վել ևս հե քիաթ նե րում, լե գենդ նե րում ու ա վան դա-
զրույց նե րում, մա նա վանդ ար ձակ ու չա փա ծո քերթ ված նե րում ի րոք 
ակն հայտ մի տում կա՝ ա մեն կերպ որ սա լու և լեզ վա կան մի ջոց նե րով 
ճշգրտո րեն վերար տադ րե լու մարդ կա յին հո գու և բ նութ յան շարժ ման 
ա մե նաա նոր սա լի ել ևէջ նե րը, որ գե ղե ցիկ է իբրև ի դեալ, իսկ ի րա կա-
նում՝ ան հա սա նե լի, ինչ պես ցույց է տա լիս ժա մա նա կա կից նշա նա գի-
տութ յու նը: Բայց և  այն պես Զար դար յա նը իր լա վա գույն է ջե րում շատ է 
մեր ձե նում այդ ի դեա լին, որ քան էլ դրա հա մար պա հանջ վում է ստեղ-
ծա գոր ծա կան ու ժե րի տա ռա պա գին լա րում, ինչ պես խոս տո վա նում 
է ին քը . «Գ րե լու պա հուս բո լոր մկան ներս կկծկվին. որ քան կա րե լի է, 
ինք իր վրա ամ փոփ վիլ, փոք րա նալ կու զեմ. կսեղմ վիմ, եր թա լով պինդ 
կկռթնիմ ետ ևի բար ձիս... Բո լոր զգա յա րանք ներս տա րօ րի նակ կեր-
պով զգա յուն կդառ նան... Ջ ղա յին, դյու րագր գիռ ու սրտնեղ կըլ լամ...»:1 
Ճշգ րիտ բա ռի, դարձ ված քի, հա մե մա տութ յան, փո խա բե րութ յան 
փնտրտու քը դառ նում է ձգձգվող խար խա փում ան հայ տութ յան բա-
վիղ նե րում, մե կը մյու սից բխող, մե կը մյու սին փո խարկ վող հա մե մա-
տութ յուն նե րի շղթան, ժա մա նա կա կից տեր մի նա բա նութ յամբ ա սած՝ 
նշա նակ վող նե րի և ն շա նա կող նե րի փո խան ցա կան շար քը ձգվում է 
ամ բողջ պար բե րութ յուն ներ, ինչ պես այս մե կը՝ դաշ տա յին վեր ջա լույ սի 
խա ղա ղութ յա նը նա խոր դող պա հի նկա րագ րութ յու նը. « Բայց այդ խա-
ղա ղու թե նեն ա ռաջ՝ թռչող եր գե րու վեր ջին խմբան վագն է, որ կե ղա-
նա կե պզտիկ թռչուն նե րու ման կա կան մե ղե դին՝ դե ղին հունձ քե րու ծո-
ցեն, ո րի նե րու պա ռավ կռկռո ցը՝ կորդ ա կորդ նե րու մի ջեն, զվար թաթև 
ծի ծառ նե րու մե տա ղա յին ճի չե րը՝ լույ սի ճեր մակ փո շի նե րով ծան րա-
բեռն ված օ դին ա մեն կող մե րեն. փութ քոտ ար տո րանք մը, ան հան-
գիստ ա ճա պա րանք մը դաշ տին վրա ու եր կին քին մեջ. քիչ մը հե ռո ւեն 
լայ նաթև ա րա գիլ մը կբարձ րա նա հան կարծ դե պի վեր՝ թևե րուն դան-
դաղ ու ծույլ թա փա հա րու մով մը, ո րուն կհետ ևին աս կե ան կախ նման 
թևեր՝ դար վար կա խած եր կար վի զե րով ու պո չին քո վեն պարտկ վե լու 
ան կա րող մերկ սրուն քով, դժվա րա շարժ, հոգ նած լող վո րի տա տան քո-
վը՝ կթա փա հա րեն օ դը ու կշտկվին դե պի գե ղը. պո չի, գլխու, փե տուր-
նե րու ման րե րանգ տար բե րութ յամբ ճնճղուկ ներ կել ևէ ջեն ան դա դար 

1 Ցայգալույս, էջ 537:
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գետ նեն դե պի վեր ու վե րեն դե պի ցո րեն նե րուն, գա րի նե րուն հաս կե-
րը. հա զիվ մար դա հա սակ բարձ րութ յուն մը կթռին ու նո րեն կսու րան 
վեր. կնգու ղա վոր ճնճղուկ ներ, վրան ծիլ սև, իսկ տա կի կող մը կա թի 
ճեր մա կութ յամբ թևեր ու նե ցող ճնճղուկ ներ, ան հան դարտ տտու նե րով 
թռչնիկ ներ կճռվո ղեն, եր բեմն սուր, հա տու ճի չե րով, եր բեմն քնքուշ 
հա գա գի մը մեղ րոտ գլգլան քո վը, կծի ծա ղին, սի րո խոս քեր կթո թո վեն, 
կխնդան և գի նով զվար թութ յան մը փրփուր նե րը կցա նեն ա մեն կողմ. 
հե տո չես գի տեր ի՛նչ կըլ լան, ո՞ւր կպահ վը տին. կա մաց կա մաց կպակ-
սի ի րենց թի վը, կա մաց կա մաց ձայ նե րը, վան կե րը կմեռ նին և  ի զո՜ւր 
կփնտրես հասկ նա լու հա մար ա նոնց բույ նը, ա նոնց թա ռած տե ղը»:1 
Պա հի ամ բող ջա կան պատ կե րը կո տո րակ վում է միա ժա մա նակ յա կամ 
հեր թա գա յող են թա պատ կեր նե րի, ո րոնց միաս նա կան հոս քին հետ ևե-
լու հա մար մտքի ու եր ևա կա յութ յան լա րում ներ են պետք:

Զար դար յա նի պատ կեր նե րը գրե թե միշտ պա րուր ված են իր ար-
տա հայ տութ յամբ ա սած՝ մշու շոտ խորհր դա վո րութ յան քո ղով, այ-
սինքն՝ խորհր դան շան ներ են կամ այ լա բա նութ յուն ներ, ո րոնք սիմ-
վո լիս տա կան պատ կեր նե րի երկպ լա նայ նութ յամբ հան դերձ չեն նույ-
նա նում դրանց հետ, քա նի որ զար դար յա նա կան պատ կե րի երկ րորդ 
պ լա նը սո վո րա բար կռա հե լի է՝ կապ ված ժա մա նա կի արևմ տա հայ 
ի րա կա նութ յան ո րո շա կի ի րո ղութ յուն նե րի հետ: Հենց սա է Զար դար-
յա նի «խորհր դան շա նա կա նութ յան» ինք նու րույն ո րա կը, ո րի մա սին 
ակ նար կում էր Զա պել Ե սա յա նը:

ՎԼԱԴԻՄԻՐ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ - Բ. գ. դ., պր., ՀՀ ԳԱԱ Մ. Ա բեղ յա նի ան-
վան Գրա կա նութ յան ինս տի տուտ, թու ման յա նա գի տա կան խմբի ղե-
կա վար: Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րը՝ XX դա րի սկզբի արևմ տա-
հայ պոե զիա, թու ման յա նա գի տութ յուն:

ВЛАДИМИР КИРАКОСЯН - РУБЕН ЗАРДАРЯН ЭСТЕТИК - 
Рубен Зардарян один из основоположников западно армянской, 
провинциальной литературы. Однако пользуясь опытом европейской 
культуры своего времени, смог создать собственную эстетику, 
последовательно реализуя в своих повестей, рассказов, сказках и 
стихотворениях. Это дал ему возможность возвышать провинциальное 

1 Ցայգալույս, էջ 292-293:
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бытописане на уровень стинного искусства. В творчестве Зардаряна 
функционирует целая система аллегорий, символов, тайнописей, 
двусмысленных и многосмысленных хизречений. Это передает его 
произведениям таинственную красоту. Основа эстетики Зардаряна -это 
культ красоты, чем он связывается с западно-армянской поэзии начала 
XX века.

Ключевые слова: «провинциальное» движение, культ красоты, 
символ, аллегория, сказочный сюжет, символ высоты, поэзия прозы.

VLADIMIR KIRAKOSYAN- RUBRN ZARDARYAN AR AN AESTHETE  
Ruben Zardaryan is the foundr of western Arnebian «provincial» literature By 
juzing the experience of the European culture of the period he could create the 
own aesthe implementing it consistenity in the novelette, stories, fairy-tales 
and poems . All thesegave him an opportunity tu enhance the «provincial» 
literature into the level of real art. In Zardarjan;s works there is an entire 
system of allegories, symbols, puzzles, monosemattic and polisemantic 
words, whish give mysterious beauty to his his works. In general on the basis 
of Zardatyan’s aesthetics is the worship of beauty bay which hi was connected 
to the rise of the western Armenian poetry in the beginning of the XX century.

Kej words: «Provincial» movement, the worship of beauty, symbol, 
sllegory, a fairy-tale plot, the symbol jf highhess, poetry of prose.
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ԼԻԼԻԹ ՍԵՅՐԱՆՅԱՆ
Բ.գ.թ., ՀՀ ԳԱԱ Գրա կա նութ յան ինս տի տուտ

ԱՆՏԱՌԸ ՈՐՊԵՍ ԻՆՔՆԷԱՑՄԱՆ «ՎԱՅՐ» 
ՆԻԿՈՂՈՍ ՍԱՐԱՖՅԱՆԻ «ՎԵՆՍԵՆԻ ԱՆՏԱՌԸ» 

ԵՐԿՈՒՄ* 
Բանալի բառեր. - անտառ, ծով, անդունդ, Սարաֆյան, հնագիտություն, 

նախաձեռնում, մանկապատանեկան ճգնաժամ, արվեստը՝ որպես կա-
խար դանք, էության ըմբռնում, առասպելաբանություն:

Ան տա ռը, ծո վը, լույ սը և  վի հը  Նի կո ղոս  Սա րաֆ յա նի « Վեն սե նի 
ան տա ռը»1 եր կի կա ռույ ցում, դրսևոր վե լով ան ձի, էթ նո սի և  մարդ-
կութ յան անց յա լի, ներ կա յի և  ա պա գա յի հե ռա պատ կե րի, ան հա տի և 
 հա վա քա կա նութ յան, բնութ յան և մ շա կույ թի, զգաց մուն քի և  ի մա ցա-
կա նութ յան, ար վես տի և ճշ մար տութ յան փո խառն չութ յան ի մաս տա-
վոր ման պատ կե րազ գա ցո ղա կան բազ մապ լան խա չաձ ևում նե րում, 
հեն քա պատ կե րա յին սևե ռա կե տեր են դառ նում:  Գե ղար վես տա կան 
ժա մա նա կի հոսքն իր մեջ է առ նում  Սա րաֆ յան մար դու կեն սա պա-
տու մի հանգր վան նե րի, ազ գա յին պատ մութ յան դրվագ նե րի և  հա մաշ-
խար հա յին պատ մամ շա կու թա յին ի րո ղութ յուն նե րի ան տա րան ջա տե լի 
միաս նութ յու նը: Ան տա ռը յու րօ րի նակ պաս տառ է, գե ղար վես տա կան 
մե դիա տոր, ո րի շնոր հիվ հե ղի նա կը «կազ մա կեր պում է» պատ մամ շա-
կու թա յին շար ժըն թա ցի դրվա գա յին ան ցում նե րը, նաև ա սո ցիա տիվ 
բռնկում նե րի ձևով հայտն վող իր պատ մութ յան՝ կեն սա պա տու մի և 
 խա վար-քաո սից դե պի լույս-ներ դաշ նա կութ յուն ձգվող խո հազ գա ցա-
կան ինք նա հա տուկ հոսք-պա տու մի ծա վա լու մը:  Տես լա պատ կե րա յին 
բռնկում նե րի ձևով տա րո րոշ վում են ման կութ յան, պա տա նե կութ յան 
և  ե րի տա սար դութ յան հուշ-պա տա ռիկ ներ ստեղ ծա գոր ծա կան ճգնա-
ժա մի (« Վեն սե նի ան տա ռի» նա խըն թաց՝ « Միջ նա բերդ» ժո ղո վա ծուում 
նկատ վում է այդ պի սի եր ևույթ) և  ցե ղա յին ինք նութ յան ճգնա ժա մի 

* Հոդվածն ընդունված է տպագրության 20.09.2019 թ.:
1 Լույս է տեսել «Նայիրի» ամսագրում 1947- 48 թվականներին: Հիմքում 1946 և 

1947 թվականներին «Արևմուտք» և «Հառաջ» պարբերականներում հրատա րակ-
վ ած բ ան աստեղծական արձակի կտորներն են: Մտադիր է եղել շարունակություն 
գրել, որից սևագրեր են պահպանվել:
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նշան նե րով հա րակց վող կյան քի կե սի ճգնա ժա մի1 հո գե բա նա կան 
բնո րոշ մթնո լոր տում:  Կեն սա պա տու մի պարզ փաս տե րի նե րազ դու-
մը ( Սա րաֆ յա նը ծնվել է  Պոլ սից  Վառ նա տա նող նա վի վրա և  ապ րել է 
 Վեն սե նի ան տա ռի հար ևա նութ յամբ) ան տա ռի և  ծո վի մի ֆո լո գեմ նե րի 
տի րա կան ներ կա յութ յան սոսկ կեղևն է. խո րա շեր տա յին հա գե ցու մը 
հա մաշ խար հա յին մի ֆամ տա ծո ղութ յան, մշա կու թա յին ա վան դույ թի և 
 հա վա քա կան ան գի տակ ցա կա նի ա վա զա նից է կա տար վում:

Քն նա բան վող եր կում ան տա ռի և  լույ սի պատ կե րա յին փո խառն-
չութ յան գա ղա փա րա գե ղա գի տա կան կշռույ թը հի շեց նում է կել տա կան 
վաղն ջա կան պատ կե րա ցում նե րից մե կը՝ ար ևի և  ան տա ռի ա մուս-
նութ յան մա սին պատ մող ա վան դազ րույ ցից, ըստ ո րի ար ևը և  ան-
տա ռը հա մա պա տաս խա նա բար՝ լույ սը և  խա վա րը, հան դես են գա լիս 
որ պես ա րա կան և  ի գա կան ա րար չա գոր ծա կան սկզբունք ներ2:  Հիշ-
յալ ի րո ղութ յու նը գե ղար վես տա կան պա տու մում դրսևոր վում է լույ սի 
և  խա վա րի հա րա կից պատ կե րա վոր ման բազ մա չափ լու ծում նե րով: 
 Լույ սի և  ան տա ռի, լույ սի և  խա վա րի (ո րոշ պատ կեր նե րում՝ մշու շի) 
«զրույցն» է ա ռաջ մղում պա տու մը, խո հազ գա ցա կան հոս քը: 

 Ծո վը և  ան տա ռը ար քե տի պա յին կա նա ցիութ յան3 փո փո խակ ներ 
են՝ իբրև Magna Mater-ի խորհր դա պատ կե րա յին հա րա ցույ ցը ներ կա-
յաց նող տար բե րակ ներ՝ լեռ-ժայռ-քա րայր-վիհ հա րակց մամբ, ո րոնք 
հայտ նա կեր պում են մայ րա կան չա փու մը՝ լայն և  խոր ընդգր կու մով, և 
 կա նա ցիութ յունն առ հա սա րակ՝ բազ մա բե ղուն, խորհր դա վոր, վտան-
գա վոր, կոր ծա նող ու կյանք տվող, նվա ճե լի ու անն վաճ:  Ծո վի հա մե-
մա տե լի եզ րով ան տա ռը «բա ցատ րե լու» և ն կա րագ րե լու  Սա րաֆ յա նի 
ճի գը (« Ծով մըն է գի շե րը  Վեն սե նի ան տա ռը՝ հո վին տակ: Ա լիք նե րը կը 

1 Հոգեբան Սամվել Խուդոյանի բնորոշմամբ՝ «Այս շրջանը մարդու կյանքի 
էվոլյուցիոն եւ ինվոլյուցիոն փուլերի յուրահատուկ սահմանագիծն է։ Որպես 
ճգնաժամ՝ այն անցած ուղու ամփոփմանը, գնահատմանը, իմաստավորմանը, 
ներկա իրավիճակի, սեփական հնարավորությունների, ձգտումների, նպատակների, 
երազների իրատեսական վելուծությանը, իր առջեւ ծառացած խն դի րների մեջ 
կողմնորոշվելուն, ապագան ծրագրելուն, արժե քն երի վերագնահատմանը, կյանքի 
ու մահվան իմաստավորմանն ուղղված բուռն որոնումների գործընթաց է, որի 
արդյունքում մարդը կա՛մ իրեն սպառված է համարում և դանդաղ կամ արագ 
ինքնակործանման ուղին բռնում, կա՛մ հստակորեն ուրվագծում է իր հետագա 
կյանքի խնդիրները և ակտիվորեն ձեռնամուխ լինում դրանց լուծմանը»։ Տե՛ս http://
www.emergency.am/am/Psychologist?id=1001 

2 Տե՛ս Александр Грефенштейн (Peter Greif), Краткая энциклопедия символов, 
Лес, http://www.symbolarium.ru/index.php/%D0%9B%D0%B5%D1%81

3 Տե՛ս К.Г. Юнг, Психологические аспекты архетипа матери, https://bookap.
info/psy analiz/yung_psihologicheskie_aspekty_arhetipa_materi/gl2.shtm
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հո սին ան դա դար: Կ սա հին, կզարն վին ի րա րու, կփրփրին ու կթա փին, 
բա խե լով խա վա րին: Ճ յու ղին մե կը կճչա կայ մի պես» 1) բա ցա հայ տում 
է այդ եր կու մի ֆո լո գեմ նե րի հա մի մաստ, հա մար ժեք ըն կա լում նե րը:

Ան տա ռը կա նա ցիութ յան հա մար ժեքն է,  Մեծ մոր խորհր դա պատ-
կե րա յին փո փո խակ նե րից մե կը, քա նի որ լի նե լով երկ վա լենտ՝ ոչ միայն 
վայ րի բնութ յան և վ տան գի խորհր դա նիշն է (ո րին կա րե լի է հա րակ-
ցել  Պըլտ յա նի՝ ան տա ռի սա րաֆ յա նա կան պատ կե րա վոր ման հետև-
յալ բնո րո շու մը. « Սա րաֆ յան կը կեդ րո նա նայ ան տա ռին վրայ, զայն 
կեան քի վայր մը, նոյ նինքն օ տա րու թեան մէջ գո յու թեան խորհր դա նի-
շը ը նե լու հա մար»2), այլև պատս պա րող և  պաշտ պա նող մի ջա վայր, 
թաքս տոց:  Հո գե բա նութ յան մեջ ան տա ռը պա տա նու հա մար ա նի մա-
նա լի ու ան ճա նաչ, իր կող մից տա կա վին չնվաճ ված կա նա ցիութ յան 
հա մար ժեքն է: Այն նաև եր բեմ նի նվի րա գործ ման (ի նի ցիա ցիա) ծե սի 
կա տար ման վայր է3:

 Լույ սի և  խա վա րի («կա նաչ քաո սի» տես քով նաև «մա տե րիա-
յի նա խաս տեղծ քաո սի» 4 փո փո խակն է դառ նում կա նա ցիութ յուն 
խորհր դան շող խա վար ան տա ռը) հա վի տե նա կան հեր թա գայ ման և 
 հա կադ րա միաս նութ յան, ծո վի՝ որ պես ա րար չա գոր ծա կան լույս-կայ-
ծին սպա սող խորհր դա վոր նա խասկզբ նա կան խա վար-քաո սի շնչա-
ռութ յան, փո թոր կու մի և  խա ղաղ վե լու ի րա րա հա ջորդ փո խան ցում նե-
րի, ինք նա մաքր ման ներ զոր և հ զոր կա րո ղութ յան՝ ստեղ ծու մի և  ա վեր-
ման, կյան քի և  մահ վան գո յա բա նա կան ա նընդ հա տա կան կշռույ թի 
միաս նա կան պատ կեր-սկզբուն քը  Սա րաֆ յա նը ծա ռա յեց նում է ան ձի, 
ազ գա յին հա վա քա կա նութ յան և  մարդ կութ յան կյան քի և մ շա կույ թի 
դրվագ նե րը հա րակ ցա բար ներ կա յաց նե լու մի ջո ցով՝ ինք նաքն նութ-
յան, կյան քի ի մաս տի և  պատ մութ յան փի լի սո փա յութ յան ըմբռն ման 
նպա տա կին:

Բ նագ րում աշ խա տող այս հիմ նա կան զույ գի եզ րե րից՝ լույ սը չի նա-

1 Ն. Սարաֆյան, Երկեր, Բանաստեղծություններ, արձակ (կազմեց, առաջաբանը 
գրեց և ծանոթագրեց Ալ. Էդ. Թոփչյանը) , Երևան, «Սովետական գրող», 1988, 
էջ 252: Այսուհետ Սարաֆյանի «Վենսենի անտառը» երկից կատարված բոլոր 
մեջբերումները կարվեն այս գրքից: Փակագծում կնշվի համապատասխան էջը:

2 Գրիգոր Պըլտեան, Ֆրանսահայ գրականութիւն 1922-1972, Նոյն էն Այլը, 
Թարգմանութիւն ֆրանսերէնէն՝ Արփի Թոթոյե ան , Վերաշարադրանք՝ Գ րիգոր 
Պըլտեան, Երեւան, «Սարգիս Խաչենց· Փրինթ ինֆո·Անտարես», 2017, էջ 669:

3 Տե՛ս Пропп В., Исторические корни Волшебной Сказки, Глава III. Таинственный 
лес, Л.: Изд-во ЛГУ, 1986. 

4 Տե՛ս Мифы народов мира, Энциклопедия, Москва, Советская энциклопедия, 
1988, том 2, ст. 50:
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կան մի ֆամ տա ծո ղութ յու նը դի տար կում է իբրև ի գա կան սկզբուն քին՝ 
խա վար «ին»-ին հա կադր վող ու հա րակց վող ա րա կան «յան»:  Դաո-
սիզ մի ըն կա լում նե րում դաո-ն  հենց երկ նա յին լույսն է, որ ճեղ քե լով նա-
խասկզբ նա կան քաո սը՝ սահ մա նա զա տել է խա վա րը:  Նա հա պե տա-
կան կնիք ու նե ցող մշա կույթ նե րը լույսն ըն կա լում են որ պես ա րա կան 
սկզբունք՝ խա վա րը հա մա պա տաս խա նա բար ի գա կան հա մա րե լով: 
 Կա բա լիս տա կան պատ կե րա ցում նե րում լույ սը աշ խարհ ներ կյան քի 
կո չող և  բեղմ նա վո րող զո րութ յուն է, ո րի ճա ռա գայթ ման շնոր հիվ է 
ա րար վել տա րա ծութ յու նը՝ իբրև քաո սի կար գա բեր ված վիբ րա ցիա1:

 Լույ սը աստ վա ծա յի նի նշանն է թե՛ քրիս տո նեութ յան հոգ ևոր 
ա վան դույ թում և  թե՛ իս լա մի պատ կե րա ցում նե րում, դրա ա վա զա նում 
ծա գած սու ֆիզ մի միս տի կա կան ուս մուն քում:  Հին հու նա կան մի ֆա-
մտա ծո ղութ յու նը լույ սը նմա նադ րում էր անձր ևին՝ երկն քից թափ վող և  
ար գա սա վո րող ուժ հա մա րե լով:  Հատ կան շա կան է ստոր գետն յա կա-
ռույ ցում (քա րայ րի պատ կե րա յին հա մար ժե քը) թաքց ված  Դա նա յա յին 
ոս կե անձր ևի տես քով հայտն վող և  բեղմ նա վո րող աստ վա ծա յին Զև-
սի կեր պա րա յին դրսևո րու մը:  Հայ հնա գույն հոգ ևոր կեր պըն կա լում-
նե րում նույն պես լույ սի շո ղը ա րա կան ա րար չա գործ սկզբունք է հա-
մար վել, ո րը, բեղմ նա վո րե լով լեռ-ժայ ռը, կյանք է տվել  Միհ րին:  Միհ րի 
բեղմ նա վոր ման և ծննդ յան մա սին պատ մող ա վան դազ րույ ցում նկա-
րագր վում է վաղն ջա կան այն պա հը, երբ դեռևս չկար ժա մա նա կը, և  
աշ խար հը ներ կա յա նում էր իբրև ա ղի մի ծով, ո րի մի ջից վեր էր խո յա-
նում մի ժայռ:  Գա լիս է մի պահ, երբ եր կին քը պատռ վում է, և  երկն քից 
լու սե մի շող կա թում է ժայ ռի վրա, պատ ռում է ժայ ռը և  բեղմ նա վո րում 
այն:  Քիչ ժա մա նակ անց այդ ժայ ռից ծնվում է ա րար չա գործ աստ ված 
 Միհ րը2:  Հա րակց վող ծով-ժայռ միա վոր նե րը այս դեպ քում ևս  հան դես 
են գա լիս իբրև ար քե տի պա յին կա նա ցիութ յան դրսևո րում ներ:

 Լույ սը այդ պես նաև սա րաֆ յա նա կան պա տու մում ծո վի և  ան տա-
ռի զգա ցա կան-զգա յա կան ի գա կա նութ յան՝ քա րաց ման և  ան շար ժութ-
յան մի տող մշտա կա յուն խա վար տա րու բե րու մը լու սա վո րող, հա վի-
տե նա կան ե րե րու մը հա վա սա րակշ ռութ յան, ճշմար տութ յան հանգր-
վա նի տա նող ի մա ցա կան սկզբունք է դառ նում՝ դրսևոր վե լով իբրև մո-

1 Տե՛ս Александр Грефенштейн (Peter Greif), Краткая энциклопедия символов, 
Свет, http://www.symbolarium.ru/index.php/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82

2 Տե՛ս Արտակ Մովսիսյան, Նեմրութ արև-արքայի մեծ սրբավայրը, գիտամատչելի 
հայագիտական ֆիլմ, https://www.youtube.com/watch?v=Af3WCkfyUvk
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գութ յան խա վա րին հա կադր վող «ի մա ցա կա նութ յան պայ ծա ռութ յուն», 
«բա ցար ձակ արև»1: 

 Ծով-կին առն չութ յու նը2 դի տար կե լի է ջուր-կին զու գա հե ռի մեջ: 
Բ նա փի լի սո փա յութ յան լե զուն ջու րը չորս էա տար րե րից մեկն է կո չում, 
իսկ  Թա լե սը, դրան ա ռա վել բարձր՝ նա խա տար րի կար գա վի ճակ տա-
լով, երկ նաերկ րա յին ջրե րը հա մայն գո յի ծննդյան ա վա զան է հա մա-
րում: Հ նա գույն ա ռաս պե լա կան ըն կա լում նե րում նա խասկզբ նա կան 
քաո սի մարմ նա վո րու մը տիե զե րա կան ջրերն էին: Այդ պես հա մաշ-
խար հա յին օվ կիա նո սի խոր քից է ծնվում-հայտն վում եր կի րը 3:

 Ծո վը աշ խար հի հի շո ղութ յունն է և  մո ռա ցու մը, կի նը և  մայ րը (ջոյս-
յան ձևա կերպ մամբ՝ «մեր մեծ և քն քուշ մայ րը», «հզոր մայ րը», «ա լե-
վարս, քնքուշ մայ րը»(«Ու լի սես»)), մարդ կութ յան օ րո րո ցը և  դամ բա նը, 
ծննդյան և  վե րածնն դի (հմմտ.՝ մկրտութ յան) ա վա զա նը4 և  դա ժա նո րեն 
ա մե նա կուլ գե րեզ մա նը5: Հ նա գույն պատ կե րա ցում նե րի հա մա ձայն՝ 
ծո վից էր ծնվում ար ևը և  ա պա մայր մտնում ծո վում:  Վե րա դառ նալ ծո-
վին կամ ծով նշա նա կում էր վե րա դառ նալ մայ րա կան գիր կը, ո րո վայ նը, 
այ սինքն՝ մա հա նալ: Աստ վա ծու հի նե րից  Թիա մա թը, Ի սի դան, Իշ տա րը, 
Ափ րո դի տե- Վե նե րան, Աստ ղի կը ջրա յին տա րեր քի հետ բազ մա բարդ 
սերտ առն չութ յուն ու նեն:  Կին-ծով առն չութ յան ու շագ րավ դրսևո րում է 
 Վե նե տի կի հան րա պե տութ յու նում «ծո վի հետ նշան վե լու-ա մուս նա նա-
լու»՝ դո ժե րի կա տա րած ծե սը, ո րի ժա մա նակ թիա նա վի վրա յից թան-
կար ժեք մա տա նի էին ծո վը նե տում6: 

 Ծո վի հուշն ու մտա տե սի լը ու ղեկ ցել են  Սա րաֆ յա նին ողջ կյան քի 
ըն թաց քում:  Սա այլ ա ռի թով ևս  խոս տո վան ված ի րո ղութ յուն է: « Հե-
ռա նա լէս ի վեր Սև ծո վէն՝ կը փնտռեմ միշտ ծո վը:  Ջու րե րը քա շած են 
միշտ զիս, սկսեալ ման կու թեան օ րե րէս»,- գրում է « Մի ջերկ րա կա նը 

1 Սփյուռքահայ գրականություն, Տարեգիրք, Գրիգոր Պըլտյան, Կախարդանքը 
գրության, Երևան, «Խորհրդային գրող», 1989, էջ 378:

2 Այս մասին մանրամասն տե՛ս Լ.Սեյրանյան, Կինը և ծովը, Հայ ացք Երևանից, 
2002, թիվ 8, էջ 52-55:

3 О.В. Вовк, Энциклопедия знаков и символов, Москва, «Вече», 2008, ст. 83
4 Անհրաժեշտաբար պետք է նկատել, որ դ եռևս «Տեղատվություն և 

մակընթացություն» գրքի երկրորդ հատվածում Սարաֆյանը գրում է. «Մերկ ահա 
ես, մեզ ծընող ծովուն առջև....Ողջո՜ւյն իմ ներ քի ն հակասանքիս....Ողջո՜ւյն ծովուն, 
որ այս նոր վերածընումըս օծեց» (Ն. Սարաֆյան, Երկեր, Բանաստեղծություններ, 
արձակ, Երևան, «Սովետական գրող», 1988, էջ 94):

5 Այդպիսի երկվալենտ տարողություն ունի նաև քարայրը՝ որպես օրրան և 
գերեզման:

6 Տե՛ս Александр Грефенштейн (Peter Greif), Краткая энциклопедия символов, 
Море, http://www.symbolarium.ru/index.php/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5
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և  հա յը» գոր ծում՝ նա խա պատ վութ յու նը տա լով  Մի ջերկ րա կա նին,-«...
ուխ տա ւո րի մը պէս է, որ կ ՚եր թամ ա նոր»1:  Նույն եր կում ծո վը հա մե մա-
տում է աստ վա ծա մոր հետ2:  Մի ջերկ րա կա նի հմայքն իր հա մար ազ գա-
յին են թա տեքստ ու նի և  թերևս գո յա վոր վում է հա յե րի բալ կան յան ծագ-
ման՝ այժմ մերժ ված տե սութ յան նե րազդ մամբ: « Կեն սա տու և ս փո փիչ» 
 Մի ջերկ րա կանն իր հա մար «ճամ բան է, որ կտա նի դե պի հայ րե նիք», 
ազ գի ման կութ յուն և  պա տա նե կութ յուն3:  Գու ցե վեր ջին ար քա յա տան 
եր բեմ նի թանկ գո յութ յունն է ակ նար կում՝ «հայ րե նիք» ա սե լով ( Կի լի-
կիան ներ կա է նաև « Մի ջերկ րա կա նի» «Ա լիք ներ» բա նաս տեղ ծութ յան 
մեջ՝ « Լույսն ար յու նող հո ղե րուն մե նե խլված երկ րին թանկ» բնո րո շու-
մով4), չնա յած «ման կութ յուն և  պա տա նե կութ յուն» հա վել յալ բնո րո-
շու մը թերևս հաս տա տում է ա ռա ջին վար կա ծը, մա նա վանդ նշվում է 
նաև հա յե րիս՝  Մի ջերկ րա կա նի բո լոր ա փե րի հետ առն չութ յուն ու նե նա-
լու հան գա ման քը:  Մեզ հե տաքրք րո ղը, սա կայն, ծով-մայր-կեն սա տու 
ա վա զան և  կոր ծա նող ո րակ- Մե դու զա-ծո վա մայր հա մե մա տութ յունն 
է կրկին, որն այս դեպ քում ևս  ներ կա յա նում է  Սա րաֆ յա նի մտա ծո-
ղութ յա նը բնո րոշ ան տի նո միա նե րի սկզբուն քով. գո յութ յան բա նաձ ևը 
միար ժեք չէ, և  ծո վը նաև «ան դունդ ու շիր մա քար» է: « Դա ժան բան 
մը՝ խա ղա ղու թեան ե տին:  Գո յու թեան պայ քար, ի րար յօ շո տող վայ րա-
գու թիւն, անձ կու թիւն, մահ»5:  Հատ կան շա կան է դեռևս «Ա նէա ցում» 
բա նաս տեղ ծութ յան մեջ ձևա կերպ ված իր ե րա զան քը. « Լուս նի լույ-
սով զմռսված դիա կըս ծը փար ծովն ի վար....իմ մաս նիկ ներս իյ նա յին, 
տար րա լուծ ված հա լեին»6:  Տար բեր տա րի նե րի գրված տար բեր եր կե-
րից բեր ված օ րի նակ նե րը հիմք են տա լիս են թադ րե լու, որ  Սա րաֆ յա նի 
մտա տե սութ յան դաշ տում ծո վը և՛ օ րո րոց է, և՛ գե րեզ ման:

« Վեն սե նի ան տա ռում» եր կի խո հազ գա ցա կան մթնո լոր տը ձևա-
կերտ վում է մա կըն թա ցութ յան և  տե ղատ վութ յան կշռույ թով ( Սա րաֆ-

1 Ն. Սարաֆեան, Հսկում/Մ իջ եր կր ակ ան ը և հայը, Երևան, «Լրաբեր», 2012, էջ 
223:

2 Քրիստոնեական  խ որհրդաբանության մե ջ Աստվածամորն անվան ում էին 
նաև «Mari magno», այսինքն՝ «մեծ ծովային»: Հատկանշական է նաև ազգային 
զուգահեռը Աստվածամորը նվիրված «Մեղեդի ծննդյան» տաղի «ծովային» 
պատկերային լուծումներում: 

3 Ն. Սարաֆեան, Հսկում/Միջերկրականը և հայը, էջ 229:
4 Ն. Սարաֆյան, Երկեր, Բանաստեղծություններ, արձակ, Երևան, «Սովետական 

գրող», 1988, է ջ 189:
5 Ն. Սարաֆեան, Հսկում/Միջերկրականը և հայը, էջ 232:
6 Ն. Սարաֆյան, Երկեր, Բանաստեղծություններ, արձակ, Երևան, «Սովետական 

գրող», 1988, էջ 121-122:
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յա նի գե ղար վես տա կան մտա ծո ղութ յա նը բնո րոշ եր ևույթ, ո րը մինչև 
ան գամ ժո ղո վա ծո ւի վեր նա գիր է դար ձել):  Զու գա հե ռա բար աշ խա տում 
են տա րու բե րու մը և  հո սու մը, որ ժա մա նա կի հոսքն է՝ հիմ նա կա նում 
դե պի ետ, բայց նաև ա ռաջ, վեկ տո րի ա նընդ հա տա կան փո փո խութ-
յամբ, պտույ տով, շրջում նե րով, և մ յուս կող մից ջլա տու մը, բա խու մը 
եր կու եզ րե րի, ան տի նո միա նե րի, «ծայ րա գույն հա կա սութ յուն նե րի»: 
Մ տա հոսք-պա տու մը հու շի հոր ձան քով է սկսվում, ա ռա ջին իսկ պատ-
կե րի ծա վալ ման հեն քան կա րին բաց վում է հենց նա վի (գու ցե «այն» 
նա վի) եր ևու մով (« Խա վա րեն դուրս ե կող նավ մը» (214)), ո րով սկիզբ 
է առ նում իր կեն սա պա տու մը, իր պատ մութ յու նը: Ան տա ռը «տա րած-
վում է», «հաս նում է» ծո վին, ա պա և  երկն քին, «անց նում» կա րոտ նե-
րից և  հու շե րից ան դին և «տա նում է» հե ղի նա կին դե պի ծայ րա գույն 
վե րա ցում:  Տա րած վե լով, հաս նե լով, անց նե լով ջնջում է բո լոր սահ-
ման նե րը՝ ժա մա նա կա յին չա փում նե րի, ի րա կա նի և  եր ևա կա յա կա նի, 
մի ֆա կա նի:  Ծո վի կշռույ թով է ձևա կերտ ված խո հազ գա ցա կան մթնո-
լոր տը՝ հո սու մով, հոր դու մով ու ա լե բա խու մով: Այդ պես ծո վի և  ան տա-
ռի պատ կե րա յին փո խա դարձ ան ցում նե րով հատ կանշ վող կշռույ թին 
միա նում է նաև սիր տը («Կլս վի սիրտս՝ շփոթ ու խռով» (214)):  Հա մատ-
րոփ կշռույ թի մեջ է տեքս տում նաև հի շա տակ ված լույս-խա վար զույ-
գը. ծո վի պես ա լե կոծ ված ան տա ռի ծա ռե րի բա բա խող կա տար նե րը 
առ նում և  պար պում են լույ սը: 

 Սա րաֆ յանն ար ձա նագ րում է ան վեր ջո րեն նո րոգ վող, ա վեր վող 
ու կա ռուց վող աշ խար հի հիմ քում ըն կած գո յա բա նա կան սկզբուն քը, 
կյան քի հա րա փո փոխ ըն թաց քը. ցան կա ցած ճշմար տութ յան մեջ նոր 
ճշմար տութ յան կա րոտ կա, դրան ցից ոչ մե կը վերջ նա կան չէ, ա մեն հե-
ղա փո խութ յուն տա նում է նոր հե ղա փո խութ յան (215):  Նա փոր ձում է 
գա ղա փա րա կան հե նա րան ո րո նել և  սա կայն՝ «Չ կա ի մաս տութ յուն մը 
նաև, ո րուն մեջ կա րե նա յի գտնել ա պաս տան:  Բո լորն ալ մտքի խա-
ղեր....» (267):

 Հա կա սութ յուն ներն են հե տապն դում ի րեն «ա մեն գետ նի վրա»: Իր 
իսկ խոս տո վա նութ յամբ՝ «Ա մեն ինչ ան կա յուն է հո գե կան այս ծայ րա-
գույն սահ ման նե րուն մեջ, ուր գա ցի կա յու նութ յուն մը փնտռել:  Ծով մը» 
(253): Այս հո գե վի ճա կը փոր ձում է «ի րա կան» ծո վի նա խասկզբ նա կան 
ներ կա յութ յամբ բա ցատ րել՝ ակ նար կե լով իր ծնունդն ու ծննդա վայ-
րի ա ռա ջին տպա վո րութ յուն նե րը: «Ա լիք նե րուն ար ձա գան քը կու գար 
մինչև օ րո րոցս, մոր մը կան չին պես:  Ման կութ յունս լսեց փո թո րիկ նե-
րը, փլչող ու միշտ բարձ րա ցող ա լիք նե րը» (254): Ու մի օր էլ լսում է հե-
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ռու նե րի կան չը և  թող նում ման կութ յան ա փե րը՝ շա րու նա կե լով քայ լել 
«տա կա վին ծփուն՝ ար մա տա խիլ տուն կի պես» և  գի տակ ցե լով, որ իր 
ճա կա տա գի րը քայ լելն է: Իր ներ սում են այդ ե րե րու մը, տա րու բե րու-
մը, ան հաս տա տը: Ի դեպ, կյանք-ծով զու գա հե ռը նույն պես կա, և  ին քը 
«չու նի խա րիսխ նե տե լու տեղ մը»: Այս ա լե բա խու մը, կշռույ թը ևս  ար դի 
բա նաս տեղծ-տե սա բա նի սահ մա նած սկզբուն քի հա մա բա նութ յամբ1 
իր տե սա կի մեջ շար ժում է դե պի հա վա սա րակշ ռութ յուն: Ան տա ռը, 
ծո վը և  լույ սը դառ նում են այդ շար ժու մը ձևա կեր տող, հա վա սա րակշ-
ռութ յան տա նող ա լե բա խու մը կազ մա կեր պող խորհր դա պատ կե րա յին 
լծակ նե րը:  Բախ ման զգա ցո ղութ յու նը ո րո շա կիա նում է դարձ յալ ի րար 
զարկ վող ծա ռե րի ծայ րե րի միջև բռնկվող ու մա րող լույ սի պատ կե րով՝ 
խա վա րը ճեղ քող լույս և կր կին խա վար:

Մ տա հոսք-պա տու մի՝ մինչև վերջ պահ վող այս կշռույ թը սկիզբ է 
առ նում հենց ա ռա ջին տո ղե րից ու բա ցա հայ տում ոչ միայն գո յա բա-
նա կան սկզբունքն առ հա սա րակ, այլև կյան քի կե սի ճգնա ժամ ապ րող 
մար դու ներ քին փե ղե կու մը՝ տղա յի և  հա սուն մար դու ա ռե րե սու մը, երբ 
հան դի պադր վում են մե կի ե րա զը և մ յու սի գի տութ յու նը, մե կի «խա թա-
րու մի սպա սող ան մե ղութ յու նը» և մ յու սի «մաք րութ յան կա րոտ խա թա-
րու մը»(217), «մտա վո րա կա նի և  բան վո րի», «հայ րե նա բաղ ձի և  օ տա-
րա ցա ծի» սահ մա նա յին-ան ցու մա յին հո գե վի ճա կի հայտ նա կերպ ման՝ 
տա րու բե րում-քա րաց ման և  հա վա սա րակշ ռութ յան տա նող, հանգր-
վան ո րո նող հա վի տե նա կան շարժ ման գա ղա փա րա գե ղա գի տա կան 
բարդ առն չութ յու նը:

« Վեն սե նի ան տառ»-ի՝ մա կըն թա ցութ յան և  տե ղատ վութ յան հա-
ջոր դա կան խո հազ գա ցա կան շրջապ տույ տում «հա մառ» հետ ևո ղա-
կա նութ յամբ պար բե րա բար հայտն վում է նշա նա վոր եր գի սրտա ռուչ 
տո ղի « Հա սակ մը կա» սկզբնա մա սը հի շեց նող «տա րիք մը կա» ձևա-
կեր պու մը: «Ու կըմբռ նեմ, թե տա րիք մը կա, ուր կե ան դին ապ րի լը 
հանդգ նութ յունն է: Կ ջա նանք բու ժել մեզ, սրբագ րել մեր սխալ նե րը, 
ճշդել մեր ախ տե րը: Եվ սա կայն կ ՚են թարկ վինք տա րե րա յին քայ քա-
յու մի մը: Կ կորսնց նենք մեր թևե րը....Կ գոր ծենք միշտ նո րա նոր սխալ-
ներ» (224): «Ար նոտ է կյան քը» հա ջոր դող եզ րա կա ցութ յու նը բա ցում 
է իր անց յա լին ու ներ կա յին ա ռե րես ված, «մահ վան նայ ված քի տակ», 
«հու սա հա տութ յան ան դուն դի առջև» ինքն իր հետ մե նակ մնա ցած, 
ինքն իր դեմ հայտն ված մար դու` այն քան ծա նոթ, աշ խար հի չափ հին 

1 Տե՛ս Հ. Էդոյան,  Շարժում դեպի հավասարակշռություն, Հոդվածներ, էսսեներ, 
Երևան, «Սարգիս Խաչենց· Փրինթ ին ֆո», 2009:
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դրա ման:  Հո գե վի ճա կի փա ռա հե ղո րեն դի պուկ սույն նկա րագ րութ յու-
նը մաս նա գետ հո գե բան նե րը թերևս դա սագր քա յին լի նե լու պատ վին 
ար ժա նաց նեն. «Այն որ կբռնե իր հո գիին փլչող պա տե րը՝ ըլ լա լով նույն 
ա տեն զա նոնք քան դո ղը, մո լա րը, իր թու լու թե նեն ամչ ցո ղը, հա լած-
վո ղը և  հա լա ծո ղը» (Անդ): Ս րան հա վել վում է ինքն ի րեն և  ու րիշ նե-
րին քաջ եր ևա լու հա մար տղա յի նման մու թի մեջ սու լե լու պատ կե րը, 
խռով քը աշ խա տան քի մեջ մո ռա նա լու ի րո ղութ յու նը, նաև աշ խա տան-
քը կորց նե լու վա խը:  Հա ջոր դող հատ ված նե րից մե կը նույն պես բաց-
վում է « Տա րիք մը կա» ձևա կեր պու մով և  հո գե բա նա կան ինք նա կե-
ղեք ման՝ մա հից հե տո ե կող ու նայ նութ յան բա լա սա նով չմխի թար վե լու, 
հաղ թա նա կի ծա րա վի, «հի մար կյան քին» ի մաստ տա լու հա մա ռութ-
յան բա ղադ րիչ նե րով: Օ րի նա չա փո րեն հայտն վում են հա վա սա րակշ-
ռութ յան ո րոն ման մտաս ևե ռու մը, որ այս գոր ծի ա րար ման կայծն է 
և  ցան կա լի վերջ նա հանգր վա նը, և  մար դուն իր մեջ քին դրած դե պի 
լույ սը տա նե լու հա մար «միս ու ար յուն» պա հան ջող ա ռաս պե լա կան 
խորհր դան շա կան թռչու նը, ա պա և  ան խու սա փե լի  Սի զի փո սը: Այս պես 
է հե ղի նա կը պատ կե րում կյան քի ու մահ վան պայ քա րը:  Հատ կան շա-
կան է այն, որ այս հատ վա ծում ևս  կա ան դուն դի պատ կե րը՝ «զզվան-
քի վիհ» ձևա կեր պու մով: Ի րար հա ջոր դող ու ա գուց վող պատ կեր նե րի 
շղթան (թվարկ ված նե րին հա վե լենք դրանց ան մի ջա կա նո րեն նա խոր-
դող Ա րա րա տի և  ջախ ջախ ված Ի կա րո սի եր ևում նե րը) ձևա կեր տում է 
ա նընդ հա տա կան վե րել քի ու վայ րէջ քի, լեռն ի վեր մագլ ցե լու, եր կինքն 
ի վեր ել նե լու և  գա հա վի ժե լու դրվագ նե րը, ճա կա տագ րի հետ մե նակ 
մնա ցած հու սա հատ, պատ րա նա թափ, մարդ կան ցից գնա հատ ված լի-
նե լու փա ռա սի րա կան նկրտում նե րից, տա րա տե սակ կեղ ծի քից հրա-
ժար ված մար դու էկ զիս տեն ցիա լիս տա կան թռիչ քը. « Հու սա հա տութ-
յունս կ ՚ա ճի մինչև հույս ու հպար տութ յուն» (227): Ն վաճ ված հանգր-
վա նի եր ևու թա կա նութ յու նը պար զող ի րա րա հա ջորդ վե րու վա րում նե-
րից մե կը, պա տու մի հատ կան շա կան կշռույ թի հա մա ձայն, ստա նա-
լով «Ու րա խութ յունս կ ՚ա ճի մինչև տխրութ յուն»(235) ձևա կեր պու մը, 
ան դառ նա լիո րեն կոր չող գե ղեց կութ յուն նե րի, ան վե րա դարձ ան ցած 
և  անց նող վեր ջա լույս նե րի և դ րան ցից ա մե նա վեր ջի նի տիե զե րա կան 
ան դառ նա լիութ յան առ թած տխրութ յան բա ցատ րութ յան հոս քով հե ղի-
նա կին նե տում է ան տի նո միա նե րի բզկտող շրջապ տույ տի մեջ:  Հե ղի-
նա կի՝ «դա րուն դա նա կով կիս ված հո գու» հա յաց քի դեմ հայտն վում է 
մեկ այլ տե ղում հո վա զի և Աստ վա ծա մոր ծայ րաբ ևեռ նե րով բնո րոշ ված 
կի նը (տե՛ս 238)՝ «մի՞ սը թե ան կե բխող լույ սը» դի լե մա յի տես քով, դյու-
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թող և  սա կայն վե րա ցու մի և ս տեղ ծա գոր ծութ յան ա նըն դու նակ էա կը, 
հրեշ տա կը և  օ ձը, որ պա հում է այր մար դուն իր ձգո ղա կա նութ յան դաշ-
տում՝ «մերթ տա լով ու մերթ մեր ժե լով իր մի սը, մերթ զրկե լով մեզ իր 
հո գիեն իր մեջ մեր թա փան ցու մեն վերջ, մերթ հանձ նե լով մե զի՝ դռնե րը 
փակ» (235): Շր ջա պտույ տի շար ժըն թացն ընդգր կում է Աստ ծո և ն րա 
ա րա րած նե րի, նյու թի և մ տա ծու մի, մտա ծու մի և սր տի, հա վա տի և  ու-
րա ցութ յան, հիա ցու մի և  հիաս թա փութ յան, ե րա զի և  ի րա կա նութ յան, 
կեն սա սի րութ յան և  հու սա հա տութ յան, զար մա նա լիո րեն եր բեք սին 
ու հի մար չթվա ցող սպա սու մի և  հու սա խա բութ յան, կույր խան դա վա-
ռութ յան և  խան դա վա ռութ յու նը մեռց նող հե ռա տե սութ յան բևեռ նե րը՝ 
հան գու ցա լուծ վե լով մի ջին տա րի քի ճգնա ժա մի «խոս տո վա նութ յամբ», 
նշա նով. «Ու հո գիս կմնա կիս ված տղուն ու տա րի քոտ մար դուն միջև» 
(236):  Խո հազ գա ցա կան հոս քը տա նում է դե պի փոքրմ հեր յան քա րայ-
րի, ա պա և  նա րե կա ցիա կան պատ կե րազ գա ցո ղա կան փոխ ներ թա-
փան ցում նե րի և բ ևե ռա յին ան ցում նե րի մթնո լոր տը, ուր ջնջվում են 
բո լոր սահ ման նե րը փո խա դար ձա բար սահ մա նե լի ծայ րաբ ևեռ նե րի 
միջև՝ հաս նե լով նույ նութ յան եզ րագ ծին, և  դառ նութ յու նը այլևս եր-
ջան կութ յուն է, զզվան քը՝ կա րեկ ցութ յուն, կա րեկ ցութ յու նը՝ կեղ ծիք, 
հու սա հա տութ յու նը՝ հույս և  հույ սի աղբ յուր: Ձգ տու մը դե պի հա վա սա-
րակշ ռութ յուն վե րա դառ նում է հո գե բա նա կան ա րա տա վոր շրջա նին. 
«Ու ու րա խութ յունս կ ՚ա ճի մինչև տխրութ յուն, ու տխրութ յունս՝ ու րա-
խութ յուն» (237):

 Մի ջին տա րի քի ճգնա ժա մի հո գե բա նա կան բաղ կա ցու ցիչ նե րից 
մյու սը  Սա րաֆ յա նի դեպ քում ցե ղա յին ինք նութ յան տագ նապն է1, որ 
սփյուռ քի ի րա կա նութ յան մեջ ա ռանձ նա հա տուկ ի մաս տա վո րու մով է 
շեշ տադր վում՝ զու գա հեռ վե լով խորհր դա հայ երկ րում այդ օ րե րին առ-
կա հա ման ման վտան գին:  Հատ կան շա կան է, որ հոր և  մոր հա վատ քից 
«կա թիլ մ ՚իսկ ժա ռան գած» չլի նե լու, ազ գա յին ա վա զա նից խզու մը ար-
ձա նագ րե լու ցա վա գին մտո րում նե րի հատ վա ծը ևս  բաց վում է «տա րիք 
մը կա» ձևա կեր պու մով: Եվ այս պա րա գա յում փլուզ ման ու կա ռուց-
ման տա րի քա յին հո գե բա նա կան փե ղե կու մը նույն պես ար տա հայտ-
վում է սա րաֆ յա նա կան մտա հոսք-պա տու մին ներ հա տուկ կշռույ թով՝ 
դրսևոր վե լով քան դու մով ու կեր տու մով հատ կանշ վող ա վար տի և  նոր 
սկզբի ի մաս տա յին եզ րե րով.« Տա րիք մը կա, ուր կ ՚ու րա նանք մենք մեզ 

1 Ցեղային ինքնության տագնապի հանգամանալի քննություն է կատարում 
Գրիգոր Պըլտյանը արդեն հիշատակված «Ֆրանսահայ գրականություն» ուսում-
նասիրության մեջ:
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ու այդ քան դու մո վը կխոր հինք ը նել ա մե նեն ար դար ու շքեղ կեր տու-
մը»(249): «Կ րոն քի վեր ջա լույ սին և  գի տութ յան ար շա լույ սին միջև» 
սփյուռ քում ծնված, մի քա նի լե զու նե րի մեջ մո լոր ված, «ամ բո խա յին 
թա փոր նե րի» մեջ սուզ ված և «ծայ րա գույն ան հա տա կա նութ յան մեջ 
ա պաս տան ո րո նող, հա մա մարդ կա յին բնազդ նե րի և  ծայ րա հեղ ազ գա-
յի նի միջև բզկտվող էութ յան և  ինք նութ յան քաո սի մեջ ներ դաշ նա կութ-
յան տար րեր գտնե լու, սե փա կան քայ քայ վող ան ձը գրկե լով՝ հա վա քե-
լու, հա վաք վե լու-ամ բող ջա նա լու փորձ ու փոր ձութ յուն է այս գի րը՝ գրով 
փրկվե լու ճիգ, որ եր բեմն «գրե լու հի մա րութ յուն» է ո րակ վում («ամ բողջ 
կյանք մը զոհ ված գրե լու հի մա րութ յան») (տե՛ս 250-251):

  Տա րի քա յին ճգնա ժա մին ներ հա տուկ խո հեր են կյան քը վատ նած 
լի նե լու հա մոզ մուն քը (« Վատ նե ցիր կյանքդ: Ի՜նչ  գե ղեց կութ յուն կհու-
սաս տա կա վին:  Քե զի կմնա կեղ ծել, խա ղալ բո լո րին պես...(լռութ յուն 
մը): Ապ րի լը աղ տո տիլ է... Եվ դուն ապ րե ցար մինչև այս տա րիքդ... 
կրնաս դեռ ապ րիլ... կար ևո րը այդ է...» (273)) և  ա ռանց հույ սի ապ րե-
լու քա ջութ յու նը, ո րը մեկ այլ դրվա գում հնա րա վոր է դառ նում անց յալ 
ե րազ նե րին ա պա վի նե լու շնոր հիվ (« Խա թա րում մըն է տա րի նե րու գու-
մա րը, հի մար վատ նում մը:  Բայց մեր խռով քը ու նայ նութ յան առջև՝ իր 
մխի թա րութ յու նը կփնտռե անց յալ այդ ե րազ նե րուն մեջ»)( 222):

 Հա մաշ խար հա յին գրա կա նութ յան՝ կյան քի կե սի ճգնա ժա մի նե-
րազ դու մով գրված եր կե րի ու սում նա սի րութ յու նը թերևս ու շագ րավ 
շեր տեր կա րող է բա ցել ու բա ցա հայ տել՝  Դան տեի նշա նա վոր եր կից 
սկսած մինչև թու ման յա նա կան՝ քա ռաս նամ յա կի օ րը գրված « Վայ րէջ-
քի» հատ կան շա կան մտո րում նե րը: Ար դի բա նաս տեղծ նե րից մե կը ևս  
իր ա մե նաչք նաղ եր կում մար դու ան ցու մը աշ խար հով բա ռա վո րում 
է հենց մե ղա պարտ կյան քի կե սին կյան քի կո կոր դը ա հով մեխ վե լու 
պատ կե րով1 և  գո յա բա նա կան բա նաձ ևը ձևա կեր տե լով ան դուն դի 
վրա կախ ված ար ցուն քի տես քով (« Տիե զեր քի բո լոր անկ յուն նե րում 
կա մի ար ցունք և  ան պայ ման ան դունդ նե րի վրա կախ ված»2):  Սա կայն 
սույն եր կի հա ման ման չա փու մը քննե լիս մեզ հե տաքրք րում է եր կու 
ու շագ րավ զու գա հեռ, ո րոն ցից մե կում եր ևում է ան տա ռը կրկին, իսկ 
մյու սում՝ ան դուն դը, վի հը, ո րին հան գում է քա ռա սուն հին գամ յա  Սա-
րաֆ յա նի մտա հոս քը պա տու մի ողջ կա ռույ ցում և  վեր ջին դրվագ նե րից 
մե կում:

1 Տե՛ս Ռ. Դավոյան, Պոեմներ/Ռեքվիեմ, Եր ևա ն,  «Սովետական գրող», 1980, էջ 
249:

2 Նույն տեղում, էջ 241, 258:
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Ան տա ռը ա զա տութ յան խորհր դա նիշն է, աշ խար հա թո ղութ յան և 
 հոգ ևոր ինք նազն նու մի տրվե լու վայր և  այ դու՝ մե նաս տա նի ու ա նա-
պա տի հա մար ժե քը: Ան տա ռը վտանգ նե րով լե ցուն վայ րի բնութ յունն 
է՝ ի րա կան ու ֆան տաս տիկ ա րա րած նե րով՝ վհուկ նե րով, դևե րով, 
հսկա նե րով ու թզուկ նե րով լի՝ ի հա կադ րութ յուն քա ղա քակր թութ յան, 
ա պա հո վութ յան: Այն մշա կույ թի ու կար գա բեր ված-գի տակց վա ծի, գի-
տակ ցութ յան հա կոտն յան է, գե րի րա պաշ տութ յան հա մա տեքս տում 
ա ռանձ նա հա տուկ կշիռ ստա ցած մարդ կա յին ան գի տակ ցա կա նի, 
բնազդ նե րի ո լոր տի խորհր դա պատ կե րա յին հա մար ժե քը ( Յուն գը 
սրա նով է պայ մա նա վո րում հե քիաթ նե րում հա ճախ հան դի պող ման-
կա կան ան տա ռա յին վա խե րը՝ որ պես ան գի տակ ցա կա նի վտան գա վոր 
աս պեկտ ներ, ուր բնազդ նե րը հան դես են գա լիս այ լա բա նո րեն հա մա-
պա տաս խան խորհր դան շա կան բո վան դա կութ յուն հու շող վայ րի կեն-
դա նի նե րի տես քով): Ք սա նե րորդ դա րի գե ղար վես տա կան (նաև ֆան-
տաս տիկ) ի րա գոր ծում նե րի հա մա ծի րում ( Ֆոլք ներ, Ֆ րոսթ, Դ ևիս, մե-
զա նում՝  Չա րենց) ան տա ռը դրսևո րում է խա վա րում մո լոր ված և  կորս-
ված լի նե լու, հոգ ևոր սրա տե սութ յան, ի մա ցա կան լույ սի և  ինք նութ յան 
ո րոն ման, մարդ կա յին բնէութ յան կա տա րե լա գործ ման, ինք նա ճա նաչ-
ման և  աշ խար ճա նա չո ղութ յան տքնա ջան ըն թաց քի պայ մա նա կան 
մի ջա վայ րի գե ղար վես տա կան պատ կե րի նկա րա գիր: Այս բո լոր դեպ-
քե րում ան տա ռա յին թա փա ռում նե րը, ար կած նե րը, մտա սու զում ներն 
ու փոր ձութ յուն նե րը կար ծես ի նի ցիա ցիա յի՝ նվի րա գործ ման ծես են 
հի շեց նում, որն ար տա հայտ վում էր փոր ձութ յուն ներ հաղ թա հա րե լով՝ 
առ նա կա նաց ման հաս նե լու և  այ դու՝ ինք նէաց ման ճա նա պար հը բռնե-
լու վաղն ջա կան գոր ծո ղութ յամբ1:

Քն նա բան ված չա փում ներն ի րենց հիմ նա կան ծա վա լով առ կա են 
սա րաֆ յա նա կան «ան տա ռա յին» մտա ծում նե րում և  հա ծում նե րում: 
 Մեզ հե տաքրք րող եր կու զու գա հեռ նե րից մե կը  Դան տեի «մթա մած ան-
տառն» է՝ որ պես հո գու ճամ փոր դութ յան հեր թա կան հանգր վան, ո գու 
փոր ձութ յան և  փոր ձա ռութ յան գե ղար վես տա կան մի ջա վայր: « Կի սա-
ճամ փին մեր այս կյան քի նա խըն թաց, – գ րում է քա ռա սու նե րե քամ յա 
 Դան տեն,- Ես կոր ցը րի ճա նա պար հը ճշմա րիտ//Եվ ինձ գտա մի ան-

1 Տարիքային ճգնաժամի մի քանի փուլեր են դիտարկվում, որոնցից առաջինը 
հնում ինիցիացիայի ծեսով է հանգուցալուծվել: Մենք հիշյալ գիտաբառն օգտա-
գոր ծում  ու երևույթը դիտարկում ենք նաև տարիքային հաջորդ ճգնաժամի՝ հա-
սու նությունից ծերության անցնելու փուլի ցավագին դրսևորումները բացատրելու 
հա մար:
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տա ռում մթա մած»1: Ս րա ա կուն քում թերևս հու նահ ռո մեա կան ա վան-
դույ թում առ կա պատ կե րա ցումն է, ըստ ո րի մթա մած ան տա ռով է 
անց նում դե պի անդ րաշ խարհ՝ մեռ յալ նե րի թա գա վո րութ յուն տա նող 
ճա նա պար հը: Այս պի սին է ի տա լա ցի բա նաս տեղ ծի պատ կե րաց մամբ 
հոգ ևոր փոր ձա ռութ յան ըն թաց քը՝ մար դու ան ցու մը աշ խար հով՝ մթա-
մած ան տա ռով, ա պաև դժոխ քով, քա վա րա նով դե պի վեր՝ եր կինք, հա-
մա պա տաս խա նա բար վայ րէջ քի և  վե րել քի հեր թա գա յում նե րով:

 Սա րաֆ յա նի պա րա գա յում ևս  հայտն վում է ան տա ռը՝ կեն սա հո-
գեմ շա կու թա բա նա կան հիմ քով. այս պա րա գա յում բնո րոշ է ինք նաքն-
նութ յան նպա տա կադ րու մով պայ մա նա վոր ված մտազ գա ցա կան «թա-
փա ռու մը» ան տա ռում, կաս կա ծը, մո լոր վե լը, ո րո նու մը և  ել քը՝ լույ սի 
պար բե րա կան եր ևու մը, ա պա և  հայտ նութ յու նը ան դուն դի եզ րին՝ 
ի մա ցա կան ա ռանձ նա հա տուկ խոր քով և  գոր ծա ռույ թով:

Երկ րորդ զու գա հե ռը  Տոլս տո յի փոր ձութ յուն-փոր ձա ռութ յունն է 
« Խոս տո վա նութ յուն» եր կում.«…Ինձ սկսե ցին տան ջել սկզբում տա-
րա կու սան քի, կյան քի կանգ առ նե լու րո պե նե րը, կար ծես ես չգի տեի՝ 
ինչ պես ապ րել, ինչ ա նել, ու կորց նում էի ինձ և  հու սալ քութ յան մեջ 
ընկ նում… Կ յան քի այդ կան գառ նե րը միշտ դրսևոր վում էին միա նման 
հար ցե րով. «հա նուն ին չի՞», «լավ, իսկ հե տո՞»… Ես հաս կա ցա, որ սա 
պա տա հա կան տկա րութ յուն չէ, ինչ-որ շատ կա րևոր բան է, և  ե թե 
միև նույն հար ցերն ա նընդ հատ կրկնվում են, ա պա դրանց պետք է 
պա տաս խա նել։ Եվ ես փոր ձե ցի պա տաս խա նել։  Բայց հենց խո րա ցա 
դրանց մեջ ու փոր ձե ցի լու ծել, նախ իս կույն հա մոզ վե ցի, որ դրանք ոչ 
թե ման կա կան և  հի մար են, այլ կյան քի ա մե նա խոր ու կար ևոր հար-
ցերն են, երկ րորդ, որ ես, որ քան էլ մտա ծեմ, չեմ կա րող լու ծել դրանք… 
Կ յանքս կանգ ա ռավ։ Ես կա րող էի շնչել, ու տել, խմել, քնել և  չէի կա րող 
ո՛չ ու տել, ո՛չ խմել, ո՛չ քնել։ Կ յանք չկար, քա նի որ չկա յին այն պի սի ցան-
կութ յուն ներ, ո րոնց բա վա րար ման մեջ ես ի մաստ տես նեի։  Նույ նիսկ 
ճշմար տութ յու նը հաս կա նա լու ցան կութ յուն չէի կա րող ու նե նալ, քա նի 
որ գլխի էի ընկ նում, թե ինչ է այն։ Ճշ մար տութ յունն այն էր, որ կյանքն 
ա նի մաստ է, թե ես ապ րե ցի-ապ րե ցի, ե կա-ե կա և  հա սա ան դուն դին, 
ես պարզ տե սա, որ առջ ևում ո չինչ չկա՝ բա ցի վախ ճա նից։ Ե՛վ կանգ 
առ նել չի կա րե լի, և՛ ետ գնալ չի կա րե լի, և՛ չի կա րե լի աչ քե րը փա կել, 
որ չտես նես, թե առջ ևում ո չինչ չկա, բա ցի տա ռա պան քից ու իս կա կան 
մա հից՝ լիա կա տար ոչն չա ցու մից»2:

1 Դ. Ալիգիերի, Աստվածային կատակերգություն, Երևան, «Երևանի համալ-
սարանի հրատարակչություն», էջ 5:

2 Լ. Տոլստոյ, Խոստովանություն, http://tolstoy.ru/online/online-publicism/ispoved/



80

ԼԻԼԻԹ ՍԵՅՐԱՆՅԱՆ

 Վիհ-ան դուն դը  Մեծ մոր հա րա ցու ցա յին միա վոր նե րից է, այս դեպ-
քում երկ րի ա մե նա կուլ ո րո վայ նը՝ սերն դա գոր ծող ար գան դի հա կոտն-
յան՝ հա վի տե նա կան խա վա րը, և  մար դը կանգ նած է « Վի հի մը առջև, 
խա վա րին մեջ ու վի հեն ե կող փոր ձութ յան մը դեմ» (268):  Վիհ-ան դուն-
դը տի րա կան ներ կա յութ յուն է դառ նում  Սա րաֆ յա նի գոր ծում՝ հայտ-
նա կերպ վե լով նաև մա զե թե լից խա վար ան դուն դի վրա կախ ված լի նե-
լու պատ կե րով (270), դե պի վի հը սու րա լու (274) կամ վի հի խոր քում լի-
նե լու զգա ցո ղութ յամբ՝ «...ու նե նա լով միայն վի հեն վեր գտնվող լույ սե րը 
տես նե լու կա րո ղութ յուն մը» (253): Այս խոր տակ վա ծութ յու նը վայ րէջ քի 
ու վե րել քի հատ կան շա կան կշռույ թով փո խա կերպ վում է ցա վի, հոգ-
նութ յան, տրտմութ յան և  հու սա հա տութ յան կա պանք նե րը թո թա փե-
լով՝ դե պի լույ սը բարձ րա նա լու, թեթ ևա նա լու, թա փան ցիկ ու պայ ծառ 
դառ նա լու զգա ցո ղութ յան:

« Վեն սե նի ան տա ռում» լույս-խա վար մե նա մար տի վեր ջին դրվա-
գը1 պատ կե րա կերտ վում է վի հի խա վա րը ակն թար թա յին շո ղար ձա-
կու մով վա նող և  այդ խա վա րից ա ռաջ այն մի պահ լու սա վո րող ցոլ քի 
եր ևու մով. «Ու է ջերս....կծած կեն պահ մը այդ վի հը սրբա զան լույ սի մը 
նման»(278): Ա մեն մե կի հա մար բե մադր վող այդ մե նա մար տում մնում 
է միայն ստեղ ծա գոր ծե լով փրկվե լու, մա հին հաղ թե լու շնոր հը:  Մի ջին 
տա րի քի ճգնա ժա մի ամ լութ յան վի հը  Սա րաֆ յա նը փոր ձում է ծած կել 
գրե լու կա խար դան քով՝ նույն եր կի այլ տե ղում ևս կ յան քի գե ղեց կութ-
յունն իր ան հե թե թութ յան հետ հաշ տեց նե լու, մարդ կանց և  իր միջև 
հաշ տութ յան եզր գտնե լու, հա մակ րանք ու սեր վա յե լե լու և  ապ րե լու 
ջան քե րի շար քում հի շա տա կե լով «փրկել զիս մո ռա ցու մեն ար վես տի 
շնոր հիվ» հնար քը (249):  Հատ կան շա կան է, որ «Ինչ է ստեղ ծա գոր ծա-
կան ակ տը» թե մա յով դա սա խո սութ յան մեջ  Ժիլ  Դել յո զը ար վես տը հա-
մա րում է մահ վա նը դի մադ րե լու, դի մա կա յե լու գոր ծո ղութ յուն2: 

  Վե րել քի և  վայ րէջ քի պատ կեր նե րը քննե լի են մի կող մից լե ռան և 
 վի հի (« Բարձ րութ յան այդ ծա րա վը բա ցած է առջևս վի հե րուն ա մե-
նեն սևն  ու խո րը» (270)) հո գե բա նո րեն հա րակց վող, ար քե տի պա յին 
կա նա ցիութ յան հա րա ցույ ցում առ կա եզ րե րով (վի հը շրջված լեռն է), 
ինչ պես նաև հնա գույն մի ֆո լո գիա կան պատ կե րա ցում նե րում հա մադ-
րե լի լե ռան և  ան տա ռի մի ֆո լո գեմ նե րի դի տարկ ման մի ջո ցով: Ե րեք 

1 Օրինաչափ է «Վենսենի անտառ»-ում լույսի հայտնությունը. այդպես հեքիաթի՝ 
խավար անտառում մոլորված հերոսներն են երկար թափառումներից հետո գնում 
դեպի լույսը, գտնում լույսը: 

2 Տե՛ս Жиль Делёз: Что такое акт творения(դասախոսություն), https://www.
yout ub e.com/watch?v=Zxs38wpDkdE
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հիմ նա կան աշ խարհ նե րի շար քում ան տա ռը սո վո րա բար ըն կալ վում է 
որ պես մի ջին աշ խարհ (ո րոշ լե զու նե րում ան տառ բա ռը ծա գում նա-
բա նո րեն կապ վում է «մի ջին» նշա նա կող բա ռի հետ): Ան տառ և  լեռ 
բա ռե րի ի մաս տա յին հա րակ ցու մը շատ լե զու նե րում ար տա հայտ վում 
է դրանք նույն բա ռով ան վա նե լու եր ևույ թով: Աշ խարհ նե րի հի շա տակ-
ված ե ռա չափ հա մա կարգն ըստ այդմ ձևա կերտ ված էր եր կինք-լեռ 
(ան տա ռա պատ լեռ նաշղ թա)-ջուր եզ րե րով, որ տեղ լեռ-ան տա ռը մի-
ջին դիրք էր գրա վում1: Սա րաֆ յա նի բնագ րում աշ խա տում են այս բո-
լոր եզ րե րը՝ ան տա ռը տա րած վե լով հաս նում է ծո վին և  բարձ րա նում 
եր կինք, որ տե ղից ծա գում է լույ սը՝ թա փան ցե լով խո հազ գա ցա կան 
բո լոր ա լե կո ծում նե րի խոր քը, կազ մա կեր պում և  կի զա կե տում դրանք: 
 Կեն սա պա տու մի տա րի քա յին-հո գե բա նա կան ան ցու մը ներ կա յաց նող 
բա նաս տեղ ծա կան կեր տում նե րում եր ևում են թե՛ ան տա ռը և  թե՛ լե ռը՝ 
խա վա րում հայտն վե լու և  ելք ո րո նե լու, ինչ պես նաև վե րել քի ու վայ-
րէջ քի պատ կեր նե րով:

Ար դեն հի շա տակ ված դան թեա կան, թու ման յա նա կան և  սա րաֆ-
յա նա կան զու գա հեռ ված լու ծում նե րին հարկ է հա վե լել նաև  Սա րաֆ յա-
նի սույն եր կում առ կա մի կրկնվող պատ կե րազ գա ցո ղութ յուն: Ինչ պես 
ար դեն նշե ցինք, քննա բան ված կեն սա կան օ րի նա չափ կշռույ թի, ա լե-
բա խութ յան ար տա հայ տութ յուն պետք է հա մա րել վե րել քի և  վայ րէջ քի 
չընդ հատ վող հեր թա գա յու մը, որն այս պա րա գա յում հույ սի և  հու սա-
հա տութ յան ար տա հայ տե լին է:  Մի դեպ քում դա «հույ սե րու գետն ի վեր 
գա ցող հա վատ քին նավ»-ի շա րու նակ հայտն վելն է «կույս սա հան քի 
մը ստո րո տը» (215), մյու սը  Սի զի փո սի կեր պա րի հայտ նութ յամբ հատ-
կանշ վող դե պի ստո րո տը մշտա պես գլոր վող ժայ ռը լեռ նի վեր ու սամ-
բարձ բարձ րաց նե լու պատ կերն է և  ժայ ռը լքե լու անհ նա րի նութ յան 
զգա ցո ղութ յու նը:  Մեզ, սա կայն, ա ռա վե լա պես հե տաքրք րում է ան-
տառ-լեռ պատ կե րազ գա ցո ղա կան հա րակ ցու մը («ան տա ռը կ ՚առ նե 
հան կարծ մշու շա սույզ լե րան մը վե հութ յու նը: Ա րա րատ մը, որ կնա յի 
ին ծի»( 225-226)), ո րը մի ֆա կի րարկ ման հեր թա կան դրվա գում «ոս կե 
մա զե րով ջախ ջախ ված տղու»՝ Ի կա րո սի կեր պա րով ո րո շարկ վում է 
այս դեպ քում ար դեն ազ գա յին հույ սի և  հու սա վեր ման, վե րել քի և  վայ-
րէջ քի են թա տեքս տով:  Մար մա րա յի ա փե րի և  իր «ե րազ նե րու հրդե հի» 
հի շա տա կու մը նե րանձ նա յին բո վան դա կութ յամբ է հա գեց նում պատ-

1 Տե՛ս Мифы народов мира, Энциклопедия, Москва, Советская энциклопедия, 
1988, том 2, ст. 49.
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կե րը՝ պար զե լով ար դեն հա սուն մար դու հա յաց քը՝ հառ ված «ոս կի մա-
զե րով» եր բեմ նի «տղուն», որ էր ին քը:

Գ րի գոր  Պըլտ յա նը « Կա խար դան քը գրութ յան» ու սում նա սի րութ յան 
մեջ « Վեն սե նի ան տա ռը» երկն ըն թեր ցում է՝ ճշմար տութ յունն իբրև զոհ 
դի տար կե լով, մեկ նար կե լով և  հեն վե լով կա նա ցիութ յան և  ար վես տի, 
այդ եր կու սի և  կա խար դան քի առն չակ ցութ յան, կա նա ցիութ յան երկ դի-
մութ յան վրա՝ դի տար կե լով գե ղե ցի կի քո ղի տակ ծածկ ված խա բեութ-
յու նը, կեղ ծը և  դի վա յի նը, «տգեղ ու գե ղե ցիկ», «դյու թա կան և  դի վա յին, 
վհուկ և  վեհ, հրեշ ու հրեշ տակ, զար հու րե լի ու ցան կա լի», ախ տա գին 
ու անհ րա ժեշտ հա կա դիր եզ րե րի զու գակ ցու մով հատ կանշ վող կա-
խար դան քի երկ դի մութ յու նը. «Ոչ հրեշ տակ, ոչ օձ, թե հրեշ տակ, թե օձ, 
թե վա նող, թե գրա վող, ա հա վա սիկ երկ դի մութ յու նը կա խար դան քի և 
կ նոջ»1: Սա րաֆ յա նի գի րը նա փոր ձում է կար դալ ար վես տի դյու թան-
քի ու մո գութ յան հաղ թա հա րու մով, մո գութ յու նից զերծ ի մա ցա կա-
նութ յամբ ա րա րե լու, կա խար դան քը չե զո քաց նե լով՝ ճշմար տութ յա նը 
հաս նե լու և  այ դու՝ «լի նե լու» գրո ղա կան ա րար քի մեկ նա բա նութ յամբ: 
« Վեն սե նի ան տառ»-ի մեկ նութ յան մեջ գրա կա նա գե տը կի րա ռում է 
 Համ լե տի կեր պա րի ֆրոյդ յան ըն թեր ցու մը՝ է դիպ յան հան գույ ցին անդ-
րա դառ նա լով:  Կա նա ցի կա խար դան քի և «սիր ված ու ար գել ված, դյու-
թող ու վա նող» «մո րե նա կան կա խար դան քի»2 զու գա հե ռու մով, դի-
տար կե լով ար գել քը, «մոր ան մեր ձե լիութ յու նը»,  Պըլտ յա նը « Լի նել-չլի-
նե լու» եր կընտ րան քին տա լիս է ու շագ րավ բա ցատ րութ յուն. «Ըլ լալ, 
ըն դու նիլ մոր մեն բա ժա նու մին օ րեն քը, ըն դու նիլ տար բե րութ յու նը. 
չըլ լալ՝ այ սինքն մեռ նիլ ու միա նալ մոր»3:  Համ լե տը փաս տո րեն մնում 
է մոր ձգո ղա կա նութ յան և  տի րա պե տութ յան դաշ տում և  չի ինք նէա-
նում, չի շա րու նակ վում:  Նույ նը կա տար վում է Օ ֆել յա յի պա րա գա յում, 
որն էլ հայր-դուստր առն չութ յան մեջ Է լեկտ րա յի բար դույ թը չի հաղ թա-
հա րում: Պըլտ յա նը  Սա րաֆ յա նի դեպ քում է դիպ յան հան գույ ցը տե ղա-
փո խում է ար վես տի մո գութ յան տա րածք՝ «գրել թե չգրել» հար ցու մով. 
գրել՝ ըն դու նե լով ար վես տի մո գութ յունն ու կեղ ծի քը՝ «քո ղա զերծ ը նե լու 
հա մար կեղ ծի քը»4, թե՞ չգրել և  թող նել, որ կեղ ծի քը շա րու նակ վի: Եվ 
թվում է՝ ար վես տով՝ գե ղե ցիկ կա խար դան քով, գե ղե ցիկ պատ րան քի 
լեզ վով, «կեղ ծի քով» հնա րա վոր է հա սու դառ նալ ճշմար տութ յա նը, սա-

1 Սփյուռքահայ գրականություն, Տարեգիրք, Գրիգոր Պըլտյան, Կախարդանքը 
գրության, Երևան, «Խորհրդային գրող», 1989, էջ 364:

2 Անդ, էջ 365:
3 Անդ, էջ 373:
4 Անդ:
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կայն կեղ ծի քի վե րա դարձն ան խու սա փե լի է, և մ նում է ճշմար տութ յան 
ակն թար թա յին փայ լա տա կու մը միայն: «Ճշ մար տութ յու նը կծնի կեղ ծի-
քեն և կ դառ նա կեղ ծիք:  Բայց գե ղե ցիկ է իր մե բխող լույ սը» (277),- եզ-
րա կաց նում է  Սա րաֆ յա նը: 

Աս վա ծին ան պայ մա նո րեն պետք է հա վե լել ազ գա յին և  տա րի քա-
յին-հո գե բա նա կան չա փում նե րը, ո րոնց թանձր ե րակ նե րը նշա նա կա լի 
են փոր ձագ րութ յան խո հազ գա ցա կան հոս քում:  Մայ րը և  հայ րը կա րող 
են դի տարկ վել որ պես ազ գա յին ա վան դույ թը հայ տան շող խորհր դա-
պատ կեր ներ, իսկ կի նը՝ գաղ թակ ղութ յունն ու նրան ցից պոկ վե լով՝ ինք-
նէա նա լու և  կա յա նա լու, շա րու նակ վե լու փորձն ու փոր ձա ռութ յու նը: 
Ան տա ռում կա տար վող նվի րա գործ ման եր բեմ նի ծե սի կրկնութ յուն է 
հի շեց նում « Վեն սե նի ան տա ռը» փոր ձագ րութ յու նը, ուր կին-ար վեստ 
հա րակց մամբ բաց վում է ոչ այն քան/ոչ թե  Սա րաֆ յան որ դու և  ա մուս-
նու փոր ձութ յուն-փոր ձա ռութ յու նը, որ քան մի ջին տա րի քի ճգնա ժամ 
և  ամ լութ յան սար սափ ապ րող մար դու և գ րո ղի՝ գրա կան ա վան դույ-
թի ու ար ժեք նե րի ա վա զա նից ար դեն պոկ ված լի նե լու զգա ցո ղութ յու-
նը, ափ սո սանքն ու հանդգ նութ յու նը: Եվ ու րեմն, ազ գա յին-գրա կան 
ա վան դույ թից պոկ ված-բարձ րա ցած-հե ռա ցած լի նե լու, ետ շրջվե լու, 
ող բա լու (հի շենք զղջու մի ա ղոթ քը տեքս տում՝ մե ղա-նե րի շար քը, ո րը 
կար ծես այդ ա մե նը ո գե կո չե լու ձա խող փորձ է) և  ճա նա պար հը շա րու-
նա կե լու հնա րա վո րութ յուն և  այ դու՝ ինք նէաց ման ճիգ է սա: Զղջ ման 
ա ղոթ քը՝ «ա ղեր սող ձայ նը՝ այն քան ժա ռան գա կան, այն քան բնա կան 
այս պա հուն» (271), հնչում է իր մեջ, սա կայն կուրծ քը ծե ծե լով ա ղո թող, 
զղջման ա ղոթ քը հնչեց նող ծառ-մար դու մեջ նա հան կարծ ճա նա չում է 
հո րը՝ հի շե լով ու հի շա տա կե լով փաս տո րեն հոր աստ ծուն և  հայ րա կան 
ա վան դույ թը:

Ան ջատ վա ծութ յան, խզվա ծութ յան զգա ցո ղութ յու նը ան տառ-ծառ-
տերև շղթա յում ար տա հայտ վում է տա րա ծա չա փա կան սեղ մում-ըն-
դար ձա կում-սեղ մու մով: Ան տառ-աշ խարհ-հա վա քա կա նութ յու նը փոք-
րա նում, դառ նում է ծառ-հայր, իսկ աշ խար հը՝ այդ ծա ռից պոկ ված 
տերև:  Հե տաքր քիրն այն է, որ հա ջոր դող դրվագ նե րից մե կում հայտն-
վում է պար տեզն ավ լող մոր հու շը, ո րը գրո ղի պատ կե րա վոր բնո րո-
շու մով՝ իր հո գին էլ էր մաք րում ա մեն լու սա բա ցի: Այս դրվա գում օ րի-
նա չափ է հոր ու մոր տե սիլ նե րի հայտ նութ յու նը: « Խա ղաղ նա վա հան-
գիստ», «խա րիսխ նե տե լու տեղ» ո րո նե լու մտաս ևե ռու մը հա րակց-
վում է ծա ռից պոկ ված և  բա կի մի ծայ րից մյու սը թա փա ռող «քիչ-քիչ 
ան սահ ման կար ևո րութ յուն ստա ցող», տեր ևի պատ կե րին. «Ամ բողջ 
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ու շադ րութ յունս կկա պեմ տեր ևին, կար ծեք թե ճա կա տագ րա կան խոր-
հուրդ մը ըլ լար և  ամ բողջ գո յութ յանս Եզ րա կա ցութ յու նը» (272):  Ծա-
ռից ըն կած այս ու այն կողմ շպրտվող տեր ևի պատ կերն ան շուշտ նախ 
և  ա ռաջ մայր հայ րե նի քից ու հայ րա կան ա վան դույթ-ծա ռից ան ջատ-
ված և  կորս ված լի նե լու գե ղար վես տա կան հա մար ժեքն է, սա կայն աշ-
խարհ-տերև զու գա հե ռը ինք նօ րի նակ մխի թա րութ յուն է նաև՝ ոչ միայն 
իր, այլև ամ բողջ աշ խար հի, առ հա սա րակ ի րեն բախ տա կից մարդ-
կութ յան կորս վա ծութ յան և  մո լոր վա ծութ յան գի տակ ցութ յամբ:  Գոր-
ծում է ևս  մի հո գե բա նա կան պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ. «աշ խար հը 
վե րա ծե լով տեր ևի մը»՝ հե ղի նա կը փոր ձում է սեղ մել, փոք րաց նել, նվա-
զեց նել իր ապ րու մի և դ րա ա ռար կա յի տա րո ղութ յու նը, ո րո շա կիո րեն 
ար ժեզր կե լով դրանք՝ թու լաց նել դրանց ներ գործ ման ու ժը:

Ա ռան ձին դեպ քե րում ցա վա գին է ծնող նե րից ան ջատ վե լու և  ինք-
նէա նա լու պա հը, ո րը հատ կան շա կան դրսևո րում ներ ու նի, օ րի նակ, 
դե ռա հա սութ յան տա րի քի հո գե բա նա կան տագ նապ նե րի մեջ: Սփ յուռ-
քի ի րա կա նութ յան մեջ սա ու րույն գա ղա փա րա հո գե բա նա կան լիցք 
է ստա նում հա րա զա տի և  օ տա րի, ա վան դույ թի և  շա րու նա կութ յան 
բազ մա բարդ առն չութ յուն նե րում:

 Յուն գի ա շա կերտ Է րիխ  Նոյ մա նը դի տար կում է նաև  Մեծ մոր և 
կ նոջ ար քե տի պե րի բա ցա սա կան կող մը՝ սահ մա նա փա կող, կաշ կան-
դող, կա խար դան քով, ար բեց նե լով՝ գի տակ ցութ յու նը, կամ քը ի րեն են-
թար կե լով՝ կա պող, քա րաց նող, ար գե լա փա կող կա նա ցիութ յու նը, ո րը 
կա րող է լի նել «գրկից բաց չթող նող» թե՛ մայ րը և  թե՛ կի նը:  Դա ան-
ձի ե տըն թա ցի պատ ճառ է դառ նում՝ ինք նէաց ման հնա րա վո րութ յուն 
չտա լով, բա ցա ռե լով սերն դա գոր ծում-ստեղ ծա բա նում-շա րու նա կութ-
յու նը:  Մի ֆե րում, հե քիաթ նե րում վտան գա վոր կա նա ցիութ յու նը՝ բա-
ցա սա կան ա նի ման, մարմ նա վոր վում է չար կա խար դի, վհու կի կեր-
պա րում:  Պըլտ յա նը համ լետ յան ի րադ րութ յան օ րի նա կով մո րե նա կան 
և  կա նա ցի կա խար դան քի երկ դի մութ յու նը բա ցատ րե լիս ու շագ րավ 
մեկ նութ յուն է տա լիս վիհ-վհուկ-վեհ շղթա յին՝ շեշ տադ րե լով բա ռե-
րի ծա գում նա բա նա կան առն չութ յու նը: « Վեն սե նի ան տա ռը» եր կում 
հայտն վող վհուկ նե րի պատ կե րը օ րի նա չա փո րեն կապ ված է թե՛ ան-
տա ռի և  թե՛ ծո վի ար քե տի պե րի հետ:  Վեր ջի նին հա րակց վում են  Մե-
դու զան և  ծո վա մայ րը՝ որ պես կա խար դան քով կաշ կան դող, քա րաց նող 
կա նա ցիութ յան խորհր դա նիշ ներ: Ա ռա ջի նի՝ կա խար դա կան ան տա ռի 
անխ լե լի ատ րի բու տը հե քիաթ նե րի կա խարդ պա ռավն է, վհու կը, սլա-
վո նա կան Баба-Яга-ն: Վ հու կի կեր պա րի բազ մա շեր տութ յու նը բա ցա-
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հայ տում է հետև յալ չա փում նե րը: Օ րի նակ, ըստ նա նայ ցի նե րի, է վենկ-
նե րի, վրա ցի նե րի վաղն ջա կան պատ կե րա ցում նե րի՝ ան տա ռի ո գին, 
ան տա ռի տի րու հին կա նա ցի էակ էր, ո րը միջ նորդ էր աստ ված նե րի և 
 մարդ կանց միջև:  Սա վհու կի մի դեմքն է, կեր պա րի խոր քում թաքն ված 
շեր տե րից մե կը: Վ հու կը նաև եր բեմ նի քրմու հին է, ո րը պա տա նի նե րի 
նվի րա գործ ման ծես էր կա տա րում:  Բե մադր վում էր խորհր դան շա կան 
մահ և  վե րած նունդ (պա տա նին մեռ նում էր, ծնվում էր տղա մար դը), և 
հ րով մկրտե լու ա րա րո ղութ յու նը հե տա գա յում փո խա կերպ վել է ու տե-
լու նպա տա կով խո րո վե լու հե քիա թա յին դրվա գի: Ո րոշ ժա մա նակ պա-
տա նի նե րին ար գե լա փա կե լուց հե տո վհու կը բաց էր թող նում նրանց, 
կամ պա տա նի նե րը փախ չում էին՝ ո րո շա կի գի տե լիք ներ ստա նա լով, 
հա սու նութ յան քննութ յու նը հա ջո ղութ յամբ հանձ նե լուց հե տո: Վ հուկ-
քրմու հին նաև հու ղար կա վո րութ յան ծես էր կա տա րում, ուս տի նրա 
ձձում-խնո ցին դա գա ղի խորհր դա պատ կե րա յին փո փո խակն է1, ո րով 
հան գուց յալ նե րին այս աշ խար հից այն աշ խարհ էր տե ղա փո խում: 
Баба-Яга-ն, սահ մա նա յին էակ լի նե լով, մահ վան թա գա վո րութ յան սահ-
ման նե րը պահ պա նո ղի գոր ծա ռույթ ու նե նա լով, անհ րա ժեշ տութ յան 
դեպ քում հե րո սին օգ նում էր ո րո շա կի ա ռա քե լութ յամբ գնալ անդ րաշ-
խարհ և  վե րա դառ նալ2: Կ յան քի և  մահ վան սահ մա նը հսկող այս կի նը 
 Մեծ մոր կեն սա ձիր և  կոր ծա նող, ստեղ ծող և  ա վե րող ո րակ նե րի ինք նօ-
րի նակ խտա ցումն է՝ ա ռա վե լա պես բա ցա սա կան նշա նով:

 Սա րաֆ յա նի մտա հա յե ցո ղութ յան մեջ քա րաց ման-կաշ կանդ ման 
նշորդ ներն են կա նա ցի կեր պար նե րով հայտ նա կերպ վող, դեռևս ա ռա-
ջին ժո ղո վա ծո ւում հայտն ված  Ղով տի ետ շրջվող կնոջ մի ֆո լո գե մը և  
ար դեն հի շա տակ ված  Մե դու զան: Այս հա մա տեքս տում ինք նա տի պո-
րեն օ րի նա չափ է  Նար կի սո սի հայտ նութ յու նը՝ որ պես ինք նաքն նութ-
յան և  ինք նէաց ման ըն թաց քում ինք նա ռե րես ման անհ րա ժեշտ օ ղակ, 
իբրև ինք նա հիաց ման արդ յուն քում քա րա նա լու, հո գե բա նա կան կան-
գի փոր ձութ յան վտանգ:

 «Գր կից բաց չթող նող», ան ձի ինք նէա ցու մը կաշ կան դող ու ձա-
խո ղող մոր կեր պա րի գե ղար վես տա կան ար տա հայ տութ յուն ներ կան, 
օ րի նակ,  Հա կոբ Օ շա կա նի «Ա ռա ջին ար ցուն քը» և Ա ղա սի Այ վազ յա նի 
« Պոր տը վրան» պատմ վածք նե րում, ուր մայ րա կան խանդն ու կապ-
վա ծութ յու նը կոր ծա նում են որ դի նե րին՝ անհ նա րին դարձ նե լով նրանց 

1 Գ. Թումանյան, Վ. Մելիքյան, Հայաստանի բրոնզեդարյան ձձումները, http://hpj.
asj-oa.am/6277/1/140.pdf

2 Տե՛ս Мифы народов мира, Энциклопедия, Москва, Советская энциклопедия, 
1987, т ом 1, ст. 149, 
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անձ նա կան կյան քը: Սփ յուռ քա հայ ի րա կա նութ յան մեջ «գրկից բաց 
չթող նող» մոր կեր պա րը ձեռք է բե րում ա ռա վե լա պես ազ գա յին ա վան-
դույ թի կաշ կան դող, քա րաց նող ու զար գա ցու մը կա սեց նող՝ ի րեն սպա-
ռած զո րութ յան նկա րա գիր:

Անձ նա յին և  էթ նի կա կան չա փում նե րը պա րագր կող և  զան ցող աշ-
խար հա քա ղա քա կան եր ևույթ է նկա տում խորհր դա յին մշա կու թա-
բան  Գեոր գի  Գաչ ևը՝ ա ռանձ նաց նե լով ա վան դույ թի պահ պան ման և 
 խախտ ման և  այ դու՝ տե ղապ տույ տի և  զար գաց ման մի քա նի մո դել-
ներ. ըստ Արև մուտ քին, Արևմտ յան Եվ րո պա յին բնո րոշ մո դե լի՝ որ դին 
«սպա նում է» հո րը, Ար ևել քին բնո րոշ մո դե լի հա մա ձայն՝ հայ րը «սպա-
նում է» որ դուն, ո րը « Ռուս տա մի բար դույ թի» ար տա հայ տութ յուն է: 
 Նա դի տար կում է նաև Օ րես տե սի բար դույ թը, ըստ ո րի որ դին «սպա-
նում է»` լքում է մո րը` մայր հո ղը` Եվ րո պան, ու գնում Ա մե րի կա 1 ՝ 
նոր աշ խարհ նվա ճում: « Մո րը սպա նե լու» ձա խող ված փորձ է  Զա րեհ 
Որ բու նու «Եվ եղև մարդ» վե պի ի րա կա նութ յու նը, ո րի հե րո սը ազ գա-
յի նի և  օ տա րի սահ ման նե րում դեդ ևող, օ տա րի դյու թան քի և ձ գո ղա-
կա նութ յան դաշ տում հայտն ված մարդն է (այդ ծայ րաբ ևեռ նե րը ար-
տա հայտ վում են կա նա ցի կեր պա վոր մամբ՝ հե րո սի մո րը ա մեն ին չով 
նման Սր բու հու և ֆ րան սու հի  Մա րի  Ժո զե թի կեր պար նե րով): Ի դեպ, 
մայրն ինքն է որ դու հա մար առ նա կա նաց ման ձա խող «ծես» կազ մա-
կեր պում, փոր ձում է պո կել ի րե նից, իր ազ դե ցութ յան դաշ տից՝ մինչև 
ան գամ դրամ տա լով և  հա սա րա կաց տուն ու ղար կե լով: Այդ բևեռ նե րը՝ 
ար դեն մա հա ցած մոր և  Մա րի  Ժո զե թի գե րեզ ման նե րի տես քով, մո գա-
կան ձգո ղա կա նութ յամբ ա փեափ են շպրտում ե րի տա սար դին այն քան 
ու այն պես, որ նա փա խուս տի ձա խող ված փոր ձե րից հե տո է լի վեր ջին 
հաշ վով հայտն վում է Սր բու հու «մայ րա կան» գրկում՝ ազ գա յին-ա վան-
դա կա նի ա վա զա նում:

« Մո րը սպա նե լու» փորձ ու փոր ձա ռութ յուն է նաև դարձ յալ սփյուռ-
քա հայ հե ղի նակ Ե ղի շե Այ վազ յա նի « Սա տա նա յի մա տը» պատմ ված քը՝ 
մոր կող մից հա լած վե լու, սպա նե լու նպա տա կով մո րը հե տապն դե լու 
ցնո րա կան պատ կեր նե րով:

« Լույս Զ վարթ»-ից հե տո մոր գրկից փա խուստ, ինք նօ րի նակ «մայ-
րաս պա նութ յուն» է Լ ևոն- Զա վեն Ս յուր մել յա նի ընտ րութ յունն ի վնաս 
հա յե րե նի և դ րա նով ամ րագր վող ազ գա յին ա վա զա նի: Այս տե սանկ-
յու նից հե տաքր քիր են նաև  Շահ նու րի «մեկ նու մը» և «վե րա դար ձը»: 

1 Տե՛ս Гачев Г., Национальные образы мира. Космо-Психо-Логос. М., 1995, 480 
с., http://www.twirpx.com/file/913757/
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 Հատ կան շա կան է այն, որ  Սա րաֆ յա նը Եվ րո պա յի «պար»-ի կշռույ թում 
հայտն ված, գոր ծատ նե րի ծանր աշ խա տան քից հե տո մինչև կես գի շեր 
պա րահ րա պա րակ նե րում զվար ճա ցող իր սերն դի ե րի տա սարդ նե րի 
մեջ հի շում և  պարզ թվար կու մով հի շա տա կում է «աք սո րեն փրկված 
որ բե րի», «Ար ևել քի մի սի զրկան քեն վերջ այդ մի սով հի մա րա ցած-
ներ»-ի, «հի վան դա նո ցի մը մեջ ի րենց աչ քե րը» փա կած նե րի ու նաև 
«ծնող նե րու գե րու թե նեն ա զա տող պա տա նի նե րի»(248):  Նի կո ղոս  Սա-
րաֆ յա նի հա յե ցա կե տը ո րո շարկ վում է մոր կաշ կան դող ազ դե ցութ յան 
տե ղապ տույ տից պոկ վե լով, օ տա րի դյու թան քի դաշ տում հայտն վե լով, 
դրա փոր ձութ յա նը են թարկ վե լով, այդ ա վա զա նի կեն սա լի հա գե ցու մով 
նոր հո րի զոն նվա ճե լու, ազ գա յի նի ծի րում զար գաց ման նոր հե ռան կար 
բա ցե լու, հա մաշ խար հա յին սե միոս ֆե րա յի ան սահ մա նութ յան մեջ ազ-
գա յին նոր տիե զերք ա րա րե լու, ստեղ ծա բա նե լով և  սերն դա գոր ծե լով 
ինք նէա նա լու ձևով: Ի զուր չէ, որ « Վեն սե նի ան տա ռում» իր՝ մշա կու-
թա յին մար դու և  հա յի՝ ա ռան ձին դրվագ-բռնկում նե րով հայտ նա կերպ-
վող մտա հոսք-կեն սա պա տու մը ծա վալ վում է ազ գա յին ե րակ նե րով 
ընդ մի ջարկ վող մտա հոսք-պա տու մի հեն քան կա րին, բաց վում է ազ գա-
յին-պատ մա կան-մի ֆա կան աշ խար հը՝ «տա ղա սաց ծա ռե րով» ու «շա-
րա կան եր գող նե րով», «բուր վառ ու ծնծղա շար ժող քա հա նա նե րով», 
«գող թան եր գիչ նե րով» ու «իշ խա նին սպա սող սո սի նե րով», Ար տա շե սի 
և  Սա թե նի կի հար սան յաց պատ կե րով, «հո վին քո ղով պա րող հար ճե-
րով»: Եր ևում են նաև քեր թող ներն ու հե ղա փո խա կան հե րոս նե րը», 
«ջարդ վող ու աք սոր վող ժո ղո վուր դը1(216)) հա մաշ խար հա յին մի ֆա-
մտա ծո ղութ յան և  գե ղար վես տա կան ի րա գոր ծում նե րի հյուս քա շա րում 
(հատ կան շա կան են նո րա ծին Ք րիս տո սի,  Բուդ դա յի, Զ րա դաշ տի,  Բեթ-
հո վե նի,  Ֆաուս տի,  Համ լե տի, Ի կա րո սի,  Սի զի փո սի,  Գոր գոն  Մե դու զա-
յի, Ս ֆինք սի կեր պար ներն ու մի ֆո լո գեմ նե րը), դրա հետ ձույլ միաս-
նութ յան մեջ:

 « Վեն սե նի ան տա ռը» հու սա հա տութ յան և  հույ սի, ինք նա նույ նա-
կան տա րու բեր ման և  հո սու մի, քա րաց ման և  շարժ ման, հեն ման կե-
տի ո րոն ման՝ հա վա սա րակշ ռութ յան ձգտող ըն թացք է, մի ջին տա րի քի 
ճգնա ժա մը և ս տեղ ծա գոր ծա կան ճգնա ժա մը հաղ թա հա րե լու փորձ, 
ար վես տի մո գութ յու նը ի մա ցա կա նութ յամբ փո խա րի նե լու ջանք, ո րը 
մի կող մից լույ սի և մ յուս կող մից Magna Mater-ի հա րա ցու ցա յին միա-

1 Ա նտ առ ում հայտնվող պատմամշակութային այս տեսլարանը Չարենցի 
«Մահվան տեսիլ» պոեմն է հիշեցնում, որի ավազանն էլ Դանտեի նշանավոր երկն 
է անշուշտ:
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վոր նե րի՝ ծո վի, ան տա ռի և  վի հի պատ կե րա յին խա ղարկ մամբ սկսվում 
և  ա վարտ վում է՝ ա ռանց հա վեր ժա կան կա նա ցիութ յան հեր թա գա յող 
օ ղակ նե րի՝ նախ ճա կա տագ րա կան կնոջ հմայ քի, ա պա և  մայ րա կան 
գո րո վա գութ, բայց և  կաշ կան դող գրկի, իսկ վեր ջում իր հետ տա ռա-
պող, իր հա մար հայ րե նիք ու հույ սի աղբ յուր դար ձած «ճերմ կող մա զե-
րով կնոջ»՝ քուն-մա հից ի րեն կյան քի կո չող «սրբա զան ձայ նի» մո գա-
կան շրջա նա կից դուրս գա լու1:  Սա կայն Magna Mater-ի՝ կյան քից մահ 
ձգվող շրջա նա կի ներ սում մնա լով՝  Սա րաֆ յա նը փոր ձում է հաղ թա հա-
րել ճա կա տագ րա կան կնո ջից, այ սինքն՝ ար վես տի մո գութ յու նից կին-
ա մու սին՝ ի մա ցա կա նութ յուն ձգվող, տե ղապ տույ տով և  լույս-ճշմար-
տութ յան պար բե րա կան փայ լա տա կու մով հատ կանշ վող ճա նա պար-
հը, հաղ թա հա րում է մո րից՝ ինք նա նույ նա կա նութ յուն-ա վան դույ թից 
կին-ա մու սին՝ ինք նէա ցում տա նող ճա նա պար հը և  անց նում նվի րա-
գործ ման ծե սը՝ հա մաշ խար հա յին մշա կու թա յին տա րա ծութ յան մեջ 
ազ գա յին պոե զիա յի ծի րը հարս տաց նե լով ի մա ցա կան բա նաս տեղ-
ծութ յան նոր ե րա կով:

Լի լիթ Սեյ րան յան – Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի ա ռանց քում 
հայ նո րա գույն գրա կա նութ յան պատ մութ յան և տե սութ յան, Սփ յուռ-
քի գրա կա նութ յան խնդիր ներն են: Անդ րա դարձ ներ է կա տա րում ար դի 
գրա կա նութ յան հիմ նա հար ցե րին: Հե տաքրք րութ յուն նե րի շրջա ծի րում 
են նաև ար դի գրա կա նա գի տա կան ուղ ղութ յուն նե րը, մշա կու թա բա-
նա կան հար ցեր: Գի տա կան մա մու լում հրա պա րա կել է չորս տասն յա-
կից ա վե լի հոդ ված ներ:

ЛИЛИТ СЕЙРАНЯН – ЛЕС КАК МЕСТО ИНИЦИАЦИИ В 
ПРОИЗВЕДЕНИИ Н.САРАФЯНА «ВЕНСЕНСКИЙ ЛЕС» - В статье 
рассаматривается произведение «Венсенский лес» известного 
поэта и прозаика армянской диаспоры Никогоса Сарафяна в свете 
мифопоэтической традиции при помощи расследования мифологем леса, 
моря, бездны как символов архетипического женского. Автор статьи 
идентифицирует художественный образ леса как место своеобразной 

1 Սա րա ֆյ անն իր ստեղծագործական կյանքի ողջ ընթացքում է մնում ծով-
կանացիության մոգական շրջանակում. այդպես վերջում՝ 1971-ին, վերջին՝ 
«Միջերկրական» վերնագրով գրքում, երբևէ իրեն «ծնունդ տված» և ողջ կյանքում 
«օրորած» ծովն իր «գիրկն է առնում» նրան կրկին, այսինքն՝ նա վերադառնում է 
ծովի թեմային և կշռույթին     :
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инициации, где Сарафяну после долгих душевных и умственных 
поэтических скитаний, чередований душевного подъема и отчаяния, 
колебаний и поисков точки опоры удается преодолеть кризис среднего 
возраста, который сочетается с кризисом национальной идентификации 
и с признаками творческого кризиса. Осмысление бытия достигается 
при помощи розыгрывания и противопоставления понятий искусства как 
своеобразного колдовства, познания и мудрости. 

Ключевые слова : лес, море, бездна, Сарафян, архетип, инициация, 
кризис среднего возраста, искусство как колдовство, осмысление бытия, 
мифопоэтика.

LILIT SEYRANYAN - FOREST AS A PLACE OF INITIATION IN THE 
WORK OF N. SARAFYAN «FOREST OF VINCENNES» - The article discusses 
the work « Forest of Vincennes» by the famous poet and prose writer of the 
Armenian Diaspora Nikogos Sarafyan in the light of the mythopoetic tradition 
with the help of mythologems of the forest, the sea, the abyss as symbols of 
an archetypal female. The author of the article identifies the artistic image 
of the forest as a place of a kind of initiation, where Sarafyan, after long 
emotional and mental poetic wanderings, alternations of emotional uplift and 
despair, hesitation and finding a foothold, manages to overcome the midlife 
crisis, which is combined with a crisis of national identity and with signs of a 
creativity crisis. Understanding of being is achieved by playing and contrasting 
the concepts of art as a kind of witchcraft, knowledge and wisdom.

Key words: forest, sea, abyss, Sarafyan, archetype, initiation, midlife 
crisis, art as witchcraft, comprehension of being, mythopoetics. 
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ՍԱԹԵՆԻԿ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
Բ.գ.թ., ՀՀ ԳԱԱ Գրա կա նութ յան ինս տի տուտ

ԿԵՆԱՑ ԾԱՌԻ ՆՇԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 
ԼԵՎՈՆ ԽԵՉՈՅԱՆԻ ԱՐՁԱԿՈՒՄ* 

Բանալի բառեր. - սեմիոսֆերա, թաքնագիտություն, Կենաց ծառ, նշա-
նաստեղծում, գաղտնագրում, ապակոդավորում, էթնիկ հավատամք, տոհ-
մածառ, կյանքի էներգիա:

Թաք նա գի տութ յու նը բա ղադ րող ամ բողջ գի տե լի քը նշա նա գի տա-
կան տա րա ծութ յուն է՝ կո դա վոր ված լեզ վա կան տար բեր հա մա կար գե-
րի մի ջո ցով: Ն շա նա գի տա կան տա րա ծութ յու նը Յու. Լոտ մա նը կո չեց 
«սե միոս ֆե րա» Վ.Ի. Վեր նադս կու «բիոս ֆե րա յի» նմա նո ղութ յամբ: Ըստ 
Լոտ մա նի՝ հա ղոր դակ ցութ յան ա մե նա պարզ՝ հաս ցեագ րող-հաս ցեա-
տեր եզ րե րը միաց նող միակ խո ղո վա կը չի կա րող աշ խա տել, ե թե այն 
չի ներ կա յաց նում նշա նա գի տա կան տա րա ծութ յուն՝ սե միոս ֆե րա1 (գի-
տա բա ռի ի մաս տա յին ընդգր կու մը չխախ տե լու նպա տա կով այն չենք 
թարգ մա նի.: Ն շա նի վե րած վող ցան կա ցած եր ևույթ ո րո շա կի հա մա-
կար գի բաղ կա ցու ցիչն է, այ սինքն՝ ու նի նշա նա գի տա կան տա րա ծութ-
յուն, ո րի բա ղադ րիչ նե րը են թա կա են նշա նաս տեղծ ման (սե միո զիս): 
Ա հա թաք նա գի տութ յու նը մի ան սահ ման սե միոս ֆե րա է, ո րը ներ կա-
յաց նում է տիե զեր քի և մար դու կո դա վո րում թե՛ լեզ վա կան նշան նե րով, 
թե՛ երկ րոր դա յին նշա նա յին հա մա կար գե րով: Սե միոս ֆե րա կա րող է 
դառ նալ նաև մի ա ռան ձին հե ղի նա կի գրա կա նութ յու նը, ո րում տե ղի է 
ու նե ցել նշա նաս տեղ ծում կա՛մ ար դեն հայտ նի նշան նե րի կի րա ռու մով, 
կա՛մ միայն այդ գրո ղի հա յե ցա կեր պին հա տուկ նշա նա կերտ ման մի-
ջո ցով: Լ ևոն Խե չո յա նի ար ձա կում թաք նա գի տա կան գի տե լի քի պատ-
կե րագ րու մը ի րա պես ստեղ ծում է հա մա կարգ ված սե միոս ֆե րա, ո րը 
մեկ նութ յան և գաղտ նա զերծ ման կա րիք ու նի: 

Արդ յոք «թաք նա գի տութ յուն» բա ռը ծա նո՞թ էր Լ ևոն Խե չո յա նին, 
թե՞ նրան վե րագ րում ենք ի մա ցութ յուն ներ, ո րոնք հա մա կար գա յին չեն, 
չեն ծնվել խոր քա յին ճա նա չո ղութ յան արդ յուն քում, այլ պա տա ռիկ ներ 

* Հոդվածն ընդունված է տպագրության 27.09.2019 թ.:
1 Տե՛ս Ю. М. Лотман, Семиосфера, Санкт- Петербург, «Искусство-СПБ’’,2000, 

с.252.
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են մա կե րե սա յին զգա ցո ղութ յուն նե րի և մ տա ծում նե րի: «Մ հե րի դռան 
գիր քը» հե ղի նա կի՝ մեկ տաս նամ յա կից ա վե լի ոչ միայն գրո ղա կան-գե-
ղա գի տա կան, այլև զուտ գի տա կան՝ գրա կա նա գի տա կան-է պո սա գի-
տա կան պրպտում նե րի, ինչ պես նաև Մ հե րի դի ցա պատ մա կան կեր-
պա րը ամ բող ջաց նե լու հա մար հնա գույն հա վա տա լիք նե րի և պատ կե-
րա ցում նե րի գաղտ նա րան նե րը պե ղե լու արդ յունք էր: Գր քի ա ռա ջին 
է ջե րում դա սա խոս- Խե չո յա նը գրում է. « Բայց Համ բարձ ման գի շեր վա 
խորհր դի շփոթ մեկ նութ յուն նե րը հե տա գա դա րե րում քրիս տո նեութ-
յան մուտ քի հետ էին սկսվել, ինչ քան էլ նա խա ձեռ նութ յու նը իր ձեռ քը 
վերց րած հոգ ևոր դա սը հա սա րա կութ յան մաս նակ ցութ յամբ դարձ յալ 
շա րու նա կում էր Մ հե րին նվիր ված զանգ վա ծա յին ա րա րո ղութ յուն ներ 
կա տա րել, այ նո ւա մե նայ նիվ ժա մա նա կի ըն թաց քում ար դեն խճճվել, 
աս տի ճա նա բար կորց րել էր հնա գույն հա վա տամ քի թաք նա գի տութ-
յան բա նա լին, գնա լով՝ սկսել էր ծե սը կրճատ, մա սամբ ներ կա յաց նել»1: 
Միան շա նակ է, որ Խե չո յա նը ոչ միայն ծա նոթ էր «թաք նա գի տութ յուն» 
եզ րին, այլև փոր ձում էր կի րա ռել «թաք նա գի տութ յան բա նա լին»՝ խո-
րա սուզ վե լով այդ գի տութ յան գայ թակ ղիչ ու մե ծա պես հե տաքր քիր 
ծալ քե րը իր գե ղար վես տա կան աշ խար հը լիար ժեք ու բա նար վես տը 
կա տար յալ դարձ նե լու նպա տա կով: 

Հե ղի նակն իր հե րոս նե րին դի տար կել է հա վա տամ քա յին այս տի-
րույ թում, որ պես զի Աստ ված-Աստ վա ծոր դի-Աստ վա ծա մարդ և տիե-
զերք-Եր կիր-մարդ հա ղոր դակ ցութ յու նը հա մա կարգ ված և  ամ բող ջա-
կան լի նի: Կա տար յալ մար դու իր պատ կե րա ցու մը նա խարս խում է 
այն հե րոս նե րին, ո րոնք կա՛մ աստ ված ներ են՝ Մեծ ու Փոքր Մ հեր, կա՛մ 
Աստ վա ծա մարդ՝ Ար շակ Երկ րորդ ու Ար շա կու նի ներ, կա՛մ քրմա կան 
դա սը և մո գե րը, մաս նա վո րա պես Դ րաս տա մատն ու Ֆա րու խը, ո րոնք 
տի րա պե տում են աստ վա ծա յին ի մա ցութ յա նը: 

Դ րաս տա մա տի ու սում նա ռութ յան բարձ րա կե տը տիե զերքն է. Ար-
ձան քուր մը նրան է ներ կա յաց նում տիե զեր քը, ա վե լի ճշգրիտ՝ Ա րե գակ-
նա յին հա մա կար գը, ո րը թաք նա գի տութ յու նը գաղտ նագ րել է « Կե նաց 
ծառ» բա ռա կա պակ ցութ յամբ: Ե թե տիե զեր քը ա նի մա նա լի ու ա ռեղծ-
վա ծա յին ան սահ մա նութ յուն է, ա պա Ա րե գակ նա յին հա մա կար գի մո-
լո րակ ներն ու կա ռուց ված քը զգա լիո րեն ու սում նա սիր ված էին մաս-
նա վո րա պես մեր տիե զե րա գետ նախ նի նե րի կող մից. քրմա կան դա սը 
ա ռա վե լա գույնս տի րա պե տում էր աստ վա ծա յին գի տե լի քին, երկն քի 
հետ կապն ան մի ջա կան էր ու ճշգրիտ: Երբ քրմա կան դա սը վե րաց րին, 

1 Լևոն Խեչոյան, Մհերի դռան գիրքը» Երևան, Անտարես, 2014,էջ 14: Այս գրքից 
բերված քաղվածքների էջերը կնշենք տեղում այսպիսի հապավումով՝ ՄԴԳ:
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և տիե զե րա ճա նա չո ղութ յու նը խլվեց մե ծա մաս նութ յու նից, տիե զեր քի 
բնա կան կա ռույ ցը գաղտ նագր վեց, որ պես զի եր կին քը և տիե զե րած-
նութ յան օ րենք նե րը ճա նա չե լի չլի նեն մարդ կութ յա նը, և նա մտքի է ներ-
գիա յով չկա րո ղա նա հա րա բեր վել մո լո րակ նե րին, նրանց խորհր դին, 
չօգ տա գոր ծի ի րեն ուղղ ված կեն սա հոս քերն ու հա ճա խա կա նութ յուն-
նե րը: Տե ղի է ու նե ցել նշա նաս տեղծ գոր ծըն թաց: Կե նաց ծա ռի մա սին 
ման րա մասն գի տե լիք է պա րու նա կում հրեա կան « Կաբ բա լա» կոչ վող 
գիր քը, ո րին շա տե րը թե րա հա վա տո րեն են վե րա բեր վում որ պես ան-
լուրջ ու սնա հա վատ տե ղե կութ յուն պա րու նա կող գրքի. իսկ ինչ պե՞ս 
կա րող է հրեա կան որ ևէ բան ան հե թեթ լի նել: Ի րա կա նում ի՞նչ է նշա-
նա կում «կաբ բա լա» բա ռը: Սկս նակ նե րի հա մար նա խա տես ված գրքի 
նե րա ծութ յան մեջ կար դում ենք. « Կաբ բա լան հրեա կան հնա գույն հո-
գևոր գի տե լի քի հա մա կարգ է: « Կաբ բա լա» բա ռը տա ռա ցիո րեն թարգ-
ման վում է «ըն դու նում» կամ «հայտ նութ յուն» և ծա գում է այն հին 
հրեա կան բա յից, ո րը նշա նա կում է ըն դու նել, ըն կա լել: Հայտ նութ յունն 
ըն կա լե լու հա մար անհ րա ժեշտ է պատ րաստ լի նել այն ըն դու նե լու: 
Ջրհո սի դա րաշր ջանն ար դեն սկսվել է, և մարդ կանց գի տակ ցութ յու-
նը բաց է հնա գույն կաբ բա լիս տա կան ի մաս տութ յու նը ըն դու նե լու»1: 
Ե թե գրքում ներ կա յաց ված կաբ բա լիս տա կան, նույնն է թե՝ թաք նա գի-
տա կան հա մա կար գե րը ա պա կո դա վոր ման չեն թարկ վեն, որ ևէ մե կը 
չի կա րո ղա նա հաս կա նալ դրանց ի մաս տը: Բայց միշտ չէ, որ կա րե լի 
է գտնել գաղտ նա զեր ծող լե զու կամ լե զու ներ: Թաք նա գի տա կան սե-
միոս ֆե րան դժվար վեր ծա նե լի տա րածք է. « Սե միոս ֆե րան ա ռանձ-
նա նում է իր ան հա մա սե ռութ յամբ: Ն շա նա գի տա կան տա րա ծութ յու նը 
լցնող լե զու ներն ի րենց բնույ թով տար բեր են և  ի րար հա րա բեր վում են 
սկսած լիար ժեք թարգ մա նե լիութ յու նից մինչև նույն քան լիար ժեք ան-
թարգ մա նե լիութ յան հա մա պատ կե րում»2: Լոտ մա նի այս դի տար կու մը 
ուղ ղա կիո րեն վե րա բե րում է Ա րե գակ նա յին հա մա կար գի կո դա վոր-
մա նը: Եր ևույթն իս կա պես ար տա հայտ վում է ան հա մա սե ռութ յամբ. 
տար բեր լե զու ներ հնչյու նաի մաս տա յին տար բեր կա ռույց նե րով են 
ներ կա յաց նում այն: Լոտ մա նի մտքի շա րու նա կութ յու նը հաս տա տում է 
աս վա ծը. «Այս պի սով, ե թե մենք մտա վոր փոր ձի կար գով եր ևա կա յենք 
նշա նա գի տա կան տա րա ծութ յան այն պի սի մո դել, ո րի բո լոր լե զու ներն 
ա ռա ջա ցել են միա ժա մա նակ և միև նույն իմ պուլս նե րի ազ դե ցութ յամբ, 
միև նույն է՝ կու նե նանք կո դա վո րող ոչ մեկ կա ռույց»3: Աշ խար հին պար-

1 Кейт Ридерс, Каббала, Москва, изд. Фаир-Пресс, с.7-8.
2 Ю. М. Лотман, Семиосфера, Санкт- Петербург, «Искусство-СПБ’’,2000, с.252.
3 Там же, с.252.
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տադր վել է այն կար ծի քը, որ ե թե որ ևէ միտք կամ գա ղա փար հրեա-
կան է, ա պա ար ժե քա վոր է և խո րա պես ի մաս տա լից, ու րեմն մենք էլ 
օգտ վենք հրեա կան ի մաս տութ յուն նե րից: Ա հա այս գրքում, ո րը ներ-
կա յաց նում է հրեա կան հնա գույն հոգ ևոր գի տե լի քը, նրա ըն դար ձակ 
և հա մա ռոտ տար բե րակ նե րում կա տար վել է ոչ նշա նա գի տա կան աշ-
խար հի վե րա ծու մը նշա նա գի տա կա նի, Ա րե գակ նա յին հա մա կար գը 
վե րած վել է նշան նե րի, մո դե լա վոր վել որ պես Կ յան քի ծառ՝ բնօ րի նա կին 
մոտ սխե մա յով, ո րի տա սը ո լորտ նե րը և ն րանց կա պող քսա ներ կու ու-
ղի նե րը ոչ միայն ամ բող ջաց նում են Ա րե գակ նա յին հա մա կար գը, այլև 
ու նեն ի րենց էութ յունն ու նշա նա կութ յու նը Եր կիր մո լո րա կի բնա կիչ-
նե րի կյան քում: Դ րանք կո դա վոր վել են գաղտ նա բա ռե րով, և  ա ռա ջին 
հա յաց քից Կե նաց ծա ռը ինչ-որ ան մատ չե լի միս տի կա կան հո րին վածք 
է թվում: Ե թե կա ռույ ցը գաղտ նա զերծ ման չեն թարկ վի, ա պա չի ըն կալ-
վի, հետ ևա բար գի տե լիք և կեն սա կան կի րա ռութ յուն կոր զել նրա նից 
հնա րա վոր չէ: Ի րա կա նում դա պատ կերն է այն տաս չա փա նի տիե զեր-
քի, ո րում մենք ապ րում ենք, և  ո րի տա սը ո լորտ նե րը կար ևո րա գույն 
խոր հուրդ ու նեն մեր կե ցութ յան և հո գեմ տա վոր ամ բող ջա կա նութ յան 
հա մար: Եր կիր մո լո րա կը, ո րը կո դա վոր ված է Մալ քութ (Ար քա յութ յուն. 
ան վամբ, տաս նե րորդ ո լորտն է, որ տեղ ապ րում է նույն այդ Կե նաց 
ծա ռի մո դե լով ա րար ված մար դը՝ նույ նա կան հատ կա նիշ նե րով, ինչ 
Կե նաց ծա ռի ո լորտ նե րը: Հետ ևա բար՝ ճա նա չել յու րա քանչ յուր ո լորտ 
նշա նա կում է ճա նա չել մար դուն որ պես աստ վա ծա յին էութ յուն, որն 
անտ րո հե լի կա պի մեջ է յու րա քանչ յուր ո լոր տի, այն կազ մա վո րող 
է ներ գիա նե րի և հատ կա պես նուրբ է ներ գիա յի՝ Աստ ծո հետ: Կե նաց 
ծա ռի ա ռա ջին, երկ րորդ, եր րորդ ո լորտ նե րը կազ մում են բարձ րա գույն 
տիե զե րա կան ո գու ե ռաս տի ճան հա մա կար գը, ո րի նշա նը ե ռանկ յու-
նին է.: Ե թե Ա րե գակ նա յին հա մա կար գի խորհր դա պատ կե րը ծառն է, 
ա պա տիե զե րա կան ո գին նրա գա գաթն է: Այս ե ռանկ յու նուց ներքև 
գտնվում են մյուս յոթ ո լորտ նե րը, ո րոնք ա ռանձ նա ցած են վե րին՝ բա-
ցար ձակ ո գու ո լորտ նե րից, նրանց միջև գտնվում է վիհ կամ ան դունդ, 
ո րը հաղ թա հա րել կա րող են միայն աստ վա ծա յին գի տե լի քով զին ված 
կա տար յալ հո գի նե րը և միա ձուլ վել Աստ ծո հետ: Նա րե կա ցիա կան 
ա ղոթ քի ողջ խոր հուր դը այս վի հը հաղ թա հա րե լու և բարձ րա գույն 
ո գուն միա ձուլ վե լու մեջ է: Ա հա այս ի մա ցութ յան հեն քի վրա փոր ձենք 
հաս կա նալ Խե չո յա նի գե ղար վես տա կան հա մա կար գում առ կա Կե նաց 
ծա ռի տիե զե րա կան սիմ վո լի կան: 
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Կենաց ծառ
Հրեական տարբերակ 
1.Կետեր-Պլուտոն
2.Խոկմա-Նեպտուն
3.Բինա-Սատուռն
 Դաադ(վիհ կամ խոռոչ... 
4.Խեսեդ-Յուպիտեր 
5.Գեբուրա-Մարս
6.Տիֆերետ-Արև 
7.Նեցախ-Վեներա
8.Խոդ-Մերկուրի
9.Իեսոդ-Լուսին
10.Մալքութ-Երկիր
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Կե նաց ծառ
Հայ կա կան տար բե րակ
Լ ճա շե նի պե ղում նե րից 

հայ տան բեր վել է տիե զեր-
քի բա ցա ռիկ մի մո դել, ո րը 
թվագր վում է մ.թ.ա. 2-րդ 
հա զա րամ յա կով:

 Մո դե լի վեր ևում բարձ-
րա գույն ո գին է, ներք ևի ծայ-
րում պատ կեր ված է երկ րա-
գուն դը՝ շրջա պատ ված եր-
կու թա ղանթ նե րով՝ օ դա յին 
և ջ րա յին, Երկ րից վերև տե-
ղադր ված են Լու սի նը և Երկ-
րից ան զեն աչ քով դի տարկ-
վող հինգ մո լո րակ նե րը՝ 

Փայ լա ծու( Մեր կու րի) 
Ա րուս յակ( Վե նե րա) 
Ա րե գակ 
Հ րատ( Մարս) 
Լու սըն թագ ( Յու պի տեր)

«Ար շակ ար քա, Դ րաս տա մատ ներ քի նի» վե պի հե րոս նե րից մոգ 
Ֆա րու խը փոր ձում էր Սար դիոն քա րի վրա յի գրութ յուն նե րով գայ թակ-
ղել բեր դի կա ռա վար չին՝ այս պես մեկ նե լով այդ՝ միայն ի րե նից ըն թեռ-
նե լի գի րը. «Գր ված քը տա ռե րով թվա յին յոթ երկ նա յին բարձ րութ յուն-
նե րի ար տա հայ տութ յունն է: Այդ յոթ ո լորտ նե րից վերև՝ աստ ված նե րի 
իշ խա նութ յուն նե րից, հրեշ տա կա պե տե րից ու հրեշ տակ նե րից վերև, 
ապ րում է ա նա նուն խա վա րը, ո րը գե ղե ցիկ է ա մեն մի լույ սից և հիաս-
քանչ գի շե րա յին մթից, անս կիզբ է ու անծ նունդ, ես կի ջեց նեմ նրան՝ ի 
սար սափ աշ խար հի, դու միայն ցան կա ցիր, կա ռա վա րի՛չ»1: Քա նի որ 
Ֆա րու խի կեր պա րը բա ցա ռա պես վի պա կան է, ա պա այս պի սի գի տե-

1 Լևոն Խեչոյան, Արշակ արքա, Դրաստամատ ներքինի,Երևան,»Անտարես», 
2013, էջ 9: Այս գրքից բերված քաղվածքների էջերը կնշենք տեղում այսպիսի 
հապավումով՝ Ա.Ա» էջ…:
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լի քը որ ևէ կերպ չի հա րա բեր վում Փավս տոս Բու զան դի տեքս տին և 
տիե զե րա կար գի քրիս տո նեա կան ըն կալ մա նը: Մոգ Ֆա րու խը փոր ձում 
էր երկ նա յին ո լորտ նե րի իր ի մա ցութ յամբ գայ թակ ղել Ան հուշ բեր դի 
կա ռա վար չին և Ար ևի սպաս վող խա վա րու մը ներ կա յաց նել որ պես իր 
հմա յա կան ու ժի ներ գոր ծութ յուն. « Պի տի սեն յակ լի նի, որ ա ղոթք ա նեմ: 
Պի տի ար ևի ժա մա ցույ ցի ստվե րը գա ցե րե կա յին օր վա վերջն ազ դա-
րա րող Ար փող ժա մի վրա, ու ես նոր ի րա վունք կու նե նամ երկ նա յին յոթ 
ո լորտ նե րից այն կողմ ապ րող ու ժե րին կան չե լու» (ԱԱ, էջ 9.: Ու րեմն մո-
գը ու զում էր կապ ստեղ ծել տիե զե րա կան բա նա կա նութ յան կամ բա-
ցար ձակ ո գու հետ: Բայց հաշ վար կը ճշգրիտ չէր, և խա վա րում չե ղավ. 
Դ րաս տա մա տը պար զեց, որ նա հանջ տա րի նե րը չեն նկա տել, իսկ տիե-
զերքն անճշտւթ յուն ներ չի սի րում: Անն շան վրի պում, և  աստ վա ծա յին 
է ներ գիան չի աշ խա տում. Ֆա րու խը բեր դից վռնդվում է՝ չկա րո ղա նա-
լով ա զա տել Ար շակ ար քա յին: Առ հա սա րակ խա վա րում նե րին՝ մա նա-
վանդ ար ևի, տրվում է չա րա գու շակ մեկ նութ յուն. կան խա տես վում է 
ա ղետ կամ դժբախ տութ յուն: Հի շենք «Այր վող այ գես տան ներ» վե պում 
ար ևի խա վար ման պատ կե րը, որ գե ղա գի տա կան բարձր ար ժեք լի-
նե լուց զատ գա ղա փա րա կան ու ղերձ ու ներ. կան խա տե սում էր գա լիք 
հա մազ գա յին ա ղե տը՝ Մեծ ե ղեռ նը: Խա վա րումն իր ծե րու նա կան սի րո 
քմայք նե րին է ու զում ծա ռա յեց նել Գաբ րիել Գար սիա Մար կե սի « Նա հա-
պե տի ա շու նը» վե պի բռնա կալ նա խա գա հը, բայց հա մա մո լո րա կա յին 
խա վա րը դարձ յալ դրա կան արդ յունք չի ա պա հո վում, ընդ հա կա ռա կը՝ 
նա առ հա վետ կորց նում է իր սրտի թա գու հուն: Իսկ գի սաստ ղը նրա 
գա հա կա լութ յան եր կա րա կե ցութ յան առ հա վատչ յան էր: Մեծ գրա կա-
նութ յուն ստեղ ծում են հա մա տիե զե րա կան ճա նա չո ղութ յուն ու նե ցող 
գրող նե րը: Այդ պի սին է նաև Լ ևոն Խե չո յա նը: 

Ն րա հե րոս նե րը՝ Դ րաս տա մա տը, մոգ Ֆա րուխն ու քրմա կան դա սը, 
գի տեն Կե նաց ծա ռի կա ռուց ված քը, մո լո րակ նե րի ու կեն դա նա կեր պի 
հա մաս տե ղութ յուն նե րի դա սա վո րութ յունն ու ազ դե ցութ յու նը մարդ կա-
յին կե ցութ յան և ճա կա տագ րի ըն թաց քի վրա. «Այդ ժա մա նակ էր, որ 
Դ րաս տա մա տը հաշ վար կեց ու ա ռա ջին ան գամ տե սավ Ա րե գա կի, Լուս-
նի և Ար շակ թա գա վո րի եռ յակ ան ներ դաշ նա կութ յու նը տիե զեր քի կա-
ռուց ված քի մեջ: Քա նի որ Հ րա տը հա կա դիր տես քով գտնվում էր Ա րե-
գա կին ընդ դեմ, Կա րիճ կեն դա նա կեր պի մեջ էր և Լուս նի քսա նու թե րորդ 
աս տի ճա նում հա սել էր իր բարձ րա գա հութ յա նը՝ երկն քի եր րորդ տանն 
էր, ու Լու սի նը չա րա տու Եր ևակ և Հ րատ աստ ղե րի հետ լուս նա յին չորս 
ժամ պի տի տան ջանք նե րի են թար կեր Ար շակ ար քա յին» (ԱԱ, էջ 75.: 
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Հա յոց ար քա յի ճա կա տագ րի ըն թաց քը դի տարկ վում է հա մա տիե զե րա-
կան շար ժի ծի րում: Խե չո յա նի աշ խար հա յաց քը հեն վում է էթ նիկ հա-
վա տամ քի, ո րը նույնն է թե՝ տիե զե րա գի տա կան ճշգրիտ գի տե լիք նե րի 
պատ վան դա նին՝ հա յոց ար քա յա պե տութ յան բարդ ու հա կա սա կան մի 
հատ վա ծի պատ մութ յու նը գե ղագ րե լու և Ար շա կու նի Ար շակ Երկ րոր-
դի կյանքն ու գոր ծու նեութ յու նը Կե նաց ծա ռի հետ հա րա բե րակ ցութ-
յան մեջ դի տար կե լու հա մար: Ան սահ մա նութ յան ձգտող հա յացք էր սա, 
կեղծ, ոչ ազ գա յին հա վա տա լիք նե րը մեր ժող, ինք նութ յան ա ճը խթա նող, 
տիե զե րա կան հոս քե րը ըն կա լող, մարդ-տիե զերք ան մի ջա կան շփու մը 
ճա նա չող հա յե ցա կերպ: Եր կին քը նույն պես հաշ վեկշռ ված է դրա կա նով 
և բա ցա սա կա նով, մո լո րակ ներն ու նեն հատ կութ յուն ներ, է ներ գիա ներ, 
ո րոնք ազ դում են մարդ կանց մարմ նի, մտքե րի, հույ զե րի վրա. «Օ րը ժա-
մա նա կի մեջ կա տար յալ էր,Ար շա կին հո վա նա վո րող Ա րուս յակ մո լո րա կը 
լիար ժեք փուլ չէր մտել և գտն վում էր կեն դա նա կեր պի Առ յուծ տան մեջ, 
Լուս նի հետ ու ներ վե ցանկ յուն և  ե ռանկ յուն դիրք, իր զի նա կիր Հ րատ և 
Լու սա բեր աստ ղե րի հետ ա րա կան հա մաս տե ղութ յան նշա նի տակ էր, 
իսկ Լու սի նը ծա գու մով հա մըն կել էր բա րութ յուն սփռող աստ ղե րի հետ, 
Փայ լա ծուն չե զոք դիրք էր բռնել» (ԱԱ,էջ 172.:

Երկն քի տար բեր ո լորտ նե րի, մո լո րակ նե րի հատ կութ յուն նե րի ի մա-
ցութ յամբ հա ճախ կանխ վում էր սպաս վող ա ղե տը կամ փորձ ար վում 
օգ տա գոր ծել դրա կան հա ճա խա կա նութ յուն նե րը: Ե գիպ տա կան փա-
րա վոն նե րի քրմե րը աստ ղե րի դա սա վո րութ յամբ տես նում էին մո տե-
ցող դա վը, հի վան դութ յու նը, պա տե րազ մը և  ի մաս տուն խոր հուրդ նե-
րով պաշտ պա նում գա հա կալ նե րին: Այ սինքն՝ օգ տա գոր ծե լով այս գի-
տե լի քը՝ Խե չո յա նը ոչ միայն խտաց նում էր իր վե պի գե ղա գի տա կան 
շեր տե րը, այլև ըն թեր ցո ղին ա նուղ ղա կիո րեն բարձ րաց նում էր եր կինք՝ 
մի տա րածք, որ գրե թե ան ճա նաչ ու թաքն ված էր նրա հա յաց քից, 
բայց ո րը հե քիաթ ու հո րին վածք չէր, այլ ինք նութ յու նը ձևա վո րող և  
ուղ ղոր դող կեն սաուժ, ո րը միայն պետք էր ճա նա չել և կի րա ռել: Ա հա 
մո լո րակ նե րի դա սա վո րութ յունն ու ազ դե ցութ յունն են փոր ձում օգ տա-
գոր ձել Դ րաս տա մատն ու Ֆա րու խը հա յոց ար քա յին պաշտ պա նե լու 
կամ բեր դից ա զա տե լու հա մար, բայց թշնա մին նույն պես զին ված էր 
գի տե լի քով. նույ նիսկ այն պա հե րին, երբ եր կին քը հո վա նա վո րում էր 
ար քա յին, հա կա ռա կոր դի նենգ ծրա գի րը կան խում էր վե րին ա ջակ-
ցութ յու նը. « Վե ցե րորդ ամ սի վեր ջին շա բաթ վա ուր բաթ օ րը Ար շակ թա-
գա վո րի հո վա նա վոր Ա րուս յակ մո լո րա կի գի շե րա յին լիա փուլ պա հին 
նրան ար տաք նոց մաք րո ղի զգեստ ներ է հագց րել, գի շե րա նո թը ձեռ քը 
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տված, տա կա ռը մեջ քին կա պած՝ խցից խուց է ու ղար կել ինչ պես կար-
գը՝ բեր դի ար տաք նոց մաք րո ղի լիա զո րութ յունն է ե ղել: Ինքն այդ գի շեր 
բաղ նի քում կա ռա վար չի հետ գա րե ջուր ու գի նի է խմել, զվար ճաց րել ու 
նրա ու շադ րութ յունն է շե ղել: Ար շակ թա գա վո րը, տա կա ռը մեջ քին կա-
պած, բեր դից դուրս է ե կել, մո տե ցել է պա րիսպ նե րին ու բեր դի բա կում 
վխտա ցող ան թիվ-ան հա մար սի րա մար գե րը կռնչա ցել, ծղրտա ցել, աղ-
մուկ-ա ղա ղա կով պահ նորդ զին վոր նե րին են արթ նաց րել: Բաղ նի քում 
կա ռա վա րի չը Ֆա րու խին ա սել է. « Կա լա նա վոր է մո տե ցել պարս պին, 
ու զում է փախ չել» (ԱԱ, էջ 143.: 

Հայտ նի է, որ կեն դա նա կեր պի տաս ներ կու նշան նե րից վե ցը՝ հո ղի 
և ջ րի տա րեր քի նշան նե րը, ի գա կան են, իսկ կրա կի և  օ դի տա րեր քի 
նշան նե րը ա րա կան են, Ար ևի է ներ գե տիկ տի րույ թում գտնվող հա մաս-
տե ղութ յուն նե րը ա րա կան են, Լուս նի է ներ գիա յից սնվող նե րը՝ ի գա-
կան: Հո գե վեր լու ծա բան Կարլ Գուս տավ Յուն գը, որ նաև հմուտ աստ-
ղա բան էր, այս գի տե լի քի հեն քի վրա բարձ րաց րեց մարդ կանց դա սա-
կար գու մը ըստ հո գե տի պե րի՝ ինտ րա վերտ նե րի և  էքստ րա վերտ նե րի: 
Ի գա կան նշան նե րը ինտ րա վերտ ներ են, ա րա կան նշան նե րը՝ էքստ-
րա վերտ ներ: Ան հուշ Բեր դի՝ միա սե ռա կան հա կում ներ ու նե ցող կա ռա-
վա րի չը իր սե ռա յին նա խա պատ վութ յու նը հիմ նա վո րում է տիե զե րած-
նութ յան օ րենք նե րով, ո րը հա կա սա կան ու վի ճե լի է, բայց հե տաքր-
քիր է իր աշ խար հա յաց քա յին ինք նա տի պութ յամբ ու խե չո յա նա կան 
ո ճա վոր մամբ. « Մի շուրջդ նա յի՛ր, բանղ նե պա՛ն, մի՞ թե փա ռա բա նե լի 
չէ Ա րե գա կի՝ ար ևել քից ծագ ման ա րա կա նութ յու նը, որ արև մուտ քից 
ծա գող ի գա կան Լուս նի հա մար որձ է ու հղիաց նում է նրան, իսկ հո-
ղագն դի հա մար որձ է Լու սի նը, որ հղիաց նում է սուրբ կրակն ընտր յալ 
ծա ռի մեջ, իսկ նույն ծա ռի եր կու փայ տե րի շփու մից ծնվում է նրանց 
որ դի կրա կը, ա մե նա կա րող կրա կը, որ հո ղագն դի հա մար աստ ված է 
դառ նում, ո րին պաշ տում են մո գերն ու բո լոր մար դիկ, ո րով հետև լույ սի 
մի ջո ցով տես նում են ա ռար կան ու նրան ա նուն են տա լիս, և  աշ խարհն 
ընկ նում է շրջապ տույ տի մեջ՝ հա րա բե րա կան սե ռե րի երկ վութ յան կա-
նո նով» (ԱԱ,էջ 141-142.: Այն տեղ, որ տեղ ծնունդ կա, սե ռե րի հա րա բե-
րա կա նութ յու նը ժխտվում է, և հաս տա տուն է սե ռե րի կա յուն, ա րար-
չա կան զո րութ յու նը: Ս տեղ ծա գոր ծութ յան գա ղա փա րա կան և նաև 
գե ղա գի տա կան շեր տե րը վեր լու ծե լիս, չու նե նա լով հա մա պա տաս խան 
գի տե լիք, եր բեք չենք կար ևո րում հե ղի նա կի տիե զե րա կան կո դը, որն 
էլ ձևա վո րում է նրա աշ խար հա յաց քը: Խե չո յա նի ար ձա կի ամ բողջ 
տի րույ թում իշ խում է կեն սա հաս տատ առ նա կան հա յաց քը՝ ա րա կան 
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սկիզ բը ո գե ղեն ա րա րում նե րի ա կունք հա մա րող, որ պես դրա կան 
է ներ գիա յից սնվող և դ րա կան է ներ գիա ար տադ րող նա խա հիմք, իսկ 
ար ևա հա յաց –ա րա կան հա յաց քը ձևա վո րում է ա ղեղ նա վո րը՝ կեն դա-
նա կեր պի այն նշա նը, ո րին արևն է ծնում ու սնում, և  ո րի էութ յու նը 
խարսխ ված է առ նա կա նութ յան պատ վան դա նին: Դա Խե չո յան գրո ղի 
տիե զե րա կան կոդն է և  աշ խար հա յաց քը ձևա վո րող ու սնու ցող է ներ-
գիան: Ն րա ար ձա կը առ նա կենտ րոն ար ձակ է. այն պես, ինչ պես տիե-
զեր քի կենտ րո նում Ա րե գակն է, այն պես էլ Խե չո յա նի ար ձա կի ա ռանց-
քը այրն է՝ իր տա րաս տի ճան ա րար չա գոր ծա կան կեր պե րով՝ Մ հե րը՝ 
որ պես այր-աստ ված, Ար շա կը՝ որ պես Աստ վա ծա մարդ, Խե չո յենց տոհ-
մի այ րե րը՝ որ պես Աստ ված-Աստ վա ծա մարդ գծի ժա ռանգ ներ: Աստ-
վա ծա մար դը Աստ ծուց ա րար վեց Կե նաց ծա ռի մո դե լով՝ որ պես նյու թի, 
հո գու և  ո գու հա մա մասն շա ղախ, տիե զե րա կան բա նա կա նութ յան և 
տիե զե րա կան սի րո պտուղ, բա ցար ձակ ո գու ստեղ ծա գոր ծութ յուն: 
« Կաբ բա լա յում» կար դում ենք. « Կե նաց ծա ռը մարմ նի, ան ձի, հո գու և  
ո գու ճա նա չո ղութ յան բա նա լին է»1: Ա հա թե ին չու Դ րաս տա մա տին ու-
սու ցա նում էին տիե զեր քի կա ռուց ված քը հա յոց ար քա յա պե տութ յու նը 
և  ար քա յի ան ձը պահ պա նե լու հա մար. « Հե տո՝ մինչև սե ղա նա տա մի 
ընկ նե լը, անց կաց րեց քրմա կան գի տութ յան դպրա նո ցում՝ Ա րա մազ դի 
գրչի դի վա նի՝ ե րա զա ցույց, ե րա զա հան պաշ տա մուն քի Տիր աստ ծու 
ճար տա սա նութ յան ուս ման մեհ յա նում: Սո վո րեց գաղտ նիք նե րի աղ յու-
սա կը ու նրա բաց ման բա նա լին: Ու սու ցիչ քուր մը ցույց տվեց թի վը, 
ա սաց. « Թի վը իր մեջ պա հում է ա ռար կա նե րի գաղտ նի քը, իսկ հա մաշ-
խար հա յին ներ դաշ նա կութ յուն ա սա ծը Աստ ծու ար տա հայ տութ յունն է: 
Տե՛ս, յոթ լա րա ձայն նվա գա րա նի յոթ սրբա զան տո նայ նութ յու նը հա-
մա պա տաս խա նում է յոթ գույ նին լույ սի, յոթ մո լո րակ նե րին և յոթ տե-
սա կին գո յի՝ նյու թա կան և հոգ ևոր կյան քի բո լոր ո լորտ նե րում կրկնվող: 
Սա ի մաս տութ յան ա ռա ջին օ րենքն է, խո րա թա փանց ե ղի՛ր և հի շի՛ր» 
(ԱԱ,էջ 15.: Վեր ջա պես հայտ նի դար ձավ յոթ թվի սրբա զան խոր հուր-
դը. դրանք Կե նաց ծա ռի այն յոթ ո լորտ ներն են, որ ձևա վո րում են հոգ-
ևոր և ն յու թա կան աշ խար հը, պա տաս խա նա տու են մար դու հո գու և 
մարմ նի գոր ծա ռույթ նե րի հա մար: Յոթ ո լորտ նե րից վերև է գտնվում 
ա մե նաս տեղծ բա ցար ձակ ո գին՝ աստ վա ծա յին էութ յու նը, ո րին հաս-
նե լու հա մար հե րո սը պետք է հաղ թա հա րի նա խորդ յո թի ար գելք նե-
րը: Ան մա հութ յան ծա ղի կը բե րե լու հա մար Գիլ գա մե շը ուղ ևոր վում է 
Ան մահ նե րի եր կիր՝ Ա րատ տա2, որ տեղ աստ ված ներն էին բնակ վում, 

1 Кейт Ридерс, Каббала, Москва, изд. Фаир-Пресс, с.22.
2 Տե՛ս Արտակ Մովսիսյան, Հնագույն պետությունը Հայաստանում՝ Արատտա, 
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արևի աստ ված Ու թուն, Գիլ գա մե շին օգ նե լու նպատա կով, նրան ու ղեկ-
ցող յոթ աստ վա ծա յին էակ նե րի է ու ղար կում, որ պես զի նա կա րո ղա նա 
գտնել աստ ված նե րի բնա կա վայ րը.

Յոթն են նրանք,
Ն րանք՝ երկ նա յին աստ ղե րը,
Ու ղի նե րը երկ րի ի մա ցող,
Աստ ղե րի մեջ երկն քում փայ լա տա կող,
Դե պի Ա րատ տա ճամ փա նե րը ցույց տվող1…
Հա յոց բա նահ յու սութ յան մեջ պահ պան ված Տիե զե րա կան ծա ռը 

կամ սյու նը ներ կա յաց նող հա նե լուկ նե րում և հ մա յա կան ա ղոթք նե րում 
հա ճախ է հան դի պում յոթ թի վը, ո րի մա սին բա նա գետ Սար գիս Հա-
րութ յուն յա նը գրում է. «Ա րե գա կի մա սին հա նե լուկ նե րից մե կում եր կին-
քը կալ է պատ կե րաց վել, մե ջը՝ ծառ, ծա ռի գլխին՝ յո թը սեն յակ, յո թը 
սեն յակ նե րու մ՝ յոթ ա սեղ (Հա նե լուկ ներ, 1965, թիվ 13.: Երկ նա յին ծա-
ռի կա տա րին գտնվող յո թը սեն յակ նե րը (օխ տը օ թախ. հա վա նա բար 
խորհր դան շում են երկն քի յոթ շեր տե րը կամ գո տի նե րը, իսկ նրանց 
մեջ գտնվող ա սեղ նե րը՝ ար ևի ճա ռա գայթ նե րը»2: 

Ակն հայտ է, որ Խե չո յա նի ար ձա կի գա ղա փա րա բա նութ յու նը 
խարսխ ված է ազ գա յին հնա գույն հա վա տամ քի հա յե ցա կար գին, չենք 
սխալ վի, ե թե շեշ տենք, որ նրա ար ձա կի գե ղար վես տա փի լի սո փա յութ-
յու նը սնվում է հա յոց նա խաք րիս տո նեա կան տիե զե րա ճա նա չո ղութ-
յան հա մա կար գի ա կուն քից: Հս տակ պատ մա կան ու դա վա նա բա նա-
կան հա յե ցա կար գի արդ յունք են չոր րորդ դա րի դեպ քե րի և դեմ քե րի 
գե ղար վես տա կան տա րածք մուտ քագ րե լը և հատ կա պես այն ահ ռե լի 
ջան քը, որ նա գոր ծադ րեց Մ հե րի ա ռաս պե լա կան կեր պա րի աստ վա-
ծաց ման ուղ ղութ յամբ: Խե չո յա նը գտել էր տիե զե րա ճա նա չո ղութ յան 
ճիշտ ու ղին, ո րը տա նում էր աստ վա ծա յին աս տի ճա նա կար գի՝ նույնն 
է թե՝ Կե նաց ծա ռի պատ կե րագր մա նը: « Թի վը իր մեջ պա հում է ա ռար-
կա նե րի գաղտ նի քը, իսկ հա մաշ խար հա յին ներ դաշ նա կութ յուն ա սա-
ծը Աստ ծու ար տա հայ տութ յունն է» բա նաձ ևը Աստ ծո ճշգրիտ ան վան 
և ն րա էութ յու նը սահ մա նող թվի հա մադ րութ յու նը բա ցա հայ տե լու ու-
ղե նիշ է, ո րին Խե չո յա նը հա սավ ներք ևից վերև՝ ստո րո տից գա գա թը 
ե ռաս տի ճան վե րըն թաց մա քա ռու մով գե ղագ րե լով իր Կե նաց ծա ռը. 

1. Ա ռա ջին աս տի ճա նում Ճա նա չեց իր ար մա տը, կազ մեց իր տոհ-
Երևան, ՀՀԴ հրատ, 1992:

1 Поэзия и проза древнева востока,Москва, изд., «Художественная литература,» 
1973,с. 120.

2 Սարգիս Հարությունյան, Հայ առասպելաբանություն, Բեյրութ, Համազգայինի 
տպարան, 2000, էջ 18:
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մա ծա ռը՝ Կե նաց ծա ռի ման րա կեր տը` Խե չո յենց տոհ մի տա ղան դա վոր 
խեն թե րի ճյու ղա վոր մամբ, և  որ պես գրող-զին վոր ի մաս տա վո րեց գո յի 
պայ քա րի ու մահ վան խոր հուր դը:

2. Երկ րորդ աս տի ճա նում հայտ նա կեր պեց Աստ վա ծա մար դուն՝ ի 
դեմս հա յոց ար քա նե րի և բա նաձ ևեց նրանց ծա գումն ու տիե զե րա կան 
նշան նե րը: 

3. Եր րորդ աս տի ճա նում հա մա կար գեց ազ գա յին հնա գույն հա վա-
տամ քի գա ղա փա րա բա նութ յու նը՝ հիմ քում դնե լով մհեր յան վար դա պե-
տութ յու նը և գե ղա կեր պեց Աստ ծո որ դու էթ նիկ տար բե րա կը: 

Կե նաց ծա ռի վեր ջին ո լոր տի՝ նյու թի աշ խար հի տե րը բա նա կան 
մարդն է ՝ հայտ նի մեղ քով և պա րագրկ ման չտրվող ան կա տա րութ յուն-
նե րով, ո րին իր ար ձա կի ա ռա ջին փու լում կեր պա վո րեց Խե չո յա նը: Նա 
բնա կիչն է Եր կիր մո լո րա կի, ո րի թի վը տասն է և թաք նա գի տութ յան 
մեջ կո դա վոր ված է Մալ քութ ան վամբ, որ նշա նա կում է «ար քա յութ-
յուն»: Ա վե լի խոր քա յին ստու գա բա նութ յու նը հնչյու նա փոխ ված ար մա-
տի մեջ կհայտ նա բե րի մե լիք, սե մա կան հնչո ղութ յամբ՝ մա լեք, իսկ բուն 
հա յե րե նում ար քա ի մաստն ու նե ցող բա ռը, ո րի ա վե լի փոք րիկ բա-
ղադ րիչ նե րի ստու գա բա նութ յու նը կա նենք ա ռա ջի կա յում: Եվ որ քան 
էլ սե միոս ֆե րան թաքց րել է բուն հայ կա կան մե լի քութ յու նը, ստիպ ված 
ենք բա ցել թա քուց յալ ի մաս տը և  ա սել, որ աստ վա ծա յին յոթ ո լորտ նե-
րից տաս նե րոր դում Աստ ված բնա կեց րեց մե լիք նե րին, և ն րանց տրվեց 
աստ վա ծա յին օ րենք նե րի եր կի րը: 

Բայց մինչ այս բար դա գույն խնդրի գե ղագր մա նը անց նե լը, հե ղի-
նա կը քննում է գո յի ա ռեղծ վա ծը: Նա ու սում նա սի րել է Աստ ծուց ա րար-
ված մտա ծող էա կի է ներ գե նիկ կա ռույ ցը, ո րը թաք նա գի տութ յան մեջ 
հայտ նի է Կուն դա լի նի ա նու նով, և  ո րը հին դո ւիզ մի փի լի սո փա յութ-
յու նը սահ մա նում է որ պես կեն սա կան է ներ գիա. « Կուն դա լի նի» բա ռը 
սանսկ րի տից թարգ ման վում է որ պես «կյան քի է ներ գիա»: Հին դո ւիզ մի 
մեջ, որն ա ռա ջի նը տվեց այդ խորհր դա վոր է ներ գիա յի սահ մա նու մը, 
Կուն դա լի նի (պա րու րաձև փա թաթ ված) կո չում են օ ձա յին ու ժը՝ մեր 
ներ սում ե ղած աստ վա ծա յին է ներ գիան: Ձեր Կուն դա լի նին ոչ այլ ինչ 
է, քան ձեր մարմ նի կեն սա կան ու ժը, ո րը լի նե լով ամ բող ջութ յամբ արթ-
նա ցած, ձեզ կտա նի դե պի լու սա վոր ված ի մաս տու նի կյանք»1: Մար-
դու ներ քին է ներ գիա յի պտույտն ու նի իր նշա նը՝ օ ձը, նրա պա րու րաձև 
կա ռուց ված քը նմա նեց վել է կեն սա հոս քե րի գա լա րապ տույտ շար ժի, և 
տե ղի է ու նե ցել ևս մեկ նշա նաս տեղ ծում: 

Այս կեն սա կան է ներ գիա յի ճա նա չո ղութ յու նը Խե չո յա նը դի տար կել 
1 Синди Дейл, Кундалини, Божественная энергия, «София»,2014,с.9.
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է դա վա նա բա նա կան հար թութ յան մեջ: «Ար շակ ար քա, Դ րաս տա մատ 
ներ քի նի» վե պում գա ղա փա րա կան ընդգծ ված հա կա մար տութ յուն կա 
Ներ սես կա թո ղի կո սի և Ար շակ Երկ րոր դի հո վա նա վո րութ յու նը վա յե լող 
Չու նակ ե պիս կո պո սի միջև, եր կու ա ռեղծ վա ծա յին ի րո ղութ յուն նե րի 
առ թիվ նրանք բախ վում են՝ յու րա քանչ յուրն իր տե սա կե տը հիմ նա վո րե-
լով աստ վա ծա յին օ րենք նե րով: Ներ սես կա թո ղի կո սի գա վա զա նը ծաղ-
կում և ն շի պտուղ ներ է տա լիս, ին չը հա մար վում է նշան Ներ սե սի աստ-
վա ծընտր յալ լի նե լու: Մ յուս հրաշ քը Չու նա կի կող մից արժ ևոր ված թա-
գա կիր օ ձի ձուն էր՝ վրան խաչ, թագ և գ րեր, որն ըն թերց վում էր որ պես 
«միա բա նութ յուն»: Ներ սե սը մեր ժում էր ոչ քրիս տո նեա կան սիմ վո լի կա 
ու նե ցող թա գա կիր օ ձի հետ կապ ված հրաշ քը՝ հա մա րե լով հե թա նո սա-
կան պաշ տա մուն քա յին դրսևո րում. « Հի շե՛ք դուք նրա ( Չու նա կի՝ Ս.Ա.. 
քրմա կան կու սակ ցութ յու նից ծա գու մը ու կհաս կա նաք, թե ին չու էր նա 
ձվի հրաշ քի մա սին պատ մող գրութ յուն նե րը ու ղար կել երկ րի հենց այն 
գա վառ նե րը, որ տեղ դեռևս հե թա նո սա կան սո վո րութ յուն ներն են գե-
րիշ խում, և  ին չու է օ ձին ընտ րել, ո րով հետև թևա վոր օ ձը հե թա նո սութ-
յան գլխա վոր խորհր դա նիշն է, այն էլ օ ղակ դար ձած օ ձը, նրանց լեզ-
վով ա սած, հա մաշ խար հա յին կյան քի խորհր դա նիշն է, որ գո յին դնում է 
շարժ ման մեջ և տիե զե րա կան լույ սի ճա ռագ ման մո գա կան ուժն է նշա-
նա կում…»(ԱԱ, էջ 37-38.: Իսկ որ քա նո՞վ էր այս օ ձան ման կեն սաու ժը 
առնչ վում թաք նա գի տութ յան հայ կա կան հա յե ցա կար գին, արդ յոք մեր 
նախ նի նե րը տի րա պե տե՞լ են այս գի տե լի քին: Գե ղա մա լեռ նե րում հայտ-
նա բեր ված ձկնա կերպ Վի շապ քա րա կո թող նե րի Կե նաց ծա ռի պատ-
կեր նե րում մշտա պես առ կա է օ ձը. « Ծա ռի ձախ կող մում պատ կեր ված 
է ներ քին ճյու ղե րից մինչև վե րին ճյու ղե րը ձգվող օ ձա կերպ պա րույր»1: 
Ն շա նա կում է՝ վաղն ջա կան ժա մա նակ նե րից մեր նախ նի նե րը ծա նոթ են 
ե ղել այս օ ձա կերպ է ներ գիա յին: Մ շա կու թա բան Ար թուր Ար մի նը ու սում-
նա սի րել է մեզ ան ծա նոթ այս տե սութ յու նը. « Հոգ ևոր ութ կեն սո լոր տնե-
րի հետ հա ղորդ վե լու հա մար Ա րատ տա երկ րի քրմե րը ՕՁԱՀՈՒՐԸ (կուն-
դա լի նի. ող նա շա րի ութ նյար դահ յուս քե րով բարձ րաց նում էին դե պի 
գլխու ղեղ և հա վա տամ քա յին այդ ծե սը կոչ վում էր «ճա նա պարհ դե պի 
ՀԱՅԱ» կամ «ճա նա պարհ դե պի ա րա րիչ հայր» ա նու նով: Տիե զե րա կան 
ե ղեգ նա փո ղի ութ կշռույթ նե րի մի ջո ցով ա րա րում է մե ղե դին՝ տիե զե րա-
կան ներ դաշ նակ բնութ յու նը՝ տիե զերք էա կի ութ մարմ նա խա վե րի՝ ութ 
լո գոս նե րի հա վա քա կա նութ յու նը»2: Ո ւրեմն այս աստ վա ծա յին ու ժը հա-

1 Սարգիս Հարությունյան, Հայ առասպելաբանություն, Բեյրութ, Համազգայինի 
տպարան, 2000, էջ 29:

2 Արթուր Արմին, Արևի լեռան տիեզերական գաղափարաբանությունը, Լոս 
Անջելես, 2011, էջ 142:
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յե րե նով հնչում է այս քան կա տար յալ՝ Օ ձա հուր, և հայ գիտ նա կա նը գի-
տութ յան լեզ վով, ար ձա կա գի րը պատ կե րագ րե լով կո րուս յալ գի տե լի քը 
մեզ են փո խան ցում՝ մեր ներ սում քնած աստ վա ծա յին հու րը բո ցա վա-
ռե լու և տիե զե րա կան ան շեջ հրին միա նա լու հա մար: Ար թուր Ար մի նը 
նշում է, որ նյար դահ յուս քե րը հա յոց մեջ ութն էին, թեև հնդա րիա կան 
ա վան դույ թում դրանք (չակ րա նե րը) յոթն են: Այս խնդրի ա ռա վել ման-
րակր կիտ քննութ յու նը կտրվի մյուս բա ժին նե րում:

Վեր ևում վե պից քա ղա բեր ված հատ վա ծում Խե չո յա նը քրմի բե րա-
նով շեշ տում է թվի գաղտ նա խոր հուրդ բնույ թի, գույ նի և տո նայ նութ-
յան՝ յոթ մո լո րակ նե րի հետ կա պի մա սին: Ն շե ցինք, որ Կե նաց ծա ռի 
ա ռա ջին ե րեք ո լորտ նե րը՝ Սուրբ եր րոր դութ յու նը, բա ցար ձակ ո գու տի-
րույթն են, և միայն չոր րոր դից տաս նե րորդ ո լորտ ներն են առնչ վում հո-
գու և մարմ նի կա ռույց նե րին՝ կազ մա վո րե լով զգա յա կան և  ա ռար կա-
յա կան աշ խար հը՝ ըստ մարդ կա յին ըն կա լում նե րի սահ ման նե րի: Ա հա 
յոթ թվի սրբա զան ար ժե քը պայ մա նա վոր ված է այն յոթ մո լո րակ նե րով, 
ո րոն ցով ո գին կեր պա վո րում է տիե զեր քը՝ ըստ մո լո րակ նե րին տրված 
հատ կութ յուն նե րի` հա մա պա տաս խան գույ նով, հնչյու նով և  է ներ գիա-
յով օժ տե լով նրանց, այ սինքն՝ թի վը չա փում էր, էութ յուն, գոր ծա ռույթ, 
հնչյուն, գույն, աստ վա ծա յին ծա ռի մի բա ղադ րի չը, ո րով կազ մա վոր-
վե լու էր տիե զե րա կան մա թե մա տի կան, մե ղե դին, ե րան գապ նա կը և 
բ յու րե ղա նա լով դառ նա լու էր մար մին՝ հո գու և  ո գու ե ռաս տի ճան մո դե-
լա վոր մամբ կազ մե լով փոք րիկ տիե զերք: 

(Շա րու նա կե լի)

ՍԱ ԹԵ ՆԻԿ Հ. Ա ՎԵ ՏԻՍ ՅԱՆ - Բա նա սի րա կան գի տութ յուն նե րի թեկ-
նա ծու, դո ցենտ, ՀՀ ԳԱԱ Մ.Ա բեղ յա նի ան վան գրա կա նութ յան ինս տի-
տու տի ա վագ գի տաշ խա տող: Ու նի տպագր ված մե նագ րութ յուն՝ « Գիր 
և  ինք նութ յուն» խո րագ րով, ե րեք տասն յա կից ա վե լի հոդ ված ներ: 
Զ բաղ վում է հայ նո րա գույն գրա կա նութ յան պատ մութ յան և տե սութ-
յան հար ցե րով: Հե տաքրք րութ յուն նե րի շրջա նա կը՝ հայ և հա մաշ խար-
հա յին գրա կա նութ յան պատ մութ յուն, գրա կա նութ յան տե սութ յուն, 
գրաքն նա դա տութ յուն: 

САТЕНИК АВЕТИСЯН - СЕМИОТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДРЕВА 
ЖИЗНИ В ПРОЗЕ ЛЕВОНА ХЕЧОЯНА - Тайная наука-это бесконечная 
семиосфера, которая представляет собой кодирование Вселенной и 
человека как по языковым признакам, так и по вторичным знакам. 
Семиосферой может стать и литература одного отдельного автора. 
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В прозе Левона Хечояна тайкые знания создают скоординированную 
семиосферу. Мировоззрение Хечояна основывается на этнической вере, 
что то же самое, что и на пьедестале точных космологических знаний, для 
того, чтобы охарактеризовать историю этого сложного и противоречивого 
периода армянского царства, а также для наблюдения за жизнью и 
деятельностью Аршака Второго в соотношении с Древом Жизни:

Ключевые слова: семиосфера, семиозис, тайная наука, Древо 
жизни, шифрование, расшифровка, этническая вера, генеалогическое 
дерево, энергия жизни.

SATENIK AVETISYAN - THE SEMIOTIC STRUCTURE OF THE TREE 
OF LIFE IN PROSE OF LEVON KHECHOYAN - The secret science is the 
infinite semiosphere, which is the coding of the Universe and man both by 
the linguistic signs and by secondary signs. The semiosphere can become 
the literature of a single author. In prose of Levon Khechoyan iconographic 
knowledge create a coordinated semiosphere. Khchoyan’s worldview is 
based on the ethnic credo, which is the same as on the pedestal of precise 
cosmological knowledge, in order to characterize the history of that complex 
and contradictory period of the Armenian Kingdom and to observe the life and 
activities of Arshak II in relation to the Tree of life. 

Key words: semiosphere, semiosis, secret science, the Tree of life, 
encryption, decoding, ethnicity religion, genealogical tree, life energy.
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ՀՈՎԻԿ ՉԱՐԽՉՅԱՆԻ ԿԵՆՍԱԳՐԱԿԱՆ ՎԵՊԵՐԸ*

Բա նա լի բա ռեր.- Ե. Չա րեն ցի կեր պա րը, Պ.Ս ևա կի կեր պա րը, վեպ, 
կեն սագ րա կան վեպ, Անդ րե Մո րո ւա, գրա կա նա գի տա կան վեր լու ծութ յուն, 
հե ղի նակ, պսի խո լո գիզմ, բա նաս տեղ ծութ յուն, պոեմ:

Հո վիկ Չարխչ յա նի ա նու նը ազ գա յին գրա կան շրջա նակ նե րում 
ա ռա վել հայտ նի դար ձավ նախ և  ա ռաջ 2004 թվա կա նին տպագր ված 
« Սու լա մի թա.Ս ևա կի մեծ սե րը» երկ հա տոր վե պի շնոր հիվ, ա պա լույս 
տե սավ «Ս ևա կի մահ վան ա ռեղծ վա ծը» /2005/ գիր քը, ո րից հե տո 2010 
թվա կա նին՝ « Չա րեն ցի կրա կո ցը» փաս տագ րա կան վե պը /են թա ժան-
րա յին բնու թագ րու մը հե ղի նա կինն է/: Հ. Չարխչ յա նը, ու սում նա սի րե լով 
մեր վե րո հիշ յալ հռչա կա վոր բա նաս տեղծ նե րի կյան քը, հատ կա պես 
նրանց կեն սագ րութ յան մի շարք կար ևոր դրվագ նե րը, ի րեն մատ չե-
լի վա վե րա կան նյու թե րի օգ տա գործ մամբ գրել է մեծ հե տաքրք րութ-
յուն ներ կա յաց նող եր կեր, ո րոն ցից « Սու լա մի թա. Ս ևա կի մեծ սե րը» 
և « Չա րեն ցի կրա կո ցը» կեն սագ րա կան վե պի ժան րա յին ա ռանձ նա-
հատ կութ յուն նե րի շրջա նա կում են ստեղծ վել, իսկ «Ս ևա կի մահ վան 
ա ռեղծ վա ծը» ու սում նա սի րութ յու նը վեր նագ րում նշված թե մա յի գրո-
ղա կան-լրագ րո ղա կան հե տաքն նութ յան արդ յունք հան դի սա ցող, հա-
րուստ վա վե րա կան նյու թի օգ տա գործ մամբ ստեղծ ված գիրք է, ո րը 
յու րո վի լրաց նում է երկ հա տոր կեն սագ րա կան վե պը և կա րող է նրա 
հա մար վեր ջա բան հան դի սա նալ: 

Հայ գրա կա նա գի տութ յան մեջ «կեն սագ րա կան վե պի»՝ որ պես 
վե պի ժան րի են թա ժան րա յին տե սա կի օ րի նա չա փութ յուն նե րի շուրջ 
ո րո շա կի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի ա ռի թով գրել են մի շարք ա վագ 
և կրտ սեր սերն դի նե կա յա ցու ցիչ գրա կա նա գետ ներ /Էդ.Ջր բաշ յան, 
Ս.Ար զու ման յան, Ս.Ա ղա բաբ յան, Հ. Թամ րազ յան, Ս. Սա րին յան, Ժ. Քա-
լան թար յան, Ս.Աբ րա համ յան, Ս. Դա նիել յան, Դ. Գաս պար յան, Ս. Մար-
գար յան/: Մի ջազ գա յին աս պա րե զում, մաս նա վո րա պես, ռուս գրա կա-
նա գի տութ յան մեջ տար բեր մաս նա գետ նե րի կող մից ա վե լի հա ճախ ու 
ա վե լի հան գա մա նա լի անդ րա դարձ ներ են կա տար վել: Հայ գրա կա նա-

* Հոդվածն ընդունված է տպագրության 06.09.2019 թ.:
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գետ նե րը կեն սագ րա կան կամ պատ մա կեն սագ րա կան վե պում մերթ 
տե սել են պատ մա վե պին բնո րոշ գե ղար վես տա կան օ րի նա չա փութ-
յուն նե րի դրսևո րում ներ1, մերթ դի տար կել պատ մա կեն սագ րա կան վե-
պի տի րույ թում /այդ պի սին է հա մա րում Էդ. Ջր բաշ յանն, օ րի նակ, Ա. 
Բա կուն ցի « Խա չա տուր Ա բով յան» ա նա վարտ եր կը/2: 

Գ րա կա նա գի տա կան հաս կա ցութ յուն նե րի, եզ րույթ նե րի բնո րո-
շում ներն ու սահ մա նում ներն, ինչ խոսք, հա ճախ մո տա վոր ճշտութ յուն 
ու նեն, այդ պի սին են նաև կեն սագ րա կան վե պի մա սին պատ կե րա-
ցում նե րը: Իսկ ե թե գրա կան այս տե սա կին պատ կա նող եր կե րը դեռևս 
հա մա կող մա նիո րեն ու սում նա սիր ված չեն, հաշ վի առ նե լով նաև ժա-
մա նա կա կից գրա կան նոր փոր ձե րը, ա պա պետք է հեն վել եր ևույ թի 
մա սին ար տա հայտ ված կար ծիք նե րի վրա կամ կա տա րել ինք նու րույն 
դի տար կում ներ: Կեն սագ րա կան վե պի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը 
գոր ծում են ա մեն դեպ քում վե պի ժան րի տի րույ թում, ո րը քիչ թե շատ 
մշակ ված է: Իսկ այս տեղ ար դեն նկատ վել է, որ վե պի ժան րը ու նե ցել 
է և  ու նի ա մե նա բազ մա զան դրսևո րում ներ, այն քիչ է են թարկ վում 
ո րո շա կի կա նո նա կարգ ման: Հատ կա պես վե պի ժան րա յին յու րա հատ-
կութ յուն նե րի կա պակ ցութ յամբ, խո սե լով դրա պատ մա կան զար գաց-
ման շուրջ, նշա նա վոր գրա կա նա գետ Մ. Բախ տի նը գրել է. « Ժան րը 
միշտ նույնն է և նույ նը չէ, միշտ միա ժա մա նակ և՛ հին է, և՛ նոր: Ժան-
րը վե րածն վում է և նո րաց վում գրա կա նութ յան զար գաց ման յու րա-
քանչ յուր նոր փու լում և տվ յալ ժան րի յու րա քանչ յուր ան հա տա կան 
ստեղ ծա գոր ծութ յան մեջ…»3: Վե պի ժան րի նո րօր յա զար գա ցում նե-
րին ու տե սա կան ըմբռ նում նե րին ժա մա նա կա կից հայ գրա կա նութ յան 
տե սա բան նե րից խնդրի ար ծարծ մանն անդ րա դար ձել է ճա նաչ ված 
գրա կա նա գետ Ժ. Քա լան թար յա նը4: Անդ րա դառ նա լով ար դի հայ գրա-
կա նութ յան մեջ բուն կեն սագ րա կան վե պի ար տա հայ տութ յուն նե րին՝ 
գրա կա նութ յան տե սա բա նը կար ծում է, որ այս են թա ժան րի նկա րա գի-
րը տա լու գոր ծում դեռ ա նե լիք ներ կան: 

Մեր հա մոզ մամբ ևս կեն սագ րա կան վե պի ժան րա յին օ րի նա չա-
փութ յուն նե րի բա ցա հայտ ման ուղ ղութ յամբ դեռևս շատ աշ խա տանք 
կա կա տա րե լու ար դի հայ գրա կա նա գի տութ յան մեջ: Վեր ջին տաս նամ-

1 Տե՛ս Ս.Արզումանյան, Սովետահայ վեպը, Երևան,1967, էջ 436:
2 Տե՛ս «Ակսել Բակունցի ստեղծագործությունը» հոդվածների ժողովածուն, Ե., 

1959, էջ 122:
3 Бахтин М.М.,Проблемы поэтики Достоевского, М., 1963, сс. 141-142.
4 Քալանթարյան Ժ., Ուրվագծեր արդի հայ գրականության, Երևան, 2006, էջ 121-

136:
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յակ նե րում ստեղծ վել են նոր կեն սագ րա կան վե պեր, ո րոնց գրա կա նա-
գի տա կան վեր լու ծութ յան են թար կե լու գոր ծըն թա ցը պետք է շա րու նա-
կել՝ կա տա րե լով նաև տե սա կան ընդ հան րա ցում ներ՝ հայտ նա բե րե լու 
հա մար վե պի ներ ժան րա յին այս տե սա կի գե ղար վես տա կան նո րօր յա 
դրսևո րում նե րի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը գեթ մեր գրա կա նութ յան 
մեջ:

Ն կա տի ու նե նա լով վե պի ժան րա յին և կեն սագ րա կան վե պի ներ-
ժան րա յին ո րոշ հիմ նա րար պատ կե րա ցում նե րը՝ մենք հակ ված ենք Հ. 
Չարխչ յա նի վե րո հիշ յալ եր կե րը քննա բա նել գե ղար վես տա վա վե րագ րա-
կան ար ձա կի բնա գա վա ռում կեն սագ րա կան վե պի գրա կան տե սա կին 
բնո րոշ հա մա կար գի շրջա նակ նե րում: Մա նա վանդ որ, մեր հա մոզ մամբ, 
ի դեմս Հ. Չարխչ յա նի մենք գործ ու նենք վա վե րագ րող-վի պա սա նի ստեղ-
ծա գոր ծա կան խառն վածք ու նե ցող ան հա տա կա նութ յան հետ: Նախ 
նկա տենք մի կար ևոր ա ռանձ նա հատ կութ յուն. Չարխչ յա նի « Սու լա մի-
թա. Ս ևա կի մեծ սե րը» և « Չա րեն ցի կրա կո ցը» վե պե րը ոչ թե մեր մեծ 
բա նաս տեղծ նե րի ողջ կյանքն են ներ կա յաց նում /ծննդից մինչև մա հը/, 
ին չը բնո րոշ է ժան րի ա վան դա կան սկզբունք նե րով գրված ար տա սահ-
ման յան ու ազ գա յին հե ղի նակ նե րի կեն սագ րա կան վե պե րին, այլ նրանց 
կյան քի կար ևոր կեն սադր վագ նե րը: Ե թե « Սու լա մի թա….»-յում Ս ևա կի 
կյան քի հատ կա պես հա սուն տա րի քի գոր ծու նեութ յան հա մա պատ կերն 
է մինչև մա հը, ա պա « Չա րեն ցի կրա կո ցը» վե պում հիմ նա կա նում մի 
քա նի տար վա՝ 1926-27 թթ. –ին բա նաս տեղ ծի կյան քում տե ղի ու նե ցած 
կար ևոր ի րա դար ձութ յուն նե րով լի շրջանն է պատ կեր ված: 

Հ. Չարխչ յա նի հա մար վա վե րա կան նյու թը այն քան ծա վա լուն է 
ե ղել, որ Պ.Ս ևա կի և Ե. Չա րեն ցի մա սին վե րո հիշ յալ կեն սագ րա կան 
վե պե րը գրե լիս նպա տա կա հար մար է հա մա րել ստեղ ծել նրանց կյան-
քի ի րա կան կե ցութ յան մա սին պատ կե րա ցում ներ, ո րոնց տի րույ թում 
նրանք ներ կա յա նում են և՛ որ պես բա նաս տեղծ, ժա մա նա կի ճա նաչ-
ված մտա վո րա կան, և՛ ի րա կան անձ նա վո րութ յուն, կեն ցա ղա յին հոգ-
սե րով, զգա ցո ղութ յուն նե րով, մտա հո գութ յուն նե րով, սի րով ու կրքե-
րով: Վե րո հիշ յալ եր կե րում պատ կեր ված կեն սադր վագ նե րը կար ևոր 
դե րա կա տա րութ յուն են ու նե ցել մեր մեծ բա նաս տեղծ նե րի կյան քում և 
ս տեղ ծա գոր ծութ յան մեջ: Կար ծում ենք, այս ա ռու մով ժա մա նա կա կից 
կեն սագ րա կան վե պի մի նոր տա րա տե սա կի հետ գործ ու նենք, ո րի 
նպա տակ նե րից մեկն է նո րա հայտ փաս տան յու թի օգ տա գործ մամբ 
ստեղ ծել ժո ղովր դի մեջ մեծ համ բավ ու նե ցող ու սիր ված բա նաս տեղծ-
նե րի՝ վա վե րագ րող-վի պա սա նի հա յաց քով դիտ ված զգա լիո րեն մտեր-
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միկ ու ի րա կան կեր պա րը: Բա ցա հայտ վում են նրանց ներաշ խար հում 
և  ա րարք նե րում դրսևոր ված ա ռեղծ վա ծա յին, են թա գի տակ ցութ յամբ 
թե լադր ված ա րարք նե րի հո գե բա նա կան ի մաս տա վո րում ներն ու 
դրսևո րում նե րը: 

Կեն սագ րա կան վե պե րին բնո րոշ դա սա կան ա վան դույ թի հա մա-
ձայն այս վե պե րում ևս  իր հե րոս նե րի վար քագ ծի ու մի ջա վայ րի պատ-
կեր մամբ հե ղի նա կը պահ պա նում է անց յա լի և  իր ապ րած ժա մա նա-
կաշր ջա նի միջև գո յութ յուն ու նե ցող կա պերն ու այ սօր էլ ըն դու նե լի բա-
րո յա կան ար ժեք նե րը: Ար դիա կա նութ յան հետ առն չութ յու նը վե պե րում 
ակ ներև է դառ նում նաև մար դու ներ սում և ն րա նից դուրս ե ղած քաո սի 
գե ղար վես տա կան բա ցա հայ տում նե րի շնոր հիվ, որ յու րո վի են ար տա-
հայտ վել մեր մեծ բա նաս տեղծ նե րի հո գե բա նութ յան մեջ և ն րանց ապ-
րած մի ջա վայ րում: Միա ժա մա նակ պետք է հա մա ձայ նել այն տե սա-
կե տին, որ «Ա մեն մի կեն սագ րութ յուն միֆ է»1, այլ կերպ ա սած՝ տվյալ 
հե ղի նա կի կող մից իր ընտ րած գրո ղի կյան քի շուրջ երևա կա յութ յամբ 
ստեղծ ված գե ղար վես տա կան տար բե րակ, ուր վեր ջի նիս կեր պա րը 
մարմ նա վոր վում է ո րո շա կի փաս տան յու թի, գրող նե րի, նրանց մտե-
րիմ նե րի նա մակ նե րի, գե ղար վես տա կան ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի, 
ժա մա նա կա կից նե րի հու շագ րութ յան և  այլ գրա կան աղբ յուր նե րի օգ-
տա գործ մամբ: 

Պ.Ս ևա կի մա սին վե պի ա ռա ջին գրքի՝ « Պա րույր Ս ևա կի կյան քի 
վե պը» վեր նագր ված իր խոս քում գրա կա նա գետ Դ. Գաս պար յա նը ըստ 
էութ յան նույն պես Չարխչ յա նի մեջ տես նում է գիտ նա կան վի պագ րո-
ղի օժտ վա ծութ յուն, ո րը Ս ևա կի կեն սա պա տու մի մեջ իր ու շադ րութ յու-
նը սևե ռել է հատ կա պես ան վա նի բա նաս տեղ ծի վա վե րա կան հիմ քով 
ստեղծ ված «սի րո վե պի» վրա: Այ սինքն՝ գրա կա նա գե տը « Սու լա մի թա.
Ս ևա կի մեծ սե րը» երկն իր ժան րով կեն սագ րա կան վե պի տի րույ թում է 
քննում ու գնա հա տում, ա ռանց այն ուղ ղա կիո րեն կեն սագ րա կան վեպ 
հա մա րե լու: Այս պես մտա ծե լու հա մար տե ղիք է տվել այն հան գա ման-
քը, որ այս գրքում հե ղի նա կի գերխն դիրն է ե ղել բա նաս տեղ ծի սի րո 
պատ մութ յու նը ներ կա յաց նել ի րա կան փաս տե րով, Ս ևա կի ու Սու լա-
մի թա յի միմ յանց գրած նա մակ նե րով ու բա նաս տեղ ծի գե ղար վես տա-
կան ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի օգ տա գործ մամբ, պատ կե րա վոր խոս քի 
ճկուն ու ճոխ հնարք նե րի, նրանց կեր պար նե րի հո գե բա նութ յունն ու 

1 WWW.riku.ru/coll8.htmlП.С.Глушаков,доктор филологии. Проблемы типологии 
и функционирования историко-биографического жанра в литературе русского 
зарубежья.
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ապ րում նե րը դի պուկ կա տար ված մեկ նութ յուն նե րի մի ջո ցով բա ցա-
հայ տե լու շնոր հիվ: «Այս պի սի փաս տա ցի, բա րե խիղճ ու ըն թերց վող 
գրքեր,- գրում է Դ. Գաս պար յա նը,- մեր ի րա կա նութ յան մեջ քիչ կան. 
Սա լուրջ գիրք է, և ն րա հե ղի նա կը՝ Հո վիկ / Հով հան նես/ Չարխչ յա նը, 
ար ժա նի է ա մե նա բարձր գնա հա տան քի: Այս տեղ նա ի րեն դրսևո րում 
է ոչ միայն որ պես սևա կա սեր, այլև սևա կա գիր, ոչ միայն Ս ևա կի կյան-
քի գաղտ նիք նե րի գի տակ, այլև հմուտ հե տա զո տող, ոչ միայն Ս ևա կի 
կյան քի պատ մութ յան տա րե գիր, այլև հա մար ձակ ու ան նա խա պա-
շար գրող-գրա կա նա գետ»1: Հա մա ձայ նե լով վե րո հիշ յալ գնա հա տան-
քի հետ, այ նո ւա մե նայ նիվ մեզ ա վե լի շատ հե տաքրք րում է այն, թե 
Հ. Չարխչ յանը հիշ յալ կեն սագ րա կան վե պե րում գրա կան այս են թա-
տե սա կի ա վան դա բար ըն դուն ված և  իր գրո ղա կան, ան հա տա կան մո-
տե ցում նե րի շրջա նա կում ինչ պի սի օ րի նա չա փութ յուն նե րից է օգտ վել: 
Այս տեղ անդ րա դառ նանք մի ի րո ղութ յան ևս, ո րը մեր՝ ազ գա յին, հայ-
կա կան մեն թա լի տե տի, ա վան դույթ նե րի հետ է կապ ված:

Գե ղար վես տա վա վե րագ րա կան բնույ թի վե պը գրե լիս Չարխչ յա-
նին հատ կա պես մտա հո գել է Պա րույ րի և Սու լա մի թա յի միմ յանց գրած 
նա մակ նե րը հրա պա րա կե լու, դրանց մի ջո ցով բա նաս տեղ ծի կյան քի 
պա տու մը ա վե լի հա վաս տի ու կեն սաթր թիռ ել ևէջ նե րով պատ կե րե լու 
և ն րա սի րեր գութ յան ի րա կան հե րո սու հի նե րին մատ նա ցույց ա նե լու 
գերխն դի րը: Դ րա գլխա վոր պատ ճառն, ինչ խոսք, մեծ բա նաս տեղ ծի 
հա րա զատ նե րի դժգո հութ յունն է, չէ՞ որ նրանց /և  ոչ միայն նրանց/ 
պատ կե րաց մամբ այդ նա մակ նե րը վար կա բե կիչ կա րող են լի նել մեծ 
բա նաս տեղ ծի կեր պա րի հա մար / Մոսկ վա յում ապ րե լիս Սու լա մի թա 
Ռուդ նի կի նկատ մամբ սի րո զգաց մուն քը ծնվեց ու գո յատ ևեց այն տա-
րի նե րին, երբ նա ար դեն ա մուս նա ցել էր մի այլ սի րած կնոջ՝ Նել լի Մե-
նա ղա րաշ վի լու հետ/: Սա կայն, ինչ պես հե ղի նակն է վկա յում, դրանք 
հրա պա րա կե լու ի րա վունք նա ու նե ցել է այն հան գա ման քի շնոր հիվ, 
որ նա մա կա գիր նե րը /և՛ Պա րույ րը, և՛ Սու լա մի թան/ հա մա ձայն են ե ղել, 
որ ի րենց նա մակ նե րը տպագր վեն: Բա ցի այս, քա նի որ կեն սագ րա կան 
վե պում մեծ գրո ղի կեր պարն ստեղ ծե լու մա սին է խոս քը. ուս տի կար-
ծում ենք տե ղին է վկայ ակո չել կեն սագ րա կան վե պե րի աշ խար հահռ-
չակ հե ղի նակ ու տե սա բան Ա. Մո րո ւա յի հետև յալ միտքը. «…ապ րել 
նշա նա վոր մար դու հետ, հաս կա նալ նրան, հիա նալ նրա նով՝ օգ տա կար 
է: Հիա նալ ոչ թե ան շարժ, սա ռը մար մար յա ար ձա նով, այլ՝ կեն դա նի 
մար դով, ինչ պի սին նա ե ղել է ի րա կա նում իր ու ժեղ և թույլ կող մե րով՝ 

1 Չարխչյան Հ., Սուլամիթա. Սևակի մեծ սերը, Երևան, Վան Արյան, 2004, էջ 5:
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հեն վե լով, սա կայն, նրա ու ժեղ կող մի վրա, չէ՞ որ այդ մար դը նշա նա վոր 
է, և  ե թե ստեղ ծել է բարձ րար ժեք ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներ, նշա նա կում 
է նա հաղ թա հա րել է իր թու լութ յուն նե րը»1: « Սու լա մի թա. Ս ևա կի մեծ 
սե րը» եր կում հե ղի նակն ստեղ ծել է Պա րույր Ս ևա կի կեր պարն՝ իբրև 
բուռն հրա պու րանք նե րով ապ րող և սի րո հզոր զգաց մունքն իր ստեղ-
ծա գոր ծա կան եր ևա կա յութ յան ու զգա ցո ղութ յուն նե րի աշ խար հում 
բա նաս տեղ ծութ յուն նե րի ու պոեմ նե րի վե րա ծե լու ինք նա տիպ ըն դու-
նա կութ յամբ օժտ ված բա նաս տեղծ: Դ րանց մեջ ա ռանձ նա նում է «Երգ 
եր գոց» քնա րա կան պոեմը, ուր բա նաս տեղ ծը նոր ժա մա նակ նե րի 
մար դու հա յաց քով է ի մաս տա վո րում բուռն սի րո դրա ման ու ա վար տը: 
Որ քան էլ ցավ է պատ ճա ռում սի րե լի կնո ջից բա ժան վե լը, բայց և  այն-
պես այն ող բեր գա կան ապ րում նե րի գիր կը չի մղում բա նաս տեղ ծին: 
Նա գի տի այդ կա ցութ յու նից դուրս գա լու ել քը, քա նի որ կյան քը շա րու-
նակ վում է նաև սի րա ծից բա ժան վե լուց հե տո: Ուս տի ու ժեղ կամ քով 
օժտ ված պոե մի քնա րա կան հե րո սը, որ բա նաս տեղծն է, այս պի սի ընդ-
հան րա ցում է կա տա րում. Դու կար ծես չկաս /Ու չես լի նե լու/Այլևս ինձ 
հա մար մե ռած ես կար ծես:/ Սա կայն ես գի տեմ,/Որ դու ան մահ ես,/Ինչ-
պես ան մահ է կրակն աշ խար հում./Այս տեղ կհանգ չի,/Կ վառ վի այ լուր:/
Եվ դու- ինձ հա մար- չե՜ս մեռ նի եր բեք,/Ինչ պես չի մե ռել/ Քո նա խա-նա-
խա- նա խա մայ րի կը,/Որ քո սի րե լի ա նունն էր կրում,/Իմ Սու լա մի՜ թա2:

Յու րա քանչ յուր ազ գի մեծ բա նաս տեղծն իր ապ րած կյան քով և 
գ րա վոր ժա ռան գութ յամբ դառ նում է իր ժո ղովր դի սե փա կա նութ յու նը: 
Ուս տի նրա կյան քի և գոր ծու նեութ յան, ստեղ ծա գոր ծութ յան ու սում-
նա սի րութ յու նը ա մե նա տար բեր, այդ թվում նաև կեն սագ րա կան վեպ 
գրե լու դի տանկ յուն նե րից կար ևոր է, անհ րա ժեշտ և  ու սա նե լի: Իսկ 
նշա նա վոր գրո ղի գրա վոր ժա ռան գութ յան կա պակ ցութ յամբ ար դեն Ա. 
Պուշ կինն է նշել. « Մեծ գրո ղի ա մեն մի տո ղը սե րունդ նե րի հա մար դառ-
նում է սուրբ մա սունք»3: Կար ծում ենք այս ուղ ղութ յամբ, ինչ պես ա սում 
են, մեկ նա բա նութ յուն ներն այլևս ա վե լորդ են: Իսկ կե սագ րա կան վեպ 
գրող նե րը միշտ պետք է հաշ վի նստեն նման պատ կե րաց ման հետ: 
Չարխչ յա նի վե պում Ս ևա կի նա մակ նե րի շնոր հիվ ա ռա վել լիար յուն 
ու կեն սա լի է դառ նում հայ մե ծա նուն բա նաս տեղ ծի մարդ կա յին կեր-
պա րը: Իսկ սա նշա նա կում է, որ հե ղի նա կն ստեղ ծել է մեր մե ծա նուն 
բա նաս տեղ ծի ոչ թե «մար մա րե ար ձա նը», այլ՝ կեն դա նի, մարդ կա յին 

1 Моруа А.,Шестьдесят лет моей литературной жизни: Сб.ст., М., 1977, с.47.
2 Պարույր Սևակ, Մարդը ափի մեջ, Երևան, Հայպետհրատ, 1963, էջ 288:
3 Пушкин А.С., Соб. Соч. Том Xll, Москва, 1949,ст.. 75.
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բազ մե րանգ նկա րա գիր ու նե ցող բնա վո րութ յու նը: Հայ բա նաս տեղ-
ծին սի րա հար ված հրեու հի Սու լա մի թա յի /օ րիոր դա կան ազ գա նու նը՝ 
Ռուդ նիկ/ կեր պա րը ու շագ րավ է դառ նում նրա նա մակ նե րի շնոր հիվ 
և վե պում դրանց հե ղի նա կա յին մեկ նութ յուն նե րով: Նա մակ նե րում ար-
տա հայտ վել են ե րի տա սարդ աղջ կա սի րո ինք նա տիպ խոս տո վա նութ-
յուն ներն ու զգա ցո ղութ յուն նե րի նրբե րանգ նե րը: Հե տա գա յում ար դեն, 
երբ Սու լա մի թան Իս րա յել էր տե ղա փոխ վել և ճա նաչ ման ար ժա նա ցել 
Շու լա միթ Շա լիթ ա նու նով՝ իբրև լրագ րող, Չարխչ յա նին գրած նա մա-
կում, անդ րա դառ նա լով իր ու Պ. Ս ևա կի սի րո պատ մութ յա նը խո րա-
թա փանց, ան կեղծ ու նրբան կատ հետ ևութ յուն է ա նում. «…այն աղ ջի-
կը վա ղուց չկա: Ես ար դեն ու րիշ մարդ եմ, ո րը երբ ևէ ճա նա չել է նրանց 
եր կու սին՝ Պա րույ րին և Սու լա յին / Սու լա մի թա յին-Գ.Խ/: Ես քնքշութ յամբ 
եմ հի շում նրանց, քա նի որ այդ աղջ կա սերն ա ռա ջինն էր՝ մա քուր ու 
ան մեղ, իսկ նրա նը վեր ջինն էր՝ ի մաս տուն և  ուժ գին: Այդ սի րո մեջ ջեր-
մա նում էին նաև ու րիշ նե րը: /« Դու՝ իմ վեր ջի նը թյու րի մա ցա բար և  իմ 
միա կը՝ ճա կա տագ րով»/»1:

Կեն սագ րա կան վեպ ստեղ ծե լու իր ո րո շա կի սկզբունք նե րով 
Չարխչ յանն ա ռաջ նորդ վել է նաև « Չա րեն ցի կրա կո ցը» եր կում: Իբրև 
կեն սագ րա կան վե պի են թա ժան րա յին տե սակ, վեր նագ րից հե տո հե-
ղի նակն ընդգ ծել է, որ այն « Փաս տագ րա կան վեպ» է: Ն ման բնու թա-
գիրն, ինչ խոսք, մատ նան շում է ընդ հան րա պես կեն սագ րա կան վե պին 
բնո րոշ վա վե րա կա նի ու գե ղար վես տա կա նի հա մադ րութ յու նը և դեռ 
անհ րա ժեշտ է պար զել, թե ինչ պի սի ներ դաշ նա կութ յամբ են հա մա-
տեղ վել դրանք այս ստեղ ծա գոր ծութ յան մեջ: Ան կա խութ յան շրջա նի 
հայ գրա կա նութ յան մեջ կեն սագ րա կան վե պե րի շար քում /Պ. Զեյ թունց-
յան, « Վեր ջին ար ևա գա լը», Հ. Հա կոբ ջան յան, «Ս պի տակ է դել վեյս ներ», 
«Առ կայծ ճրագ», «Ով մարդ կա յին ար դա րութ յուն», Ա. Թոփչ յան, «Եվ 
ան գամ մա հից հե տո», Սար գիս Վա հագն, «Ար շիլ Գոր կի» և  այլն/ վա վե-
րագ րա կան-փաս տագ րա կա նի և գե ղար վես տա կա նի հա մա դ րութ յան 
դի տանկ յու նից կար ծում ենք, ո րո շա կի ինք նա տի պութ յամբ աչ քի են 
ընկ նում նաև Հ. Չարխչ յա նի այս վե պե րը: 

Հե ղի նա կի կող մից ընտր ված փաս տան յու թե րի օգ տա գործ ման 
հիմ քում Ե. Չա րեն ցի կյան քի հեր թա կան, դրա մա տիզ մով հա գե ցած 
շրջա նի՝ ա ռա վե լա պես 1926-1927 թթ. յու րօ րի նակ, գե ղար վես տա կա-
նաց ված պատ մութ յունն է: Բա նաս տեղ ծի կեն սագ րութ յան այս հատ-

1 Չարխչյան Հ., Սուլամիթա. Սևակի մեծ սերը, երկրորդ գիրք, Երևան, Վան 
Արյան, 2004, էջ 460:



ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 2019-2

113

վա ծի պա տու մի շրջա նա կում բա ցա հայտ վում են նաև նրա ո րոշ եր-
կե րի /« Հի շո ղութ յու ններ Ուղ ղիչ տնից», ռու բա յի ներ, « Ձիու մռութ» և  
այլն/ ի հայտ գա լու ի րա կան ու հո գե բա նա կան նա խա պատ ճառ նե րը: 
Այս դեպ քում ըն թեր ցո ղին ձգում և հ րա պու րում է և՛ մեր հան ճա րեղ 
բա նաս տեղ ծի կյան քի ի րա կան դեպ քե րի տի րույ թում նրան առտ նին 
վի ճակ նե րում տես նե լու և թե՛ նրա հետ շփվող կամ առնչ վող ճա նաչ-
ված մտա վո րա կան նե րի, գրող նե րի /Ա. Բա կունց, Գ. Մա հա րի, Մ.Ար մեն, 
Ն. Զար յան, Շ. Կուր ղին յան, Մազ ման յան, Ա րուտչ յան և  ու րիշ ներ/ ներ-
կա յութ յու նը նրա շրջա պա տում: Վեպն ու շագ րավ է նաև Մա րիան նա 
Այ վազ յա նի վրա Չա րեն ցի կրա կո ցի հետ կապ ված դեպ քե րի ի րա-
կան ար ձա գանք նե րին ու քա րոզ չա կան նպա տակ նե րով սփյուռ քա-
հայ մա մու լում տպագր ված հոդ ված նե րում ե ղե լութ յան ար ծար ծում-
նե րի վկա յա կո չում նե րին հա ղոր դա կից դարձ նե լու ա ռու մով: Դ րանք 
բա նա սի րա կան հե տա զո տա կան աշ խա տան քի ու շագ րավ արդ յունք 
են գե ղար վես տա վա վե րագ րա կան սկզբունք նե րով ստեղծ ված վե պի 
տի րույ թում: Չա րեն ցի այս շրջա նի կեն սա պա տումն ի րա կա նաց նե լու 
հա մար Չարխչ յանն օգտ վել է բա նաս տեղ ծի ժա մա նա կա կից նե րի հի-
շո ղութ յուն նե րի ե րեք ժո ղո վա ծո ւից, ան կա խութ յան տա րի նե րին հրա-
պա րակ ված մա հա փոր ձի առ թիվ կազ մա կերպ ված դա տա վա րութ յան 
փաս տաթղ թե րից, ար ձա նագ րութ յուն նե րից: Վե րո հիշ յալ և  այլ վա վե-
րագ րա կան տպա գիր ու ձե ռա գիր նյու թե րը ներ կա յաց ված են այս գրքի 
«Օգ տա գործ ված աղբ յուր նե րի ցան կում»: Հայտ նի ի րո ղութ յուն նե րի 
շար քում հե ղի նա կը ար խի վա յին ո րո նում նե րի ըն թաց քում ի հայտ է բե-
րել նաև նոր կեն սադր վագ ներ, շրջա նա ռութ յան մեջ է դնում սփյուռ քա-
հայ մա մու լում տպագր ված նյու թե րը:

Բայց և  այն պես, կեն սագ րա կան վե պի հա ջո ղութ յան պայ մանն, 
այ նո ւա մե նայ նիվ, գե ղար վես տա կան ար ժա նիք ներն են, այն, թե հե ղի-
նակն իր ստեղ ծա գոր ծա կան եր ևա կա յութ յամբ որ քա նով է կա րո ղա ցել 
ստեղ ծել մեր մեծ բա նաս տեղ ծի մարդ կա յին, ի րա կան և  ոչ սո վո րա կան 
ու միան շա նակ դրսևոր վող ու ըն կալ վող կեր պա րը: Ե րի տա սարդ աղջ-
կա վրա կրա կե լու ան սո վոր դեպ քը դարձ նե լով կենտ րո նա կան թե մա՝ 
հե ղի նա կի նպա տակն է ե ղել բա ցա հայ տել մեծ բա նաս տեղ ծի ու ան հա-
տի բնա վո րութ յան, մարդ կա յին պահ ված քի, հո գե բա նութ յան, նե րաշ-
խար հա յին ապ րում նե րի դրսևո րում նե րը նաև են թա գի տակ ցութ յու նից 
ու ան գի տակ ցա կա նից ե կող ազ դակ նե րի ներ գոր ծութ յամբ: Վե պում 
թեև նկա րագր վում են գրե թե մեկ տար վա ըն թաց քում տե ղի ու նե ցած 
ի րո ղութ յուն ներ, բայց և  այն պես, բնա կա նա բար, անդ րա դարձ է կա-
տար վում նաև անց յա լի դեպ քե րին՝ ըստ հան գա մանք նե րի և  անհ րա-
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ժեշ տութ յան:
Չա րեն ցի նե րաշ խար հա յին ապ րում նե րի, մտո րում նե րի, զգաց-

մունք նե րի ու զգա յութ յուն նե րի հե ղի նա կա յին բա ցա հա յում ներն ու մեկ-
նութ յու նե րը մղում են կար ծե լու, որ Չարխչ յանն այս եր կում ստեղ ծել է 
Ե. Չա րեն ցի իր վար կա ծա յին տար բե րա կը: Այս ա ռու մով, կար ծում ենք, 
հա ջող վել է ան հա տա կա նաց նել Չա րեն ցի կեր պա րը թե՛ իր ա րարք-
նե րով և թե՛ բա րո յա հո գե բա նա կան նկա րագ րի, գի տա կ ցա կան ու են-
թա գի տակ ցա կան ներ սու զում նե րի բա ցա հայ տում նե րով: Մարդ կա յին 
եր բեմն ան հա վա սա րակ շիռ, սե ռա կան բնազ դի, հո գե բա նա կան այլ 
մղում նե րի տա րե րա յին դրսևո րում նե րով նրա վար քա գի ծը ցու ցադ րե-
լով՝ Չարխչ յա նը մի ո րո շա կի չա փով ար դա րաց նում է ըն թեր ցո ղի սպա-
սե լիք նե րը: Դ րան նպաս տում է այն, որ հե ղի նակն ի րա կա նում կա տար-
վա ծի շուրջ, որ քան հնա րա վոր է, վա վե րա կան ի րո ղութ յուն նե րի հիմ-
քով է ստեղ ծել կեր պա րի հո գե բա նութ յու նը և գե ղար վես տա կան մի ջա-
վայ րը: Իսկ կրա կո ցից հե տո Չա րեն ցի պահ ված քի բնա կա նութ յունն ու 
մեղ քի գի տակ ցու մը, քննի չին տված ան կեղծ ինք նա խոս տո վա նութ յու-
նը, ձեր բա կա լութ յու նը, դա տա վա րութ յու նը, ար դա րա ցի հա մար վող 
պատ ժի ըն դու նու մը Չա րեն ցի բնա վո րութ յան ան հա տա կա նաց ման 
կար ևոր ցու ցիչ ներ են: Դ րանց առ թած նշա նա վոր բա նաս տեղծ-հե րո-
սի վի պա կան մտո րում նե րը, կա րե լի է նաև հա մար ժեք հա մա րել տվյալ 
պատ մա կան ի րադ րութ յան պայ ման նե րում: Իսկ ան մեղ սու նա կութ յան 
վար կա ծի հիմ նա վո րու մը Ուղ ղիչ տա նը հո գե բույժ բժիշկ նե րի կող մից 
կա տար ված հո գե բա նա կան զննում նե րից հե տո, իր հեր թին ո րո շա կի 
հո գե բա նա կան գծեր է ա վե լաց նում մեծ բա նաս տեղ ծի և կեն ցա ղա-
յին-ի րա կան մար դու նրա կեր պա րին: Իբրև մեղ մա ցու ցիչ հան գա մանք 
Չա րենցն ին քը չի ըն դու նում այդ եզ րա կա ցութ յու նը, ո րի հա մար նա-
խա պատ ճառ էին հա մար վել Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի 
ժա մա նակ որ պես կա մա վո րա կան պա տե րազ մին մաս նակ ցե լու, կո-
տո րած նե րին, կռիվ նե րի զար հու րե լի տե սա րան նե րին ա կա նա տես ու 
մաս նա կից լի նե լու հան գա մանք նե րը: Իբրև ուղ ղա միտ ու ան մի ջա կան, 
ան կեղ ծո րեն ինք նաար տա հայտ վե լու հակ ված հո գե բա նա կան խառն-
վածք ու նե ցող անձ նա վո րութ յուն՝ հե ղի նա կը հա մո զում է, որ Չա րենցն 
ազն վո րեն ըն դու նում էր իր մեղ քը և պատ րաստ էր կրե լու օ րեն քով նա-
խա տես ված պա տի ժը: 

Չա րեն ցի բնա կան ան կեղ ծութ յունն ու ան մի ջա կա նութ յու նը ար տա-
հայտ վել է և՛ բնազ դա յին հա կում նե րի մեջ, և՛ թե գի տակց ված կեր պով 
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բա րո յա կան ար ժեք նե րի պահ պան ման հան դեպ: Այդ մա սին են վկա-
յում հատ կա պես կնոջ՝ Ար փե նի կի նկատ մամբ զղջման զգա ցո ղութ յան 
դրսևո րում նե րը, իսկ վեր ջի նիս մահ վան ժա մա նակ ու թա ղու մից հե տո 
իր խե լա հեղ ինք նա մո ռաց ու ծայ րա հե ղութ յուն նե րի մղող պահ ված քը, 
որ պատ կեր ված է մա հա ցած կնոջ շո րերն այ րե լու, ձեռ քի ու դեմ քի գիպ-
սե պատ ճեն նե րը պատ րաս տել տա լու, գե րեզ մա նա քա րը բե րե լու տպա-
վո րիչ դրվագ նե րում: Ար փի կի բա ցա կա յութ յան շրջա նում դե րա սա նու հի 
Ն վար դի և հատ կա պես օ րիորդ Մ. Այ վազ յա նի հան դեպ կար ճատև հրա-
պու րանք նե րի, սե ռա կան հա ճույք ստա նա լու ակն կա լութ յուն նե րի ու 
հա կում նե րի հա մե մատ Ար փի կի հան դեպ ան մար սի րո զգաց մունքն իր 
բա րո յա կան գե րա կա յութ յան շնոր հիվ մեծ բա նաս տեղ ծին շա րու նա կում 
է պա հել կյանքն ա վե լի հա վա սա րակշռ ված հա յաց քով գնա հա տե լու հո-
գե վի ճա կում: Եվ ա հա ծնվում է նաև այդ մի ջա դե պի գե ղար վես տա կան 
անդ րա դար ձը՝ « Ձիու մռութ» բա նաս տեղ ծութ յու նը:

Հ. Չարխչ յա նը, օգտ վե լով Չա րեն ցի դա տա վա րութ յան պահ պան-
ված և տ պագր ված նյու թե րից, կա րո ղա ցել է տե սա նե լի դարձ նել 1920-
ա կան թվա կան նե րի երկ րորդ կե սին Խորհր դա յին Հա յաս տա նում տե ղի 
ու նե ցող դա տա վա րա կան գոր ծըն թա ցը նաև իր այս բա ցա ռիկ դեպ քով: 
Ակ ներև է, որ այն հրա պա րա կայ նութ յունն ու մար դա սի րա կան ինչ-ինչ 
կող մեր պահ պա նել էր, մա նա վանդ, երբ հա մե մա տում ենք 1930-ա կան 
թվա կան նե րի երկ րորդ կե սի, մաս նա վո րա պես 1937 թ. ըն թաց քում տե-
ղի ու նե ցած դա տա վա րութ յուն նե րի հետ, ո րոնք անխ նա կեր պով ան-
հա տի պաշ տա մուն քի ստա լի նյան քա ղա քա կա նութ յան շրջա նում ոչն-
չաց րին ժա մա նա կի նշա նա վոր բազ մա թիվ հայ մտա վո րա կան նե րի, 
գրող նե րի, այդ թվում նաև Չա րեն ցին: Այս ա ռու մով բնու թագ րա կան 
է այն, թե ինչ պի սի սրտա ցա վութ յամբ է դա տա պաշտ պան Ե. Չու բա րը 
կա տար վա ծի կա պակ ցութ յամբ՝ ար տահայ տե լով իր և Չա րեն ցի պոե-
զիա յի գնա հա տող նե րի վե րա բեր մուն քը տե ղի ու նե ցա ծի նկատ մամբ 
ա սում իր պաշտ պա նա կան խոս քում. « Մենք դա տում ենք Չա րեն ցին՝ 
մեր ժա մա նա կա կից ա մե նա մեծ հայ բա նաս տեղ ծին: Ի հար կե, կա րող 
ենք հենց հի մա օ րեն քի տա ռին են թա կա մի ո րո շում կա յաց նել, բանտ 
ճա նա պար հել նրան և հե տո հան գիստ խղճով լքել այս դահ լի ճը: Ո՞վ 
կա սի, թե մե ղան չած կլի նենք մեզ վե րա պահ ված ի րա վուն քի ա ռաջ: 
Սա կայն ես ձեզ ա մե նայն պա տաս խա նատ վութ յամբ վստա հեց նում եմ, 
որ կգա մի օր, երբ մենք կզղջանք այդ հանգս տութ յան հա մար: Ե թե կու-
զեք կա րող եք այժմ ա սել, թե ես խտաց նում եմ գույ նե րը, թե չա փա զան-
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ցութ յան գիրկն եմ ըն կել, թե խղճմտանք եմ արթ նաց նում ձեր մեջ: Բայց 
հա վա տա ցեք՝ ան պայ ման գա լու է այդ օ րը, երբ բո լորս, անխ տիր բո-
լորս կկանգ նենք մեկ այլ՝ ա ռա վել ա հեղ դա տա րա նի ա ռաջ, ո րի ա նու-
նը կլի նի Ժա մա նակ ու Պատ մութ յուն: Եվ այդ դա տա րա նում ար դեն 
նե րո ղամ տութ յան պա կա սի հա մար մեզ չեն նե րի… Լ սու՞մ եք, չեն նե-
րի… Դահ լի ճը մե կեն ցնցվեց ու պայ թեց ծա փե րից»1: Մար դա սի րա կան 
ու նե րո ղա միտ վե րա բեր մունք Չա րեն ցի նկատ մամբ դրսևոր վեց նաև 
Ուղ ղիչ տա նը գտնվե լիս, կնոջ մահ վան կա պակ ցութ յամբ: Բար յա ցա-
կամ վե րա բեր մունք է դրսևոր վել նաև ժա մա նա կի բարձր պաշ տոն յա-
նե րի կող մից /Ա. Հով հան նիս յան, Ա.Մ ռավ յան/: Հատ կա պես ազ դե ցիկ ու 
տպա վո րիչ է նկա րագր ված կնոջ մահ վան ա ռաջ բե րած ապ րում նե րը: 

1926-1927 թվա կան նե րի գրա կան կյան քի ո րոշ կող մե րի մա սին 
պատ կե րա ցու մը ստեղծ վել է աղ մուկ հա նած մի ջա դե պի և դ րա նով 
պայ մա նա վոր ված գրող նե րի՝ նրա նկատ մամբ դրսևոր ված վե րա բեր-
մունք նե րի շնոր հիվ: Չա րեն ցի մտե րիմ ներն են այս շրջա նում ե րի տա-
սարդ գրող նե րից Ա. Բա կուն ցը, Գ. Մա հա րին, Մ.Ար մե նը, Վ. Նո րեն ցը: 
Ն րանք թեև հա ճախ են հայտն վում տար բեր դրվագ նե րում, սա կայն 
ի րենց ար ժա նի հո գե բա նութ յամբ ու հան գա մա նո րեն չեն ներ կա յա-
նում՝ իբրև գրա կան կեր պար ներ: Ն րանց ուր վագծ ված ներ կա յութ յու-
նը վե պի ակ նա ռու պա կա սա վոր կող մե րից մեկն է: Բայց և  այն պես 
նրանց հետ շփում նե րում Չա րեն ցի կեր պարն է բա ցա հայտ վում այս 
կամ այն չա փով: Ն րանց նկատ մամբ բար յա ցա կամ է բա նաս տեղ ծի վե-
րա բեր մուն քը, քա նի որ նրանք « Նո յեմ բեր» միութ յան ան դամ ներ էին, 
իսկ ա հա ՀՊԳԱ-ի ան դամ նե րի՝ Ն. Զար յա նի, Ա.Վշ տու նու, Վ.Ա լա զա նի 
նկատ մամբ Չա րեն ցի վե րա բեր մուն քը բա ցա սա կան էր: Ա մեն դեպ քում 
մեծ բա նաս տեղ ծը իս կա կան գրա կա նութ յան շա հե րի դիր քե րից էր 
գնա հա տում գրող նե րին, ուս տի այս եր կու գրա կան խմբա վո րում նե րի 
միջև ծա գած հեր թա կան առ ճա կատ ման ա ռի թով Չա րենցն ա սում է. 
«Չ հու սա հատ վեք: Ն րանք կընտր վեն, պաշ տոն ներ ու դիրք կզբա ղեց-
նեն, բայց մար դիկ դարձ յալ մեր գրքե րը կկար դան: Ես եմ ձեզ ա սում»2: 

Ան կաս կած ա ռա վել տպա վո րիչ են Ե. Չա րեն ցի և Ավ.Ի սա հակ յա-
նի առն չութ յուն նե րի մա սին պատ մող է ջե րը: Եր կու կող մե րի և  այ լոց 
պատ մած հու շե րի հի ման վրա վե պի հե ղի նա կը նրանց փոխ հա րա-
բե րութ յուն նե րի բար դութ յունն ա ռա վե լա պես ներ կա յաց նում է Չա-

1 Չարխչյան Հ., Չարենցի կրակոցը, փաստագրական վեպ, Երևան, Տիգրան Մեծ, 
2010, էջ 358-359:

2 Նույն տեղում, էջ 212:
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րեն ցի ըն կա լում նե րի, վեր հու շի ու վե րապ րում նե րի մի ջո ցով՝ նրանց 
հան դի պում նե րի /Գ լուխ ու թե րորդ «Ես այն չեմ այլևս, այն չեմ»/ մա-
սին պատ մող հատ ված նե րում: Չա րեն ցի կեր պա րը գե ղար վես տո րեն 
Չարխչ յա նը պատ կե րել է և՛ հե ղի նա կա յին, և՛  ուղ իղ խոս քի մի ջո ցով: 
Հե ղի նա կա յին խոս քով Չա րեն ցի ներ քին մտո րում նե րի, ապ րում նե րի, 
զգա ցում նե րի, վեր հի շում նե րի դաշ տի գե րա կա յութ յու նը վե պում դառ-
նում է գե ղար վես տա կա նութ յան նա խա պայ ման: Կար ծում ենք՝ մեծ 
բա նաս տեղ ծի մարդ կա յին, հո գե բա նա կան, ներ քին մար դու, ի րա կան 
կյան քով ապ րող ան հա տի պատ կեր ման չարխչ յա նա կան վար կա ծը 
մի ո րո շա կի չա փով քննութ յան դի մա նում է: Թեև մեծ բա նաս տեղ ծի 
կրքոտ, ան մի ջա կան խառն վածքն ու վար քա գի ծը հա ճախ ներ կա յաց-
ված է սա ռը, տրա մա բա նա կան վե րապ րում նե րի մի ջո ցով: Ինչ խոսք, 
որ նման մո տե ցու մը Չա րեն ցի դեպ քում /իբրև բարձր ին տե լեկ տի տեր 
մտա վո րա կան-բա նաս տեղծ/ ու նի նաև իր ար դա րա ցու մը: 

Չա րեն ցի բնա վո րութ յան, խառն ված քի, աշ խար հըն կա լում նե րի 
բար դութ յու նը, հա կա սա կա նութ յու նը, կեն սա կեր պի ու րույն բազ մա-
զա նութ յունն ու փի լի սո փա յա կան մտա ծո ղութ յու նը ի մաս տա սի րա կան 
խորհր դա ծութ յուն նե րով թերևս ա վե լի խտաց ված ու բան տում գրած 
նոր ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի հետ հա մա հունչ է ար տա հայտ վել տաս նե-
րորդ գլխում /«Խ ռո ված ըն դերք»/: Ուղ ղիչ տա նը Զ.Ե սա յա նը հան դի պում 
է բա նաս տեղ ծին, զրու ցում հո գե շահ թե մա նե րի շուրջ, հե տաքրքր վում 
է բան տում նրա գրած ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րով: Չա րեն ցը կար դում 
է այս տեղ գրած ռու բա յի նե րը, ո րոնք նո րութ յուն էին նրա պոե զիա յում: 
Դ րան ցում բա նաս տեղ ծը վե րաի մաս տա վո րում էր իր ան ցած ճա նա-
պար հը, ի մաս տա սի րա կան խորհր դա ծութ յուն նե րով, իր կյան քի դա ռը 
փոր ձով ու վեր ջին մի ջա դե պի հա րու ցած հետ ևանք նե րի ա ռաջ բե րած 
մտո րում նե րով գի տակ ցում կե ցութ յան հա րա փո փո խութ յունն ու ան հա-
տի ճա կա տագ րի ան կա յու նութ յու նը: Ա հա դրան ցից մե կը. / Դու ա մեն 
վայրկ յան քեզ ժխտում ես/Ու այդ պես ժխտե լով՝ հաս տա տում./ Պար-
տը վում ես դու քեզ ու հաղ թում ես,/ Սա կայն միշտ՝ այդ դու ես-ու դու1: 
Չարխչ յա նը ներ կա յաց րել է նաև Չա րեն ցի ինք նա մեկ նա բա նութ յու նը, 
ինչն այս դեպ քում լրաց նում է բա նաս տեղ ծի՝ իր հա մար ստեղծ ված նոր 
ի րադ րութ յան մեջ կրած հո գե բա նա կան վե րա փո խութ յուն նե րի շուրջ 
պատ կե րա ցու մը: Զ.Ե սա յանն ի րեն ու ղեկ ցող Միհր դատ յան ցի հետ զրու-
ցե լիս ա սում է. « Չա րենցն ու րիշ է: Նա, ինչ պես ֆրան սիա ցի ներն են սի-

1 Եղիշե Չարենց, Երկերի ժողովածու. 4 հատորով, հ. 2» Երևան, Սովետ. գրող, 
1986, էջ 94:
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րում ը սել, homme sensuel, զգա յութ յուն նե րու մարդ է»1: Վե պի գլխա վոր 
թե մա յի տի րույ թում հե ղի նա կը ցան կա ցել է բա ցա հայ տել բա նաս տեղ-
ծի մարդ կա յին ու ար վես տա գետ-մտա ծո ղի տե սա կի բազ մա կեր պութ-
յու նը՝ իր ողջ պոռթ կուն ան մի ջա կա նութ յան, ան զուսպ ան կեղ ծութ յան, 
կեն սա սի րութ յան ու աշ խար հա հիաց ման, կյանքն ու եր ևույթ նե րը փի լի-
սո փա յո րեն ըն կա լե լու, ժա մա նա կի քա ղա քա կան, կեն ցա ղա յին հան գա-
մանք նե րին նաև հար մար վե լու ու չհար մար վե լու նրա կեն սա կեր պը ցու-
ցադ րե լու մի ջո ցով: Իսկ այդ ա մե նի մեջ ինչ պես այս վե պում, այն պես էլ 
ընդ հան րա պես Չա րեն ցի վար քա գի ծը գնա հա տե լիս պետք է կար ևո րել 
հան ճա րեղ բա նաս տեղ ծի մտաս ևե ռումն իր գրա կան օժտ վա ծութ յու նը 
և ս տեղ ծա գոր ծա կան ու նա կութ յուն նե րը պահ պա նե լու, զար գաց նե լու 
նկատ մամբ: Դ րա ար տա հայ տութ յուն նե րից մեկն էլ « Հի շո ղութ յուն ներ 
Ուղ ղիչ տնից» /1927/ հու շակ նարկն էր, նրա ար ձա կի լա վա գույն ար տա-
հայ տութ յուն նե րից մե կը, ուր գե ղար վես տա կան վա վե րա կա նութ յամբ 
հիմ նա կա նում նկա րագ րում է այդ հաս տա տութ յան իր ժա մա նա կա-
վոր բախ տա կից նե րին՝ հա վա տա րիմ մնա լով կա լա նա վոր նե րի կյան քը 
պատ կե րող դա սա կան գրա կա նութ յան /օ րի նակ՝ Ֆ. Դոս տոևս կու «Գ րա-
ռում ներ մեռ յալ տնից» եր կի/ ա վան դույթ նե րին: Իսկ իր ճա կա տա գիրն 
ու կո չու մը ի մաս տա վո րե լու տե սանկ յու նից ու շար ժան է նաև 1929 թ. 
Ա.Մ ռավ յա նի մահ վան կա պակ ցութ յամբ նրա գրած չա փա ծո խոս քի՝ 
ի րեն ուղղ ված հետև յալ տո ղե րը. / Լոկ տո կա, որ ձիր քըդ չկոր չի՝ /Աշ խար-
հում ապ րում ես քա նի…/2:

 Այս պի սով, ակ ներև է, որ Հ. Չարխչ յանն իր կեն սագ րա կան վե պե-
րում Պ.Ս ևա կի և Ե. Չա րեն ցի կեր պար նե րը ստեղ ծե լիս գնա ցել է բարդ 
ու մե ծա գույն աշ խա տանք պա հան ջող ճա նա պար հով: Կար ծում ենք 
կեն սագ րա կան վե պեր ստեղ ծե լու նրա վե րո հիշ յալ ինք նա տիպ փոր-
ձե րը խոս տում նա լի ձեռք բե րում ներ են և կու նե նան շա րու նա կութ յուն: 

Գագիկ Վ. Խաչիկյան - ՇՊՀ-ի դա սա խոս, բա նա սի րա կան գի տութ-
յուն նե րի դոկ տոր, դո ցենտ: Ա ռան ձին գրքով տպագ րել է «Ա վե տիս Ա հա-
րոն յա նի գե ղար վես տա կան ար ձա կը» /2013/ ու սում նա սի րութ յու նը: 
Գի տա կան մա մու լում և գի տա կան աշ խա տութ յուն նե րի ժո ղո վա ծու նե-
րում ու նի չորս տասն յա կից ա վե լի տպագր ված հոդ ված ներ: Գի տա կան 
հե տաքրք րութ յուն նե րի շրջա նա կի մեջ են մտնում հայ գրա կա նութ յան 
նոր և նո րա գույն շրջան նե րի գրա կա նա գի տա կան ու սում նա սիր ման 
հետ կապ ված թե մա նե րը: 

1 Նույն տեղում:
2 Նույն տեղում, էջ 600:
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Г.В. ХАЧИКЯН - БИОГРАФИЧЕСКИЕ РОМАНЫ ОВИКА ЧАРХЧЯНА 
- В статье анализированы биографические романы О. Чархчяна 
«Суламита: большая любовь Севака» /2004/, «Выстрел Чаренца» 
/2010/. Подчеркивается, что автор в рамках жанровых особенностях 
биографического романа своеобразно сотварил образы известных 
армянских поэтов - Е. Чаренца, П. Севака. 

Ключевые слова: образ Е. Чаренца, образ П. Севака, роман, 
биографический роман, Андре Моруа, литературный анализ, автор, 
психологизм, стихотворение, поэма.

G. V. KHACHIKYAN - BIOGRAPHICAL NOVELS OF HOVIK 
CHARKHCHYAN - The article presents critics of H. Charkhchyan’s 
biographical novels – «Sulamita. The great love of Sevak» /2004/, «Charents’s 
shot» /2010/. The author originally presented the images of famous Armenian 
poets (E. Charents, P. Sevak) within the features of biographical novels. 

Keywords: the images of E. Charents, the images of P. Sevak, novel, 
biographical novel, Andre Maurois, literary analysis, author, Psykhology, 
poem. 
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ՔՆՆԱԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՍՈՒՐԵՆ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

Բ.գ.թ., ՀՀ ԳԱԱ Գրա կա նութ յան ինս տի տուտ

ԴԱՎԻԹ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԻ ՓՈՔՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԸ*

 Բա նա լի բա ռեր.- Դա վիթ Հով հան նես, կտա կա րան, ժա մա նակ, 
բազ մա ձայ նութ յուն, պոե տի կա, աշ խար հա յացք, հա մա կարգ, մշա-
կույթ, լե զու, գիրք:

 
Դա վիթ Հով հան նե սի և քն նա դա տութ յան երկ խո սութ յունն ընդ հա-

տում չու նի, քա նի դեռ, ինչ պես բա նաս տեղծն է ա սում՝ «հո գուս քար-
տեզն է թղթին իմ գծա ծը, իսկ սրտիս տե ղում դրված է լոկ մի՜ տող»1։ Բա-
նաս տեղծն իր կյանքն ա հա ին չու հանձ նում է «շա րու նակ վող գրքին», 
ո րը Սև գիրք է ան վա նում։ Գիրքն այդ ա հա չի վեր ջա նում այս էլ հար-
յուր և հա զար տա րի՝ թող նե լով բա նաս տեղ ծին «հե րո սա կան, սա կայն 
պարտ ված մի շարժ ման»՝ բա նաս տեղ ծութ յա նը և  եր գին, ո րի տա րեր քի 
մեջ «նետ վում (է) վեր ջին մի խևութ յամբ», հաղ թում նաև «ո թած ար-
յունն իր թանկ» (650): Դա վիթ Հով հան նե սը, սա կայն, խոս քի ո լոր տում է 
հնա րա վոր հա մա րում բա նաս տեղ ծի ճա կա տագ րի և գ րի միաս նութ յու-
նը։ Ուս տի իր՝ բա նաս տեղ ծի ճա կա տա գիրն ըն կա լում է գրի/գրքի, իսկ 
գի րը՝ իբրև ճա կա տագ րի ար տա հայ տութ յուն, որ, փո խա կեր պութ յամբ, 
մեկ նա բա նում են շար ժու մը միմ յան ցով։ Ուս տի ա սում է. 

- Պոետ նե րը մեռ նում են, իսկ պոե զիան՝ ոչ:
- Նա տար րա լուծ ված է բա ռում, որ հնչում ենք,
նա տար րա լուծ ված է օ դում, որ շնչում ենք, 
տար րա լուծ ված է սի րող աչ քե րում սի րող կնոջ,
տար րա լուծ ված է ա մե՜ն ին չում աշ խար հի,
և ՛ ա լիք նե րում եր ջան կութ յան պա հի,
և ՛ գա լիք նե րում ժա մա նա կի ա հի․․․
Եվ ՛ հա վեր ժա կան կոս մո սի մեջ մա հի։ (306)

Պոե զիան, ու րեմն, ինչ պես հա վե ժա կան Սիո նը, չի մեռ նում, ինչ պես 
պոետ ներն են մեռ նում, ինչ պես Սև Գիր քը, վկա յում են նաև պոե տին։ 

* Հոդվածն ընդունված է տպագրության 11.10.2019 թ.:
1 Դավիթ Հովհաննես, Ութը տող (Փոքր Կտակարան), Ե․, 2017, էջ 301 (այնուհետև 

այս գրքից մեջբերումներ անելիս կնշեք տեքստում էջահամարը)։
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Բա նաս տեղ ծի «ո թած ար յու նը», ուս տի, ինչ պես ճա կա տա գի րը նրա, 
տար րա լուծ ված է բա ռի և կե ցութ յան մեջ, որ ոչ միայն կյան քի, այլև 
մահ վան կոս մոսն է պահ պա նում «ժա մա նա կի ա հի գա լարք նե րում», 
գրի, մե ղե դու, կնոջ սի րո և մեր շնչած օ դի մեջ։ Սիո նը, որ հա վերժ է 
սա կայն, ոչ միայն կյան քի, այլև կո րուստ նե րի և  ող բի հայ րե նիք է, դե-
պի ուր դարձ է ե րա զում աք սոր յա լը, այն տե ղից վտար վա ծը՝ ինչ պես 
բա նաս տեղ ծը, որ աք սոր ված է պոե տա կան կտա կա րա նից, և, ինչ պես 
Մով սե սը, դե գե րե լով ա նա պա տում մի սե րն դի կյանք, հա յաց քը հա ռել է 
դե պի Սիո նի հո րի զո նը․․․ Հ նա րա վո՞ր է արդ յոք դար ձը, թե՞ պոե զիան, 
ինչ պես Գիր քը, անհ նա րին ե րազ է պոե տի հա մար մի այն պի սի ժա մա-
նա կում, երբ, ինչ պես ա սում է , «մե ղա վո րը ե՛ս չեմ, որ ան կու մը// գրվեց 
ա ռա վել, քան վե րել քը հա յոց» (238)։ Ուս տի վեր ջին ու թա տո ղում, որ 
«ռեք վիեմ ա նանձ նա կա նի» վեր ջին ա կորդն է, պոե տը ա սում է ՝ «ջա հել 
ժա մա նակ Երգ Եր գոց կար դա, ա հել ժա մա նակ՝ Ժո ղո վող», իսկ կյան քի 
վեր ջում՝ 137-րդ սաղ մո սից մի տող, որ աք սոր յալ նե րի ողբն է սաղ մո-
սում՝ « Բա բե լո նի գե տե րի ա փուն քին նստում էինք ու լա լիս» ( 685 )։ Ին-
չու՞։ Ո րով հետև աշ խար հը, որ ստեղ ծել է բա նաս տեղծն իր ձեռ քով, սի-
րո և վա յել քի խոս տում ներ ու ներ՝ ինչ պես Երգ Եր գո ցը, ի մաս տութ յան 
դառ նութ յուն՝ ինչ պես Ժո ղո վո ղը, սա կայն կյան քի վեր ջում ե րա զում է և 
հի շում Սիո նը, այն տեղ, ուր, «գե տի ա փի ու ռի նե րից կա խել էին(ք) մեր 
կտա կա րան նե րը (քնար նե րը)»։ Իսկ աք սոր յալ նե րին գե րե վա րող նե րը 
ու զում էին լսել նրան ցից օրհ նութ յան, հար սա նի քի և խ րախ ճան քի եր-
գեր։ Բայց, կոտր ված սրտով, դրախ տից դժոխք քշված բա նաս տեղ ծը 
ինչ պե՞ս կա րող է եր գել օրհ նութ յան և  օվ սան նա յի եր գեր․․․ « Թող լե զուս 
քիմ քիս կպչի», «թող իմ ա ջը մո ռա նայ ինձ, ե թե մո ռա նայ աք սո րը»,- 
ա սում է Աստ վա ծա շուն չը ( Սաղ մոս 137։1-9): Իսկ Դա վիթ Հով հան նե սը, 
վե րապ րե լով ժա մա նա կի դրա ման, ող բը և  ան կու մը, ինչ պես աք սոր յա-
լը, ընկղմ վում է ինքն իր մեջ և պատ մութ յան ո լորտ՝ փոր ձա ռութ յամբ 
ի մաստ նա նա լու, կեր պա վո րե լու ժա մա նա կը, ի րեն ու աշ խար հը։ Իբրև 
անկ ման վկա՝ Դա վիթ Հով հան նե սը, նմա նեց նե լով ի րեն Վիյ յո նին և, 
ինչ պես հան ճա րեղ դպիր Վիյ յո նը («երկ նա յին խու լի գա նը»՝ այդ պես է 
ան վա նում նրան Հ․ Մով սե սը ), ար ձա նագ րում է և կ տա կում «հա յոց 
գործք ու բանք», որ Կ տա կա րան է ան վա նում։ Ուս տի ա սում է. 

Այն հան ճա րեղ դպիր Վիյ յո նի նման
ես էլ ա հա իմ «Կ տա կա րանն» եմ գրում,
և  ար ձա նագ րում եմ հա յոց գործք ու բանք ,
որ պա տա հե ցան մեզ այս բարդ հանգր վա նում․․․
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- բայց ես չե՛մ կնքել դեռ իմ կտա կը, ո՛չ, 
- ես դեռ ապ րում եմ։ Եվ դեռ՝ շա րու նա կու՛մ: (238) 

Դա վիթ Հով հան նե սը, ու րեմն, վե րապ րե լով ժա մա նա կը, կեր պա-
վո րում է նաև մարդ կանց, ան հատ ներ, գոր ծե րը և բար քը նրանց, որ 
դեռևս 2012-ին հրա պա րա կեց « Տագ նապ ներ», 2014-ին՝ « Նոր տագ-
նապ ներ» ժո ղո վա ծու նե րում, իսկ ա հա 2017-ին՝ հետ մա հու՝ «Ու թը 
տող» ( Փոքր Կ տա կա րան)» վեր նագ րով ամ բող ջաց նե լով ու թա տո ղե-
րը։ Ան շուշտ, վեր ջին հա տո րում կան հա վե լում ներ, խմբագր վել է այն 
բա նաս տեղ ծի ձեռ քով և կար ծում ենք, ու նի նա խա պատ մութ յուն, որ 
բա ցատ րում է վեր նագ րի ի մաս տը մտահ ղաց ման ամ բող ջա կա նութ-
յան տե սանկ յու նից։ Ուս տի այն վեր լու ծե լու և  ամ բող ջաց նե լու հա մար 
անհ րա ժեշտ է անդ րա դառ նալ գրո ղի պոե տի կա յի և  աշ խար հա յաց քի 
միաս նութ յան գա ղա փա րին։ Եվ թեև զուտ մեկ նա բա նա կան ի մաս տով 
Դ․ Հով հան նե սի ու թա տո ղե րի պոե տի կա յի լեզ վա կան աս տի ճա նա կար-
գութ յու նը մենք բա ցատ րել էինք նա խորդ՝ «Ընդ հա տակ յա պոե զիա» 
գրութ յան մեջ, պետք է ա սել, չէր վրի պել այն բա նաս տեղ ծի հա յաց քից։ 
Խոս քը բա ռի նշա նա յին ի մաս տի և կա ռուց ված քի ներ քին շրջապ տույ-
տի մա սին է, որ մեր ե լա կետն էր, ին չը Ռ. Բար թը շրջապ տույտ է ան-
վա նում, Ժ․ Ժե նե տը՝ գլխապ տույտ։ Իսկ Հ․ Միլ լե րը բա ռի ըն կալ ման 
այս պի սի բնույ թը, որ նշա նի ի մաս տի և «կա ռուց ված քի» փո խա կեր-
պութ յուն ներն է նկա րագ րում, բա ցատ րում է թերևս նշա նի ի մաս տի 
ան ցու մը «կա ռուց ված քի» և հա կա ռա կը, շար ժումն այդ ան վա նե լով 
« Վեր ջին գիրք», ու րեմն և՝ Աստ վա ծաշն չի հայտ նութ յուն, որ պոե տի-
կա յի բաց հա մա կար գի մեկ նա բա նութ յուն է (Ռ. Բար թը մեկ նա բա նում է 
սա որ պես ան ցում (կամ շար ժում) «տեքս տի զրո յա կան աս տի ճա նից» 
ի մաս տի ո լորտ)։ Ի հար կե, Դ․ Հով հան նե սի պոե զիա յի աշ խար հա յաց քի 
հա մա կար գում այս տե սանկ յու նը կար նա խորդ՝ « Տագ նապ ներ»(2017) 
ժո ղո վա ծո ւում և մ նում էր մեկ նա բա նել այն, ին չը բա նաս տեղ ծի մտա-
հղաց մամբ վեր ջին հա տո րում ար տա հայտ ված է ար դեն վեր նագ րի 
ի մաս տի մեջ, որ բա նաս տեղ ծը Փոքր Կ տա կա րան է ան վա նում (ըն կա-
լում)՝ գու ցեև Կ տա կա րա նը, իբրև ամ բող ջութ յուն, հա մա րե լով պոե-
տա կան ողջ ժա ռան գութ յունն իր, այ լա պես չէր ա սի՝ «չեմ կնքել դեռ իմ 
կտա կը», ո րով հետև «ապ րում եմ և դեռ շա րու նա կում» ․․․

Դ․ Հով հան նե սի բա նա վի ճող ո գին, ան շուշտ, քննա դա տա կան, 
ժխտող և  ինք նաժխ տող, երկ խո սա կան աս տի ճա նա կար գութ յուն ու-
նի, որն ար տա հայտ ված է ու թա տո ղե րի պոե տի կա յի և լեզ վի մեջ։ Սա-
կայն, նախ քան դրա վեր լու ծու մը և  ամ փո փու մը, ա սենք, որ վեր ջին 
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եր կու « Տագ նապ նե րի» հա մա մաս նա կիցն է նաև «Գ րա կան թա թոս ներ 
կամ մի ջա կութ յան գե նե տի կան» գրութ յու նը («Գ րա կան թերթ», նո-
յեմ բեր, 2014)1, որն ար տա հայտ վում է «Առ ոմն Թա թոս» շար քում, ուր 
բա նաս տեղ ծը հղում է ա րել և սի րով նվի րել է մեզ․․․ Ծանր, պա տաս-
խա նա տու և, ան շուշտ, գնա հա տող հա յացք, որ ան վա նի բա նաս տեղ-
ծի ա նո ղոք վճիռն է՝ ուղղ ված ան տա ղանդ գրչակ նե րին, մա րիո նետ նե-
րին, բան սար կու նե րին․․․ Գ րա կան թա թոս նե րի դա սա կար գու մը մեր 
կող մից ոչ միայն պարզ հա մընկ նում էր բա նաս տեղ ծի ա սա ծին, այլև 
գրչակ նե րի բնու թագ րում, ո րով հետև նրանք հա վերժ են, տա ղան դի 
ու ղե կի ցը, քննա դա տին «շշպռո ղը» ( Շուկ շին), ում ան տա ղանդ լի նե լը 
Դ․ Հով հան նե սը հի վան դութ յուն է հա մա րում առ հա սա րակ։ Գ րա կան 
թա թո սը բա նաս տեղ ծի ըն կալ մամբ մարմ նա վո րում է «մեր ա վան դա-
պաշտ պոե զիան», նրա հա յաց քը «քա րան ձա վի» հո րի զո նից այն կողմ 
չի տես նում, միայն այն լի նի մեր քա րան ձա վը… Սա կայն գրա կան այս 
դուրսպր ծու կը՝ թա թո սը ա վան դա պաշտ, կեր պա վոր վում է կոնկ րետ 
գծե րով, բնա վո րութ յամբ, լեզ վով ու հա յաց քով։ Եվ թեև Դ․ Հով հան նե սի 
բա նաս տեղ ծա կան ըմբռ նու մնե րի հա մա կար գում ու նի ըն դա մե նը իր լո-
կալ տե ղը, բայց ա ռանձ նա ցու մը պայ մա նա վոր ված է կեր պա րի յու րա-
հատ կութ յամբ․ շնոր հա զուրկ է սա, բայց նվիր յա լի դի մակ ու նի։ Վ տան-
գա վոր ա ղանդ է թա թո սութ յու նը, որ տա նում է «բա ռա գե ջի լու ծը», և, 
ինչ պես հա վա տա վոր, պատս պար վում է գրա կան մե ծե րի՝ Չա րեն ցի, 
Տեր յա նի, Թու ման յա նի, Ի սա հակ յա նի ա նուն նե րի ետ ևում, բայց նույն 
ա մոլն է «ջան դակ», ա մու լը «բա նաս տերջ»։ Դ․ Հով հան նեսն, ան շուշտ, 
չի բա նա վի ճում (բա նա վի ճում են բա նաս տեղ ծի, այլ ոչ «բա նաս տեր ջի» 
հետ), այլ եր գի ծում է, ո րով հետև նրանք՝ թա թոս նե րը, չգի տեն, թե ինչ 
են ա նում․․․ Գր չա՞կ են, գրչկա նա խա՞նձ, թե՞ ոհ մակ՝ թա թոս նե րի ջո լիր, 
որ պար բե րա բար, ե ռան դուն, մարտն չող ու մո լի, ա վե րում են, «հա րա-
մում են բառն ու սատ կում», ինչ պես որ ծնվել են՝ գրա մո լութ յան ախ տով 
վա րակ ված։ Բայց այս մե կը, ում վկա յում է Դ․ Հով հան նե սը, իր ախ տով 
այն քան ի րա կան է՝ թերևս ան բու ժե լի, Դ․ Հով հան նե սի գրչով նկար ված, 
ո րի ա նունն սպա ռում չու նի․․․ Ինք նավս տահ է անմ տութ յան աս տի ճա նի 
և բա նաս տեղ ծի հոր դո րին՝ « Թա թո՛ս, տող մի՛ գրի, թու թուն ցա նի՛ր»,- 
սա, իբրև պա տաս խան, հո խոր տում է, քա նի՝ «ոս կե ղե նի կի կա պել (է) 
պատ րոն տաշ, // ձեռքն ա ռել հա յոց լեզ վի ա ղեղ ու նետ» (615), ե լել հրա-

1 Հոդվածի վերնագիրը, առանց հեղինակի հետ համաձայնեցնելու, խմբագրվել 
էր «Գրական թերթում», դարձել «Միջակության գենետիկան»՝ տեքստը թողնելով 
անփոփոխ։
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պա րակ, գրում է նաև «ախ պա րե նով», պոե զիա է սե պում, բայց թևեր 
չու նի հո գին, չի թևա ծում խոր փո սից վեր և շն չում-ար տաշն չում է թույն։ 
Եվ, քա նի որ «բռնված է ախ տով վատ», պոե զիա է հայ ցում Աստ ծուց, 
«սա կայն չի լսում Տերն ան տա ղան դի թա խանձ», «սա տա նան նույ նիսկ 
չի հեր թագ րում»։ Ուս տի նա հան ջում է բա նաս տեղ ծը կրկին, տես նե լով, 
որ բռնված է «ախ տով վատ», խղճա հար վում է և հոր դո րում է Թա թո-
սին, որ սա գրի, «գրի, որ ի մա նան՝ ինչ պես պիտ չգրել», և գու ցե, դրա-
նով, «գո մաղբ-պա րար տան յութ դառ նա», բա նաս տեղծն ինքն էլ շատ չի 
տանջ վի, որ ճիշտն է ա սել․․․ ճիշտ հոր դո րով դի մել։ 

Դա վիթ Հով հան նե սի «Ու թը տո ղը», իբրև ամ բող ջութ յուն, կտա կա-
րա նա յին հղա ցում է։ Բա նաս տեղ ծի աշ խար հա յաց քի և պոե տի կա յի 
ձևա վո րու մը հիմ նա յին ա ռու մով բա նա վի ճա յին բազ մա ձայ նութ յուն ու-
նի։ Բա նաս տեղ ծի ձայ նը միա խառն ված է պատ մութ յան, կեն սա փոր ձի 
և ժա մա նա կի հոս քե րին և դժ վար է տար բե րա կել, թե երբ է բա նաս-
տեղ ծը ին քը խո սում, երբ է հան դես գա լիս որ պես ու րիշ-ես։ Ա սե լի քի 
կենտ րո նում, սա կայն, ին քը՝ բա նաս տեղծն է, որ խո սում է ժա մա նա-
կի, պատ մութ յան և  ի րա կա նութ յան ա նու նից, ուս տի ստրուկ տու րալ 
ա ռու մով Դ․ Հով հան նե սի ու թա տո ղե րը լեզ վա կան ինք նութ յուն ու նեն՝ 
ձևա վո րե լով թե՛ բա նաս տեղ ծի ապ րում նե րի, մտո րում նե րի և հա յաց-
քի ամ բող ջութ յու նը, թե՛ պատ մութ յան և  ի րա կա նութ յան տեքս տը, ուր 
բա նաս տեղ ծի ե սը ու րիշ-ե սի փո խա կեր պութ յունն է իբրև այդ պի սին: 
Կա րե լի է ա սել թերևս, որ ար դի պոե զիա յում դժվար թե հնա րա վոր լի-
նի բե րել մի այլ բա նաս տեղ ծի օ րի նակ, ում պոե զիա յի հիմ քում, այդ քան 
«ծա վա լուն», խո սո ղը բա նաս տեղ ծի եսն է, որ լեզ վի/գրի միաս նութ-
յան մեջ կրում է նաև պատ մութ յան, ժա մա նա կի բազ մա ձայ նութ յու նը 
և  ինք նութ յու նը։ Ուս տի, այս ա ռու մով, Դ․ Հով հան նե սի «Ու թը տո ղը», 
պոե զիան առ հա սա րակ, ինչ պես Չա րեն ցի պոե զիան, ճա նա պար հի 
Գիրքն է այն ի մաս տով, ուր բա նաս տեղ ծի ե սի և պատ մութ յան նժար-
նե րը հա վա սար են միմ յանց։ Դա վիթ Հով հան նեսն, ուս տի, «Ու թը տո-
ղում» մշա կել է պոե տի կա յի ամ բող ջա կան հա մա կարգ։ Առն չութ յու նը 
Չա րեն ցի պոե զիա յին ար տա հայտ վում է նրա նում, որ, ինչ քան Դ․ Հով-
հան նե սը մո տե նում է Չա րեն ցի պոե տա կան ըմբռ նում նե րին, այն քան 
ամ բող ջա կան է ար տա հայ տում բա նաս տեղ ծա կան իր ինք նութ յու նը, 
որ բա ցա ռիկ օ րի նակ է ար դի պոե զիա յում, մեր գրա կա նութ յան մեջ 
առ հա սա րակ։ Հետ ևա բար, Դա վիթ Հով հան նե սի ըն կալ մամբ, Չա րեն-
ցը գրա կա նութ յան ա նունն է, ինչ պես Չա րեն ցի ըն կալ մամբ՝ Տեր յանն 
էր գրա կա նութ յու նը և  ա նու նը նրա․․․ Ուս տի Դա վիթ Հով հան նե սի պոե-



ՍՈՒՐԵՆ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 2019-2

125

զիան ևս, որ ծնվում է մի այլ ժա մա նա կի «ան կում նե րի սար սա փից», 
բա նաս տեղ ծի տագ նապ նե րի, ան կում նե րի, վե րելք նե րի դրա մա-
յի վե րապ րումն է, որ պոե տա կան ինք նութ յուն ու նի․․․ Բա նաս տեղծն 
ուս տի «մշա կում է» իր «Ars poetica»-ն, որն անց նում է պոե տի «De 
profundis»-ի, ու րեմն և՝ բա նաս տեղ ծի տխրութ յան խոր քից ե կող լա ցի 
մի ջով․․․ Դ․ Հով հան նե սը, սա կայն, «փոր ձում» է հաղ թա հա րել ճի չը, որ 
պաշտ պա նի պոե զիան։ Բա նա վե ճը ժա մա նա կի և  իր միջև վե րա ճում 
է սա կայն պոե տա կան ար վես տի տե սութ յան, որ քննա կան-վեր լու ծա-
կան բնույթ ու նի Դ․ Հով հան նե սի «Ու թը տո ղում»։ Բա նա վեճն, ու րեմն, 
բազ մա շերտ է, ծա գում է սա կայն սե փա կան կեն սա փոր ձից և  ա սում է․

Ես հին ամ րոց եմ- Պոե զիա յի պաշտ պան,
բայց ամ րոցն ամ րոց չէ - երբ չկա թշնա մի,
ե թե չի ար ժա նա ցել նա պա շար ման,
ե թե չի տե սել ցավ ու դա վեր Քա մի,
ե թե չի տե սել ահ ու մա հեր քա նի,
որ ան պա կաս են հին, մամ ռած ամ րո ցից․․․ 
- Բայց ես կան գուն եմ դեռ, և գ լուխս- ցից,
և  ու տում եմ ամ պեր, և խ մում եմ - քա մի։ (32) 

Սա, թերևս, ճա նա պար հի բա նաս տեղ ծի ինք նաբ նու թագ րումն է, 
որ պոե տի ու ղին ըն կա լում է իբրև մա քա ռում ցա վե րի, մա հե րի, դա վե-
րի դեմ և հ պար տութ յամբ է կրում պո ե զիա յի դա վա նութ յու նը՝ փայ փա-
յե լով նրա հնա րա վոր լի նե լու պատ րան քը՝ «ու տե լով ամ պեր», «խմե լով 
քա մի»։ Բա նաս տեղ ծը, սա կայն, ինչ պես ինքն է իր մա սին ա սում, «նո-
րա մոլ չեմ այն քան, որ քան հի նա վուրց եմ ի րոք»( 614) , «կանգ նած է 
խաչ մե րու կում հնի ու նո րի» ( 144), սրեր է ճո ճել, պարտ վել ինքն ի րեն 
ճամ փին և հաղ թել կրկին, այն քան, որ «կի սա ճամ փին մեր այս կյան-
քի մարդ կա յին» ( Դան թե), տա րի քով ի րե նից մեծ միայն Վար պետն է 
մնա ցել։ Բայց հայ րութ յու նը տա րիք չի ճա նա չում, «հաղ թան դամ» պոե-
տը հա սել է ար դեն ճա նա պար հի վերջ նա մա սին, երկ խո սում է կրկին 
ինքն իր և ժա մա նա կի հետ բա նաս տեղ ծութ յան ճա կա տագ րի, պոե տի 
և պոե զիա յի ինք նութ յան մա սին։ Ե րեկ վա նը՝ նա խորդ շրջա նի պոե տը, 
վա յե լում էր փառք և  ու ներ փող, ո րից զուրկ են նո րե րը։ Մինչ դեռ «կո րել 
է խոս քի ձույլ ար վես տը ոս կի» (300), «բա ռի հա կա գով նույն պես քիչ կա 
մեր օ րե րում» (301), խառն վել են ի րար ար վեստն ու ար հես տը։ Ու րեմն, 
ինչ՞ է մնում լի նել բա նաս տեղ ծին․ - «բա նաս տեղծ ապ րել- այս ստո րին 
երկ րում», որ տեղ մեր ժում են ի րեն, թեև գա լու է դեռ «ճիշտ ա սո ղը ,- 
և խ րե լու է յուր գնա հա տան քի ա սե ղը․․․ // ա՜յն հե տույ քը, ում կդա տի 
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գա լի՛ քը դեռ» ( 301)։ Ի՞նչ է գրում սա կայն բա նաս տեղ ծը և  ինչ պե՞ս ՝ 
«հան գա վոր ված վե րլի՞բր», «ան չափ-անկշ ռույթ»՝ պահ պա նե լով խոս-
քի ռիթ մը միայն, այն էլ ար տա սա նութ յան հա մար, ո րով հետև «հո գու 
քար տեզն է թղթին իր գծա ծը» (301)։ Ռիթ մը, հետ ևա պես, բա նաս տեղ-
ծի տո ղը դարձ նում է պիրկ և  ա ռա ձիգ, ո րով հետև այդ պի սի տողն է 
բա խում սրտի դու ռը՝ ինչ պես նշա նը ա հա գին, որ լավ գի տեին Չա րեն-
ցը, Տեր յա նը, ուս տի «ռիթ մը նրանց պոե զիա յի հիմքն էր», իսկ մնաց յա-
լը՝ «հան գու վան կը, չա փը, դակ տի լը հրձիգ» բա նաս տեղ ծը խոր հուրդ է 
տա լիս «հանձ նել պա հեստ»։ Ին չու՞։ Դ․ Հով հան նեսն իր խոր հուրդ ներն 
ուղ ղում է ինքն ի րեն, ո րով հետև, ինչ պես ա սում է՝ «ինչ պի սին կյանքն է 
- այն պի սին էլ պոե զիան»: Հետ ևա բար այն բա նաս տեղ ծը, ինչ պես այն 
նկա րի չը, ե թե չի կա րո ղա նում «դող դոջ ձե ռամբ գիծ քա շել», դառ նում է 
աբստ րակ ցիո նիստ, ուս տի սրբա զան բա ռի մու նե տիկ նե րին խոր հուրդ 
է տա լիս և  ա սում՝ «վեր լիբր գրե լուց ա ռաջ մտի՛ր Բա նի պա հեստ», ուր 
«հան գու վանկ, ռիթմ և չափ (է) պա հել, // վերց րու, օգ տա գոր ծիր- նոր 
ան ցիր վեր լիբ րին» ( 302)։ Այ լա պես չի փրկի նրան ո՛չ չա փը, ո՛չ դակ-
տի լը հրձիգ, ե թե չի «զգում ջայ լի տո ղա տա կը», «շշուն ջը մա հա մեր ձի»։ 
Եվ որ քան մերձ է բա նաս տեղ ծը կյան քին, «կյան քի գռեհ նե րին», ներշն-
չան քը տագ նա պով է լի, ո րով հետև մու սա նե րը ապ րում են ան գամ 
աղ բա նոց նե րում, ուս տի պոե տը ոչ թե ոգ ևո րութ յան հուրն է այն տեղ 
փնտրում, այլ․․․ «շշե րը դա տարկ»՝ ինչ պես Էն դի Ո ւոր հո լը, որ դա տարկ 
շշերն իր ար վես տը դարձ րեց և կո չեց փոփ- արտ։ Բա նաս տեղ ծը, հե-
տևա պես, հա կադր վում է «վսեմ բա ռի մու նե տիկ նե րին» նրա հա մար, 
որ պոե զիան կյան քից վեր են դա սում։ Մինչ դեռ բա նաս տեղ ծութ յան լե-
զուն (մեր լե զուն) ևս «իր ոս կե ղե նիկ, սեգ պա լատ նե րից» դուրս է ե կել, 
«մտել հետ նա բա կը պոե զիա յի»՝ ցույց տա լով «գայ լի ժանգ ժա նի քը»։ 
Դ․ Հով հան նեսն ա հա ին չու կտա կում է՝ տես նել կյան քի լա վը և վա տը։ 
Բա ռը, տո ղը պետք է լի նեն կեն դա նի, շնչեն կյան քով՝ ինչ պի սին շունչն 
է ժա մա նա կի, ուս տի, ինչ պես Ճա նա պար հի մեծն պոե տը, որ ե ղավ հո-
գևոր պետ, վկա, ա սում է՝ «կյան քի գռեհ նե րում դու կգտնես հան կարծ 
//մի հնչյուն, մի հանգ, մի մե լո դի», ո րով հետև՝ «հնչյունն է այդ աշ խար-
հը ստեղ ծում», իսկ բա նաս տեղ ծը , բռնե լով կծի կից ե լած ծայրն այդ 
թե լի, դուրս է քա շում «մի ո՜ղջ աշ խարհ, ո րը կոչ վում է բա նաս տեղ-
ծութ յուն» (ընդգ ծու մը իմն է.- Ս․ Ա․)։ 

Պոե զիան, հետ ևա բար, ինչ պես ա սում է Դ. Հով հան նե սը՝ «կյան-
քո՜վ պի տի ա պա ցու ցես»(«REQUIEM AETERNAM»): Այդ պի սին էր Չա-
րեն ցը, որ «գրեց իր ճա կա տագ րով» և «իր տո ղե րում հա սավ մինչև 
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բար ձունք նե րը վես», «ուր Տերն է նստում» (334): Բայց նա՝ բա նաս տեղ-
ծը, ին քը ե ղավ տեր, ո րով հետև գծագ րել է «մի սե պուհ քար տեզ» սի րո, 
հայ րե նի եր գի և տերն էր այդ տիե զեր քի։ Սա կայն ե թե ար յուն է տա-
լիս բա նաս տեղ ծը իր ա մեն մի տո ղին, ար նա քամ վում է նաև պոե տը։ 
Բայց նա իր բա ռե րից «տաք-տաք հա ցեր թխ (ում)», դնում է մեր կրծքի 
տակ, հո գում մեր վա ռե լով «բա ռե րի կար միր կայ ծե րը»։ Ին չու՞։ Ո րով-
հետև միայն այդ պես է բա ռը ող ջա նում, «գնում ստույգ մա հու», երբ 
բա նաս տեղ ծը իր դրախ տը և դ ժոխքն է տա նում մեզ և դ րա հա մար 
վճա րում թանկ գին՝ կյան քը իր․․․ Այն պես, ինչ պես « Սոկ րա տե սը թույն 
խմեց, և զ րույց ներն իր վա րեց այն քան,-//մինչև թույնն իր սև գործն 
ան խու սափ կա տա րեց» կամ, ինչ պես Սե նե կան, որ «դաս տա կի վերքն 
իր փա կում և բա ցում // և  ըն թաց քում ի մաս տուն բա նե րից էր խո սում» 
(425) : Ա հա այդ պես էլ Դ․ Հով հան նե սը, եր գի իր հնչյու նը թա փան ցում 
է հո ղից մինչև վե րի նը՝ խո հուն ու վսեմ, ո րի կծի կի ծայ րը ձգվում է ան-
դերգ րաուն դից, հաս նում մինչև բա ռի/ բա նի ո լորտ։ Ուս տի ա սում է. 

Իմ տողն ինքն ի րեն է գրում, իմ ձեռ քը շար ժում է վերն Աստ ված․
իմ աչ քը տես նում է այն, ինչ պահ ված է մարդ կանց աչ քե րից,
ա կանջն իմ լսում է ձայ ներ - նույ նիսկ շշուն ջով աս ված,
իսկ լե զուս ա սում է բա ռեր, որ քիմ քիս հա տակն են քե րում,
բայց ինձ ա սում են ՝ մի՛ տես, , մի՛ լսիր, ո չինչ մի՛ ա սա,
քեզ ոչ թե տա նում է Աստ ված՝ քեզ գայ թակ ղում է սա տա նան,
և շուրջդ դժոխք չէ, այլ ՝ դրախտ, մեղ րա գետ, մեղ րա հոս մի Քա նան, 
և քո դարձ դար ձիկ օ րե րում - վեր ջա պես ան դոր րի՜ դու հա սար: ( 422) 
Բա նաս տեղծն, ու րեմն, կեն դա նի խոս քի մու նե տիկն է, ինչ պես որ 

«զար մա նա լի ըն թեր ցո ղը այն բախ տա վոր», որ լսում է անլ սե լին, տես-
նում ան տե սա նե լին, սա կայն շուր ջը դժոխք է և «գրում է տե սա ծը(ս), 
լսա ծը(ս)- ո չինչ ա վե լի»։ Գ րի չը պոե տի շար ժում է դևը, գայ թակ ղում 
սա տա նան, որ չի «խոս տա նում փառ քեր, այլ գցում է չոր մի Հա յաս-
տան, // և  աչք(ս) է կո խում վա տը, նսե մը, ստորն ու դժոխ քը» (423)։ 
Սա կայն կան պոետ ներ, ո րոնք «վե րից չեն նա յում վար», թռչկո տում 
են ե թե րում, լեզ վա գետ են, չեն պղծում շուր թե րը ի րենց նզով քի բա ռե-
րով և «նրան ցը՝ Բառն է մե ծա տառ, Բանն է վսեմ ու երկ նա յին» (424)։ 
Հե տևա բար Դ․ Հով հան նե սի բա նա վե ճը, զուտ աշ խար հա յաց քա յին 
ի մաս տով, ուղղ ված է ոչ թե պոե զիա յի ո գուն, այլ, հա նուն պոե զիա յի, 
կրում է խա չը Որ դու, ում բա ռը ծնվում է ապ րու մից (ապ րու մակ ցու մից) 
և հո գու հա տակն է քե րում, շա լա կում ցավն այս աշ խար հի, եր գում, ինչ 
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տե սավ ու լսեց․․․ 
Դա վիթ Հով հան նե սի ըմբռ նու մը, ան շուշտ, մշա կու թա յին հիմք ու-

նի։ Պոե զիան և պոե տը ճա կա տագ րով և  ինք նութ յամբ կրում են ժա-
մա նա կի ո գին և  ար տա հայ տում բա ռը և բա նաս տեղ ծութ յու նը։ Ուս տի, 
մեկ նա բա նե լով բա նաս տեղ ծութ յան ծնուն դը, Դ․ Հով հան նե սը մեկ նա-
բա նում է․

․․․ Բա ռը՝ խա րիսխն է տո ղի, տո ղը՝ բա նաս տեղ ծութ յան,
իսկ բա նաս տեղ ծութ յան խա րիս խը՝ մե տա ֆորն է,
որ խոսք է հայտ նիի մա սին - ան հայտ ու թարմ,
և հենց դա՛ է պոե զիա յի միակ մե ղա վո րը,- 
որ պա հում է նա վը իր տե ղում,- և չի թող նում, 
որ ժա մա նա կի հող մե րը նրան տա րու բե րեն,
-ու մերթ սուզ վում է նա վը, ու մերթ ել նում է ե րես,
բայց միշտ մնում է իր տե ղում, և ՝ պոե զիա յի կող մում։ ( 592) 

Բա ռը և տո ղը, հետ ևա պես, Դ․ Հով հան նե սի պոե զիա յում ստրուկ-
տու րալ միաս նութ յուն ու նեն, որ հնա րա վոր է բա ցատ րել մե տա ֆո րի 
ի մաս տի ըն կալ մամբ։ Ա վե լի ճիշտ, այն շրջապ տույ տի ըն կալ մամբ, որ 
նկա րագ րում է Դ․ Հով հան նե սի ու թա տո ղե րում ան ցու մը բա ռի ի մաս-
տից իր ա ռար կա յա կան նշա նա կութ յա նը և հա կա ռա կը, որ խոսք է 
հայտ նիի մա սին՝ ան հայտ ու թարմ։ Սա է, որ «պա հում է նա վը իր տե-
ղում», որ նշա նա կում է՝ լե զուն է, որ ի մաս տի իր հո րի զո նում կրում է ժա-
մա նա կի ո գին՝ սուզ վե լով և  ի հայտ գա լով, բա ցա հայ տում նոր ի մաստ 
և նոր ո գի։ Մե տա ֆո րը ա հա ին չու Դ․ Հով հան նե սի մեկ նա բա նութ յամբ 
մարդն է, որ իր ան վան ու էութ յան մեջ կրում է ժա մա նա կի ո գին, ար-
տա հայ տում է ժա մա նա կը, հա յաց քը, ապ րում նե րի հա կա սութ յունն ու 
դրա ման, ուս տի, մեջ բե րե լով Դի լըն Թո մա սի տո ղը, ա սում է․

«Man, be my metaphore!»:
- Այ սինքն՝ բա նաս տեղ ծութ յուն։ 
Բայց ոչ՝ «պայ ծառ ու լու սա վոր»,
ինչ պես մեր փոքր ա ծուն
ար տադ րել է դա րեր -
ջան քով մի ա պարդ յուն,-
այլ՝ ա նո ղոք ու ա հեղ ․․․
-Այ սինքն՝ բա նաս տեղ ծութ յուն։ (11)

Ա նո ղոք ու ա հեղ մար դը մե տա ֆո րի, այ լա բա նութ յան ի մաս տի 
կրողն է, որ լե զուն է պահ պա նում, լեզ վի նշա նա յին ի մաս տի մեջ փո-
խա կերպ վում՝ ձևա վո րե լով Դ․ Հով հան նե սի Կ տա կա րա նը, ո րը գրքի 
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նա խա տիպն է և  ար տա հայ տում է լեզ վի հո րի զո նը, որ բա ռի/բա նի հո-
րի զոնն է նաև, այ սինքն՝ պոե զիան, կամ որ նույնն է՝ բա ռի/բա նի գո յա-
բա նա կան ար տա հայ տութ յու նը ․․․

- Բ -
Ռա սի նը մի ա ռի թով նկա տել է․«Ես մտա ծում եմ ոչ ա վե լի լավ, քան 

Պ րա դո նը և Կո րա կը, բայց գրում եմ նրան ցից լավ1: Դա վիթ Հով հան նե-
սի պոե տա կան ըմբռ նում նե րում այս միտ քը ար տա հայտ վում է յու րո-
վի։ Հարցն այն է, որ «Ու թը տո ղը», իբրև Փոքր Կ տա կա րան, գրքի նա-
խա տիպն է, որ ամ բող ջաց րել է բա նաս տեղ ծը՝ ամ բող ջա կան հրա տա-
րակ վե լով 12-ից 33-րդ տագ նապ նե րը։ Իսկ յու րա քանչ յուր տագ նապ, 
ա ռան ձին վերց րած, ու նի ներ քին հա մա կարգ վա ծութ յուն, և , ան շուշտ, 
ինչ պես Վա լե րին է ա սում, Դ․ Հով հան նեսն էլ կա րող նույ նը հա վե լել՝ 
«տեքս տը ես ինքս եմ»։ Ուս տի յու րա քան չուր տագ նապ, ա ռան ձին 
մեկ նա բա նութ յամբ, բա նաս տեղ ծը ներ կա յաց նում է որ պես տեքս տի 
ամ բող ջութ յուն, իսկ ընդ հա նուր հա մա կար գում, ստրուկ տու րալ միաս-
նութ յամբ, հան դես է գա լիս իբրև նա մակ, որ գրքի գա ղա փարն է ար-
տա հայ տում։ Հետ ևա բար, մենք կա րող ենք «Ու թը տո ղը» մեկ նա բա նել 
թե՛ ընդ հա նուր հար ցադ րում նե րի, թե՛ տագ նապ նե րի ներ քին կա ռուց-
ված քի վեր լու ծութ յամբ, թեև նա խընտ րե լին բա նաս տեղ ծի աշ խար-
հա յաց քի և պոե տի կա յի վեր լու ծութ յունն է, ո րը ու նի ստրուկ տու րալ 
միաս նութ յուն գրքի ընդ հա նուր հա մա կար գում: Դա վիթ Հով հան նե սը 
թերևս սա նկա տի ու նե նա լով, բա նաս տեղ ծութ յան տա րա ծութ յու նը, 
իբրև պոե զիա յի ար տա հայ տութ յուն, ըն կա լում է որ պես «ու թը տող», 
որ պոե զիա յի հայ րե նիքն է, բա նաս տեղ ծութ յան և հայ րե նի քի ճա կա-
տագ րի միաս նութ յու նը. 

Հայ րե նիք ենք մենք այս հողն ան վա նել
կի սա կախ յալ կամ կի սաան կախ.-
ե թե մի ջից այդ «կի սան» էլ հա նենք՝
ա վե լի շատ կախ յալ, քան թե՝ ան կախ:
Սա ի՜մ եր կիրն է-փո՛ քըր, ան հար մա՛ր,
որ հա զիվ ութ տող է տե ղա վո րում…
-Իսկ ութ տո ղից շատ գրե լու հա մար՝
ոտ քըդ պիտ եր կա րես թշնա մու հո ղում: (177)

Եվ, քա նի որ բա նաս տեղ ծը չի ընտ րել ո՛չ պոե զիան, ո՛չ հայ րե նի քը, 
այլ ճա կա տա գի րը նրան՝ այն էլ եր գե լու հա մար վթար ված և «ա ներգ 

1 Жерар Женет, Фигурщ, Т. 1, М. 1998, ст. 206 
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մեր դա րում»՝ չլի նե լով մոգ և մար գա րե, ա պա պոե զիան դրախ տի և 
դ ժոխ քի միջև հայտն ված քա վա րանն է, որ կա րող է մեղ մաց նել «բոմբ-
յու նը երկն քում»: Այդ պես Դան թեն ա րեց, երբ «դժոխքն ու դրախ տը 
հան դի պեց րեց ի րար», բայց «ա րան քում քա վա րա նը դրեց»: Մինչ դեռ 
Այս մար դը՝ ֆլո րեն տա ցին, որ դժոխ քից էր դար ձել, նրա մա սին խո սում 
էին «կա նայք խո նար հու մով», իսկ մեր ի րա կա նութ յան մեջ պոե տը և 
պոե զիան աք սոր յալ են, վտա րան դի, և Դ. Հով հան նե սը «չի ընտ րել 
դժոխքն ի րեն բնա կա վայր», այլ «դժոխքն է ինձ(ի րեն) ընտ րել բնա կիչ 
մի վայ րի,// ո րը մենք հոր ջում ենք՝ հա յու Հայ րե նիք» (171): Ա հա ին չու 
հա յը պոե զիան ըն կա լում է որ պես «մի վայ րի Ա վա րայր», որ, ինչ պես 
իր պատ մութ յան բա զում դրվագ նե րում, այն պես էլ այ սօր, «կռվում է 
ոչ թե հին ու նոր թշնամ յաց դեմ», այլ «կռիվ(ս) է տա լիս ինքն իր դեմ» 
(171): Իսկ բա նաս տեղ ծը եր կիրն իր տես նե լով կրկին բռնա բար ված, 
որ « Հայ րե նիք են ո մանք ան վա նում», ին քը «հոր ջում է գե րեզ մա նոց 
եր գի»: Մինչ դեռ պոե զիան քա վա րանն է դժոխ քի և դ րախ տի միջև, որ 
օ տար ված է և  օ տա րել է նաև բա նաս տեղ ծին: Դ. Հով հան նեսն ա հա ին-
չու ըմ բոստ է դար ձել, խռո վա րար, թեև պոե զիա յի ամ րո ցը նվա ճե լու, 
պա րիսպ նե րը ա մուր պահ պա նե լու հա մար թշնա մուց, ան տա ղան դից 
և «բա նաս տեր ջից», հա վեր ժա կան բա նա վեճ է մղում նրանց դեմ, որ 
երկ րա խո սա կան նա խա հիմք ու նի և  ընդգր կում է գրա կան ըն թաց քի 
ողջ տե սա դաշ տը և  ա սում է.

Ես ա տու՛մ եմ յամբ-ա նա պեստ յան թմբի րը
և հան գու վան կը մեր ա վան դա կան, վսեմ,
և  ինձ փրկում է լոկ դի վեր սանտ դակ տի լը՝
յուր նա խա վեր ջին վան կի ոչ նաիր յան
շեշ տով սոս կա լի, ինչ պես որ մեր կյան քում
սոս կա լի, բայց ցա ն կա լի բա նը թա քուն
շար ժում է բանտ ված կյան քի-մի ո՜ղջ օվ կիան: (123)

Սա է պատ ճա ռը, որ Դ. Հով հան նե սը նա խընտ րում է բա ռի ընդ հա-
տա կը, որ «հո գու հա տակն է քե րում»՝ չի մա նա լով իր չա փը եր բեք սի րո 
ու ա տե լութ յան մեջ, ո րով հետև այլ աշ խար հի ե րա զանք ու նի բա նաս-
տեղ ծը, ուր չկա «սահ ման կրքե րին» («Ու ես չի մա ցա»): Ուս տի, ինչ-
պես Չա րեն ցը, որն ա սում է՝ «երբ քա շում է դակ տի լը-ըմ բոս տա ցի՛ր», 
այն պես էլ Դ. Հով հան նե սը, «ի փա ռա բա նութ յուն պոե զիա յի», գրում է 
«ըն հա տակ յա պոե զիա», որ պետք է ըն կա լել իբրև այն պի սի «պայ մա-
նա կա նութ յուն», որ ա նեղծ լեզ վին «չի կա րող դնել եղծ» և տա լիս է հա-
սա րա կութ յա նը «ըս կան դալ-վասն վսեմ պոե զիա յի առ քի»:Եվ ինչ պես 
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«խրուս տա լի խա նու թում հայտն ված ան կիրթ, տա րերկր յա մի փիղ,//
որ պես բարձր հա սա րա կութ յան մեջ հան կարծ հայտն ված մի վրի ժա-
ռու տա կանք՝// ջար դում է ա հա նրա բո լոր օ րենք նե րը բա ռի պաշ տո-
նա կան մի ֆի…»(450): Ա հա ին չու ա սում է՝ «քննա դատ նե րը ինձ в упор 
չեն ըն դու նում», «ձայն չեն տա լիս փակ մրցույթ նե րում», ո րով հետև՝ 
«բառն իր օ րոր-շո րոր չե ղավ», այլ «թղթին իջ նում է որ պես քար», պայ-
թում ինչ պես ար կը, բայց՝ «նա խա վեր ջին վան կի ոչ նաիր յան շեշ տով», 
ինչ պես մեր կյան քում սոս կա լի… Դ. Հո վան նեսն, ին չպես Պետ րո սը, 
ի րեն ան վա նում է «ու րա ցող», որ ե ղավ այն վկան, որ, հա նուն պոե-
զիա յի (իսկ Պետ րո սը՝ հա նուն Ք րիս տո սի), «գլխի վայր գնաց խա չի»: 
Մե ղա վո՞ր չէ մի թե պոե տը, որ «հե ռու նե րից լույս չի բե րել», ինչ պես 
նաիր յան քա ղա քի ող բա սա ցը՝ Չա րեն ցը, որ «հա նուն մեղ քի», իր կյան-
քով էր ու զում հա տու ցել, որ պես զի «ու րիշ զոհ» չպա հանջ վի ի րե նից 
բա ցի… Այդ պես էլ մե րօր յա պոե տը, ով, ինչ պես ա սում է՝ «ո՛չ աջ ես, ո՛չ 
ձախ, ո՛չ կար միր, ո՛չ սև, ո՛չ դե մոկ րատ ես, ո՛չ սո ցիա լիստ», ան կու մի-
կորս տի եր գի կող քին հա վե լե լով՝ 

Ես ան կա խութ յան զան գը հնչեց րի,
ե ղա քա րո զիչ ու պատ գա մա խոս,
և  ա զա տութ յան սեր մե րի ցրիչ
ե ղա ցե լե րում-խո պան ու կա րոտ… (479)

Բա նաս տեղծն, ու րեմն, ա մե նայ նի մաս նիկն է՝ ա մեն ին չի մեջ և  
ա մե նուր, որ վկա յում է ինչ պես Պետ րո սը, ինչ պես վկա յում է ա նա պա-
տի ո րո նո ղը՝ Մով սե սը, որ քա ռա սուն տա րի դե գե րում է ա նա պա տում՝ 
հա յաց քը հա ռած գե տից այն  կողմ, ուր հա վեր ժա կան հայ րե նիքն է: 
Ա զա տութ յան սեր մե րի ցրիչ է նա, որ հո ղի մեջ է մեռ նե լու ինչ պես հա-
տի կը՝ բազ մա նա լու հա մար, ուս տի նա «քայ լում է ա կա նա պատ դաշ-
տում», որ հայ րե նիք է կոչ վում, մեր ժե լով և  իր մի ջից հա նե լով ստրու-
կին, նա խընտ րա կան քա րո զի չին, մեր ժե լով մեր ժում կրկին նրան, ով չի 
կա րող « Դա վի թի նման թռչել» և  ա սում է.

Ընդ դի մա դիր և  իշ խա նա մետ,
Ճար պիկ նե րը՝ պե տա կա նա մետ ,
դաշ նակ նե րը՝ հա յա մետ ու հայ րե նա մետ,
կո մու նիստ նե րը՝ ռու սա մետ ու սո վե տա մետ,
լի բե րալ նե րը՝ ա զատ տնտե սա մետ,
լի բեր տար նե րը՝ ա զատ մին յետ…
- Քիչ է մնում՝ վերց նես մի ա կա նա նետ,
և ս րանց բո լո րին ու ղար կես на нет! (144)
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Բա նաս տեղ ծը, թերևս, ոչ թե նպաս տա ռու չէ որ ևէ հո սան քի կամ 
ուղ ղութ յան, այլ տեքս տի ո լորտ է ներ քա շում ձայ նե րի մի բազ մութ յուն, 
ո րոնց մեջ նստած է ներ քին ստրու կը, ո րոնք սայ լը ձգում են միմ յանց 
հա կա դիր ուղ ղութ յամբ: Եվ չի շարժ վում սայ լը և  ա նի վը նրա… Սա կայն 
կա ա վե լին. բա նաս տեղ ծը հայտն վել է դժոխ քին կից մի վայ րում, ուր 
ին քը «դա տա վոր չէ, այլ՝ վկա», բայց ա մե նը, ինչ տե սավ օ րա վուր՝ «քա-
շեց (իր) սրտին մի խազ» («Ես մե ղադր յալ չե ղա»): Բա նաս տեղծն ուս-
տի անց նում է «Ս ցիլ լա յի և Խա րիբ դա յի մի ջով», դուրս է գա լիս բաց 
ծով, սա կայն հա տու ցումն իր «ա նեծքն է ժայ ռե ղեն», որ ո րո տում են 
թե՛ մար դիկ, թե՛ Ս ցիլ լան և Խա րիբ դան ետ ևից իր («Ես ան ցա»): Դ. 
Հով հան նե սը կեր պա վո րում է նրանց անշ պար՝ դի մա կա վոր ու ան դեմ, 
նաիր յան ցե ցը սեր մա նող նե րին, որ նա խընտ րա կան խոս տում նե րի դի-
մակ ու նեն, քաղց կե ղա ծին է թերևս պա լա րը նաիր յան, որ մա հա ծին 
մե տաս տազ է սփռում: Ջ րի ե րես ե լած տա կանքն օ լի գարխ է ջի պա-
ծին, սահ մա նադ րա կան խան, որ թամ բել է խա նութ յունն իր և  ար շա-
վում է գլու խը ցից, ա վե րում մեր ու ղին և ն րան ծա փա հա րում են մուկն 
ու մկլե զը ան կուշտ, որ իր բա ժին հա տիկն է գո ղա նում: Դ. Հով հան նե-
սը կրքով ու ա տե լութ յամբ նկա րագ րում է «օր վա հե րոս նե րի» շքեր թը: 
« Մեր մի ջի թուրքն» է նա՝ «հաս տամ ռութ ստա հա կը», որ հար մար վում 
է ա մեն կար գի ռե ժի մի՝ «դե մա գո գիկ ֆրազ նե րով կույր ամ բո խը կա-
շա ռող», «ընտ րո ղի դու ռը պա շա րող»՝ ինչ պես «շա քա րաք լոր բա շա-
րող» (7): Բա նաս տեղծն ա տում է նրա կշտութ յու նը, փո ղով պահ վող 
ինք նավս տահ ցու լութ յու նը: Եվ մե կը չեն նրանք, այլ՝ բա զում… Մինչ-
դեռ կռնչում են նրանք ա մեն օր էկ րա նից՝ ինչ պես «ար ծիվ ա ռաջ նորդ», 
ո րով հետև նրանցն են հո ղը, եր կի րը, ըն դեր քը հո ղի, և, ինչ պես մի ֆեո-
դալ կա պա լա ռու, ի րենց հաղ թա նակն են վա յե լում «պա ռավ բոզ Եր ևա-
նի գրկում», որ մնում է է լի «նաիր յան բե ղուն, վի ժա նուտ ար գան դը, որ 
ցնկնում է բազ մա հայր բի ճե՛ր, բի ճե՛ր անկ րոն» (13): Մա հա խո սա կան 
է կար դում Դ. Հով հան նե սը «շան թու լե քին», ո րոնց բնութ քը ոհ մա կի 
բնութք է, իսկ ին քը ՝ բա նաս տեղ ծը, միայ նակ գայլ, որ հա լա ծում է շան 
թու լե քին (14): Ա հա և՝

Եր կու օ լի գո-ֆրենն ու գար խը 
ազ գա յին հե րոս գրվե ցին փո ղով,
մե կը մրեց մեր մլլա ցող մար խը ,
մյու սը՝ հույ սը մեր ծած կեց հո ղով,
մե կը այդ հո ղին յուր բիզ մե սը դրեց,

մյու սը՝ ծանր մի տա պա նա քար 
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և մե կի փո ղով վրան փո րագ րեց.
-Աստ հանգ չի մե կը՝ մյու սի հա մար: (176)

«Ա մո թը,- ինչ պես ա սում է բա նաս տեղ ծը,- մի օր թո ղեց-փա խավ 
մեր Հա յաս տան երկ րից»: Ե՞րբ էր դա, «տա՞ սը, քսա՞ն, ե րե սու՞ն տա րի 
ա ռաջ», այլևս մյու ռոն չկա քսած մեր ե րե սին (535): Բա ռե րը շրջված 
ի մաս տով կեր պա վո րում են օր վա «հե րոս նե րին», ո րոնք հե րոս չեն, 
այլ՝ ի րենց ան վան ի մաս տի հա կադ րութ յու նը… Բա նաս տեղծն, ուս տի, 
դառ նում է ան նե րող Զոիլ՝ լի նե լով վկան «այս նո րա թուրք ե ղեռ նի», երբ 
«հան քա տեր մի գարշ օ լի գարշ», « Թոխ մախ ա նուն մի շիր մա փախ», 
մի խղճիկ, որ խղճի տեղ ու ներ «ան խիղճ ու փակ մի գե րեզ ման», իր 
պա պա կան տան դի մա ցը դարձ րեց շիր մա տուն… « Խա նա խաղ» են 
խա ղում մեր գլխին սրանք… և  իբրև իշ խա նութ յուն ու ընդ դի մութ յուն, 
հեր թով փո խա րի նում են ի րար, իշ խա նութ յան գոր գե րը կո խում կրկին՝ 
որ պես «ո խե րիմ բա րե կամ»: Աստ ված նե րի տի րա կալ Զևսն ան գամ 
չու ներ այն պի սի իշ խա նութ յուն, ինչ պի սին որ ու նեն սրանք՝ «օ լի քար-
շը»՝ բազ մած իր «բիզ մե սին» ա վա րա ռու, նրանց հոգ ևոր հայ րը՝ սահ-
մա նադ րա կան խա նը՝ իր «նոր կեր պե րով թա փան ցիկ ու դե մոկ րատ», 
որ «եր կի րը դարձ րեց սահ մա նադ րա կան խա նութ յուն» (270): Ա հա 
նրան ցից մե կը՝ շքեր թի ա ռաջ նոր դը, ձեռ քին փայ տիկ ու նի և կույր է 
ա չոք: Դ. Հով հան նե սը կեր պա վո րում է նրան ցից եր կու սին.

Մեր տե րութ յու նը եր կու քոռ ու նի:
Մե կը անց յալ է, մյու սը՝ ներ կա:
Անց յա լի քո ռը – Սև տանն է հի մի,
ներ կա յի քո ռը- անց յա լից ե կած:
Անց յա լի քո ռը իր փայ տի կը նե տեց 
Ու գնաց Սև տունն առ նե լու հան գիստ:
- Ներ կա յի քո ռը կլլեց փայ տը մեծ,
և  աչ քի գնով –նա խա րար է միշտ: (9)

Ող բեր գութ յունն ա վե լին է սա կայն, քան փայ տի կի զո րութ յու նը: 
Բա նաս տեղ ծը Դիո գե նե սի «կույր լապ տերն ա ռած՝//ցե րե կով մարդ (է) 
փնտրում Հա յաս տա նում» (12): Իսկ իշ խա նութ յու նը կա ան պատ վան-
դան, ընդ դի մութ յունն էլ կա՝ իշխա նութ յու նից կախ յալ, օ լի գարխ նե րը 
կեր տում են երկ րի ա պա գան, մի ջին խա վը՝ հաբռ գած, աղ քատն աղ-
քա տա նում, հա րուս տը ա վե լի է հարս տա նում, իսկ «մտա վո ռա կա նը 
մու րում է վաս տա կի վարձ» («Ա մեն ինչ կար ծես…»): Բա նաս տեղ ծը 
գու ժում է ար հա վիր քը՝ Եր ևա նի կո րուս տը՝ իբրև Ա նիի ող բեր գութ յան 
կրկնութ յուն: Ինչ պես Ա նին չզգաց իր մո տա լուտ վախ ճա նը «շվայտ 
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խրախ ճան քի» դի մաց, ո րի զին վո րը «մարմ նի կան չին կամ որ ձի բնազ-
դին հլու-// գի նե տուն կամ բո զա նոց էր ուղ ղում յուր քայ լե րը» (291), այն-
պես էլ Եր ևա նը, որ չի սեր տել Ա նիի կորստ յան ող բը: Մինչ դեռ Եր ևա նը 
ոչ թե «պա ռավ բոզ», այլ միջ նա բերդ պետք է լի նի հա յութ յան հա մար, 
վեր ջին մայ րա քա ղա քը, որ «սահ մա նից այն կողմ», իր ա փից տես նի 
ան գամ մե ռած Ա նին և հրճ վի կրկին, ե թե կա րող է «դիա կը հրճվել» («Ա-
նիի ող բը»): Բայց հա յը պետք է ընդվ զի: Չի ընդվ զում սա կայն՝ «մինչև 
չնստի բզին», «չշա լա կի վզին» թե՛ օ լի գար խին, թե՛ գո ղին ու մա ֆիո զին 
և թե՛… «ով ի րեն հա մո զի» (201): Հո ղը «բա ռե րով չեն պա հում» սա-
կայն, այլ՝ հեր կե լով, սեր մե լով, ջրե լով (« Հո ղը»): Այդ պի սին պի տի լի նի 
բիբ լիա կան ազ գը և  եր կի րը, որ ել նում է գե հե նի կրակ նե րից: Բա նաս-
տեղ ծին ուս տի ե րա զում այ ցի է գա լիս « Չարլզ Դար վի նի պա պի կը՝ շիմ-
պան զե կա պի կը» և  ա սում իբրև նա խա հայր.

Ո՛վ կավ,
ես նո րից ե կա,
քա նի որ չկա…
ին ձա նից բա ցի այլ
նա խա հա՛յր: (9)

Ա հա այս քան ան դի մադ րե լի է ան դուն դը՝ ան կու մի սար սա փից 
տագ նա պած… Բայց բիբ լիա կան եր կի րը ապ րում է լեռ նե րի մեջ, մրրիկ-
նե րը անց նում են գլխով, թեև բա նաս տեղ ծը, ինչ պես Տ րո յա յի քուր մը, 
գու ժում է՝ «Ա թե նա սը զույգ վի շապ օձ ու ղար կեց» և ձին ՝ «Ո դիսև սի 
սադ րանքն է է լի» (264): Մար գա րեա նու՞մ է կրկին բա նաս տեղ ծը, երբ 
ա սում է, թե հի մա «ապ րում է մի ան գո երկ րում», որ ա ռաջ նորդ ու դա-
հիճ ներ է ծնում միայն, ում ծա փա հա րում է դահ լի ճը լուռ, հմայ ված… «և 
ճիշ տը հենց սենց» է , «չու զո ղի էլ՝ մե րը…»: Մի՞ թե այդ պես պարտ վեց 
Չա րեն ցը, իր ըն կեր Չի լոն, «հաղ թո ղը մի՞ թե հաղ թո ղը չէ, այլ՝ պարտ վո-
ղը», գաղ թո ղը և «հա յի աշ խար հը-ամ բողջ աշ խարհն է» կրկին… այդ-
պես ե ղել է և  այդ պես կլի նի՞» այ սու հետ: Բա նաս տեղ ծը թեև չի տե սել 
37-ի քաո սը», տե սել է «90-ա կան նե րի քաո սը», մար դաոր սը, բա րո յա-
կան հաղ թա նակ նե րի պար տութ յու նը: Բա նաս տեղ ծը այդ պես հա սել է 
21-րդ դար, վե րապ րում է 21-ի տագ նա պը, երբ աչ քի առջև հառ նում 
է կրկին «մի ջա դու, մի կերպ վրան քաշ ված ջինս, // ա վե լի ճիշտ՝ մի 
կերպ ջին սի մեջ խրված»՝ « Մայր Հա յաս տա նը» (331), ում խա բել են, 
դա վել, բայց հոր ջոր ջել են ի րենց «հա յա սեր»` եր կի րը դարձ նե լով «այ-
լա կերպ» («Ախ, Մայր Հա յաս տան»): Հոկ տեմ բե րի 27-ի, մար տի մեկ յան 
ջար դի մի ջով է ան ցել «այս նախ կին գե ղու հին», փո խա կերպ վել չա րի 
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(«Ու ես մտա ծե ցի…»), ուս տի բա նաս տեղ ծը, ի րա պես մար գա րեա նա-
լով, ա սում է.

Ա ռա ջար կում եմ՝ մար տի 1-ը հա նել:
- Թող լի նի եր կու փետր վա րի 28:-
Իսկ նա հանջ տա րում՝ թող նել:
- Համ էլ՝
չորս տա րին մեկ թող կո տոր վի ժո ղո վուրդ:
« Քաղ բան տարկ յալն» էլ՝ մեջ տե ղից կրճա տել:
Մեռ նի՛ «քա ղը»: « Բան տարկ յա լը»՝ թող ապ րի:
Հ րա պա րա կը թող նո րից կոչ վի՝ Օ պե րա յի:
-Եվ 27-ի գոր ծի պես՝ գործն այս կար ճել: (136)

Բա նաս տեղծն ինքն էլ, թեև ա սում է, որ քա ղա քա կան գոր ծիչ չէ, 
այլ՝ գրող, բայց՝ «միշտ ընդ դի մա դիր, // ժո ղովր դա կան գոռ ցաս ման 
ար տա հայ տիչ», որ «իշ խա նութ յուն ներ է խա ղաց նում մա տին, // վի ճա-
բա նում հե տը Վե րին Ան հայ տի» (129), բայց ինքն էլ մատն ված, հու սա-
խաբ ու ջարդ ված, պատ մութ յան քա ռու ղի նե րում տես նում է «ան գա-
ղա փար մի ու ղի» և  ան վերջ պար տութ յուն: Ո րով հետև՝

Հե ղա փո խութ յու նը կա տա րե ցին գոր ծա կալ նե րը,
տնտե սութ յու նը կոր ծա նե ցին գոր ծա կալ նե րը,
ա վե րակ նե րը թա գա վո րե ցին գոր ծա կալ նե րը-
իսկ ժո ղո վուր դը մատն վեց ցրտի, սո վի ու խա վա րի:
Իշ խա նութ յու նը վայե լում են գոր ծա կալ նե րը,
տնտե սութ յու նը օ լի քար շում են գոր ծա կալ նե րը,
եր կի րը խժռում են նո րից է՛ն գոր ծա կալ նե րը-
իսկ ժո ղո վուր դը հրա պա րա կում գնում է վա րի: (156)

Մեր մի ջի թուրքն է սա, որ շա րու նա կում է իր «թուր քա պա տու մը», 
նա մակ է հղում «դրսի թուր քին» և կոչ է ա նում նրան «մեղ քա զերծ-
վել»՝ գծե լով «գա լիք հաշ տութ յան ու ղին» (20): Բայց «թուր քը ռու սի 
հետ կրկին խա ղեր է տա լիս», ինչ պես ա վա զա հա տիկ՝ հա յը կրկին ոտ-
նա տակ է ընկ նում, ո րով հետև «պատ մութ յուն-բո զին թուրքն է նվեր» 
(536), իսկ իմ «բա րե կա մը» իմ թշնա մուն զենք է վա ճա ռում… Պա րա-
դոք սը սա կայն այն է, որ դա հի ճը մե ղադ րում է զո հին, որ վերք ու նի 
սրտում: Ուս տի բա նաս տեղ ծը, իբրև այս ա մե նի հետ ևանք, ա ղա ղա-
կում է նո րից.

Ես ինչ պե՞ս կուլ տամ ե ղեռ նի ա մո թը,
ո րին, ու զում ենք՝ աշ խարհն էլ սա տա րի,
ես ինչ պե՞ս շնչեմ ան մեղ իմ ար յան հո տը,
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որ չի մա կարդ վում այս էլ հար յուր տա րի…
-Ե՞րբ պի տի գա ար դար հա տուց ման ժա մը:
- Բայց՝ գոր ծով, քան զի չի՜ ազ դում սին կո չը: (145)

Մինչ դեռ «հար բած մու ժիկն ու թուր քը ար յուն ռուշտ,//խմե ցին հա յի 
ար յու նը կուշտ-կուշտ», սա կայն ռու սը մեզ դար ձավ «բա րե կամ», ե նի-
չե րին ՝ երկ կողմ հար ևան, ե թե սրան էլ հա վե լենք վի րը մեր կող քին, 
ա պա, ինչ պես բա նաս տեղծն է ա սում՝

Հայ կա կան հար ցը պի տի հա մա րենք 
լուծ ված, և փակ ված, և մաս նա կըց ված…
-Ինչ պես միշտ՝ ա ռանց մեր մաս նակ ցութ յան: (310)

Իսկ Եվ րո պա՞ն, Ա մե րի կա՞ն կար ճա տես… Լոկ խոր հուրդ ներ են 
տա լիս ան տեղ յա կի պես, մինչ թուրքն ու ռու սը «նույն գործն են ա նում» 
և տեղ յակ են ան շուշտ բո լո րը, սա կայն «միաս նա բար են չորսն էլ չքմե-
ղա նում» (586): Բայց կո րս տի կե սից հառ նե լը ի րա կան ու ղին է մեր: 
Ա պա վի նե լով մեր ո գուն, կեն սա փոր ձին, ապ րե լու ու ժին և  ինք նութ-
յա նը.- ա հա սա է ընդվ զու մը մեր, որ, «ինչ պես ուղտն այն հա մառ», 
«պի տի անց նի ա սե ղի ծա կով» ( Չա րենց), ապ րե լու մեր ձիր քը շա ռա չի 
իբրև ապ տակ թե՛ ռու սի, թե՛ թուր քի ե րե սին՝ հառ նե լով կորս տի տագ-
նա պից: Եվ թեև՝ 

…կո րուստն իմ կսկծում է դեռ
ու թեև ձեռք ու ոտքս դեռ կա պած՝
ես գի տեմ ար դեն, որ կապ րեմ ան մեռ,
ինձ ու իմ ո գուն- միշտ ա պա վի նած: (587)

Այս պես է մար գա րեա նում բա նաս տեղ ծը՝ հա վեր ժա կան հա յը, որ 
վեր ջին հար յու րամ յա կում հայտն վել է «ե ղեռ նի և  երկ րա շար ժի մեջ տե-
ղում», երբ «երկ րա շար ժը թուր քին դաշ նակ ցեց և զար կեց», որ ծա նոթ, 
հին թշնա մի է, ինչ պես բա րե կամ ռու սը՝ թուր քի խնա մի, վի րը՝ հայ հայ, 
բայց «ա մե նա հին մեր թշնա մին է՝ հա յը,// որ ապ րում է մեր մեջ- ծնված 
օ րի՜ց հա յի» (600):

Մեր «ներ սի թուր քը» սա կայն, ըն կե րա ցած «ջիփ-ջփող» տղեր-
քի հետ, գայլ է դար ձել մի քան դա րար, ըն տա նի, որ խո սում է տար-
բեր ե րանգ նե րով, թեև դի մակն իր այլ բան է ա սում, ո րը հու շում է, թե 
նրա հե նա րա նը իր ա թոռն է, նստու կը՝ ա պազ գա յին, թեև բազ մութ յան 
ա նու նից է խո սում: Ամ բիոնն ի րենն է և, ե լույթ ու նե նա լով գայ լը, այս-
պես է ա սում.

Հեր թով
Ներ կա յաց րեց, թե՝ ինչ ճիշտ է քան դում:
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Հե տո խո սեց գայ լը՝ գա ռան մոր թով,
և պատ մեց, թե՝ ոնց է ա րա ծում հան դում… (180)

Գայ լին դաշ նա կից են դար ձել քա ղա քա կան մկնե րը, քաղ քե նին է 
հառ նել մեր մեջ, իսկ ժո ղո վուր դը «առ նե տից փախ չում, կատ վի ճանկն 
է ընկ նում»: Հայ րե նի քը վար ձով է տրվում քաղ քե նուն, առ նե տին, որ «է-
ժան առ նում», թանկ է ծա խում ընտ րաք վեն նույն քաղ քե նուն, և, նույն 
պա հին, կրկին, սուտ լա ցե լով՝ հեն ված նրա ու սին, «շոռ աչք (է) գցում 
կնո ջը նրա» (141): Մա հերգ է կար դում ուս տի բա նաս տեղ ծը «վա հագ-
նա ծին հրին», որ «մի մարխ է դար ձել օ լի գար խին հլու», հայ րե նի օ դը 
լեռ նա շունչ դարձ նե լով «ծծումբ կեն սա հա լած» (141): Սա կայն թե՛ գայ-
լը, թե՛ գա ռան մոր թով դի մա կը այս, մկնե րը քա ղա քա կան սոսկ նա-
խընտ րա կան մտա հո գութ յուն ու նեն, իսկ պոե տը, ինչ պես Ավ գուս տին 
Ե րա նե լին, կրում է իր դիակն իր մեջ, ինչ պես որ կյանքն է կրում իր մեջ, 
ինչ պես կրում է պոե զիան, որ խաղ է կրկին: Ուս տի հա վե լում է՝ «դժոխ-
քում ապ րո ղը չպի տի բո ղո քի», այլ՝ «պի տի ո ղո քի սա տա նա յի սիր տը», 
և «կբաց վեն Դև պետ քա ղա քի դրունք» (172): Դ ժոխ քի դռնե րը ա հա 
ին չու բաց են այս պես բա նաս տեղ ծի ա ռաջ, ուր ներ խու ժում է՝ գրե լու 
ան կու մը, կտա կում «գործք ու բանք»՝ կնքված ու անկ նիք ա նուն նե րով, 
ինչ պես դպի րը բա նաս տեղծ: Սա կայն կտա կը այս սաղ մոս է մերթ, մերթ 
է պիգ րամ, պոեմ-շար քեր ու գրա ռում, գրչի շարժ, ծաղր ու նշա վակ, որ 
ծնվում է բա նաս տեղ ծի հո գուց լսվող ող բի ձայ ներ գով, բայց ընդ հա նու-
րը՝ բա նա վեճ՝ հա նուն պոե զիա յի, հա նուն և  ընդ դեմ պոե զիա յի, որ կեր-
պա վոր ման տար բեր շեր տեր ու նի և բա ցատր ված է գրո ղի աշ խար հա-
յե ցութ յամբ, ժա մա նա կի և ժա մա նակ նե րի հա մա պատ կե րում, միաս-
նա կան և  ընդ հան րաց ված, որ մե նա խո սա կան-երկ խո սա կան հղա ցում 
ու նի՝ բա նաս տեղ ծի խոս քում ար տա հայտ ված:

Ինչ խոսք, վեր լու ծել Դ. Հով հան նե սի մտքե րի ան կանգ, ինքն ի րեն 
ա նընդ հատ հա վե լող զգա ցում նե րի հե ղե ղը, ծա վա լուն խնդիր է: Հար-
ցե րի պա տաս խա նը սա կայն կա րող է ընդգր կել և տալ զուտ պոե տա-
կան բա նա վե ճի դա վիթ հով հան նես յան ըն կալ ման վեր լու ծութ յու նը, որ 
տա լիս է ա նուն ներ, և դուրս է բա նաս տեղ ծի հա յե ցո ղութ յու նը կա նո-
նա կան ըմբռ նու մից: Ուս տի տար բեր է Հով հան նե սի մեկ նա բա նութ յան 
տեսա նկ յու նը, երբ խոս քը վե րա բե րում է պոե տին: Մեկ այլ ըմբռ նում է 
թերևս, ե թե Դ. Հով հան նե սի գրչի «ծայ րին» հայտն վում է, ինչ պես ինքն 
է ա սում, «բա նաս տեր ջը», ո րի ար հես տը «բա ռա գի ջութ յունն » է : Ա հա 
ին չու Դ. Հով հան նե սը ա սում է.
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Ես բա նաս տեղ ծին եմ ա սում՝ բա նաս տեղծ չէ,
ո րով հետև, ե թե՝ ես ու նեմ հա վերժ կռիվ-
ա պա բա նաս տեղ ծի հետ լոկ, այլ ո՛չ ստերջ 
ո տա նա վոռ չու , -
որ միշտ քրքջում է գռիհ,
որ ետ ևիցս ըն կած՝ նըվ նը վում է ան վերջ,
իբր՝ իր տո՜ղն էլ նույն մու սա յի ծինն է…
-Ոչ, մու սան ի՛մն է, և  այն բա նաս տեղ ծի նը,
Ում մա սին ա սում ե՛մ, թե՝ բա նաս տե՜ղծ չէ: (23)

Դ. Հով հան նեսն ընդգ ծում է՝ իր բա նա վե ճի թի րա խում այն բա-
նաս տեղծն է, ում դեմ հա յաց քի վեճ ու նի և  ոչ թե ո տա նա վոր չին է, ո րի 
տողն ի գա կա նութ յան հո մա նիշն է: Եր կուսն էլ ՝ բա նաս տեղ ծը և բա-
նաս տեր ջը, նույն «խա րիսխն» ու նեն՝ բա ռը: Բայց մե կը բա ռի ո գին է 
ըն թեր ցում, մյու սը՝ սոսկ ա նու նը բա ռի: Մինչ դեռ, ինչ պես ա սում է Դ. 
Հով հան նե սը , «դա տա կան բժիշկն էլ է դիակ հեր ձում, բայց նա Մի-
քե լան ջե լո չէ» (92): Իսկ Մի քե լան ջե լոն ի րեն կո չում էր քար տաշ, «մեկ-
մեկ՝ ար ձա նա գործ», «մաք րում մար մա րը խի բա րից», իր ստեղ ծա ծի 
դեմ կանգ նում… ան զոր (« Մի քե լան ջե լոն»): Այդ պես էլ Դ. Հեվ հան նե սը, 
երբ ա սում է, թե չու նի սնա փառ տեն չան քը ան մա հութ յան և չի գրում 
ա ռա վել «կյան քի ոս կե գիր քը», այլ մա հի դեմ ան զոր՝ մրմնջում «թո թով 
լեզ վով-թո թով բա ռեր» («Ի՜նչ սնա փառ տեն չանք…»), հանձ նում Սև 
գրքին, քա նի «պոետ է դեռ Սո ղո մո նի հո գով» (659): Ու րեմն՝ Մի քե լան-
ջե լոն բա նաս տեղ ծութ յան և բա նաս տեղ ծի փո խա նունն է, և տողն իր 
«մու սա յի ծինն է», որ Հով հան նե սի Կ տա կա րա նում կեր պա վոր վում է 
որ պես ի րա կան ա նուն: Բա նաս տեղ ծը սա կայն, իբրև այդ պի սին, զար-
տու ղի ճա նա պարհ ու նի, որ, իր դեպ քում՝ շռայլ է, ան զուսպ և հա կա-
ցուց ված է շրջա պա տին, ում պար տութ յուն նե րը ի մաս տուն են դարձ-
նում, սե րե րը՝ զգա յուն, կյան քի խոր հուր դը՝ մե ծի մաստ: Այդ պի սին էլ իր 
բա նա վե ճի ուղ ղութ յունն է: Երբ ուղղ ված է բա նաս տեղ ծին, գրա կան 
ինք նա գի տակ ցութ յուն ու նի, ե թե բա նաս տեր ջին, ա պա Դ. Հով հան նե-
սի գրի չը մտրակ է դառ նում, է պիգ րամ հա տու, հա լա ծում է բա ռա գե-
ջին, ան տա ղան դին, մեր ժում ա ղան դը նրա: Բա րակ ա ռու է այս վեր ջի-
նը՝ բա ռա գող, որ «բա ռեր է ծռտում հում պետս», իսկ բա նաս տեղ ծը՝ մի 
ա հեղ Կեն տավ րոս, գլխի բուր դը ճեր մակ դոկ տոր, փի լի սո փա, որ բա-
նաս տեղ ծութ յու նը «կյան քից ա վե լին է սե պում»: Հետ ևա պես, տար բեր 
է Դ. Հով հան նե սի ըմբռն ման տե սանկ յու նը, ո րը, պայ մա նա կա նո րեն 
ա սենք, եր կաս տի ճան է, որ Փոքր Կ տա կա րա նում ա ռան ձին ու թա տո-
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ղե րից վե րա ճում է մինչև ա ռան ձին պոեմ-շար քե րի՝ ամ բող ջաց նե լով 
բա նաս տեղ ծի աշ խար հա յաց քը: Բայց ա մե նա կար ևո րը, որ կեր պա րին 
դրա մա տի կութ յուն, ան մի ջա կա նութ յուն և  ան կեղ ծութ յուն է հա ղոր-
դում, գրո ղի ընդ հա տակ յա (երկ րորդ՝ ներ քին) ե սի ներ կա յութ յունն է, Դ. 
Հով հան նե սի ինք նա ծաղ րը, շար քը ինք նա խոս տո վա նութ յուն նե րի, որ 
հնա րա վոր են դարձ նում անդ րա դար ձը նաև այն հար ցադ րում նե րին 
և կեր պար նե րին, ո րոնք ան հայտ ա նուն ներ չեն: Այս պես, Դ. Հով հան-
նե սը ու թա տո ղե րից մե կում ա սում է, թե՝ «հե տաքր քիր մեկն է (իմ) իր 
երկ րորդ ե սը», շի տակ, ճշմար տա խոս, ո րից դժգոհ է ինքն էլ: Սա կայն 
«երկ րորդ եսն է» բա նաս տեղ ծի ի րա կան ե սը, որ դուրս է գա լիս ընդ-
հա տա կից և նրա խոս քով է «մարդ կանց սրտե րի դու ռը թա կում», և 
խոսքն է նրա, որ իր գրի չը «դար ձավ սե փա կա նա տեր» և գ ծել է «սահ-
ման նե րը յուր պստիկ տե րութ յան», ուր չի կա րող ոչ ոք «սահ ման նե րից 
ներս դա տել» (198): Ա հա նա է՝ բա նաս տեղ ծի ե սը, որ «պայ թեց նում է 
բառ-ա կա նը» մեր «խա ռը ժա մա նակ նե րում», երբ բա ռա գե ջը, «ուր վա-
կան ներն ու խուն վեյ բի ննե րը // գրա վել են ողջ գրա կան դաշ տը», իսկ 
մի քա նի գրող, ե թե մնա ցել են դեռ, «ծիկ րա կում են եր բեմն տա կից» և 
փախս տա կան են դար ձել՝ «հա լած ված ի րենց սե փա կան տա նից» (43): 
Իսկ «բա ռա գի ջութ յու նը հայտ նի ար հեստ է», երբ «պոետն ընտ րում է 
բա ռե րի հեշ տը», որ, ինչ պես մի ան գութ ե րաշտ, «խփում-տա նում է 
հա րուստ բեր քը», ա վե րում ֆլո րան ու ֆաու նան բա ռի, ի րա կա նութ-
յան, որ « Յոթ տագ նապ վասն մեռ նող ֆլո րա յի և ֆաու նա յի» շար քում 
աս վե լով, չի քա վում սա կայն մեղ քը «սաք սաու լի», ում Դ. Հով հան նե սը 
ան վա նում է «արև շառ մա ցառ, որն ա ճում է ա նա պա տում» և «ըս տի-
ըն դի» իր ստերջ սի րան յու թը տա րա ծում՝ ինչ պես Էդ գար Պո յի ագ ռա-
վը՝ չա րի պատ գամ, դժոխ քի մու նե տիկ, կամ՝ ինչ պես «ճիզ վի տը, որ 
հորջ վում է բա նաս տեղծ» (188), որ խո սում է բար բա ռով մի ան ծա նոթ, 
կռկռում ըս տի-ըն դի (611): Ըն կե րա կից են նրան «գոր տը ճահ ճաչ յա»՝ 
«հրաչ բազ մաս տեղ», «ջոջգ լուխ ա մու լը՝ թա մա դա», «ու լը ա պի կար»՝ 
«քո թու կը գրա դատ, որ գոր ծեց ու լա բար, որ կոչ էր ա րել բա նաս տեղ-
ծին «ոչ թե ծաղ րով ու է պիգ րա մով», այլ «բա ռե րով ոս կի» մտնել պոե-
զիա յի «տա ճարն հու լա բար» (68-69): Իսկ սաք սաու լը, որ իր «սի րա-
նյու թը տվեց» որ պես «խոսք ու գույն», դառ նա լով դե պի Դ. Հով հան-
նե սի պոե զիան, «ծը ծեց, ծը ծե՜ց մի ողջ քրո նի կոն, քան զի հա մեղ էր 
այն և խիստ սննդա րար» (68): Սա մի կա տար յալ «դո դո շա հոշ է», երբ 
բա նաս տեղ ծի գլխին կախ վել է «սև զոր քը՝ մերժ յալ նե րի ոհ մը» և ս տի-
պում է, որ պես զի բա նաս տեղ ծը «բա ռը տի րի», «այն բա ռը, ո րով ի րենց 
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է ար կում» (155): Ին չու՞: Ո րով հետև, մի դեպ քում, Դ. Հով հան նե սի մեկ-
նա բա նութ յամբ, ե թե «ան տա ղան դութ յու նը հի վան դութ յուն է», ա պա, 
մյուս դեպ քում, «տա ղանդն ա ճում է ա ռանց նպա տա կի», հետ ևա բար՝ 
«հողն է իր լի նե լութ յան հիմ քը» (45): Բայց նա ա ճում է բա ռե րից, ձայ-
նե րից, աղ բից ան գամ, ինչ պես որ «եր գը երկ րից է ա ճում» ( Չա րենց) 
և «из сора растут стихи, не ведая стыда» (Ա. Ախ մա տո վա): Բայց, 
ինչ պես հա վե լում է Դ. Հով հան նե սը, «երբ տխմա րութ յու նը ա սում է մի 
համ բո,// ա պա ե րե սին ա սում ենք՝ տխմա րութ յուն է» (581), բայց երբ 
տխմա րութ յու նը «անց նում է ամ բիոն», հրա պա րա կը դառ նում է ի րե նը, 
արթ նա նում է նրա դեմ Դա վիթ Հով հան նե սը… ինչ պես Դա վիթ մի թլոր, 
«իբրև պարզ գրա կան պրո լե տար», ում չպա հեց փղոսկ րի աշ տա րա կը 
«յուր փակ, հեր մե տիկ թաք նա րան նե րում», երբ «բառն էր բա ռի հետ 
խա ղում մուկ նու կա տու» (427): Արթ նա նում է ա հա այս պես Դ. Հով հան-
նե սը՝ «քա կե լու Բա նի հար վա ծով հա տու// գորդ յան հան գույ ցը՝ կյանք 
կոչ ված խա ղում դա ժան» (428): Եվ նրա գրչի տակ են ճզմվում «ճահ-
ճա գոր տը-դոկ տոր»՝ «без пяти минут-академик», որ Մա տե նա դա րա-
նի դի րեկ տոր է և, «ինչ քան շատ է լոջ վում, այն քան բաց վում է իշ տա-
հը»: Շա հին շահ է հա վե լում և  ի րեն «դեռ պոետ է հոր ջում» (368): Ա հա 
ին չու Դ. Հո վհան նե սի տագ նա պը յոթ նա բան յա հնչում է այս պես.

…և դի մե ցի կող կո ղա գին ձայ նով վե րը՝ իմ Աս տը ծուն,
-մի՞ թե այն քան նսեմ ե ղա ես քո աչ քում որ պես պոետ,
որ դու սրանց ինձ մատ նե ցիր, մինչ դեռ –էի՛ ես քո ա ծուն,
ա ծու՛ն, սա կայն ո՜չ ծաղ րա ծուն, ու գոր ծով՝ մեկ, ու միշտ՝ քեզ հետ:
Եվ իմ Աստ ված ա սաց.
Չար յաց մե ծա գույ նը քեզ տը վե ցի,
ո րոնց թույ նով ջրդե ղե ցի, և մար մինդ կոփ ված ա ռավ,
և գ րի չը քո սրե ցի, և ճա կա տիդ խաչ դրոշ մե ցի,-
և չե՜ն զար կի քեզ այ սու հետ՝ ոչ գորտ-դո դոշ, ոչ ցին-ագ ռավ: (612)
Խա ռը ժա մա նակ ներն ա հա այս պի սի հե րոս ներ է ծնել՝ նաիր յան 

մեր աս ֆալ տի ծա ղի կը բուր յան: Սա կայն կա ա վե լին՝ Մեհ րու ժան-Դ-
րու ժա նը, որ «քաղ քի դը ղա է» խա ղում, նաիր յան բե մի կա պա լա ռու, 
ում հրա պա րա կը սրճա րանն է… Դ. Հո վհան նե սը այս նաիր յան ջո ջին 
կեր պա վո րում է նրա լեզ վի և գոր ծո ղութ յան կա պով, ուս տի է պիգ րա մի 
լեզ վա կան կո լո րի տը կեր պա րը դարձ նում է յու րա հա տուկ, ո րի ա նու նը 
հնչում է իբրև Մեհ րու ժան-Դ րու ժան: Ա հա մի օ րի նակ.

…ա սաց՝ ե գուր հան դի բենք «Դր յում» գա ֆեում.
Հարց րի՝ «Դր յում» գա ֆեն ո՞րն է Եր ևա նում:



ՍՈՒՐԵՆ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 2019-2

141

Ա սաց՝ քեզ քաղ քի դղա ես ե րե վա գա յում,
բայց «Դր յում» գա ֆեի դեղն էլ չես ի մա նում:
Հե տո պարզ վեց, որ «Տ րիում ֆը» նկա տի ու ներ:
Քա ռա սուն տա րի բո լոր կա ֆե նե րը վա րեց,
ջար դեց փակ դռնե րը, զո ռով մտավ ներս,-
Իսկ Եր ևա նը -՝ «Դր յում» գա ֆեն հա մա րեց: (396)

Կա ֆե-Եր ևա նը նաիր յան այն «տա րա ծութ յունն» է, որ «մո դեռն 
ի միջ է» հա վե լում կեր պա րին, քա ղա քա կան շին ծու վարկ, ուր Մեհ-
րու ժա նը հա վերժ է և «միշտ քվեար կում է իշ խա նութ յան օգ տին՝ լի նի 
ՀՀՇ թե Հան րա բե դա գան», մինչ դեռ ա սում է՝ «այդ մե կը ես եմ» (342): 
Բայց նա մե կը չէ, այլ՝ բա զում, որ «մո դեռն ի մի ջը չի հա նում հա գից»: 
Սա կայն երբ նրանք՝ նաիր յան հե րոս նե րը, գա լիս, հա վաք վում են միմ-
յանց գլխի, «ծան րա նում են շա լա կին մեր տա ռապ յալ հո ղագն դի», 
բայց խոս քը բա նաս տեղ ծի «ցրում է սա տա նեից ոհ մա կը», պատ մութ-
յան մո ռա ցու մից փրկում է նրանց տո ղը բա նաս տեղ ծի (396): Եվ, ինչ-
պես բա նաս տեղ ծի տողն է ա սում, թե՝ «Քս պեն մի օր հպար տութ յամբ 
ա սաց,// թե՝ Չա րեն ցի գրած ո ղոր մե լին ես եմ», այդ պես էլ նաիր յան հե-
րոս նե րը պետք է «եր գե(ն) ետ մա հու է՛ն Դա վիթ Հով հան նե սը», որ գրչի 
ծայ րին «մե խեց ձեր հաստ ջան դա կը», «ան մա հաց րեց ձեր ա նուն նե րը 
տկար» (396): Գր չի այս խզա կո թով ա հա Դ. Հով հան նե սը հար վա ծում է 
և կեր տում նաիր յան մեր հե րոս նե րի ժա մա նա կը, ո րոնք մեր ան կումն 
են կեր տում, մինչ դեռ բա նաս տեղ ծը, թեև գրում է է պիգ րամ հա տու, 
բայց սրտի մեջ թաքց նում է ա նոր սա լի ող բը, որ ան կու մի տագ նա պից 
է ծնվում: Ուս տի ա սում է.

Ես քեզ պատ վեմ ըն տիր քեր թո ղա կան հան գով.
-բա նահ յու սա կան մեր գան ձա րա նից պե ղեմ
նզովք-ա նեծք ներ ու լա լեաց եր գեր ան թով,
և յոթ հար կա նի հայ հո յանք ներ վսեմ,-
և մերձգ րա կան բոմ ժիդ մա կար դա կից
քեզ բարձ րաց նեմ-դնեմ պատ վան դա նի վրա… (583)

Դ. Հով հան նե սը, այս պի սով, նա խընտ րում է ու րի շի խոս քի մի ջո ցով 
հաս նել կեր պա րի ամ բող ջութ յան, ո րով հետև, ինչ պես ա սում է, «պոե-
զիան այս աշ խար հից չէ», ուս տի մե ղա վորն ին քը չէ, որ ի րեն բա ժին ըն-
կավ այս խուն վեյ բի նը, գորտն այս գրա կան ճահ ճի, որ օ ձա կերպ կլլել 
է ու զում ճշմար տութ յու նը՝ շար ժե լով օ դում իր «երկճ յուղ լե զուն» (44)… 
Սա կայն բա նաս տեղ ծը, ինչ պես հա վե լում է՝ «գո ղա կա նի հետ խո սեց 
գո ղա լեզ վով:// Գիտ նա կա նի հետ՝ գի տա լեզ վով իր», բայց ոչ ոք՝ լեզ վով 
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իր: Ուս տի այլ է Դ. Հով հան նե սի ընդվ զու մը, երբ բա նա վե ճի հիմ քում 
պոե զիա յի բնույ թի և լի նե լութ յան հարցն է ի հայտ գա լիս: Բա նաս տեղ-
ծի վե ճը վե րա ճում է այս պի սով գրա կան ուղ ղութ յան քննութ յան հար-
ցի, պոե տի կա յի և  աշ խար հա յաց քի ըմբռն ման, որն ուղղ ված է Հեն րիկ 
Է դո յա նի, Հա կոբ Մով սե սի պոե տա կան ըն կա լում նե րին, որն, ան շուշտ, 
գրա կան տե սանկ յու նից վեր լու ծութ յան կա րիք ու նի:

Նա խա պես ա սեմ սա կայն, որ թե՛ Դ. Հով հան նե սը, թե՛ Է դո յա նը և 
Մով սե սը կա րիք չու նեն պաշտ պա նութ յան կամ նպաս տա ռու վեր լու-
ծութ յան, ո րով հետև խնդի րը գրա պատ մա կան պրո ցե սի հա վա սա-
րակշ ռութ յան, ստեղ ծա գոր ծա կան ե լա կե տի հար ցադ րում է, ո րին մենք 
անդ րա դար ձել ենք մի քա նի ան գամ: Դ. Հով հան նե սի հար ցա դրու մը 
ի րա կա նում հետև յալն է. «ինչ պե՞ս կա րող էր լի նել կյան քը-բա ռի՜ն 
հա վե լուլ» (426): Բա նաս տեղ ծը հար ցի մեկ նա բա նութ յու նը ա հա ին-
չու «սկսում է փղոսկ րե աշ տա րա կից», ուր, հա կադ րութ յան իր ըմբռն-
մամբ, փակ վում է ու սկսում է գրել.

-Իսկ դուր սը՝ թող ար յան գե տեր հո սեն,
Ճեր մակ ճիշ տը՝ թաղ վի թող սը տով մրե… (427)

Այն տեղ՝ փղոսկ րե աշ տա րա կում, «հե քիաթ է, բառ է, օդ է, ո չի՛նչ», 
որ տեղ « Բան (ես) ստեղ ծում»՝ «բա ռին հա վե լուլ» և չի հո շո տում բա-
նաս տեղ ծին «ար նոտ ժա նի քը» բա ռի, և չի հա լա ծում «պոե զիա յի ախ-
տը» նրան (377): Դ. Հով հան նեսն, ուս տի, դի մե լով հա յոց բա նաս տեղ-
ծութ յան Սոկ րա տե սին (Է դո յա նին), հար ցու մը տա նում է այս ուղ ղութ-
յամբ.

Պոե զիա՞, թե՞ փի լի սո փա յութ յուն:
-Ս րանք զա տե լը գործ է ա նօ գուտ,
զի մե կով սրտիդ լա րերն ես փա յում,
մյու սով՝ մտքիդ պետ քե րը հո գում:
Բայց երբ կշռում ես մե կը մյու սով,
ա պա եր կու սը մե կում չեն դառ նում,
-և փի լի սո փան մեռ նում է բա ռու՛մ,
իսկ բա ռը-ապ րում պոե զիա յի սո՛վ: (73)

Դ. Հով հան նե սի բա նա վեճն, ի հար կե, ա վե լի սուր է, մեր ժող իր 
կրքով, բայց էա կա նը բա ռի ինք նութ յան գա ղա փարն է, որ մեռ յալ չէ: 
«Առ մե րազն յա կեն տավ րոս» շար քում, ա հա ին չու, թեև ա սում է, թե՝ 
«խոս քիդ մեջ թա քուն մի սիս տեմ կա» (447), բայց «լեզ վա ծի սա կան 
խար դա խութ յու նը», որ սրբա զան բա նի/բա ռի ինք նութ յան գա ղա-
փարն է ար տա հայ տում, Դ. Հով հան նեսն ա ղանդ է ան վա նում՝ Նե ռի 
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կնի քով, երբ պոետ-փի լի սո փան, ինչ պես աս վում է, «հաշ տեց նում է 
Նից շե և Աստ ված», որ լոկ «ար տա քուստ է քրիս տո նեա կան»: Դ. Հով-
հան նեսն, ա հա այս պի սով, ստեղ ծա գոր ծա կան պրո ցե սում մեր ժում է 
բա ռի/բա նի մե տա ֆիզ իկա կան նա խաս կիզ բը, ո րով հետև ապ րել այն, 
ըստ Հով հան նե սի, հնա րա վոր չէ, ուս տիև՝ «ծի սա կան» պոե զիան սոսկ 
պա թոս ու նի՝ գա վա ռա կան, չտես, որն ան ցո ղիկ է և կ հիշ վի այն «որ-
պես մանր-մունր մի պսևդո-ե ղեռն,// որ պա տա հել է Դա վիթ Հով հան-
նե սի դա րում» (448): Ուս տի բա նաս տեղ ծը, մեր ժե լով փի լի սո փա յին, 
ա շա կեր տին նրա, այդ եռ յա կում հայտն ված «ջուխտ շնե րին» գրա-
դատ, հա վա տում է դեռ «մե տա ֆո րին հնչեղ» և  ա սում հա տու.

Ես բա ռեր եմ խփում մտրա կի հար ված նե րի պես հա տու,
և ծի ծա ղում եմ փայ լուն ցե խի ցայ տուք նե րի նը ման,-
և  իմ թեժ մե տա ֆո րը, դա նա կի հան գույն, ձեր փա փուկ 

կա րագն է հա տում, 
և ձեր քաղցր մեղ րը և տ գո յութ յու նը մանր-
ո՛վ սրբա զան բա նի, ո՛վ ծի սա կան բա ռի մու նե տիկ ներ… (669)

Ժխ տու մը, ի հար կե, փո խա դարձ է և  առնչ վում է ոչ թե խոս քի, այլ 
նրա նով ար տա հայտ վող լեզ վա կան նշա նի գո յա բա նա կան հի մուն քին, 
լի նե լութ յան գա ղա փա րին: Հար ցը, թերևս, ե լա կե տի տար բե րութ յան 
խնդիրն է, որն ար տա հայտ վում է հետև յալ եր կու ըն կալ մամբ. Դ. Հով-
հան նե սի աշ խար հա յաց քի և պոե տի կա յի ձևա վոր ման նա խա հիմ քը 
ի րա կա նութ յունն է և ժա մա նա կը, այ սինքն՝ «ի րա կա նութ յան պոե-
զիան», իսկ Է դո յա նի և Մով սե սի բա նաս տեղ ծութ յան ըն կալ ման նա-
խա հիմ քը «պոե զիա յի ի րա կա նութ յունն է», գե ղա գի տա կան հա կադ-
րութ յու նը ժա մա նա կին: Թե ո՞րն է ա վե լի հիմ նա յին, զուտ գրա պատ մա-
կան ըն թաց քի քննութ յան հարց է: Ուս տի կա րե լի է ա սել.- գրա կան այս 
եր կու ըմբռ նում նե րը ձևա վո րում են ար դի գրա պատ մա կան ըն թաց քը 
և ն րանց ազ դե ցութ յու նը, ան շուշտ, ու նի ոչ միայն պատ մա կան, այլև 
գե ղար վես տա կան աշ խար հըն կալ ման հիմ նա վո րում: Դա վիթ Հով-
հան նե սը, ա հա այս հիմ քով, ա սում է՝ «պոե զիան այն է, ինչ պոե զիա 
չէ», իսկ Է դո յա նը, Մով սե սը, հա կա դաձ նա խա հիմ քով, դա վա նում են 
պոե զիան, որ մշա կու թա յին սկիզբ ու նի, հիմ նա վոր վում է նրա նով: 
Ուս տի Գր քի հար ցը (գրա կա նութ յու նը) Է դո յա նը և Մով սե սը ըն կա լում 
են, ինչ պես Վա լե րին կա սեր, իբրև մտքի պատ մութ յուն: Հետ ևա բար 
պոե զիան ևս մտ քի պատ մութ յան կրողն է, որ Գիրքն է պահ պա նում: 
Ժխտ ման հիմ քով ըն դհա նու րը, ուս տի, մշա կու թա յին ե լա կե տի առ կա-
յութ յունն է, ո րի տար բե րութ յան հիմ քով էլ հնա րա վոր է բա ցատ րել Դ. 
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Հով հան նե սի պոե զիան իբրև «ի րա կա նութ յան պոե զիա», Է դո յա նի 
և Մով սե սի պոե զիան՝ որ պես «պոե զիա յի ի րա կա նութ յուն»: Սա կայն 
Դ. Հով հան նե սի պոե զիա յում մշա կույ թի կրո ղը բա նաս տեղծն է, Է դո-
յա նի և Մով սե սի պոե զիա յում՝ խոս քը: Ուս տի մե տա ֆո րի ըն կա լու մը 
Հով հան նե սի պոե զիա յում բա նաս տեղ ծութ յան գա ղա փա րը ըն կա լե լու 
հա մար ժեքն է, Է դո յա նի պոե զիա յում՝ բա նաս տեղ ծութ յան ստրուկ տու-
րա յի: Մինչ դեռ սա Դ. Հով հան նե սին տա նում է բա ռի ի րա կան ապ րու-
մի, Է դո յա նին՝ ա րար չա կան նա խա հիմ քի ճա նա չո ղութ յան: Դ. Հով հան-
նե սը, հա կադր վե լով և ժխ տե լով սա, հա նուն բա ռի կեն դա նութ յան, որ 
կյան քի հա մար ժեքն է, պա հա պան է կանգ նում ան դերգ րաուն դին ան-
գամ, գոր ծա ծում ոչ կա նո նա կան բա ռեր, որ այդ քան ար յուն է պղտո-
րել: Հարցն այն է սա կայն, որ Դ. Հով հան նե սի ժխտու մը ար մա տա կան 
է և հաշ տե ցու մը հա վա նա բար հնա րա վոր է գրա կան գա լի քում կամ 
պատ մութ յան ա ռանց քում, որ հիմ նե լու է դեռ գրա կա նութ յու նը: Բայց 
ար մա տա կան է կրկին Հով հան նե սի ժխտու մը, երբ խոս քը վե րա բե րում 
է «հո գու ոս տի կա նին», որ բա ռի ծի սա կան նա խաս կիզ բը հիմ նա յին է 
հա մա րում, ուս տի բա նաս տեղ ծը ի րեն ան վա նում է ոչ թե «թաք նա-
մարդ» (ինչ պես Է դո յա նին է ան վա նում), այլ՝ «պրո լե տար» հա սա րակ: 
Հետ ևա բար, նույ նիսկ այն տեղ, ան դերգ րաուն դում, ե թե կյան քի թրթիռ 
կա, ու րեմն, Դ. Հով հան նե սի ըն կալ մամբ, կա նաև պոե զիա: Ուս տի 
Վ. Գ.-ի պոե զիան նկա րագ րե լիս ան գամ բա նաս տեղ ծը չի խոր շում և  
ա սում է՝ «չնա յած, որ գրում եմ պ…ով, բայց գրում եմ՝ բա նաս տեղ ծութ-
յուն»… Եվ կյան քից չխոր շող Դ. Հով հան նե սը, ըն դու նե լով բառն իբրև 
գի շե րա յին այ ցե լու, բա նաս տեղ ծի ձեռ քը բռնած տա նում է այն տեղ, ուր 
«կե նում են խառն ի րար-դրախտ և դ ժոխք» (672): Իսկ Հով հան նե սը 
վկան է իր ժա մա նա կի, ուս տի բառն իր, ինչ պես խոս տո վա նում է, թո-
րած ջուր չէ, ոչ էլ ոս կե ջուր, «ոս կե խորխ», այլ՝ հե ղեղ, որ քշում-տա նում 
է ա մեն ինչ, ուս տի ա սում է.

… Մի օր լռե լու եմ, պա րո նայք,-կաս կած չկա,
Բայց դա ոչ մե կիդ հա ճույք չի պատ ճա ռե լու, 
ո րով հետև այն, ինչ ա սում եմ որ պես վկա-
չի մո ռաց վե լու և չի ար հա մարհ վե լու: (515)

Թերևս այդ պես է, և սա է Դ. Հով հան նե սի կեր պա րի ինք նութ յան 
կնի քը, որ ե կել է ժա մա նակ նե րի մի ջով և բա ցա հայտ վե լու է միայն ժա-
մա նա կի հո րի զո նում… Գու ցե բա նաս տեղ ծի ինք նութ յան վկա յութ յու-
նը ա վե լին է ան գամ, քան գրա կա նութ յու նը, ջան քը գրա կա նութ յան, որ 
Դ. Հով հան նե սին կեր տում է իբրև «հաղ թան դամ տղա», իբրև «մի հին 
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ամ րոց և պոե զիա յի պաշտ պան», որ չի թող նում օ տա րին ներ խու ժել 
շե մից ներս, կրծքով ժայ ռե ղեն, անդրդ վե լի, վա նում է քա մի նե րը ան ցո-
ղիկ, իր հաղ թա նակ նե րի ու պար տութ յուն նե րի մի ջով անց նում իբրև 
ա նան ցո ղիկ «բա նաս տեղծ ու կայսր», ո րոնց նախ պաշ տել են, «ար-
ձան կանգ նեց րել մար մար», «իսկ հե տո քա շել են մերկ սրի…» (230): 
Միայն իս կա կան բա նաս տեղ ծը այս պես կա րող էր վկա յել ի րեն և ժա-
մա նա կը կամ, ինչ պես ա սում են՝ վկա յել ժա մա նա կը ի րե նով, իր մեջ, 
որ, ինչ պես հա վե լում է, «չի մո ռաց վե լու», ո րով հետև բա նաս տեղծն 
ապ րում է իր կտա կում, որ ժա մա նակ նե րի շունչն է ապ րել, ժա մա նա կի 
շնչով «գծել իր հո գու քար տե զը», ուս տի այն մեր գրա կա նութ յան ճա-
նա պար հի վկա յութ յունն է՝ բա նաս տեղ ծի հո գու կնի քով կնքված…. Ա հա 
ին չու, միայն Դ. Հով հան նե սի նման բա նաս տեղ ծը կա րող էր կեր պա-
վո րել ի րեն այն պես, ինչ պես կեր պա վո րեց ժա մա նա կը, և  ե ղավ վկա, 
սա կայն այն պի սի վկա, որ կա րող է ինքն ի րեն «գցել փո սը», «կոտ րել 
իր ե սը», ան վա նել ի րեն՝ «խե լառ», «գլխից ձեռք քա շած», ով եր րորդ 
ես էլ ու նի, որ «ար մանք-զար մանք է ապ րում մե կու սի», զար ման քով 
զար մա նում կրկին, թե՝ «այս ինչ վատ շրջա պատ ըն կավ» (468): Բայց 
բա նաս տեղ ծի կո չումն է՝ լի նել վկա, ինչ պի սին ե ղավ Դ. Հով հան նե սը, 
որ, ինչ պես ա սում է՝ «մի ա ղա ղակ ա ղա ղա կեց ու գնաց», խառն վեց 
դա րե րին՝ եր գերն իր ար յամբ տա լով, ին չը կա րող էր ա նել և  ա րեց նա…
Ուս տի կա րող էր ա սել իր մա սին.

Ան հայ տութ յան քաոս նե րից նա ծնվեց,
ու բարձ րա ցավ աստ ղի նման նա հան կարծ,-
լու սա վո րեց մարդ կանց կյան քը պահ մի կարճ-
ու հան գավ… նույն մարդ կանց ոտ քի տակ նսե՜մ: (377)

Սու րեն Ս. Աբ րա համ յան.- Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն ներն 
ընդգր կում են հայ նո րա գույն գրա կա նութ յան պատ մութ յան, տե սութ-
յան, քննա դա տութ յան հիմ նա հար ցե րը: Հ րա պա րա կել է հար յու րից 
ա վե լի հոդ ված ներ և  աշ խա տութ յուն գի տա կան և գ րա կան մա մու լում: 
2011 -ին հե ղի նա կի « Տեքստ և բ նա գիր» գիր քը ար ժա նա ցել է Նի կոլ 
Աղ բալ յա նի ան վան մրցա նա կի գրա կա նա գի տութ յան գծով: Մի քա նի 
աշ խա տանք թարգ ման վել են տար բեր լե զու նե րով և հ րա պա րակ վել 
ար տերկ րում:
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СУРЕН АБРААМЯН - ВЕТХИЙ ЗАВЕТ ДAВИДА ОГАНЕСА - Том «Восемь 
строк (Старый Завет)» Дaвида Оганеса является одним из значительных 
произведений современного литературного процесса. Анализирующий 
автор комментирует книгу Дaвида Оганеса в системе художественного 
восприятия поэта, в историческом развитии мировоззрения и поэтики, а 
также в системе современного литературного процесса. «Восемь строк» 
Д. Оганеса ценнен не только для обсуждения особых проблем поэта, но 
и для восприятия, анализа и оценки процесса армянской современной 
поэзии.

Ключевые слова: Давид Оганес, Завет, время, полифония, поэтика, 
точка зрения, система, культура, язык, книга.

SUREN ABRAHAMYAN - OLD TESTAMENT BY DAVID HOVHANNES 
- «Eight Lines (Old Testament)» volumeby David Hovhannes is one of the 
significant pieces in the contemporary literal process. The analyzing author 
comments on David Hovhannes’ book in the system of poet’s fictional 
perceptions, in the historical development of viewpointand poetics, as well as 
in the system of contemporary literal process. «Eight Lines» by D. Hovhannes 
is valuable not only for discussing distinctive issues of the poet, but also for 
perceiving, analyzing and assessing the process of Armenian contemporary 
poetry.

Keywords: David Hovhannes, testament, time, polyphony, poetics, 
viewpoint, system, culture, language, book.
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ԱՐ ՄԵՆ Ա ՎԱ ՆԵՍ ՅԱՆ
Բ.գ.թ., ՀՀ ԳԱԱ Գրա կա նութ յան ինս տի տուտ

ՏՐԱՄԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒԹՅԱՆ 
ՓՈԽԱՏԵՂՈՒՄՆԵՐ. ԷԴՎԱՐԴ ՄԻԼԻՏՈՆՅԱՆԻ 

ՍԻՐԱՅԻՆ ՊՈԵԶԻԱՆ*

Բանալի բառեր.  պոեզիա, սիրային, տրամաբանու թյուն, տրա-
մադրություն, դիտանկյուն, ճանաչողություն, աշխարհընկալում, փի լի-
սոփայական:

 Վեր ջին 50-60 տա րի նե րին, հետս ևակ յան սերն դի բա նաս տեղծ-
ներն ա մեն ինչ ա նում էին նո րո գե լու հայ բա նաս տեղ ծութ յու նը:  Մի 
քա նի սին դա հա ջող վեց, և  այ սօր ու նենք ո րո շա կիո րեն բազ մա ձայն 
պոե զիա:  Սա կայն այդ նո րոգ ման արդ յուն քում էր, թե մեկ ու րիշ պատ-
ճա ռով, մի շարք բա նաս տեղծ ներ սի րա յին բա նաս տեղ ծութ յուն ներ 
գրե թե չգրե ցին:  Պարզ էր, ա վան դա կան քնա րեր գութ յան ձևե րին փո-
խա րի նե լու էին գա լիս նոր մո տե ցում ներ և, կար ծում եմ, հենց նո րի այս 
փնտրտուքն էլ առ թեց, որ սի րա յին քնա րեր գութ յու նը կամ բա նաս տեղ-
ծութ յու նը մղվեց հե տին պլան: 

Էդ վարդ  Մի լի տոն յա նն այն քչե րից է, որ ա ռա ջին՝ «Երեք խնձոր» 
(1977 թ.) գրքից սկսած ըն թեր ցո ղին ներ կա յաց րեց սի րո ա ռանց քի 
շուրջ կա ռուց ված բա նաս տեղ ծութ յուն ներ, ան գամ բա նաս տեղ ծա-
կան շար քեր:  2019 թվականին բանաստեղծի սիրային պոեզիան լույս 
տեսավ առանձին գրքով՝ « Քո աչ քե րից թու նա վոր ված» վերնագրով: 
Սույն ժողովածուում նե րառ ված բա նաս տեղ ծութ յուն նե րը չորս տաս-
նամ յա կից ա վե լի ժա մա նա կագ րա կան շա րա կարգ ու նեն, իսկ ե թե 
նկա տի ու նե նանք նաև մա մու լա յին հրա պա րա կում նե րը, ա պա այն 
կանց նի հինգ տաս նամ յա կը:  

« Քո աչ քե րից թու նա վոր ված» գր քում ո րո շա կիո րեն պահ պան վել 
է ժա մա նա կագ րա կան կար գը և  բա նաս տեղ ծութ յուն նե րը ներ կա յաց-
ված են ըստ ժո ղո վա ծու նե րի. ա ռա ջին՝ «Ե րեք խնձոր» գրքից մինչև 
նոր բա նաս տեղ ծութ յուն ներ:  Սա հնա րա վո րութ յուն է ըն ձե ռում ճա նա-
չել գրո ղի դի տանկ յու նի փո փո խութ յուն նե րը տար բեր ժա մա նակ նե-
րում: Ե թե 1970-ա կան թվա կան նե րին բա նաս տեղծն ու նի ա վե լի զգաց-
մուն քա յին բա նաձ ևում ներ՝ 

* Հոդվածն ընդունված է տպագրության 18.10.2019 թ.:
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 Մենք փակ աչ քե րով ի րար սի րե ցինք
Ու շփոթ ված լույս կար մեր ձեռ քե րում
Եվ ապ րում էինք ծո վի ջրե րի,
 Ծա ղիկ նե րի մեջ ու հաս կե րում,

ա պա վեր ջին շրջա նի բա նաս տեղ ծութ յուն նե րում սե րը դառ նում է հա-
մե մա տա կան ու հա րա բե րա կան, բա նաս տեղ ծը մաս նակ ցից վե րած-
վում է հա յե ցո ղի, և ծն վում են մի շարք փի լի սո փա յա կան հար ցադ րում-
ներ

Ին չո՞ւ է տվել գմբե թի ձև
Աղջ կա կրծքե րին:

Ին չո՞ւ է տվել շրջված գա վա թի ձև
Աղջ կա կրծքե րին:

Այ սինքն՝ բա նաս տեղ ծի ճա նա չո ղութ յու նը ժա մա նա կի ըն թաց քում 
ա վե լի է խո րա ցել, գույ նե րը թանձ րա ցել են, միտքն ու զգա ցում նե րը՝ 
խտա ցել:

Մ յուս ա ռանձ նա հատ կութ յու նը ան մի ջա կա նո րեն կապ ված է Էդ-
վարդ  Մի լի տոն յա նի հետ մո դեռն մտա ծո ղութ յան հետ: Զ տար յուն սի-
րեր գութ յուն հա մա րել այս գիր քը՝ ճիշտ չի լի նի, բայց մյուս կող մից՝ չկա 
մի բա նաս տեղ ծութ յուն, ո րը սի րո մա սին չլի նի, բայց ոչ միայն սի րո: 
Ուս տի ա վե լի բնու թագ րա կան կլի նի, ե թե նշենք, որ « Քո աչ քե րից թու-
նա վոր ված» ժո ղո վա ծուն գիրք է աշ խար հի ու մար դու մա սին՝ հա վաք-
ված սի րո ա ռանց քի շուրջ: Այս պի սի սի րա յին բա նաս տեղ ծութ յունն 
իր մեջ կյան քի մի շարք տա րա կերպ եր ևույթ ներ է նե րա ռում: Ա հա մի 
շարք բա նաս տեղ ծութ յուն ներ մարդ-բնութ յուն կա պի մա սին (հատ կա-
պես « Ծո վի երգ-եր գոց» շար քը), ա հա մի շարք բա նաս տեղ ծութ յուն-
ներ, ո րոնք ցու ցա նում են քա ղա քա յին կյան քը («Stop: Այս տեղ ա մոթ 
է», «Վ թա րա յին լույ սե րը վա ռած», «Ես՝ սեզ վայ րի», « Մեր ժա մա նա կի 
աղ ջիկ նե րը», « Խաչ մե րուկ» և  այլն):  Սա կայն այս բա նաս տեղ ծութ յուն-
նե րը մեկ ընդ հան րութ յուն ու նեն. բա նաս տեղ ծութ յան հիմ նա կան շար-
ժիչ ու ժը կինն է, և ն րա գե ղեց կութ յամբ հմայ ված բա նաս տեղ ծը մի նոր 
«երգ-եր գոց» է ստեղ ծում՝ փա ռա բա նե լով մարմ նա յին ու հոգ ևոր գե-
ղեց կութ յուն նե րը.

 Քո փոք րիկ կրծքե րը լո րե րի նման
 Վա խով արթ նա ցան ա փե րիս մեջ,
Սրս փա ցին, հե տո նվա ղե ցին
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Ու հաս կա ցան, որ ա փերն իմ
Ի րենց ա մե նա լավ բներն են:

 Բա նաս տեղ ծութ յան ա ռաջ նա յին պլա նում՝ կինն է, գե ղեց կու հին, 
իսկ այ րա մար դու կեր պա րը՝ քո ղարկ ված, իր կրքով, ու ժով, տի րե լու, 
նվա ճե լու, վա յե լե լու ան հագ ցան կութ յամբ:  Սա նոր տե սա կի սի րա յին 
բա նաս տեղ ծութ յուն է, ուր չկա նվնվա նութ յուն, չկա թախ ծա պա րուր 
վա կո ւում, չկա տխրութ յուն, այլ կա սի րո վա յելքն իբրև նախ նա կան 
ծես, ու իբրև մե րօր յա տո նախմ բութ յուն.

Ո՞վ է կնոջ մարմ նի ձև տ վել 
Այս թա ռան չին,

 Կանգ նել չո րեք թաթ՝
Ն րան է նա յում բնազ դը ա րու,

Եվ խիստ քա ղա քա կիրթ
 Բա ռեր է շշնջում,

 Կոծ կե լով շո ղար ձակ
Ինք նա զո հու մը վայ րի:

« Սե րը» կրճկրճում է բե րա նի մեջ
 Սառ ցե խնձո րի պես:

Էդ վարդ  Մի լի տոն յա նի բա նաս տեղ ծութ յու նը կանգ նած է բազ մա-
զան գե ղար վես տա կան   եր ևույթ նե րի հա մա տեղ ման հան գույ ցում և 
 լայն տե սա կան ու գրա կան ընդ հան րա ցում նե րի, ըն կա լում նե րի, հո-
գևոր և  բա րո յա կան գե ղա գի տա կան   հիմ քե րի բա ցա հայ տում նե րի 
հնա րա վո րութ յուն ներ է ըն ձե ռում: 

Ա ռա ջին աչ քի զար նող հատ կա նիշ նե րից է է պի կա կա նի և ք նա րա-
կա նութ յան հա մա տե ղումն ու ժա մա նա կա կից հայ ի րա կա նութ յան հա-
մա տեքս տում այն ներ կա յաց նե լը: Եր կու գե ղար վես տա կան   աշ խարհ-
ներ են կերտ վում՝ պատ մա կան և գ րա կան-գե ղար վես տա կան:

Այն մեղ քի խնձո րը,
Որ գայ թակ ղեց
Ե վա յին,
Փ տել է Գ րի գոր  Զամ զա յի
 Մեջ քի մեջ։
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 Հի մա
 Կո րիզ ներն է նե տել
 Մեր ա տա մի տակ։

Այս եր կու աշ խարհ նե րի տար բե րութ յուն ներն ար տա հայտ վում են 
հատ կա պես բա ռա կի րառ ման մա կար դակ նե րում:  Բա ռե րը, պարզ վում 
է, ոչ միայն ա սե լի քի նպա տակ ու նեն, այլ նաև ստեղ ծա գոր ծո ղի ներ-
քին մշա կու թա բա նա կան աշ խար հին ուղղ ված ի րենց կոչ ման ա ռանձ-
նա հատ կութ յուն նե րի կրող ներ են: 

 Սի րա յին պոե զիան ա ռաս պե լա բա նա կան ու ծի սա կան գո գա վո-
րութ յուն ներ է ստա նում, ուր բա նաս տեղ ծի «ես»-ը երկ րորդ վում է և  
ա ռաջ նա յին են դառ նում գո յութ յան կեն սա պայ ման նե րը: Մ տա ծո ղութ-
յան է պի կա կան և ք նա րա կան տի պե րը հա կա դի նա մի կա են ստեղ ծում, 
յու րո վի խճճե լով ստեղ ծա գոր ծո ղի ինք նո րոշ ման ու ղի նե րը, սա կայն 
բա ցա հայտ վում են լրի վութ յամբ.

Ե թե Աստ ված չստեղ ծեր կնո ջը
Տ ղա մար դու կո ղից,
Տ ղա մար դը պարզ վի րա բու ժա կան մի ջո ցով
Ձև կտար նրան
Աստ ծո ցու ցա մա տից:
Այդ կինն է մշտա պես ցույց տա լիս տղա մար դուն
Ս քան չե լի տե ղե րը:
Ա ռանց նրա դժվար է,
Ն րա հետ՝ ա ռա վել:

Է պի կա կա նի և ք նա րա կա նի հա մադր ման սկզբնա կան մա կար-
դա կը դառ նում է ար վես տա գե տի ստեղ ծա գոր ծա կան ու ղու բնույ թը: 
Ս տեղծ վում է պատ մութ յուն՝ բա նաս տեղ ծի կեր պա րի շուրջ, ո րը գնա-
լով դառ նում է բա նաս տեղ ծութ յուն ա ռանց պատ մութ յան: Այս պա րա-
գա յում բնա գի րը ստա նում է խոր փի լի սո փա յա կան ա տաղձ.

Աղջ կա հո տից փշա քաղ վում է օ դը,
Ն րա պա րից ցած է գլոր վում
Ս կիհն հա զա րամ յա
Եվ փշրվում, ա յո, փշրվում:

 Թող Աստ ված չա նի՝ տես նես նրա սլաց քը
 Լե ռան բե մե րին, քա ղա քում աշ նան,
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Երբ մայ րա մու տի նուռն է ջախ ջախ վում
 Մե տա ղե կմախ քին բարձ րա հար կի:

 Սա «մե նա կա տա րի» պոե զիա է՝ նկա րե լու պես, որ տեղ գու նա յին 
ե րանգ նե րը կա րող են հա կա դիր լի նել, կեր պար նե րը՝ բազ մաբ նույթ, 
մո տի կից դի տար կե լիս՝ դե տա լա յին, սա կայն հե ռա վո րութ յան վրա կա-
մաց-կա մաց սկսվում է բա ցա հայտ վել աշ խար հը` սի րո աշ խար հը, որ 
հա ճախ ար տա ռոց թվա ցող ար տա քին եր ևույթ նե րի տակ է թաքն վում, 
որ փո խա բե րա կան լայն ի մաստ ներ ու նի, որ պատ մութ յան հետ հա-
րա բե րակ ցութ յուն նե րի բնույ թով է ա ռանձ նա նում:  Սա պայ մա նա վոր-
ված է ո րո շա կի տրա մա բա նութ յան և ք նա րա կան տրա մադ րութ յան 
ա նընդ հա տա կան փո խա տե ղում նե րով.

Հ ղիա ցավ կի նը ծո վից,
 Փո րը փքված մի ա ռա գաստ,
 Լո ղում էր նա ջրե րի մեջ,
Աչքն էր շո ղում ինչ պես ալ մաստ:

Ու երկ նեց նա ծո վի խոր քում,
Ծ նեց մի ծով, ծո վից կա պույտ:
Այդ պի սի բան դեռ չէր տե սել
Ան գամ եր կինքն աստ ղապ տույտ:

 Սի րո ամ բող ջա կան գե ղար վես տա կան   վե րար տադ րութ յան գա ղա-
փա րը, ժա մա նա կի էութ յան, ստեղ ծա գոր ծա կան մասշ տա բի և  մո նու-
մեն տա լութ յան բա ցա հայտ ման են տա նում բա նաս տեղ ծի կեն դա նի աչ-
քի շնոր հիվ: Ս պա ռիչ պատ կեր ված են սերն ու շրջա կա աշ խար հը, ին չը 
բնագ րում ա ռար կա յա նում է իբրև ընդ հա նու րի մեջ մաս նա վո րը, և  այդ 
մաս նա վո րի շնոր հիվ ուղ ղոր դում գրո ղի դի տանկ յու նը հա մընդ հա նու րի 
մեջ: 

 Մի լի տոն յա նի քնա րա կան խոս քի ա ռանձ նա հատ կութ յու նը պատ-
կե րի ա ռանձ գա կա նութ յան մեջ է` ուղղ ված ծա րավ նե րի միայ նակ 
բազ մութ յա նը, ո րոնք բա նաս տեղ ծի խոս քի խոր քում գտնում են միայ-
նակ մար դուն՝ աշ խար հին դեմ-հան դի ման: Ն ման գե ղա գի տա կան մո-
տեց ման գե րիշ խող ա ռանձ նա հատ կութ յու նը հե ղի նա կի և  ըն թեր ցո ղի 
սուբ յեկ տի վութ յան, գրո ղի ան հա տա կա նութ յան հաղ թա հար ման և 
ն րա հաս ցեա տի րոջ հաղ թա նակն է, և  ըն թեր ցողն այս պոե տիկ աշ-
խար հի հետ հա ղոր դակց վե լիս ձեռք է բե րում ինքն ի րեն և  մի լի տոն յա-
նա կան սի րո ըն կա լու մը: Ն ման ձևով ստեղծ ված գե ղա գի տութ յան մեջ 
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ըն թեր ցո ղի հա մա հե ղի նա կութ յու նը վե րած վում է ա ռանց քա յին բա-
ղադ րի չի, ըն թեր ցո ղը դառ նում է լսող, տե սա նող, նույ նիսկ մաս նա կից.

Գ րա դա րա նում
Աղ ջիկն ու տղան
 Սի րում են ի րար,
 Քիչ է մնում պառ կեն նստա րա նին:
Ն րանք եր ևի
 Քիչ ա ռաջ
 Սի րա յին գիրք էին կար դա ցել:
Ն րանք են այդ գիր քը,
Որ տրո փում է գրա դա րա նում
 Շու շան ծաղ կի պես:

 Մի լի տոն յա նի սի րա յին բա նաս տեղ ծութ յան «սթա փեց նող» ազ դե-
ցութ յու նը բյու րե ղաց նում է հիմ նա կա նում շրջա կա մի ջա վայ րի է պի-
կա կան բազ մա զա նութ յու նը: Ն րա բա ռի «հե տաքրք րա շարժ» ձայ նում 
«ես»-ի գո յութ յու նը հա մա կող մա նի է դառ նում: Երբ մենք կար դում ենք 
 Մի լի տոն յա նի սի րա յին բա նաս տեղ ծութ յուն նե րը, ա մեն ինչ մո ռա նում 
ենք՝ ձուլ վում տեքս տին:

Է պի կա կա նի և ք նա րա կա նի ընդ դի մութ յու նը « Քո աչ քե րից թու նա-
վոր ված» գրքում հա մընկ նում է  Մի լի տոն յա նի աշ խար հըն կալ ման և 
 գե ղա գի տա կան ճա շա կի հետ: Ար վես տի և  ի րա կա նութ յան հա րա բե-
րութ յուն նե րը միմ յանց թարգ ման են դառ նում: Ի րա կա նութ յան քնա րա-
կան ըն կա լու մը դառ նում է բա նաս տեղ ծի ստեղ ծած փո խա բե րա կան 
աշ խար հի մի մա սը: 

Այս ժո ղո վա ծուն հնա րա վո րութ յուն է տա լիս ըն կա լել բա նաս տեղ ծի 
ստեղ ծա գոր ծա կան է վոլ յու ցիան, ուր ի րար հա կա դիր են դառ նում եր-
կու բա նաս տեղծ ներ՝ ի րա կա նութ յան հետ ա զատ հա րա բե րակց վո ղը և 
ք նա րա կան աշ խար հում մե կու սա ցա ծի հոգ ևոր խճան կա րը:

Արմեն Ավանես յան –  Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րը հայ և 
համաշխարհային նորագույն, ինչպես նաև սփյուռ քի և արդի գրա կա նութ-
յան հիմ նախն դիր ներն են: Հե ղի նակ է եր կու մե նագ րութ յան և  վեց տասն-
յա կից ա վելի հոդ ված նե րի: ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության 
ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող է:
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АРМЕН АВАНЕСЯН - СДВИГИ ЛОГИКИ И НАСТРОЕНИЯ: 
ЛЮБОВНАЯ ПОЭЗИЯ ЭДВАРД МИЛИТОНЯНА - Любовные стихи 
Эдварда Милитоняна обсуждаются в сборниках. Это позволяет 
распознавать изменения в точке зрения автора в разное время.

В последних стихах образ любви становится сравнительным и 
относительным, по усмотрению поэт становится участником, и возникает 
ряд философских вопросов.

Одной из ярких черт любовной поэзии Эдуарда Милитоняна является 
сочетание эпоса и лирики и его представления в контексте современной 
армянской реальности. Существует два мира искусства - исторический 
и литературный.

Ключевые слова: поэзия, любовь, логика, настроение, точка 
зрения, познание, мировоззрение, философия.

ARMEN AVANESYAN - SHIFTS OF LOGIC AND MOOD: EDVARD 
MILITONYAN’S LOVE POETRY - Edward Militonyan’s love poems are 
discussed according to collections. This enables us to recognize changes in 
the writer’s perspective at different times.

In the recent poems, the image of love becomes comparative and relative, 
the poet becomes  participant at the discretion, and a number of philosophical 
questions arise.

One of the striking features of Edward Militonyan’s love poetry is the 
combination of epic and lyricism and its presentation in the context of modern 
Armenian reality. There are two worlds of art - historical and literary.

Keywords: poetry, love, logic, mood, point of view, cognition, worldview, 
philosophy.
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«ՎԻԵՆՆԱԿԱՆ ՄՈԴԵՌՆԻԶՄԻ» ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ*

Բա նա լի բա ռեր. - ժա մա նա կա կից գրա կա նութ յան ինք նա ռեֆ լեք սի-
վութ յուն, « Վիեն նա կան մո դեռ նիզմ», ինք նա վե րա բե րութ յուն, ինք նա վե րա-
բե րա կան հղում ներ և ն շա նա կութ յուն, բանաս տեղ ծա կան խորհր դա ծութ-
յուն ներ:

Մոտ 30 տա րի տևո ղութ յամբ « Վիեն նա կան մո դեռ նիզ մի» դա-
րաշր ջանն ընդ գրկում է 1890-1918 թվա կան նե րը1: Հոֆ մաննս թա լը, 
Ար թուր Շ նից լե րը և Ռի խարդ Բեր- Հոֆ մանն այն ա մե նաակ նա ռու եռ-
յակն էին, որն ա վե լի ուշ պի տի հա մալր վեր Ռո բերտ Մու զի լի և Հեր-
մանն Բ րո խի ա նուն նե րով: Գ րա կան այս շրջա նի «մո դեռ նիս տա կան» 
բնույ թը պայ մա նա վոր ված է ոչ միայն թե մա նե րի ու մո տիվ նե րի խտու-
թ յամբ, այլև ի րենց ինք նա խորհր դա ծող ու ինք նա վե րա բե րա կան 
տար րե րի առ կա յութ յամբ: Վիկ տոր Զ մե գացն իր հոդ ված նե րից մե կում 
[Z՛megac՛1980:304] նկա տում է, որ այդ դա րաշր ջա նին չա փա զանց 
բնո րոշ է «բա նաս տեղ ծա կան բարձր զգա ցո ղութ յուն»: 

Ինք նա վե րա բե րութ յան և  ինք նա խորհր դած ման տար բեր ձևե րի մի-
ջո ցով սե փա կան ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը վկա յա կո չե լը կա րող է դիտ-
վել որ պես մո դեռ նիս տա կան գրա կա նութ յա նը բնո րոշ գիծ: Ոչ միայն 
Թեո դոր Վ. Ա դոր նոն է այն կար ծի քին, որ մո դեռ նիզ մի դա րաշր ջա նի 
ար վես տա գետ նե րը հար կադր ված են «մշտա կան խորհր դա ծութ յան» 
[Adorno 1998 [1973]:507], այլ նաև Նիք լաս Լու մանն է խո սում ռեֆ լեք-

* Հոդվածն ընդունված է տպագրության 25.10.2019 թ.:
1 Այս դարաշրջանի վերաբերյալ տե՛ս, օրինակ, ակնարկային հետևյալ ուսում-

նասիրությունները. Dag mar Lorenz (1995), Carl E. Schorske (1997 [1994]) և Jacques 
Le Rider (1990). 
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սիա յի անհ րա ժեշ տութ յան մա սին, մաս նա վո րա պես «հա մա կար գի ինք-
նա հայ ման ու ինք նան կա րագ րութ յան տե սա կի ռեֆ լեք սիա յի, ո րոնք 
պետք է տե ղի ու նե նան հենց հա մա կար գի ներ սում ու ա ռաջ մղվեն 
այն պի սի գոր ծըն թա ցի ներ քո, որն իր հեր թին պետք է հայ վի և նկա-
րագր վի» [Luhmann 1992:7f.]: Հել մութ Քի զելն էլ պար զա պես խո սում է 
«ինք նաանդ րա դարձ ված մո դեռ նիզ մի» մա սին (“reflektierte Mo der ne”) 
[հմմտ. Kiesel 2004:Kap.6.]: Ինք նա վե րա բե րութ յու նը և  ինք նա ռեֆ լեք սի-
վութ յու նը, այս պի սով, այն գրա կա նութ յան բա ղադ րիչ ներն են, ո րը թե՛ 
մո դեռ նիս տա կան է1 և թե՛ գի տակ ցում է այդ ու ի ցույց դնում: 

Սույն հոդ վա ծի նպա տակն է՝ պատ կե րել ինք նա վե րա բե րութ յան և  
ինք նա խորհր դած ման ձևե րը, ինչ պես նաև ինք նա վե րա բե րութ յան ու 
ինք նա ռեֆ լեք սիա յի գոր ծոն նե րը « Վիեն նա կան մո դեռ նիզ մի» հա մա-
տեքս տում` դրա նով իսկ քննե լով դա րասկզ բի գրա կա նութ յան առջև 
ծա ռա ցած խնդիր նե րը և հ նա րա վոր լու ծում նե րը: 

Երբ Հեր ման Բա րը (1863-1934)` «Ե րի տա սարդ Վիեն նա յի» նա խա-
ձեռ նո ղը, Փա րի զից վե րա դառ նա լուց հե տո ո րո շում է ստեղ ծել « Վիեն-
նա կան մո դեռ նիզ մը»2, ա մե նից ա ռաջ հեն վում է Եվ րո պա յից ե կած 
գե ղար վես տա կան նո րա գույն հո սանք նե րի վրա` փո խա ռե լով վեր ջին-
ներս: « Նա տու րա լիզ մի հաղ թա հա րման մա սին» (1891) իր էս սեում, 
ո րը հա մար վում է « Վիեն նա կան մո դեռ նիզ մի» հիմ նա քա րը, Հ. Բա րը, 
որ պես մո դեռ նիս տա կան գրա կա նութ յան վառ օ րի նակ նե րի, հիմ նա-
կա նում վկա յա կո չում է ֆրան սիա ցի հե ղի նակ նե րին` Պոլ Բուր ժեին, 
Մո րիս Բար րե սին, Մո րիս Մե տեր լին կին: « Վիեն նա կան մո դեռ նիզ մի» 
այլ ակ նա ռու ներ կա յա ցու ցիչ ներ, ինչ պի սիք են Հոֆ մաննս թա լը (1874-
1929), Ռայ ներ Մա րիա Ռիլ կեն (1875-1926), Ռո բերտ Մու զի լը (1880-
1942) և Հեր ման Բ րո խը (1875-1951) ի րենց հոդ ված նե րում ևս  անդ-
րա դառ նում են ժա մա նա կա կից և դա սա կան բազ մա թիվ հե ղի նակ նե-
րի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րին` դրա նով ու րույն հար թակ ստեղ ծե լով 
բանաս տեղ ծա կան խորհր դա ծութ յուն նե րի հա մար: 

 Սույն հոդ վա ծում մենք կանդ րա դառ նանք նաև գրե լու գոր ծըն թա-
ցում ա ռա ջա ցող ինք նա վե րա բե րա կան հղում նե րին: Այս դեպ քում ու-
շադ րութ յան կենտ րո նում են հայտն վում այն ձևե րը, ո րոնք ա ռա ջա-

1 Սա Գերհարդ Պլումպեյի ձևակերպման շրջասությունն է այն մասին, որ 
«մոդեռնիստական գրակա նու թ յունն այն է, որը գիտի, որ ինքը գրականություն է» 
[Plumpe 1995:58]: 

2 Գրեգոր Շտռայմի համաձայն՝ «Բարը իրապես կարող է դիտվել որպես հիմնադիր 
կամ, ավելի հստակ, ավստրիական մոդեռնիզմի գյուտարար» [Streim 2001:71]:
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նում են ոչ թե էքսպ լի ցիտ ար տա հայ տութ յուն նե րի մի ջո ցով, այլ՝ պատ-
կեր ման ու բե մա կա նաց ման ե ղա նակ նե րի: 

Ինք նա վե րա բե րա կան հղումն ի րե նից ներ կա յաց նում է բա նաս-
տեղ ծա կան «ինք նա պատ կեր ման» ըն դուն ված ե ղա նակ. այն տե ղի է 
ու նե նում ինքն ի րեն կամ որ ևէ տեքս տի կամ կեր պա րի խոս քի պատ-
կեր ման գոր ծըն թա ցում, ո րը մատ նան շում է գե ղար վես տա կան այս 
կամ այն գոր ծի ար հես տա կա նութ յու նը: Դ րանց շար քին են դաս վում 
« Վիեն նա կան մո դեռ նիզ մի» գրա կա նութ յան մեջ ար հես տա կան պար-
տեզ նե րի բազ մա թիվ ներ կա յա ցում նե րը, ո րոնք պար տե զը ներ կա յաց-
նում են իբրև ար վես տի տի րույթ: Վեր ջին ներն ա ռա վե լա պես բնա կեց-
ված են գե ղա գետ նե րով, ար վես տա գետ նե րով, ար վես տի ո լոր տի զա-
նա զան աշ խա տող նե րով, ինչ պես, օ րի նակ, Հոֆ մաննս թա լի « Տի ցիա նի 
մա հը» գոր ծում: Ռեալ կյան քից հե ռու գտնվող պար տե զի գո յի նե րքո 
հնա րա վոր է դառ նում խորհր դա ծել «պոե զիա յի և կ յան քի մա սին» /այս 
նույն ան վա նումն է կրում նաև Հոֆ մաննս թա լի հոդ ված նե րից մե կը/: 

Պար տե զա յին կյան քը, ո րի վրա, որ պես ա ռա ջի նը, մեր ու շադ րութ-
յունն է սևե ռում Կառլ Ե. Շորս կեն [Carl E. Schorske 1997 [1994]], մոտ 
1900թ. գրա կա նութ յան մեջ դառ նում է գե ղա գե տի աշ խար հից օ տա-
րա ցած, մե կու սաց ված, «ար հես տա կա նաց ված» գո յի խորհր դա նի շը: 
Նա պար տե զում ան մասն է մնում աշ խար հի վա խե րից ու հոգ սե րից 
և միա ժա մա նակ կա րող է մաք րա մա քուր ու զգաց մուն քա յին պատ կե-
րել իր կյան քը: Սա մի գե ղա գի տա կա նաց ված պար տեզ է, ո րը, ինչ պես 
նշում է Շ տե ֆան Գեոր գեն, «[կա րիք չու նի] օ դի և ջեր մութ յան» [George 
1984:47], սա կայն մնում է ար հես տա կան, ար վես տի այ գի, ար վես տի 
ա պաս տան, ինք նա վե րա բե րա կան, միայն ինքն ի րեն ար տա ցո լող: 

Եվ այս պես, « Վիեն նա կան մո դեռ նիզ մի» գրա կա նութ յունն օգ տա-
գոր ծում է գե ղա գի տա կա նաց ված պար տե զա յին գո յութ յու նը` ար վես-
տի մա սին խորհր դա ծե լու կամ առն վազն սե փա կան տեքս տի գե ղա գի-
տա կան կար գա վի ճա կը մատ նան շե լու հա մար: Ոչ միայն Հոֆ մաննս-
թա լի, այլև Ռի խարդ Բել- Հոֆ մա նի (1866-1945) ու Լեո պոլդ ֆոն Ադ-
րիա նի (1875-1951) մոտ է պար տե զա յին գո յութ յու նը վե րած վում դա-
րի սկզբին /1900-ա կան ներ/ ար վես տի և  ար վես տա գե տի ան հու սա լի 
ի րա վի ճա կի ցու ցա նի շի: Վե րոնշ յալ ար հես տա կան-գե ղար վես տա կան 
մթնո լոր տի ընտ րութ յամբ ի ցույց է դրվում գի տութ յու նը պատ կեր վա ծի 
և պատմ վա ծի ար հես տա կա նութ յան մա սին, բա ցի այդ՝ ըն թե րցո ղին 
ա ռա ջարկ վում է խորհր դա ծել հա յու մի հայ ման մա սին: 

Ինք նա վե րա բե րութ յա նը «հղող» ինք նա պատ կեր ման մեկ այլ ձևե-
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րից են կրկնա պատ կում ներն ու ար տա ցո լում նե րը, ո րոնք ի րեն ցից 
հե տա քրքրու թյուն են ներ կա յաց նում այն ժա մա նակ, երբ մեկ նա բան-
վում են որ պես ար վես տի եր ևույթ նե րի կրկնա պատ կում ներ և  ար տա-
ցո լում ներ: Այս պես, օ րի նակ, Բեր- Հոֆ մանն իր « Գեոր գի մա հը» (1900) 
վե պում կեր պար նե րին տե ղադ րում է բազ միցս ար տա ցոլ վող ար վես-
տի տի րույ թում` հմտո րեն միահ յու սե լով պատմ վա ծը, ինչ պես նաև 
պա տու մը մի գե ղե ցիկ, դե կո րա տիվ գոր գի մեջ: Ռայ ներ Հանկն այս 
վե պի նկա տա ռու մով խո սում է «դե կո րա ցիա յի գե ղա գի տութ յան» մա-
սին [Hank 1984, S. 224]: Բեր- Հոֆ մա նի մոտ դե կո րա ցիան ծա ռա յում է 
և՛ որ պես թե մա, և ՛որ պես պա տու մա յին սկզբունք: Մի կող մից՝ կրկին 
ստեղծ վում է «կյան քի` որ պես դե կո րա ցիա յի» [նույն տե ղում, 227] մա-
սին պատ կե րա ցում: Ար ևել յան հե քիա թի ա ռու մով մարդ կա յին կյան քը 
ներ կա յաց վում է որ պես «միահ յուս ված պա րու րակ նե րի» հյուս վածք, 
ո րի ի մաս տա լիութ յու նը մեծ հա մա տեքս տում դիր քա վոր ված լի նե լու 
մեջ է: Ինչ պես նշվում է վե պում, «իր կյանքն անց նում էր ո լո րապ տույտ 
լա բի րին թո սա յին ճա նա պարհ նե րին` մյուս նե րի կյան քի հետ տա րօ րի-
նա կո րեն շղթայ ված» [Beer-Hofmann 1980:13]: Մ յուս կող մից՝ հա յե ցո ղի 
հա յաց քը ինքն ի րե նով «դե կո րա տիվ է» [Hank 1984:227], որն իր «տե-
սա ծը վե րա ծում է գոր գի դե կո րա ցիա յի» [նույն տե ղում, 228]: Ի դեմս 
պա տու մի դե կո րա տիվ հյուս ված քի՝ ար տա պատ կեր վում է նա րա տի վի 
ար հես տա կա նութ յան գի տակ ցու մը: 

Ար վես տին ու ար վես տի եր ևույթ նե րին ուղղ ված հա յացք հան դես 
է գա լիս վե պի բազ մա թիվ պատ կե րում նե րում: Այս ա ռու մով որ պես 
սիմպ տո մա տիկ կա րող ենք դի տել կնոջ պատ կե րա զար դու մը և  ո ճա-
վո րու մը, ո րը եր կում գրե թե հան դես չի գա լիս որ պես ռեալ, կեն դա նի 
էակ, այլ, ա վե լի շուտ` որ պես մի պատ կե րի վե րա դարձ, մաս նա վո րա-
պես որ պես «յու գենդշ տիլ» ուղ ղութ յան ծաղ կա յին պատ կե րա զար դում 
[հմմտ., նույն տե ղում:35f.]: 

Այս պի սով, 20-րդ դա րասկզ բի ար վես տա գե տի հա յաց քը ոչ հու մա-
նիս տա կան գե ղա գե տի հա յացք է, ո րը բռնված է իր ար վես տի աշ խար-
հում1: Այդ պատ ճա ռով ի րա կա նութ յան բո լոր նա խագ ծե րը նրա հա-
մար վե րած վում են միայն ու միայն ար վես տի նա խագ ծե րի, և  ա մեն 
ինչ պտտվում է ար վես տի շուրջ: Ար վես տի շրջա նա կը մշտա պես առ կա 
ու ան խու սա փե լի մի շրջա նակ է, ուս տի դրան հղու մը նույն պես մշտա-
պես ներ կա է: Ին քա վե րա բե րա կան ցու ցու մը հատ կա պես տե սա նե լի 

1 Պետեր Բյուրգերը (1975) խոսում է «ոչ հումանիստության` որպես գեղա գի տա-
կա նացման մյուս կող մի մասին: 
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ու ար տա հայտ ված է դառ նում այն դեպ քում, երբ խա չաձև վում են ար-
վես տի և գեն դե րա յին խո սույթ նե րը, երբ մաս նա վո րա պես կնոջ կեր-
պա րը վե րած վում է ար տե ֆակ տի, ար հես տա կան պատ կե րի` բա ռիս 
եր կա կի ի մաս տով՝ որ պես ար հես տա կա նի և մա հա ցա ծի, քա նի որ այն 
սարք ված է: Բեր- Հոֆ մա նի դեպ քում դա հան դես է գա լիս, երբ պատ-
մողն ի րա կան կնոջ մա սին հի շո ղութ յու նը ո ճա վո րում է մի պատ կե րի, 
որն ստեղծ վել է նա խա ռա ֆա յե լիստ Ջոն Է վե րետ Միլ լե յի կտա վի ազ դե-
ցութ յան տակ` իր հեր թին հղե լով Շեքս պի րին [հմմտ. Hank 1984]: Բեր- 
Հոֆ մա նը նկա րագ րում է մի պատ կե րի կառ չած կնոջ` որ պես խոր-
տակ վա ծի, ջրի հոս քին մատն վա ծի` դրա նով հղում կա տա րե լով Միլ լե յի 
«Օ ֆել յա յին»: Այս պի սով, նա ստեղ ծում է արվես տի ո լոր տին հղում նե րի 
ան վեր ջա նա լի մի խճան կար: 

« Վիեն նա կան մո դեռ նիզ մի» գրա կա նութ յան մեջ նկատ վում են ինք-
նա վե րա բեր վող նշա նա կու թյան ար տա հայտ ման տար բեր ձևեր, սա-
կայն ա մե նա հա ճա խա կի օգ տա գործ վող նե րից են նա խեր գան քի ար-
ծար ծումն ու էս սեիզ մը: Այս եր կու ձևերն ի րեն ցից ե ղա նակ ներ են ներ-
կա յաց նում գրա կան տեքս տում գրե լու մա սին խորհր դա ծե լու հա մար: 
Հոֆ մաննս թա լի վաղ շրջա նի դրա մա ներն անդ րա դառ նում են հին տո-
նա վա ճա ռա յին խցիկ նե րի վկա յա կո չող տար րին ու այն փո խա կեր պում 
ինք նա խորհր դած ման և  ինք նա բե մադր ման տա ղա վա րի: Այս պես, օ րի-
նակ, վեր ջի նիս «Ս պի տակ հով հա րը» (1897) եր կի նա խեր գան քը` որ պես 
կեր պար, կոչ է ա նում դի տող նե րին. «Ն կա տե՛ք, Դուք, բա րի՛ պա րո նայք 
և գե ղե ցի՛կ կա նայք./ Այժմ երկ է սկսվում [...]» [Hof mann st hal 1979-80, 
Bd.1:455]: Ամ բող ջութ յամբ բա րոկ կո յի կա տա կեր գութ յան ա վան դույ թի 
ո ճով նա խեր գան քում խո սո ղը հան դես է գա լիս որ պես տո նա վա ճա ռում 
բղա վող, ո րը շո ղո քոր թում է հան դի սա տե սին` նրանց ու շադ րութ յու նը 
ստեղ ծա գոր ծութ յան վրա բևե ռե լու հա մար: Սա կայն շու տով նա խեր-
գան քի` հան դի սա տե սին ուղղ ված աս պեկ տը վե րած վում է ինք նա-
խորհր դա ծող կող մի՝ իր ու շադ րութ յու նը կենտ րո նաց նե լով գրա կա նութ-
յան ժա մա նա կա կից՝ ինք նա վար կար գա վի ճա կի վրա.

[...]
Եվ ինչ պես փե տու րե գնդա կը` ման կա կան խա ղը,
Կրկ նօ րի նա կում է թռչու նին, այն պես էլ այս եր կը
Կրկ նօ րի նա կում է կյան քին, սա կայն նկա տի չու նի այն նույ նը,
Շատ ա վե լի միայն ան փորձ աչ քե րի հա մար
Այն փոխ է առ նում իր շո ղից ինչ-որ բան1: 

1 Թարգմանությունը մերն է.- Ե. Է:
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Ե թե Հոֆ մաննս թա լի այս գոր ծում նա խեր գան քը դեռևս դիտ վում է 
որ պես եր կից ան ջատ, ա պա այս շրջա նի այլ նա խեր գանք նե րում այն 
հան դես է գա լիս որ պես ստեղ ծա գոր ծութ յան կեր պար, մաս նա վո րա-
պես որ պես իր մեկ նա բան: Շատ հա ճախ այս գոր ծա ռույթ նե րը պար-
զա պես հա մընկ նում են, ինչ պես, օ րի նակ, « Կի նը պա տու հա նի մեջ» 
(1897) եր կում, ուր հե ղի նակն ինքն է խո սում: «Ինչ պես իր ող բեր գութ-
յան կեր պար նե րը», նա ևս «15-րդ դ. ֆլո րեն տին յան հա գուստ է կրում» 
(ebd, S. 327): Նա ըստ էութ յան ստեղ ծա գոր ծութ յան հե ղի նակն է, այն 
ներ կա յաց նող ու միա ժա մա նակ նրա կեր պար նե րից մե կը: Բա ցի այդ՝ 
նա եր կի մեկ նա բանն է, ինչ պես և  ար վես տինն ըն դհան րա պես: 

Այն պես, ինչ պես նա խեր գան քը դրա մա յի շրջա նակ նե րում թույլ է 
տա լիս ներ գրա վե լու ինք նա վե րա բե րա կան և  ինք նա խորհր դա ցող գծե-
րը, այն պես էլ ար ձա կի ո լոր տում էս սեիզմն է դա ռնում խորհր դած ման 
շար ժիչն ու մի ջո ցը1: Մու զի լի և Բ րո խի էս սեիզ մին անդ րա դառ նա լու 
պատ ճա ռը հե ռա վո րութ յան ստեղ ծումն է ա վան դա կան «պատ մութ-
յուն» պատ մե լու (G`schichtl-Erzählen) նկատ մամբ, ինչ պես նաև գրա-
կա նու թ յան «նոր» ա ռա ջադ րանք նե րի մա սին դա տո ղութ յուն ա նե լը, 
ին չու չէ, նաև վեր ջին նե րիս փոր ձար կու մը: Այս տե ղից կա րե լի է հե-
տևեց նել, որ էս սեիզ մը միա վո րում է տար բեր գոր ծա ռույթ ներ, այն է՝ 
ռեֆ լեք սիվ-պոե տո լո գիա կան և փոր ձա ռա կան: 

Էս սեիս տա կան ին քա վե րա բե րութ յան և  ինք նա ռեֆ լեք սի վութ յան 
վառ օ րի նակ է Բ րո խի « Լուս նոտ նե րը» ե ռագ րութ յու նը (1931-32), ո րի եր-
րորդ մա սում ընդգրկ ված են «ար ժեք նե րի անկ մա նը» նվիր ված մի շարք 
էս սե ներ, այ սինքն՝ դա մի տե սա կան մո դել է, ո րը ոչ միայն բա ցատ րում 
է կա պակց ված, «ռեա լիս տա կան» պա տու մի ան հնա րին լի նե լու փաս-
տը, այլև գործ նա կա նո րեն ցույց է տա լիս այն: Էս սեիս տա կան մա սե րը, 
ինչ պես խո շոր ներ դիր ներ, տեք ս տա յին ամ բող ջա կա նութ յու նը բա ժա-
նում են ար դեն իսկ թույլ կա պակց ված գոր ծո ղութ յան մա կար դակ նե րի: 
Սա կայն դրանք միա ժա մա նակ այն տար րերն են, ո րոնք ա պա հո վում են 
ամ բող ջի միաս նութ յունն ու ի մաս տը: Բ րոխն «ար ժեք նե րի անկ ման» իր 
տե սութ յամբ փոր ձում է նո րո վի ձևա կեր պել մո դեռ նիս տա կան ար վես-
տի կար գա վի ճակն ու գոր ծա ռույթ նե րը: Ն րա կար ծի քով՝ ար վես տում 
աշ խար հի բա ցատ րութ յու նը և ն կա րագ րութ յու նը փնտրելն այլևս ի մաս-
տա լից չէ. այն այ սու հետ ի րե նից ներ կա յաց նում է ար ժեք նե րի ա ռան ձին 
ո լորտ` իր սե փա կան տրա մա բա նութ յամբ: 

Ամ բող ջութ յամբ այլ կերպ է Ռո բերտ Մու զի լը ներ կա յաց նում «Էս-
1 Այս թեմայի առնչությամբ տե՛ս Dietmar Goltschnigg (1987; 1989).
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սեիզ մի ու տո պիան» իր « Մարդն ա ռանց հատ կութ յուն նե րի»[1930 ff.] 
վե պի 62-րդ գլ խում: Այս հայտ նի և հա ճախ մեջ բեր վող գլխում էս սեիզ-
մին վե րագր վում է առն վազն ե րեք գոր ծա ռույթ, մաս նա վո րա պես՝ որ-
պես ռեֆ լեք սիա յի ա ռար կա յի, մի ջո ցի ու ռա ցիո նալ ռեֆ լեք սիա յի ու-
տո պիա կան այ լընտ րան քի: 

Ժա մա նա կա կից ար վես տի ինք նա ռեֆ լեք սի վութ յունն այս տեղ հաս-
նում է իր գա գաթ նա կե տին: Ար վես տի ինք նա գի տակ ցու մը, որն այս վե-
պի թե մա նե րից է, այս տեղ դրվում է հար ցա կա նի տակ. այն ոչ միայն 
«միա միտ» պա տու մի վերջն է նշույ թա վո րում, այլև պա տու մինն ընդ-
հան րա պես: Պա տու մի փո խա րեն հան դես է գա լիս խորհր դա ծու մը 
վեր ջի նիս անհ նա րի նութ յան մա սին: «Այս վե պի պատ մութ յու նը հան-
գեց նում է նրան, որ պատ մութ յու նը, որն այս տեղ պետք է պատմ վեր, 
չի պատմ վում» - այս պես է հնչում Մու զի լի` իր իսկ վե պի սե փա կան 
մեկ նա բա նութ յու նը [Musil 1981 [1978], Bd. 5:1937]: 

« Վիեն նա կան մո դեռ նիզ մի» գրա կա նութ յան ինք նա վե րա բե րա կան 
և  ինք նա ռեֆ լեք սիվ գծերն ան բա ժա նե լիո րեն կապ ված են լե գի տի մութ-
յան ճգնա ժա մի հետ, ո րում հայտն վել էր դա րասկզ բի գրա կա նութ յու-
նը: Նոր գի տա կար գե րի զար գա ցումն ու մրցակ ցութ յու նը /օ րի նակ՝ 
հո գե բա նութ յան/ և տեխ նի կա կան ձեռք բե րում նե րը /«նոր» լրատ վա-
մի ջոց նե րը/ սպառ նում են գո յա բա նա կան ա ռու մով վտան գել գրա կան 
ստեղ ծա գոր ծութ յան ազ դե ցութ յան շրջա նակն ու ի մաս տա լիութ յու նը: 
Աշ խար հի բա ցատ րութ յան և  ար դա րաց ման «հին» նմուշ ներն այլևս 
չեն գոր ծում, բայց և  այն պես բա ցա կա յում են ստեղ ծա գոր ծե լու նոր 
հա րա ցույց ներն ու սո ցիա լա կան ու ղե նիշ նե րը: Այս ի րադ րութ յան մեջ 
զար մա նա լի չէ, որ «գրա կա նութ յուն» հաս կա ցութ յու նը ինքն ի րե նով 
հօդս է ցնդում: Հե ղի նակ նե րը տա րա կու սում են, թե ինչ է ի րե նից ներ-
կա յաց նում գրա կա նութ յու նը, արդ յոք գո յութ յուն ու նի՞ «պոե զիան». 
նրանք սկսում են երկ մտել ի րենց գրա կան ար տադ րան քի և  ընդ հան-
րա պես ի րենց գո յի շուրջ [հմմտ. Bol te ra urer 1998]: Ռո բերտ Մու զիլն 
իր «Այս ժա մա նակ վա պոե տը» (1934) խո րագ րով զե կույ ցում նկա տում 
է հետև յա լը. «Եվ քա նի որ ես պոե տի և  այ սօր վա մա սին պետք է խո-
սեմ, ինձ հեշտ է տրվում սկիզ բը. ես հան գիստ կա րող եմ եր կու սի մա-
սին պնդել, որ մենք չգի տենք, թե ով ենք մենք» [Musil 1981, [1978], Bd. 
8:1243]: « Պոետ նե րը և  ի րենց ժա մա նա կը» (1906) ճա ռին իր մտո րում-
նե րում Հոֆ մաննս թալն ար ձա գան քում է հետև յալ կերպ. «Ես զգում եմ 
մի ջոց նե րի և նույն պես մտադ րութ յան պա կա սը` ինչ-որ կերպ ար վես-
տի փի լի սո փա յութ յամբ զբաղ վե լու հա մար» [Hofmannsthal 1979-80, 
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Bd.8:54]: Այս տե ղից կա րե լի է հետ ևեց նել, որ և՛ ար վես տը, և՛ գրա կա-
նու թ յու նը կորց րել են ի րենց հաս կա նա լիութ յու նը: Գ րա կա նութ յան ու 
նրա մտա ցա ծին լի նե լու մա սին միա միտ և  ա նա ռար կե լի պատ կե րաց-
ման փո խա րեն հան դես է գա լիս գրա կան-գե ղա գի տա կան ան տա րա-
կու սե լի փաս տե րի ու նոր մե րի քննա դա տո րեն հար ցա կա նի տակ դնե-
լը: «Այս խմբի ակ նա ռու ներ կա յա ցու ցիչ նե րի` Հեֆ մաննս թա լի, Շ նից լե-
րի, Անդ րիա նի, Բեր- Հոֆ մա նի ու Բա րի ստեղ ծա գոր ծութ յա նը բնո րոշ է 
ռեֆ լեք  սիա վեր ջի նիս նա խադր յալ նե րի, պայ ման նե րի և նկր տում նե րի 
մա սին»,- գրում է Ռիք մա նը [Rieckmann 1985, S. 182]: Այս հա մա տեքս-
տում, այս պի սով, «գրա կա նութ յուն» հաս կա ցութ յունն ըն կալ վում է ոչ 
թե որ պես կա յուն այն պատ ճա ռով, որ միշտ գո  յու թյուն է ու նե ցել, այլ՝ 
որ պես ստեղծ ված և դ րա նով իսկ մշտա պես նո րո վի նա խա գծվող ու 
ձևա կերպ վող: Ա սել է թե՝ գրա կա նութ յու նը ոչ թե առ կա է, այլ այն կա-
ռուց վում է: Ուս տի այս ժա մա նա կաշր ջա նի գրա կա նութ յան էութ յու նը 
չի մա նա լու խոս տո վա  նութ յու նը բա ցա հայ տում է, թե ինչ է գրա կա նութ-
յու նը, և  որն է նրա բուն էութ յու նը: Այս խոս տո վա նութ յու նը միա ժա մա-
նակ են թադ րում է այն, որ գրա կա նութ յան էութ յան հետ կապ ված հար-
ցը չի կա րող հենց այն պես ետ մղվել. քա նի դեռ նա վե րաց ված լի նե լու 
փոր ձե րի ու ան հանգս տութ յան պատ ճառ է, փաս տա ցի շա րու նա կում 
է որ պես հու զող մի բան գո յութ յուն ու նե նալ: Հետ ևա բար, ինչ պես Հոֆ-
մաննս թա լը, այն պես էլ Մու զիլն ի րենց շա րադ րանք նե րում հրա ժար-
վում են գրա կա նու թ յան ձևա կեր պու մը բնո րո շե լուց: 

Գ րա կա նութ յան ինքն ի րեն հար ցա կա նի տակ դնե լը, ո րը տե ղի է 
ու նե նում թե՛ մտա ցա ծին և թե՛ նրան ու ղեկ ցող ոչ մտա ցա ծին տեքս-
տե րում, առնչ վում է ինչ պես սպե ցի ֆիկ գրա կան հար ցադ րում նե րի 
(այս պես, օ րի նակ, ժան րե րին, ո ճե րին), այն պես էլ գրա կան-գե ղա գի-
տա կան ընդ հա նուր խնդիր նե րի հետ: 

« Վիեն նա կան մո դեռ նիզ մի» գրա կա նութ յան մեջ, ինչ պես ար դեն 
նշել էինք, ինք նա վե րա բե րա կան ու ինք նա ռեֆ լեք սիվ տար րե րի առ կա-
յութ յու նը պայ մա նա վոր ված է ա վան դա կան և ժա մա նա կա կաից գրա-
կա նութ յան հետ կապ ված դժգո հութ յամբ: Մա նա վանդ Մու զի լը շատ 
հա ճախ է գան գատ վում այս ա ռու մով` նշե լով հետև յա լը. «Ես հա ճախ 
եմ հի շում, թե որ չափ ան բա վա րար մտա վոր էր ինձ հա մար ամ բողջ 
գո յութ յուն ու նե ցող գրա կա նութ յու նը:» [Musil 1983, Bd.1:230] « Հին», 
մաս նա վո րա պես ռեա լիս տա կան պատ մո ղա կան ձևե րի և  ե ղա նակ նե-
րի1 հետ կապ ված ան բա վա րար վա ծութ յու նը դրդում է նոր մե թոդ նե-

1Բարը այս առումով խոստովանում է հետևյալը. «Այս բոլոր տարիների 
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րի փոր ձա րա րութ յան: Ուս տի Բա րը շատ ազ դե ցիկ շեշ տում է. «Այլևս 
անհ նար է, որ մենք ի րենց ար վես տը [ռեա լիստ նե րի նը, Ե. Է.] կրկնենք» 
[1968:43]: Հենց այս նո րը՝ մո դեռ նիս տա կա նը, ստեղ ծե լու ցան կութ յու-
նից են բխում բազ մա թիվ ձևա կան ու ո ճա կան այն փոր ձե րը, ո րոն ցից 
են էս սեիզ մը վե պում, ներ քին մե նա խո սութ յու նը, քնա րեր գա կան դրա-
ման, կա յան նե րով դրա ման (Stationendrama), ֆեն տա զին (Fantasy), 
խորհր դան շա նա յին քնա րեր գութ յու նը, զու գազ գա ցա կա նութ յան նա-
խա գծե րը (synästhetische Entwürfe) և  այլն: Կար ևոր է նաև նշել, որ ոչ 
միայն «հնի»` «նո րով»՝ «մո դեռ նիս տա կա նով» փո խա րի նումն է տե ղի 
ու նե նում, օ րի նակ, ռեա լիս տա կան պատ մո ղա կան ե ղա նա կի փո խա-
րի նու մը ներ քին մե նա խո սութ յամբ, այլև մեծ մա սամբ, այս պես կոչ-
ված, նո րի մա սին ռեֆ լեք սիա ներ են ներ հո սում «նոր» պատ կեր ման 
մեջ: Ու րիշ խոս քով՝ ոչ թե նո րը մի տում նա վոր փո խա րի նում է հ նին, 
այլ մշտա կան հար ցա կա նի տակ է դրվում այն, թե որ քա նով գոր ծող է 
նո րը: 

Այս տեղ մեծ դեր է խա ղում նաև ա ռե րե սու մը նոր լրատ վա մի ջոց նե-
րի հետ՝ սկզբում ֆիլ մի, ֆո նոգ րա ֆի, հե ռա խո սի, այ նու հետև հետ ևում 
են ռա դիոն և հե ռուս տա ցույ ցը: Այս պես, « Մո տե ցում ներ նոր գե ղա գի-
տութ յա նը. դի տո ղութ յուն ներ ֆիլ մի դրա մա տուր գիա յի մա սին» (1925) 
խո րագ րով իր էս սեում Մու զիլն անդ րա դառ նում է հուն գա րա ցի պոետ, 
լրագ րող և ֆիլ մի տե սա բան Բե լա Բա լա շի « Տե սա նե լի մար դը» խո րա-
գրով սցե նա րին` զար գաց նե լով իր սե փա կան` ժա մա նա կա կից ստեղ-
ծա գոր ծե լու տե սութ յու նը: Անդ րա դառ նա լով ֆիլ մի գե ղա գի տութ յա նը` 
Մու զիլն ի րեն ֆիլ մի գրավ չութ յան հետ կապ ված հարց է ուղ ղում, ընդ 
ո րում, նրան հու զում է այն հար ցը, թե ինչ պես է դա կա րե լի փո խադ րել 
գրա կա նութ յան ո լորտ: Ֆիլ մի ար հես տա կա նութ յունն ու բա ցա հայտ ոչ 
ի րա կան լի նե լը մատ նա ցույց է ա նում այն ե րևույ թին, ո րը Մու զիլն ան-
վա նում է «այլ ի րա վի ճակ». «Այլ աշ խար հի առ կա յութ յուն», ուր «ո՛չ չափ 
կա, ո՛չ  էլ ճշգրտութ յուն, ո՛չ ն պա տակ կա, ո՛չ  էլ պատ ճառ», ուր «բա-
րին ու չա րը [...] պար զա պես դուրս են մնում», ուր ի րենց փո խա րեն 
«մեր էութ յան և  այլ մարդ կանց ու բա նե րի խորհր դա վոր ուռ ճաց ված 
[...] միա հոսքն է տե ղի ու նե նում» [Musil 1981 [1978], Bd. 8:1144]: Գ րա-
կա նութ յան, ինչ պես նաև ֆիլ մի ա ռա ջադ րան քը, ըստ Մու զի լի, պետք 
է դառ նա հենց այդ «այլ ի րա վի ճա կի» գի տակ ցու մը և դ րա ի մա ցութ-

ընթացքում ես երկու անգամ փորձել եմ կարդալ [Գուստավ Ֆրայթագի, Ե. Է.] «Soll 
und Haben»-ը և երբևէ, երբևէ չեմ հասել ա ռաջին հատորի վերջին, ես ավելի մեծ 
հաճույքով կնախընտրեմ խաղալ իմ խուլ տատիկ Բեզիժի հետ:» [Bahr 1968, S. 42f.]
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յան ար ծար ծու մը, ինչ պես նաև նրա ձևա կեր պումն ու քննու մը` ռա-
ցիո նալ մտա  ծո ղութ յան պար զութ յան ներ քո: Որ պես ժա մա նա կա կից 
ար վես տին հա մար ժեք ու ժա մա նա կին հա մա հունչ մո դել` նա տես նում 
է «բա նա խո հա կան գրե լը (“intelligentes Schrei ben”), սա կայն ոչ «ինչ-
պես գրել» հար ցադր ման ե ղա նա կով: Ռա ցիո նա լութ յու նը նաև գրե լիս է 
Մու զի լի հա մար մնում ա մե նա բարձ րա գույն չա փա նի շը: 

Այս ա ռու մով մեծ տեղ է հատ կաց վում էս սեին, քա նի որ վեր ջինս, և՛ 
գե ղար վես տա կան գործ ու ղեկ ցո ղի դե րում, և՛ « Մարդն ա ռանց հատ-
կութ յուն նե րի» վե պում ին տեգր ված լի նե լու դե րում հան դես գա լով, տեղ 
ու ձև  է ա պա հո վում ռեֆ լեք սիա նե րի հա մար, բա ցի դա նա նաև «մո-
դեռ նիս տա կան» գրե լաձ ևի էքս պե րի մեն տի փոր ձար կում է1: Էս սեն և  
էս սեիզ մը ոչ միայն ինք նա ռեֆ լեք սիա յի մի ջոց ներ են, այլ նաև գոր ծիք-
ներ` պա տու մի սահ ման նե րը ըն դար ձա կե լու հա մար: Էս սեիս տա կան 
պա տու մը ստեղ ծա գոր ծե լու նոր ձև  է` գրա կան ֆիկ ցիո նա լութ յու նը և 
«մո դեռ նիս տա կան» ռեֆ լեք սիա յի ճյու ղե րը միա վո րե լու հա մար: Ինչ-
պես ար դեն նշել էինք, դա ակն հայտ է դառ նում, երբ տե ղի է ու նե նում 
խորհր դա ծում կեր պար նե րի, գոր ծո ղութ յան ըն թաց քի և ս տեղ ծա-
գոր ծե լու պայ ման նե րի մա սին: Կա պակց ված, ի րա կա նութ յունն ըն-
դօ րի նա կող պա տումն ա վարտ վում է այն ժա մա նակ, երբ պատ մո ղը 
«մեջ է մտնում» իր սե փա կան ռեֆ լեք սիա նե րով: Այս պես, Մու զի լի մոտ 
ամ բողջ գլուխ ներ են կա ռուց վում որ պես էս սե ներ, ինչն իր հեր թին 
դժգո հութ յուն է ա ռա ջաց նում ռեֆ լեք սիվ-էս սեիս տա կա նի գե րա զանց 
չա փով ներ կա յաց ված լի նե լու հետ կապ ված, Մու զի լի խոս քե րով` «վե-
պի` էս սեիս տա կա նով գեր ծան րա բեռն վա ծութ յան հետ կապ ված, ո րը 
հո սում է և կա յուն չի մնում» [Musil 5, Bd. 1, S. 816]: «Ին չից, հարկ է 
նկա տել, ո չինչ չի բխում» նե րա ծա կան գլու խը գե րա զան ցում է բո լոր 
սպա սում նե րը. վայ րե րը և կեր պար նե րը միայն ներ մուծ վում են` կրկին 
չե ղարկ ված լի նե լու հա մար. «Են թադ րենք, որ նրանք կոչ վում էին Առն-
հայմ և Էր մե լին դա Թուց ցի, ին չը, սա կայն, ի րա կա նութ յա նը չի հա մա-
պա տաս խա նում, քա նի որ տի կին Թուց ցին օ գոս տո սին իր ա մուս նու 
ըն կե րակ ցութ յամբ գտնվում էր Բադ Աուս զեում, իսկ դոկ տոր Առն հայ մը 
դեռևս Կոս տանդ նու պոլ սում էր, ա պա ու րեմն հա նե լուկ է մնում, թե ով-
քեր էին այդ մար դիկ:» [Musil 1981, Bd 1:10]

1Թեև Մուզիլն իրեն պետք է դասեր մոդեռնիզմի հոսանքին, նա, այնուհանդերձ, 
վերապահումներ ուներ այդ հասկացության հետ կապված: Նա հետևյալ կերպ է 
արտահայտվում այս երևույթի մասին. «Ես մոդեռնիստներին դեմ էի, երբ երիտասարդ 
էի, և այդ պատճառով կարող եմ նաև այս տարիքում էլ մոդեռնիստներին դեմ լինել» 
[1983, B1 S. 493]: 
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Մու զիլն այս տեղ հան դես է գա լիս նա րա տիվ հնա րա վո րութ յուն նե րի 
և  անհ նա րին բա նե րի խտութ յամբ. խա ղում է ա վան դա կան սպա սում-
նե րով, սա կայն ընկր կում դրանց առջև` հրա ժար վե լով ի րա կա նաց նել 
վեր ջին նե րը: Հետ ևեց նե լով կա րե լի է պնդել, որ նա փոր ձար կում ներ է 
ի րա կա նաց նում ա վան դա կան նա րա տո լո գիա յի սահ ման նե րով` ա ռե-
րե սե լով դրանք ժա մա նա կա կից, մտա վոր գրա կա նութ յան մա սին1 իր 
սե փա կան պատ կե րաց նում նե րով:

Ժան րի ու ար վես տի ձևե րի սահ ման նե րի ըն դար ձա կու մը կապ ված 
է, ինչ պես ար դեն նշել էինք, գրա կան-գե ղա գի տա կան ինք նա հար ցա-
կան նե րի հետ: Քն նար կում ներ այն հար ցե րի շուրջ, թե ին չի հա մար է 
քնա րեր գութ յու նը և թե ինչ ձևով պետք է ներ կա յա նա վե պը, դառ նում 
են ար վես տի ու գրա կա նութ յան նշա նա կութ յան ու հնա րա վո րութ յուն-
նե րի մա սին ըն դար ձակ ռեֆ լեք սիա նե րի մի մաս: « Հին» գե ղա գի տա-
կան ծրագ րերն այլևս չեն գոր ծում, իսկ նո րե րը դեռ ստեղծ ված չեն: 
Այս ի րա վի ճա կը ախ տան շա նա յին ձևով ար տա պատ կեր վում է Բա րի` 
« Մո դեռ նիս տա կա նը» ծրագ րա յին գոր ծում (1891), որն ի րեն ներ կա-
յաց նում է որ պես «նո րի», «մո դեռ նիս տա կա նի» պաշտ պան, սա կայն 
եզ րա փակ վում է միայն այդ հու զա կան կո չով: Այս նույն ա նո րո շութ յու-
նը ներ թա փան ցում է նաև մյուս նե րի` Հոֆ մաննս թա լի, Մու զի լի, Բ րո խի 
և Ռիլ կե ի նոր գե ղա գի տութ յան վե րա բեր յալ դա տո ղու թ յու ննե րը: Ի րենք 
մի շարք աշ խա տութ յուն ներ են նվի րում այս հար ցի ար ծարծ մա նը: Այս-
պես, Հոֆ մաննս թա լը, սկսած իր « Պոե զիան ու կյան քը» (1896) մինչև 
իր «Գ րա կա նութ յու նը որ պես ազ գի հոգ ևոր տի րույթ» (1926) աշ խա-
տութ յու նը, ջա նում է իր ստեղ ծա գոր ծա կան գոր ծըն թա ցի հա մար բնո-
րո շել գե ղա գի տա կան հա մար ժեք չա փա նիշ ներ և սո ցիա լա կան գոր-
ծա ռույթ ներ: Նաև Մու զի լը, սկսած իր «Ան պար կեշ տը և հի վան դա գի նը 
ար վես տում» (1911) էս սեից ընդ հուպ իր «Գ րո ղը և գ րա կա նութ յու նը» 
(1931), ձեռ նա մուխ է լի նում այն հար ցի պա տաս խա նին, թե ին չու և  
ին չի հա մար է գրա կա նութ յու նը դեռևս լավ, և թե ինչ պի սին նա պետք 
է լի նի` որ պես մո դեռ նիս տա կան: Ընդ ո րում, պա տաս խան նե րը, ո րոնք 
« Վիեն նա կան մո դեռ նիզ մի» գրա կա նութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը փոր-
ձում են տալ գրա կա նութ յան «ինչ պի սին» և «ին չու» լի նե լու հար ցե րին, 
ա վե լի քան տար բեր են, հա ճախ նաև ան հա մա տե ղե լի. նրանք ըն դար-
ձակ վում են տես լա կան գրա կա նութ յու նից /Օս կար Կո կոշ կա/՝ սկսած 

1 Նշենք, որ, ի տարբերություն Մուզիլի և Բրոխի, Հոֆմաննսթալը ու Բեր-Հոֆմանը 
փորձեր են ձեռ նարկում` ընդգրկելով տիկնիկային թատրոնի և պարի տարրերը, 
անցնել գրականության սահ ման ները և բացվել արվեստի այլ ճյուղերի հանդեպ: 



ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 2019-2

165

մին չև ճա նա չո ղա կան գրա կա նութ յուն / Մու զիլ/. նրանք մի կող մից պա-
հան ջում են գե ղա գի տա կան փա խուստ աշ խար հից /օ րի նակ՝ ե րի տա-
սարդ Ֆե լիքս Դ յոռ մա նը, մա սամբ նաև Հոֆ մաննս թա լը/ և մ յուս կող-
մից` զանգ վա ծա յին աշ խար հի կութ յուն /օ րի նակ՝ Կառլ Կ րաու զը/: 

Լու ծու մը, ո րը տա լիս են ե րի տա սարդ Հոֆ մաննս թալն ու Ռիլ կեն, 
այն ի մաս տով է հատ կա պես մեղմ, որ նրանք փոր ձում են ար վես տի 
և գ րա կա նութ յան սո ցիա լա կան գոր ծա ռույ թը փաս տել վեր ջին նե րիս` 
գոր ծա ռույթ նե րից զրկված լի նե լու բա ցատ րութ յամբ: Գե ղար վես տա-
կան տար բեր հո սանք նե րում զբա ղեց նե լով մի ջին դիր քո րո շում՝ եր-
կուսն էլ հաս տա տում են գրա կա նութ յան «էութ յան» սաս տիկ կա րո-
տախ տը, ընդ ո րում, այս եր ևույ թի մարմ նա ցումն ի րենք տես նում են 
քնա րեր գութ յան մեջ: Ն րանք միա ժա մա նակ ան կեղ ծո րեն խոս տո վա-
նում են, որ ո չինչ չեն կա րող ա սել պո ե զիա յի այս «էութ յան» մա սին, 
քա նի որ ո չինչ հնա րա վոր չէ ա սել այն բա նի մա սին, ինչն ա նո րոշ է: 
Ըստ ի րենց՝ պոե զիան ինք նին ա նա սե լին է. այն չի կա րող ամ փոփ ված 
լի նել հաս կա ցութ յուն նե րով, քա նի որ լե զուն ի զո րու չէ բա ցատ րել այն: 
Հաս կա նա լի է միայն ժա մա նա կա կից քնա րեր գութ յան ի րա վա սութ յան 
ո լոր տը. դա ժա մա նա կա կից մար դու հո գե բա նութ յունն է, ո րը և պետք 
է ար ծար ծի մո դեռ նիս տա կան լի րի կան: « Հո գին» է այն կա խար դա կան 
բա ռը, ո րը պետք է լի նի բա նաս տեղծ նե րի ճի գե րի կենտ րո նում: « Դե պի 
ներս շրջվե լու» հաս կա ցութ յունն այն է, ո րը Բա րը ևս բե րել է Փա րի զից: 

« Հո գու» գա ղա փա րը նախ ևա ռաջ ծա ռա յում է այն նպա տա կին, 
որ օգ նում է ան վա նե լու և հան րա գու մա րի բե րե լու « Վիեն նա կան մո-
դեռ նիզ մի» գրա կա նութ յան այն բո լոր նոր բո վան դա կութ յուն ներն ու 
թե մա նե րը, ո րոնք ի հայտ էին ե կել` պայ մա նա վոր ված իմպ րե սիո նիս-
տա կան-սիմ վո լիս տա կան «դե պի ներս շրջա դար ձով»: «Ո գու» գա ղա-
փա րը Հոֆ մաննս թա լի և Ռիլ կեի գե ղա գի տա կան հաս կա ցույթ նե րում 
այն «հոգ ևո րի» մարմ նա ցումն է, ո րը հան դես է գա լիս ճշմա րիտ պոե-
զիա յում, և հենց դրա նում է հաս տատ վում քնա րեր գա կա նի «էութ յու-
նը»: Վեր ջի նիս էութ յունն ա մեն բա նի միջև ար տա հայտ ված զգաց մուն-
քայ նութ յամբ հոգ ևոր կապ բա ցա հայ տե լու ու ար տա հայ տե լու մեջ է: 
Պոե զիա յի ար վես տի էութ յու նը, ըստ Հոֆ մաննս թա լի, հո գևորն է, այն 
ճախ րող, ան վեր ջա նա լի բազ մի մաստ, Աստ ծո և  ա րար չա գոր ծութ յան 
միջև վա րա նող բա ռերն են [1979-80, Bd. 8:18f.]: Այս եր ևույ թին նման 
ձևա կեր պում է տա լիս նաև Ռիլ կեն. «Ար վեստն ինձ հա մար յու րա քանչ-
յու րի` նեղ և մութ բա նե րի մի ջով բո լո րի հետ փո խըմբռ նում գտնե լու 
ձգտումն է, ա մե նա փոք րից սկսած մինչև ա մե նա մե ծը, նման մշտա կան 
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երկ խո սութ յուն նե րում կյան քի վեր ջին հան դարտ աղբ յուր նե րին ա վե լի 
մո տե նալն է: Բա նե րի գաղտ նիք նե րը ձուլ վում են նրա ներ սում սե փա-
կան ա մե նա խո րը զգաց մունք նե րի հետ և բարձր դառ նում նրա հա-
մար, կար ծես դրանք իր սե փա կան նե րը լի նեն» [Rilke, 1965:365]:

Պոե զիա յի էութ յու նը, այս պի սով, կազ մում են հո գու տի րույ թը, հո-
գևորն ու դրա հետ միա սին նաև հան դար տութ յու նն ու չեր ևա ցո ղը: 
Ուս տի գրա կա նութ յան ու ար վես տի ու շադ րութ յան կենտ րո նում այլևս 
ներ կա յա ցուց չա կա նը և բա րո յախ րա տա կա նը չեն, այլ՝ այն ա մե նը, ին չը 
հնա րա վոր չէ ան վա նել խոս քե րով, այն, ինչ ա ռօր յա յում վտանգ ված է 
փլուզ մա նը: Պա տա հա կան չէ, որ Հոֆ մաննս թա լը բա նաս տեղ ծի խնդի-
րը բնու թագ րե լիս իր « Պոե տը և  այս ժա մա նա կը» հոդ վա ծում վկա յա կո-
չում է սուրբ Ա լեք սի սին, ո րը, տաս նամ յակ ներ շա րու նակ հա սա րա կութ-
յու նից զրկված, որ պես մու րաց կան գո յատև ում է իր հայ րա կան տան 
սանդ ղա վան դա կի տակ: Ըստ Հոֆ մաննս թա լի՝ բա նաս տեղ ծը նման է 
մու րաց կա նի, որն ա մեն բան ըն կա լում է, լսում է, տես նում է, հոտ է քա-
շում այն ա մե նից, ինչ կա տար վում է տան մեջ, սա կայն ինքն այդ ա մե նին 
մաս նակ ցութ յուն չու նի: Այլ խոս քե րով՝ բա նաս տեղ ծը «հան դի սա տես է, 
թաքն ված ըն կեր, բո լոր բա նե րի լռակ յաց եղ բայ րը» [Hofmannsthal 1979-
80, Bd. 8: 67]: Նա ո չինչ չի բա ցա ռում իր աշ խար հի ըն կա լու մից, ա մեն 
ինչ կա րող է կար ևոր դառ նալ իր հա մար՝ և՛ լա վը, և՛ վա տը, և՛ հի նը, և՛ 
նո րը, և՛ ար դիա կա նը, և ՛ան ցա ծը: Որ պես իր ժա մա նա կի զգա յուն սեյս-
մոգ րաֆ՝ նա ձայն է բարձ րաց նում ա նա սա նե լիի ու ա նար տա հայ տե լիի 
հա մար: Ա նօգ տա կար լի նե լով սո ցիա լա կան ա ռու մով՝ գրա կա նութ յու նը 
դրա շնոր հիվ գո յատև ման ի րա վունք է ստա նում:

Եզ րա փա կե լով կա րե լի է մեջ բե րել Ա դոր նո յի հետև յալ նա խա դա սութ-
յու նը, ո րը ձևա կերպ ված է վեր ջի նիս « Գե ղա գի տա կան տե սութ յան» մեջ. 
«Ինք նըս տինք յան հաս կա նա լի էր դար ձել այն, որ ո չինչ, ինչ վե րա բե րում 
էր ար վես տին, այլևս ինքն ըստ ինք յան հաս կա նա լի չէր. ո՛չ  իր մեջ, ո՛չ  էլ 
ամ բող ջի հան դեպ իր հա րա բե րու թ յան մեջ, ան գամ ո՛չ  էլ իր գո յատև ման 
ի րա վուն քի մեջ» [Adorno 1998 [1973]:9]: Այս ար տա հայ տութ յունն ա մե-
նից լավ է բնու թագ րում « Վիեն նա կան մո դեռ նիզ մի» ար վես տի և գ րա-
կա նութ յան ի րա վի ճա կը: Այս ոչ դրա կան եզ րա հանգ ման լույ սի ներ քո 
ար վեստն ու գրա կա նութ յու նը հան դես են գա լիս որ պես ա պա հո վութ-
յու նից, ինք նութ յու նից, ինք նըս տինք յան հաս կա նա լի լի նե լու ինք նութ յու-
նից, ի րենց էութ յու նից, սո ցիա լա կան դիր քո րո շու մից, գոր ծա բա նա կան 
գոր ծա ռույ թից, ինչ պես նաև գե ղա գի տա կան մե թո դա բա նութ յու նից 
զրկված ներ: Միակ գոր ծող բանն այս ի րա վի ճա կում ինքն ի րեն հար ցա-
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կա նի տակ դնելն է: Ուս տի, ըստ Ա դոր նո յի, ար վես տի գոր ծեր ստեղ ծե լիս 
ար վես տա գետ նե րը պետք է ի րենց մշտա պես են թար կեն ինք նա վե րա-
բե րու թյան ու ինք նա ռեֆ լեք սիա յի գոր ծըն թա ցի, ինչն իր հեր թին պետք է 
ար տա ցոլ վի ի րենց գոր ծե րում` լի նի դա ներ կա ին տեգր ված պոե տի կա, 
թե էքսպ լի ցիտ ար տա հայտ ված ինք նա ռեֆ լե քսիա: 

Վե րոնշ յա լից կա րե լի է հետ ևեց նել, որ « Վիեն նա կան մո դեռ նիզ մի» 
գրա կա նու թյան ինք նա ռեֆ լեք սիան դրսևոր վում է որ պես գե ղա գի տա-
կան և գո յա բա նա կան ճգնա ժա մի հա րա ցույց: Այս բե կում նա յին դա-
րաշր ջա նում ա վան դա կան պա տու մի և պատ կեր ման հետ կապ ված 
քննար կում նե րը խառն վում են ճգնա ժա մա յին եր ևույթ նե րին քա ղա քա-
կան, տնտե սա կան, ման կա վար ժա կան, սե ռա բա նա կան և կա նանց 
ի րա վունք նե րի դաշ տե րում: Այս ճգնա ժա մը դա րասկզ բի հա սա րա-
կութ յան մեջ հա կա կշիռ չի գտնում. այն է՛լ  ա վե լի է սրվում այլ ո լորտ-
նե րում ու խո սույթ նե րում հան դես ե կող ճգնա ժա մե րի և բե կում նե րի 
հա մա պատ կե րի վրա: Հետ ևա բար կա րե լի է ա սել, որ « Վիեն նա կան 
մո դեռ նիզ մի» գրա կա նութ յու նը կա րող է հա մար վել գրա կան-գե ղար-
վես տա կան մո դեռ նիզ մի ճգնա ժա մա յին եր ևույթ նե րի սրա ցում, ո րի 
սկիզ բը, սա կայն, ար դեն իսկ դրվել է ուշ՝ 18-րդ դա րի վեր ջում [Vietta 
1992]: Այն դրսևոր վում է ռեֆ լեք սիվ ժան րե րի չա փա զանց մեծ հա գեց-
վա ծությամբ /օ րագ րեր, կարճ մեկ նա բա նու թյուն ներ, գրա ռում ներ, էս-
սե ներ, զե կույց ներ, հոդ ված ներ, նա խա բան ներ, ա ֆո րիզմ ներ, խո հեր/, 
ինչ պես մաև վար պե տո րեն տի րա պետ վող խորհր դած ման ռազ մա վա-
րութ յուն նե րով և մե թոդ նե րով, նեղ ի մաս տով՝ «գրա կան» տեքս տե րում 
/որ պես նա խեր գանք, ներդր ված էս սե, էս սեիս տա կան պա տում, խո հե-
րի քնա րեր գութ յուն, ար հես տա կան կեր պար/: 

Ի մի բե րե լով վե րոնշ վա ծը՝ կա րե լի է ա սել, որ « Վեին նա կան մո դեռ-
նիզ մի» գրա կա նութ յու նը` որ պես մո դեռ նիս տա կան, մշտա պես զննում 
է ինքն ի րեն և  ըն թեր ցո ղից պա հան ջում մասնա կ ցութ յուն այդ գոր ծըն-
թա ցին: 

Ե լե նա Հ. Է թար յան - Ու սում նա ռութ յունն ու մաս նա գի տա կան 
կրթութ յու նը մա սամբ ի րա կա նաց րել է Գեր մա նիա յի մի շարք հա-
մալ սա րան նե րում: Հան դի սա նում է DAAD-ի, KAAD-ի, Alexander von 
Humboldt հիմ նադ րամ նե րի կրթա թո շա կա կիր, ինչ պես նաև « Գեր մա-
նա խոս երկր նե րի կրթա թո շա կա կիր նե րի հայ կա կան միա վո րում» հա-
սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յան փոխ նա խա գահ, KAAD-ի կո լե գիա յի, 
ինչ պես նաև IVG-ի ( Գեր մա նա գի տութ յան մի ջազ գա յին միա վոր ման) 
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ան դամ: Հե տա զո տութ յան ո լորտ նե րը. ժա մա նա կա կից գեր մա նա կան 
գրա կա նութ յուն, գրա կա նութ յան տե սութ յուն, գրա կա նութ յան դա սա-
վանդ ման մե թո դի կա։ Հայ րե նա կան և մի ջազ գա յին ա վե լի քան 50 գի-
տա կան հոդ ված նե րի հե ղի նակ է: 

ЕЛЕНА ЭТАРЯН – ПРОБЛЕМА САМОРЕФЕРЕНЦИИ И 
САМОРЕФЛЕКСИИ В КОНТЕКСТЕ ЛИТЕРТУРЫ «ВЕНСКОГО 
МОДЕРНИЗМА» - В данной статье рассматривается тема саморефлексии 
современной литературы на примере «Венского модернизма». 
Присущие данному литературному направлению самореферентные и 
саморефлексивные черты неразрывно связаны с кризисом легитимности 
литературы, в которой находилась последняя на пороге нового, 
XX столетия. На смену наивным и бесспорным представлениям о 
вымышленном характере литературы приходит критический взгляд на 
литературно-эстетические нормы и представления. Иными словами, 
наличие самореферентных и саморефлексивных составляющих в 
литературе «Венского модернизма» (литертуры модерна в общем) 
связано с недовольством традиционной и современной литературами. 
В статье мы останавливаемся на произведениях Г. фон Гофмансталя, Г. 
Бара, А. Шницлера, Р. Беер-Гофмана, Р.М. Рильке и Р. Музиля - как ярких 
представителях данного направления. 

Целью статьи является представление форм и функций 
самореферентности и саморефлексивности в произведениях данных 
поэтов и писателей, что представляет возможность изучения проблем, 
стоящих перед литературой в начале столетия, и возможных способов 
их решений.

YELENA ETARYAN - THE PROBLEM OF SELF-REFERENCE AND 
SELF-REFLECTION IN THE CONTEXT OF THE LITERATURE OF «VIENNA 
MODERNISM» - This article discusses the theme of self-reference and self-
reflection of modern literature on the example of «Viennese Modernism». The 
self-referential and self-reflexive features inherent in this literary trend are 
inseparably linked with the crisis of the legitimacy of literature, in which the 
latter was on the threshold of the new, XX. century. The naive and indisputable 
ideas about the fictional character of literature are replaced by a critical 
look at literary-aesthetic norms and ideas. In other words, the presence of 
self-referential and self-reflexive components in the literature of «Viennese 
Modernism» (modern literature in general) is associated with discontent with 
traditional and modern literature. In the article we refer to the works of G. von 
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Hofmannsthal, G. Bar, A. Schnitzler, R. Beer-Hoffmann, R.М. Rilke and R. Musil 
- as bright representatives of this direction.

The purpose of the article is to present the forms and functions of self-
reference and self-reflexivity in the works of these poets and writers, which 
offer a possibility of studying the problems facing literature at the beginning 
of the century and possible ways to solve them.
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ԻՐԱՆԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԼԻԼԻԹ ՍԱՖՐԱՍՏՅԱՆ

Բ. գ. թ.

ԻՐԱՆԱԿԱՆ ՎՏԱՐԱՆԴԻ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ԱԶԳԱԳԻՐԸ. ՔԱԴԵՐ ԱԲԴՈԼԼԱՀԻ ԱՐՁԱԿԸ*
Բա նա լի բա ռեր- վտա րան դիութ յուն, մշա կույթ, թարգ մա նութ յուն, ազ-

գագ րութ յուն, օ րիեն տա լիզմ, մար դա բա նութ յուն, հայ րե նիք, ինք նութ յուն:

«Orientalism»-ը որ պես պատ մամ շա կու թա յին, քա ղա քա կան ու գի-
տա կան բազ մա շերտ եզ րույթ սկսեց լայ նո րեն կի րառ վել 17-րդ դա րի 
Եվ րո պա յի քա ղա քա կան և մ տա վո րա կան ի րա կա նութ յան մեջ: Ե՛վ 
եր ևա կա յա կան, և՛ ի րա կան ա ռու մով ա ռանձ նա հա տուկ էր հե տաքրք-
րութ յու նը Ար ևել քի, մաս նա վո րա պես պարս կա կան գրա կա նութ յան, 
լեզ վի, կրո նի, մշա կույ թի, պատ մութ յան և  ազ գագ րութ յան հան դեպ: 
Այս թե ման լայն մշա կու թա բա նա կան քննարկ ման նյութ է դար ձել Ռ. 
Շ վա բի «Ար ևել յան վե րածն ունդ» (1950) և Է. Սաի դի «Օ րիեն տա լիզմ» 
(1978) հիմ նա յին հե տա զո տութ յուն նե րում: Ե թե Շ վա բը ար ևել յան 
(պարս կա կան հնդկա կան, չի նա կան) մշա կույ թի և գ րա կա նութ յան 
լայն տա րա ծու մը 18-19–րդ դա րե րի Եվ րո պա յում հա մա րում էր «երկ-
րորդ մշա կու թա յին վե րածնն դի դա րաշր ջան», ա պա Է. Սաի դը եվ րո-
պա կան կայս րութ յուն նե րի գա ղու թա րա րա կան ներ խու ժու մը Ար ևելք 
դի տար կում էր որ պես գի տե լի քի ստեղծ ման «modus operandi»1 :

Այ սօր, հե տօ րիեն տա լիս տա կան այս դա րաշր ջա նում, ար ևել յան 
մշա կույ թի և գ րա կա նութ յան ներ թա փան ցումն ու լայն տարա ծու մը 
ի րա կա նաց վում է հենց ի րենց՝ ար ևել քի և, մաս նա վո րա պես իս լա մա-
կան աշ խար հի վտա րան դի և ներ գաղթ յալ ստեղ ծա գոր ծող նե րի մի ջո-
ցով: Վեր ջին ներս հան դես են գա լիս որ պես «մշա կու թա յին թարգ մա-
նիչ ներ», ո րոնք ի րենց ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րում թարգ մա նում են 
սե փա կան մշա կույ թը և ներ գաղ թի ցա վը՝ իր սո ցիալ-մ շա կու թա յին 
փոր ձա ռութ յան հա մա տեքս տում: 

* Հոդվածն ընդունված է տպագրության 01.11.2019 թ.:
1 Dabashi H., Persophilia: Persian Culture on the Global Scene, Harvard University 

Press, 2015, pp. 2-3.
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Հա մա ձայն Ջ. Հոլմ սի. « Թարգ մա նութ յու նը կա տար վում է ե րեք 
փու լե րով՝ լեզ վա կան տի րույթ, գրա կան ներ տեքս տա յին տի րույթ և սո-
ցիալ-մշա կու թա յին ի րա վի ճակ»1: Ա մե րի կա ցի հե տա զո տող Թ. Ա սադն 
էլ մար դա բա նութ յան մեջ օ տար մշա կույթ նե րը հաս կա նա լու խնդի րը 
դի տար կում է որ պես «թարգ մա նութ յուն» 2: 

Իսկ, ըստ Պ. Բ րու մա նի. «Մ շա կույ թի փո խանց ման տի րույ թում 
ստեղ ծա գոր ծող նե րը ի րա կա նաց նում են տար բեր գոր ծա ռույթ ներ՝ 
թարգ ման չի, լրագ րո ղի, քննա դա տի, հե տա զո տո ղի, գրա խո սի և գ րո-
ղի»3: 

Սույն հոդ վա ծում կներ կա յաց նենք Նի դեռ լանդ նե րում բնակ վող 
պար սիկ գրող Քա դեր Աբ դոլ լա հի ար ձա կը` մշա կու թա յին թարգ մա-
նութ յան խո սույ թում, դի տար կե լով Աբ դոլ լա հի գրա կան տեքս տե րը, որ-
պես պատ մո ղա կան ազ գագ րութ յան յու րօ րի նակ փաս տան յութ: 

 Նի դեռ լանդ նե րում մեծ համ բավ ու նե ցող պար սիկ վտա րան դի գրող 
Քա դեր Աբ դոլ լա հը՝ Հո սեյն Սադ ջա դի Ղաեմ մա ղա մի Ֆա րա հա նին, 
Ի րա նում տպագ րում է պատմ վածք նե րի իր եր կու ժո ղո վա ծու նե րը` 
վերց նե լով Քա դեր Աբ դոլ լահ գրա կան կեղ ծա նու նը՝ ի հի շա տակ մա հա-
պատ ժի են թարկ ված իր եր կու քուրդ ըն կեր նե րի: Հար կադր ված հե ռա-
նա լով երկ րից՝ 1988 թ. ա պաս տան է գտնում Նի դեռ լանդ նե րում: 

Աբ դոլ լա հը իր հար յու րա վոր գրչա կից նե րի հետ միա սին կի սում է 
վտա րան դիութ յան դա ռը կեն սա փոր ձը: Նի դեռ լանդ նե րը գրո ղի հա մար 
դառ նում է երկ րորդ հայ րե նիք, որ տեղ ստեղ ծա գոր ծողն ի րեն դա սում է 
ստեղ ծա գոր ծող «գորշ գրող նե րի» շար քին, ո րոնք ու նեն ոչ արևմտ յան 
ծա գում4:

Ար դի բազ մամ շա կու թա յին հա սա րա կութ յան մեջ ինք նութ յան հա-
մա տեքս տում քննարկ վող` «քոչ վոր», «եր կու աշ խարհ նե րի միջև գո-
յատ ևող», «անդ րազ գա յին էակ» սահմ ա նում նե րը հստակ ըն կա լե լու 
հա մար տե ղին է անդ րա դառ նալ վտա րան դիութ յան գրա կան տեքս տե-
րին: Խո սե լով 21-րդ դա րի Ամս տեր դա մի մա սին, հարկ է ընդգ ծել ան-

1 Moenandar Sj-J., Transmitting Authentisity – Kader Abdolah and Hafid Bouazza 
as Cultural Transmitters.- Journal of Dutch Literature, volume 5, number 1, December 
2014, pp. 11-12.

2 Asad T., The Concept of Cultural Translation in British Social Anthropology,- Writing 
Culture: The Poetics and Politics of Ethnography, ed. Clifford J., Marcus G., E., Berkeley: 
University of California Press, 1986, pp. 162-164.

3 Moenandar Sj-J., Transmitting Authentisity – Kader Abdolah and Hafid Bouazza 
as Cultural Transmitters.- Journal of Dutch Literature, volume 5, number 1, December 
2014, pp. 2-3. 

4 Ibid, pp. 5-6.
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ցած դա րի 60–ա կան նե րին քա ղա քում բնակ վող այն նոր բնա կիչ նե րին, 
ո րոնք փո խե ցին Ամս տեր դա մի ինք նութ յու նը1: Օ տար ծա գում ու նե ցող 
հո լան դա ցի գրող նե րը ի րենց ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րում ցու ցա բե-
րում են նոր և դ րա կան մո տե ցում ազ գա յին ինք նութ յան խնդիր նե րին: 
Ն րանց շար քե րում է Ք Աբ դոլ լա հը, ով իր մտո րում նե րից մե կում նշում է 
« Հո լան դա կան հա սա րա կութ յու նը այլևս ձե րը չէ, Նի դեռ լանդ նե րը նաև 
մերն է»2:

Հո լան դա ցի հե տա զո տող Սջ. Մո նան դա րը քննութ յան է են թար-
կում Նի դեռ լանդ նե րում բնակ վող իս լա մա կան աշ խար հի եր կու հայտ-
նի գրող նե րի՝ Հ. Բո ւազ զա յի և Ք. Աբ դոլ լա հի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը, 
ան վա նե լով վեր ջին նե րիս «մշա կույթ փո խան ցող նե րի»: Ըստ հե տա զո-
տո ղի. «Եր կու գրող ներն էլ փո խան ցում են ար ևել քի մշա կութ յը ի րենց 
արևմտ յան ըն թեր ցա սեր հան րութ յա նը: Ն րանք կամր ջում են ար ևել քը 
արև մուտ քին: Ե թե Ք Աբ դոլ լա հը իր կյան քի պատ մութ յուն նե րով հան-
դես է գա լիս որ պես «ար ևել քի հա մար pars pro toto», ա պա Հ Բո ւազ-
զան ի րեն չի հա մա րում ար ևել քի մի մաս»3:

Վ տա րան դիութ յան սկզբնա կան տա րի նե րին Քա դեր Աբ դոլ լա հը 
փոր ձում է ստեղ ծա գոր ծել և տ պագ րել պարս կե րեն լեզ վով, սա կայն, 
ինչ պես խոս տո վա նում է իր հար ցազ րույց նե րից մե կում. «Երբ ես գրում 
էի պարս կե րե նով, ես ինձ զգում էի տկար ու հի վանդ: Մի գու ցե այն 
պատ ճա ռով, որ չու նեի իմ ըն թեր ցա սեր նե րին: Ես խզել էի կյան քի հետ 
բո լոր կա պե րը»4: 

Մինչև ե րե սու նե րեք տա րե կա նը հո լան դե րեն որ ևէ բառ չի մա ցող 
հե ղի նակն իր ու սուց չի հոր դո րով սկսում է պատմ վածք ներ տպագ րել 
տե ղա կան գրա կան թեր թե րում: Հո լան դե րե նով տպագ րում են «Ար ծիվ-
ներ» (1993), «Աղ ջիկ նե րը և պար տի զան նե րը» (1995), « Կո վը» (2007) 
պատմ վածք նե րի ժո ղո վա ծու նե րը և գ րո ղին մեծ ճա նա չում բե րած 
« Դա տարկ շշե րի ճա նա պար հոր դութ յու նը» (1997), «Մզ կի թի տու նը» 
(2005), « Դի ման կար և մի հին ե րազ» (2003), « Հայ րի կիս օ րա գի րը» 

1 Dewulf J., Amsterdam Memorials, Multiculturalism and Dutch Identity,-Imagining 
Global Amsterdam: History, Culture and Geography in a World City, ed. Waard De Marco, 
Amsterdam University Press, 2012, pp. 239-240. 

2 Ibid, pp.239-240. 
3 Moenandar Sj-J., Transmitting Authentisity – Kader Abdolah and Hafid Bouazza 

as Cultural Transmitters.- Journal of Dutch Literature, volume 5, number 1, December 
2014, pp. 3-4.

4 Ames P., Kader Abdolah wants to “give balance” to Iran – Global Post. America’s 
world news site, April 3, 2010, http://www.globalpost.com/dispatch/netherlands/100402/
kader-abdolah -12.11. 2019
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(2000), «Ար քան» (2011) վե պե րը: «Որ պես 14-15 տա րե կան պա տա նի՝ 
ես ե րա զում էի դառ նալ հայտ նի պար սիկ գրող, ժա մա նակ ներն ա մեն 
ինչ փո խե ցին... Հի մա ես հո լան դա ցի գրող եմ...»1: 

Ք. Աբ դոլ լա հի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րում մշտա պես առ կա են 
ինք նա կեն սագ րա կան նյու թը, գրո ղի մեծ գեր դաս տանն ու ազ գա յին 
ա վան դույթ նե րը: Գ րա կա նութ յուն բե րե լով հայ րե նի բնօր րա նի ի րա կա-
նութ յու նը և մի ֆը, ժո ղովր դա կան բառն ու բա նը, կեն սա բա նա կան ու 
սո ցիա լա կան հե ռա գաղ թի խնդիր նե րի ամ բող ջութ յու նը, Ք. Աբ դոլ լա հը 
իր ծննդա վայ րի մի ջո ցով ներ կա յաց նում է մարդ կա յին ի րա կան պատ-
մութ յուն:

Ք Աբ դոլ լա հի ար ձա կը կա րե լի է ու սու մնա սի րել Ք լի ֆորդ Գ րի ցի 
« Լի նե լով այն տեղ: Մար դա բա նութ յու նը և գ րե լու տա րա ծութ յու նը»2 հե-
տա զո տութ յան հա մա տեքս տում: Այս տեղ հե ղի նա կը հան դես է գա լիս 
որ պես հու մա նիստ մար դա բան, ով օ տար կեն սա տա րած քի և օ տար 
մարդ կանց մա սին իր հա ղոր դած հա րուստ ազ գագ րա կան փաս տա-
նյու թի մի ջո ցով տե ղա փո խում է ըն թեր ցո ղին իր սե փա կան աշ խարհ, 
կամր ջե լով «մեզ» ՝ «նրանց» հետ: 

« Հայ րի կիս օ րա գի րը» հո լան դե րե նով գրված ա ռա ջին վեպն էր, ո րը 
մեծ համ բավ բե րեց Ք. Աբ դոլ լա հին: Նի դեռ լանդ նե րում հար յուր հա զար 
տպա քա նա կով լույս ըն ծայ ված այս գրքից հե տո ի տա լա ցի գրաքն նա-
դատ ներն ստեղ ծա գոր ծո ղի գրա կան լե զուն հա մե մա տում են Վ. Նա բո-
կո վի և Ժ. Քոն րա դի հետ: Այն օ տար ա փե րից գլխա վոր հե րո սի վե րա-
դար ձի պատ մութ յունն է հա րա զատ հող, ով ցան կա նում էր իր խուլ ու 
համր հոր թո ղած գաղտ նի օ րա գի րը վեր ծա նել և հ րա տա րա կել: «Ա ղա 
Աք բա րը ծնվել էր խուլ-համր: Ըն տա նի քը, հատ կա պես մայ րը, շփվում 
էր զա վա կի հետ պարզ նշան նե րի լեզ վով:

Որ դին դառ նում է համր հոր՝ Ա ղա Աք բա րի ան տե սա նե լի ձայ նը: Սա 
վեպ-հու շագ րութ յուն է ոչ միայն հոր և  որ դու ան քակ տե լի կա պի, այլև 
ժա ռան գութ յան, ար յան կան չի, ըն տա նե կան գոր գա գոր ծութ յան, պոե-
զիա յի ա վան դույթ նե րի ու լեռ նոտ բնաշ խար հի մա սին: Վե պի ա ռա ջին 
մա սում, ո րը կոչ վում է « Քա րայր», հե ղի նա կը գրում է. «Թ ռիչքն Ամս-
տեր դա մից Թեհ րան կազ մում է հինգ ժամ, այ նու հետ դուք ստիպ ված 
եք գնաց քով ևս չոր սու կես ժամ ճա նա պարհ անց նել Սե նե ջա նում վեր 

1 Ames P., Kader Abdolah wants to “give balance” to Iran – Global Post. America’s 
world news site, April 3, 2010, http://www.globalpost.com/dispatch/netherlands/100402/
kader-abdolah - 12.11. 2019

2 Greetz C., Works and Lives: The Anthropologists as Author, Stanford University 
Press, 1988, p.14.



ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 2019-2

175

խո յա ցած մո գա կան լեռ նե րը, ձեր աչ քե րից ան դին, նման տա րիքն 
ա ռած գաղտ նի քի: Սե նե ջա նը գե ղե ցիկ չէր, ոչ էլ ու ներ խո սուն պատ-
մութ յուն: ...Եվ այն ժա մա նակ նե րից, երբ Շիր փա լա գե տը ցա մա քել էր, 
մա նուկ ներն ի րենց ամ բողջ ե ռան դով խա ղում էին գե տի հո սան քի մեջ: 
Մայ րիկ ներն օրն ի բուն ի րենց քննա խույզ աչ քե րով հսկում են նրանց 
խա ղը՝ վա խե նա լով, որ մի օ տա րա կան չհմա յի նրանց մինչև խո ռո-
չը...»1: 

« Սե նե ջա նին մեկ ան գամ՝ մինչև իր մա հը, մի պոետ է ձոն նվի րել: 
Այն քա մու մա սին է, ո րը գա լիս է ա նա պա տից և կու տակ վում է տե ղաբ-
նիկ նե րի գլխին: Ն րանց սի րե լի խոս քը դեռևս Սա սան յան նե րից հա սած 
մի սե պա գիր ար ձա նագ րութ յան վկա յութ յունն էր: «Է. Քո ւի նի մաս նակ-
ցութ յամբ « Մո հա մադ» ֆիլ մը մեկ ան գամ ցու ցադր վել է Սե նե ջա նում: 
Դա մեծ ի րա դար ձութ յուն էր: Հա զա րա վոր գյու ղա ցի ներ, ո րոնք չգի-
տեին կի նո թատ րո նի գո յութ յան մա սին, ի րենց ջո րի նե րին քշում են լեռ-
նե րի մի ջով՝ դի տե լու « Մո հա մադ. Աստ ծո խոս նա կը» հրաշ քը...»2:

«Չ նա յած Սե նե ջա նը հե ղի նա կա վոր դե րա կա տա րում չու ներ ազ-
գի պատ մութ յան մեջ, նրան շրջա պա տող գյու ղե րը, սա կայն, ու նեին: 
Ն րանք պատ մութ յա նը տվել են չորս հայտ նի մարդ, ո րոն ցից մե կը 
Ղա’եմ Մա ղամ Ֆա րա հա նին է, ո րի բա նաս տեղ ծութ յուն նե րը բո լորն 
ան գիր գի տեին ( Ղա’եմ Մա ղամ Ֆա րա հա նին հե ղի նա կի նա խա պա պը 
և Ղա ջա րա կան Ի րա նի վար չա պետ նե րից մեկն է ե ղել): Աղ ջիկ ներն այդ 
գյու ղե րում գոր ծում էին ա մե նա գե ղե ցիկ պարս կա կան գոր գե րը, մո գա-
կան գոր գե րը, ո րոնց վրա դուք կա րող եք թռչել: Ի րա պես թռչել: Այս տե-
ղից էլ ծա գել է հան րա ճա նաչ մո գա կան գոր գի լե գեն դը:

Ա ղա Աք բա րը Սե նե ջա նում չէր ծնվել, այլ այդ գյու ղե րից մե կում՝ 
Ջիր յա յում: Գար նա նը գյու ղը պատ ված էր նշե նու բող բոջ նե րով, աշ-
նա նը` հա սած նու շե րով»: Հոր մա սին հու շե րը թևա ծում էին, կար ծես 
անց յա լի կո րած պա տա ռիկ ներ, ո րոնք հե րո սը փոր ձում էր մե կիկ-մե-
կիկ վե րարթ նաց նել ներ կա տա րա ծութ յան մեջ: Հատ կա պես հու զիչ է 
հոր ման կութ յան և պա տա նե կութ յան տա րի նե րի նկա րագ րութ յու նը, 
ով կար ծես հե ռա վոր լեռ նա յին բնաշ խար հին ձուլ ված հա րա զատ ու 
ան բա ժան մի ե րանգ լի ներ: 

«Ա ղա Աք բա րը խու լու համր էր ծնվել: Ըն տա նի քը, հատ կա պես մայ-
րը, նրա հետ շփվում էին պարզ նշան նե րի լեզ վով... Սա կայն այդ լեզ-

1 Abdolah K., My Father’s Notebook, New York, London, Toronto: Harper Perennial, 
2007, p. 5.

2 Ibid, pp. 6-7.
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վի ուժն ի հայտ էր գա լիս սկզբում մոր և Ա ղա յի, այ նու հետև Ա ղա յի և 
Իս մա յի լի միջև... Ա ղա Աք բա րը չգի տեր աշ խար հի մե ծութ յան մա սին... 
Նա գի տեր, որ ար ևը շո ղում և ջեր մաց նում է ի րեն, սա կայն չգի տեր, 
օ րի նակ, որ ար ևը հրե գունդ է... Նա ո չինչ չգի տեր ձգո ղա կա նութ յան 
մա սին և  եր բեք չէր լսել Ար քի մե դի մա սին: Նա ոչ մի տե ղե կութ յուն չու-
ներ պարս կե րե նի ե րե սու ներ կու տա ռե րի մա սին... Ն րա աշ խարհն 
աշ խարհն էր իր անց յա լի մեջ, եր ևույթ ներ, ո րոնք պա տա հել էին նրա 
հետ, եր ևույթ ներ, ո րոնք նա սո վո րել էր իր հու շե րում»1:

Ք. Աբ դո լլա հին մեծ համ բավ է բե րում հո լան դե րե նով տպված «Ար-
ծիվ ներ» պատմ վածք նե րի ժո ղո վա ծուն և հա մա նուն պատմ ված քը, 
որ տեղ պատ մա կան ի րա կան փաս տե րին զու գոր դում են միֆը և  ի րա-
կա նութ յու նը, ող բեր գութ յու նը և կ յան քի, ապ րե լու տեն չը: «Ար ծիվ նե-
րը» ըն թեր ցո ղին քա ջա ծա նոթ, գրո ղի հայ րե նի բնաշ խար հի՝ Ջիր յա յի 
մեջ ծա վալ վող ող բեր գութ յան մի փոք րիկ պա տում է: Այն հոր ու մա-
հա պատ ժի են թարկ ված զա վա կի ան շունչ մարմ նի ո դի սա կանն է, ո րը 
հաս նում է հայ րե նի լեռ նե րի մի ֆա կան սահման ներ: Միայն այն հե ռա-
վոր արծ վա նիստ բարձունք նե րում հայ րը կկա րո ղա նար մի հո ղակ տոր 
գտնել որ դու «ոչ մա քուր» մար մի նը հո ղին հանձ նե լու հա մար: Պատմ-
ված քում Աբ դոլ լա հը եր ևա կա յա կան և ֆի զի կա կան ճամ փոր դութ յուն 
է կա տա րում դե պի տուն և  ազ գագ րա գե տի դի տո ղա կան սուր հա յաց-
քով ու ղեկ ցում է ըն թեր ցո ղին մեր օ րե րի Ի րա նի լեռ ներն ու գյու ղակ նե-
րը: 

2006 թ. լույս է տես նում հե ղի նա կին մի ջազ գա յին մեծ համ բավ բե-
րած «Մզ կի թի տու նը» վե պը: 300.000 տպա քա նա կով լույս տե սած այս 
վե պը թարգ ման վում է 27 լեզ վով և, ըստ հար ցում նե րի, հա մար վում է 
բո լոր ժա մա նակ նե րի երկ րորդ ա մե նա մեծ հո լան դա կան վե պը: 

« Նի դեռ լանդ նե րում իմ ըն թեր ցա սեր նե րը տեղ յակ չէին իս լա մի, իս-
լա մա կան մշա կույ թի կամ մեր ըն տա նիք նե րի, մեր կա նանց, մեր տղա-
մարդ կանց մա սին՝ ին չով են նրանք զբաղ ված այդ երկ րում: Ես ա սա ցի. 
բա րի՛, ես ձեզ ճամ փոր դութ յան կտա նեմ վա րա գույր նե րից ան դին: Ես 
ձեզ կու ղեկ ցեմ իմ տուն, թույլ կտամ տես նել իմ մայ րի կի և  ու րիշ նե րի 
ննջա սեն յա կը: Ես ձեզ թույլ կտամ տես նել, թե ինչ պես են նրանք սի-
րում և վա յե լում ի րենց կյան քը»,- նշում է Ք. Աբ դոլ լա հը Դելֆթ քա ղա-
քում տված հար ցազ րույց նե րից մե կում2: 

1 Abdolah K., My Father’s Notebook, New York, London, Toronto: Harper Perennial, 
2007, p. 7.

2 Ames P., Kader Abdolah wants to “give balance” to Iran – Global Post. America’s 
world news site, April 3, 2010, http://www.globalpost.com/dispatch/netherlands/100402/
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«Մզ կի թի տու նը» գոր գա գոր ծութ յան դա րա վոր ա վան դույթ ներ ու-
նե ցող Ի րա նի հյու սիս-արև մուտ քում գտնվող Ա րաք ( Սուլ թա նա բադ) 
քա ղա քի մի հին գեր դաս տա նի պատ մութ յունն է: Վա ճա ռա կան Ա ղա 
Ջաա նի ըն տա նի քը ութ դար շա րու նակ մզկի թի մեր ձա կայ քում է ապ-
րել` հսկե լով այն: Այժմ մզկի թի տու նը զբա ղեց նում են նրա և  եր կու 
զար միկ նե րի` մզկի թի ի մամ Ալ սա բե րիի և մո ւե զին Ա ղա Շո ջա յի ըն տա-
նիք նե րը: Բո լոր ե րեք ըն տա նիք ներն ապ րում էին ի րենց ա մե նօր յա մեծ 
ու փոքր ու րա խութ յուն նե րով, վշտով և ս պա սում նե րով:

 Վե պում դեպ քերն ընդգր կում են Ի րա նի նո րա գույն պատ մութ-
յան բարդ ու շրջա դար ձա յին մի ժա մա նա կա հատ ված՝ սկսած 1969 թ. 
մինչև 1979թ. իս լա մա կան հե ղա փո խութ յուն և հետ հե ղա փո խա կան 
վտա րան դի տա րի ներ: Ի րա նի հյու սի սա յին այս գա վա ռը նույն պես 
ան հա ղորդ չէր կա րող մնալ պատ մա կան կտրուկ ճա կա տագ րա կան 
շրջա դար ձե րին, ո րոնք անջն ջե լի, ա ղե տա լի հետք են թող նում «Մզ կի-
թի տան» բնա կիչ նե րի կյան քում:

«Ա լեֆ, Լամ, Միմ. լի նում է, չի լի նում՝ մի տուն, հի նա վուրց մի տուն, 
ո րը կոչ վում էր «մզկի թի տուն»: Դա ե րե սուն հինգ սեն յակ նե րից բաղ-
կա ցած մի մեծ տուն էր: ...Իր հա մա պա տաս խան` յու րա քանչ յուր սեն-
յակ ու ներ իր ա նու նը: Գմ բե թի սեն յակ կամ, օ րի նակ, Օ փիու մի սեն յակ, 
Պատ մա սա ցութ յան սեն յակ, Գոր գի սեն յակ, Հի վան դութ յան սեն յակ, 
Տա տիկ նե րի սեն յակ, Գ րա դա րան և Ագ ռա վի սեն յակ»1: 

Ա ղա Ջաա նը` գեր դաս տա նի նա հա պե տը, հան րա հայտ Ա րա քի 
գոր գե րի2 վա ճա ռա կան էր և բա զա րի ա մե նա հին գոր գա գոր ծա կան 
ար հես տա նո ցի տի րա կա լը: Նա ու ներ հար յուր աշ խա տող և յոթ գոր-
գա գործ, ո րոնք նախ շա զար դում էին գոր գե րը։ « Բա զա րը քա ղաք էր 
քա ղա քի մեջ: Դու կա րող ես մուտք գոր ծել տար բեր դար պաս նե րի մի-
ջով: Լա բի րին թո սի նման փո ղոց նե րը ծածկ ված էին գմբեթ նե րով և  ուր-
վագծ ված հար յու րա վոր փո ղոց նե րով»3։ Ի րա նում դա րեր շա րու նակ 
շու կան ե ղել է ֆի նան սա կան կար ևոր ինս տի տուտ, իսկ գոր գա վա ճառ-

kader-abdolah - 12.11.2019.
1 Abdolah K., The House of the Mosque, Edinburgh: Canongate Books, 2010, pp. 1- 3.
2 Արաքի գորգերը հինավուրց թանկարժեք ձեռագործ գորգեր են, որոնք ծագում 

են Մարքազի նահանգի Արաք քաղաքից, հայտնի են նաև Սարուկ, Սարուղ 
անվանումով, որը մատնանշում է բարձրակարգ որակ։ 1883թ. անգլո-շվեյցարական 
«Զիգլեր» ընկերությունը Եվրոպա և Ամերիկա արտահանելու նպատակով՝ 
գորգագործական նոր արտադրություն է հիմնում Արաքում, օգտագործելով 
դարավոր ավանդույթները: Գոյություն ունեն Արաքի գորգերի տարբեր տեսակներ` 
Ամերիկյան Սարուկ, Ֆերաղան, Վիսս, Մոհաջարան Սարուկ, Մահալ, Մուշկաբադ:

3 Abdolah K., The House of the Mosque, Edinburgh: Canongate Books, 2010, p. 8.
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նե րը, մաս նա վո րա պես, ո րո շիչ դեր են խա ղա ցել երկ րի պատ մութ յան 
մեջ: Ա ղա Ջաանն իր դիր քի շնոր հիվ ղե կա վա րում էր և՛ շու կան, և՛ 
մզկի թը: 

 «Ա ղա Ջաա նի գոր գե րը հայտ նի էին ի րենց յու րա տիպ գույ նե-
րով և զար մա նահ րաշ մո տիվ նե րով: Յու րա քանչ յուր գորգ ու ներ ոս կու 
գին և նա խա տես ված չէր սո վո րա կան գնոր դի հա մար: Պատ վի րա տու-
նե րը դրանք տա նում էին Ա մե րի կա և Եվ րո պա ի րենց հա տուկ հա ճա-
խորդ նե րի հա մար: Ոչ ոք չգի տեր, թե ինչ պես են ստեղծ վում այդ յու րա-
տիպ մո տիվ նե րը և գույ նե րի սքան չե լի խառ նուրդ նե րը: Դա ըն տա նի քի 
ա մե նան վի րա կան պահ վող գաղտ նիքն էր»1:

   Վե պի սկզբնա կան դրվագ նե րից մե կում, ո րը վեր նագր ված է 
«Մրջ յուն ներ», Ք. Աբ դոլ լա հը մո գա կան ի րա պաշ տութ յան հնարք նե-
րի մի ջո ցով ընդգ ծում է ղու րան յան հա դիս նե րի հրա շա գործ ի րո ղութ-
յան ան բա ժա նե լի կա պը «մզկի թի տան» բնա կիչ նե րի ա մե նօր յա կեն-
սա կեր պում: Ա հա տան դար պաս նե րի մոտ ժո ղով ված մի լիո նա վոր 
մրջյուն նե րի բա նա կը, որն ի րա րան ցում էր ա ռա ջաց րել մզկի թի տան 
բա կում, ան գամ կա տուն ու նռան ծա ռի վրա բազ մած թռչուն ներն էին 
քա րա ցել: 

  Տա տիկ նե րի՝ էս ֆան դի սեր մեր այ րե լու ան խոնջ ջան քե րը և 
ն րանց վրա փչե լու ծի սա կար գը նույն պես ա պարդ յուն էին: Այս բո լոր 
հար ցե րի պա տաս խա նը գի տեր միայն գեր դաս տա նի ա վա գը` Ա ղա 
Ջաա նը, ո րը սի րում էր պա տաս խա նել տան հե տաքրք րա սեր ման չուկ-
նե րի հար ցե րին: Նա ու ներ յուր ինք նա տիպ մեկ նութ յուն նե րը ղու րան-
յան սու րահ նե րի: 

«Ա ղա Ջաա նը դեն նե տեց իր եր կար ա բան, հա գավ գլխար կը և 
դուրս ե կավ բակ: Նա ա կա նա տես էր շատ ի րո ղութ յուն նե րի այս տան 
մեջ, սա կայն ոչ նման մի բա նի: 

- Սա հի շեց նում է ինձ Սո ղո մոն մար գա րեին,- ա սաց նա մա նուկ նե-
րին:- Սո ղո մո նը գի տեր խո սել մրջյուն նե րի հետ, ես` ոչ:- Ա ղա Ջաա նը 
կռա ցավ, հա գավ ակ նոց նե րը և զն նեց մրջյուն նե րին»2:

Ա մե նա տա րեց տա տի կի` Գոլ բա նո ւի հոր դո րով Ա ղա Ջաա նը բե րել 
տվեց Ղու րա նը և բա ցե լով 377 է ջը՝ ըն թեր ցեց Սո ղո մո նի, Շե բա թա գու-
հու և ն րանց սի րա յին նա մակ նե րը փո խան ցող հո պո պի մա սին պատ-
մող «Ալ Նամլ» սու րա հից մի հատ ված: 

 Տա րի ներ անց մզկի թի տան ման չուկ նե րը և, հատ կա պես, մո ւե-

1 Abdolah K., The House of the Mosque, Edinburgh: Canongate Books, 2010, p. 9
2 Ibid, p. 3.
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զի նի որ դին` Շահ բա լը, ո րը լքեց հայ րե նի քը և բ նակ վում էր ար տերկ-
րում, կտա նի տան հին ու բազ մե րանգ հու շե րի ճամպ րու կում նաև այն 
հրաշ քի տե սիլ քը, ո րին ա կա նա տես ե ղան ման կա կան աչ քե րը: « Սու-
րա հի ըն թեր ցա նութ յու նից հե տո նա տե սավ իր սե փա կան աչ քե րով, 
թե ինչ պես մրջյուն նե րը շար վե ցին շա գա նա կա գույն պա րա նի նման` 
վե րա դառ նա լու դե պի հի նա վուրց պա տի ծեր պե րը»1:

 Վե պի կար ևոր հան գու ցա լու ծում նե րից է 1969 թ. լուս նի նվա ճումն 
ա մե րի կա ցի նե րի կող մից, որն ինք նա տիպ մո տե ցում և  ան սո վոր ի րա-
րան ցում էր ա ռա ջաց րել հա կա շա հա կան և հա կաա մե րիկ յան գա ղա-
փար նե րով տո գոր ված այս ըն տա նի քի, հատ կա պես տասն չոր սամ յա 
Շահ բա լի կյան քում: 

Ծեր կա ռա պա նը, ո րը քա ղա քի անց յա լի ե զա կի վկա նե րից էր, 
միակն էր, ով սպա սար կում էր ի մամ Ալ սա բե րիին: Ի մա մի կար ծի քով՝ 
տաք սին մա քուր չէր և  ան պա տիվ էր երթ ևե կե լու հա մար: Ե րե խա նե րը 
գի տեին, որ ի մա մին մո տե նալ կամ հպվել չի թույ լատր վում, նրանք բա-
վա րար վում էին « Սա լամ»՝ ող ջույն բղա վե լով:

Վե պի գլխա վոր կեր պար նե րից է նաև հի նա վուրց մզկի թի մեկ այլ 
պա հա պան` մո ւե զին Ա լի Շո ջան: Ի րա կա նում կույր մար դը մո ւե զին լի-
նել չէր կա րող, սա կայն ոչ Ա լի Շո ջա յի դեպ քում: Նա ա մու րի էր և չէր 
պատ րաստ վում ա մուս նա նալ: 

Տա տիկ ներն ի րա կա նում իս կա կան տա տիկ ներ չէին, այլ՝ մեծ տան 
ա ղա խին ներ, ո րոնք մոտ հի սուն տա րի բնակ վում էին այդ տա նը և  
ո րոնց Ա ղա Ջաա նի հայրն էր բե րել տուն շատ վա ղուց: Ն րանք չէին հի-
շում որ տե ղից էին ե կել: Տա տիկ ներն ի րենց անց յա լի մա սին չէին պատ-
մում: « Տա տիկ նե րը պատ կա նում էին այդ տա նը, ա վե լի, քան ագ ռա-
վը, եղև նին և մա ռան նե րը: Դա րեր շա րու նակ տա տիկ ներն ու նեին մի 
պար տա կա նութ յուն` պահ պա նել տան գաղտ նիք նե րը: Ն րանք սո վո րել 
էին կող պե քել նրանց ի րենց սրտե րում և նե տել բա նա լին հե ռու»2:

« Ծեր ագ ռա վը տան և մզ կի թի երդվ յալ պա հա պանն էր: Ոչ ո քի 
հայտ նի չէր ագ ռա վի տա րի քը, սա կայն մզկի թի ար խի վի վկա յութ յուն-
նե րը տա նում են մեկ դար ա ռաջ: Ագ ռա վը տան մի մասն էր, ինչ պես 
գմբե թը, մի նա րե նե րը, տա նի քը, կաղ նին և ջ րա վա զա նը՝ «հա վու զը», 
ո րի ջու րը խմել էր»3: 

«Մզ կի թի տու նը» վեպն ըն տա նե կան, ազ գակ ցա կան, տոհ մա կան 
1 Abdolah K., The House of the Mosque, Edinburgh: Canongate Books, 2010, pp. 4-5.
2 Ibid, p. 8.
3 Abdolah K., The House of the Mosque, Edinburgh: Canongate Books, 2010, pp. 

19-20.
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աս քա պա տում է: Վե պում առ կա են պատ մա կան, ազ գագ րա կան փաս-
տան յութ, մարդ կա յին բազ մաձև վար քագ ծե րի բա նակ: Վե պի ա վար-
տին Ք. Աբ դոլ լա հը վար պե տո րեն է նկա րագ րում տոհ մա կան ան դոր րի 
ա վար տը` հե ղա փո խա կան դա ժան օ րե րին զոհ դար ձած մարդ կա յին 
խա թար ված ճա կա տագ րե րի շղթան, Ա ղա Ջաա նի որ դու մա հը, դա-
ժան Խալ խա լի հաշ վե հար դա րը և հայ րե նի քից դուրս Շահ բա լի վտա-
րան դի նոր կյան քը: 

Ք. Աբ դոլ լա հի ար ձա կը ոչ միայն հե ղի նա կի հոգ ևոր կեն սագ րութ-
յան հա վաս տի աղբ յուր է, այլև ժա մա նա կը բնու թագ րող գե ղար վես-
տա կան վա վե րա գիր սկզբնաղբ յուր է: Ե րեք տաս նամ յա կից ա վելի 
վտա րան դիութ յան մեջ բնակ վող Ք. Աբ դոլ լա հի գրա կան ճամ փոր դութ-
յու նը դե պի հայ րե նի ե զերք, դա մարդ կութ յան այ սօ րին շատ անհ րա-
ժեշտ բա րո յա կան, ազ գա յին ար ժեք նե րի դա րա վոր կու տա կում նե րի 
պաշտ պա նութ յան խնդիրն է:

Լի լիթ Սաֆ րաստ յան – Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րը ար դի ի րա-
նա կան սփյուռ քի և վ տա րան դի գրա կա նութ յան, հայ-ի րա նա կան գրա կան 
կա պե րի հիմ նախն դիր ներն են: Հե ղի նակ է եր կու մե նագ րութ յան և  ե րեք 
տասն յա կից ա վելի գի տա կան հոդ ված նե րի: 

ЛИЛИТ САФРАСТЯН - ЭТНОГРАФ ИРАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В 
ИЗГНАНИИ. ПРОЗА КАДЕРА АБДОЛЫ - Известный писатель иранской 
эмиграции Кадер Абдола родился в Иране. С 1988 г. живет в Нидерландах. 
Романы Кадера Абдолы чаще всего автобиографичны. Покинув родную 
страну физически, Абдола сохраняет духовные связи с Ираном. 

Герои Абдолы, однажды потеряв родину, стремятся заново обрести 
себя на новом месте, стать частью своего нового окружения, не утратив 
при этом собственные национальные черты. 

Ключевые слова: изгнание, культура, перевод, этнография, 
ориентализм, антропология, родина, идентичность.

LILIT SAFRASTYAN - THE ETHNOGRAPHER OF IRANIAN LITERATURE 
IN EXILE. FICTION OF KADER ABDOLAH - The famous writer of Iranian 
literature in exile Kader Abdolah was born in Iran. Since 1988 lives in the 
Netherlands. The novels of Kader Abdolah are most often autobiographical. 



ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 2019-2

181

Having left his native country physically, Abdolah maintains spiritual ties with 
Iran. The heroes of Abdolah, once having lost their homeland, strive to regain 
themselves in a new place, to become part of their new environment, without 
losing their own national characteristics.

Keywords: exile, culture, translation, ethnography, Orientalism, 
anthropology, homeland, identity.
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ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ
ՊԵՏՐՈՍ ԴԵՄԻՐՃՅԱՆ

Բ.գ.դ. ՀՀ ԳԱԱ Գրա կա նութ յան ինս տի տուտ

ԵՂԻԱ ՏԵՄԻՐՃԻՊԱՇՅԱՆ. ՏՈՀՄԱԿԱՆ 
ԱՐՄԱՏՆԵՐԸ. ՄԱՆԿՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ 

ՊԱՏԱՆԵԿՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԳՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋԻՆ 
ՔԱՅԼԵՐԸ*

Բա նա լի բա ռեր.- Ե ղիա Տե միր ճի պաշ յան, տոհմ, ար մատ ներ, ման-
կութ յուն, պա տա նե կութ յուն, Գ րա սեր Ա տոմ, Մի նաս Չե րազ, Հ րանտ Ա սա-
տուր, Գ յո թե, «Վեր թեր», ստեղ ծա գոր ծա կան ան հա տա կա նութ յուն:

Ըստ կեն սա գիր նե րի, 19-րդ դա րի երկ րորդ կե սի արևմ տա հայ 
նշա նա վոր գրող, հրա պա րա կա գիր, խմբա գիր, ի մաս տա սեր ու ման-
կա վարժ, ազ գա յին-հա սա րա կա կան գոր ծիչ Ե ղիա Տե միր ճի պաշ յա նի 
տոհ մա կան ար մատ նե րի պատ մութ յան ու սում նա սի րութ յու նը խո րա-
նում է մինչև 18-րդ /ԺԸ/ դա րի սկիզբ նե րը: 1900 թ. Վիեն նա յում հրա-
տա րակ ված «Ազ գագ րու թիւն Տէ միր ճի պա շեանց»1 գրքույ կում, որ պես 
նա խա հայր, հի շա տակ վում է «Գա լուստ ոմն բնիկ Ե րե ւան ցի», ո րը 
շուրջ եր կու հար յուր տա րի ա ռաջ, « Պար սից Շահ Թահ մաս գու լիի ժա-
մա նակ – Ե րե ւա նէ գաղ թե լով կու գայ Կ. Պո լիս ի միա սին բե րե լով իւր 
կինն եւ միակ որ դին Գէորգ, եւ կը հաս տա տո ւի ի Բե րա»:2 Ա վե լի ուշ 
այլ հե տա զո տող ներ, սա կայն, այս Գա լուստ եր ևան ցուն զանց առ նե-
լով, տոհ մի պատ մութ յունն սկսում են նրա որ դի Գ ևոր գից: Վիեն նա-
յի հրա տա րա կութ յու նից մի տաս նամ յակ անց Հա րութ յուն Մրմր յա նը 
իր « Մաս նա կան պատ մու թիւն հայ մե ծա տուն նե րու /1400 էն 1900/» 3 
ծա վա լուն աշ խա տութ յան մեջ նշում է, թե « Տէ միր ճի պա շեան գեր դաս-

* Հոդվածն ընդունված է տպագրության 05.11.2019 թ.:
1 Ե. Տ., Ազգագրութիւն Տէմիրճիպաշեանց, Վիէննա,Մխիթարեան տպարան, 

1900, 16 էջ:
2 Նույն տեղում, էջ 5:
3 Յ. Գ. Մ., Մասնական պատմութիւն հայ մեծատուններու /1400էն 1900/, /Բ 

տպագր. յարդարեալ եւ կրկնապատկեալ/, Հրատ. Պ. Պալեանց գրատուն, Կ.Պոլիս, 
1910, 185 էջ:
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տա նին ա ռա ջին նա հաւն /ի մա՝ նա խա հայրն-Պ.Դ./ էր՝ 18-րդ դա րուն 
մէջ՝ Գէորգ ա նուն քա ջա հո գի Վ րաս տան ցի մը»:1 Այ նու հետև, հե տա գա 
կեն սա գիր նե րը, ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ, հետ ևե լով Հ. Մրմր յա-
նին, կրկնում են նույ նը՝ Տե միր ճի պաշ յան նե րի ըն տա նի քը Վ րաս տա նից 
Կ. Պո լիս տե ղա փոխ վե լու վե րա բեր յալ՝ այդ ի րա դար ձութ յան հետ կապ-
ված պատ մութ յուն նե րով հան դերձ: Ար դեն 1921-ին՝ Ե ղիա յի մա հից 13 
տա րի անց, հրա տա րա կած «Ե ղիա Տէ միր ճի պա շեան /Իր կեան քը եւ իր 
գոր ծը/»2 հան գա մա նա լից ու սում նա սի րութ յան մեջ Գե ղամ Ֆե ներճ յանն 
ու Հ րաչ յա Պետ րոս յա նը, այ նու հետև Ե ղիա Տե միր ճի պաշ յա նի՝ 1955 
թ. Փա րի զում լույս տե սած «Ար ձակ է ջեր, նա մակ ներ, քեր թո ւած ներ»3 
գրո ղի ա ռա ջին հա մա հա վաք ժո ղո վա ծո ւի Նա խա բա նի հե ղի նակ նե րը, 
1986 թ. Եր ևա նում լույս տե սած «Եր կեր»4 երկ րորդ ամ բող ջա կան հա-
տո րի Ա ռա ջա բա նի հե ղի նակ Ս տե փան Թոփչ յա նը, 1987-ին Բեյ րու թում 
հրա տա րակ ված «Է ջեր ա րեւմ տա հայ մտա ծու մէն»5 աշ խա տութ յան 
հե ղի նակ Սե դա Պար սում յան- Տա տո յա նը հա վաս տում են, որ Ե ղիա Տե-
միր ճի պաշ յա նի տոհ մա կան ար մատ նե րի մեզ հայտ նի պատ մութ յունն 
սկսվում է 18-րդ /ԺԸ/ դա րում, Վ րաս տա նի վերջ նա կան պար տութ յու-
նից հե տո, այն տե ղից գե րե վա րութ յամբ Կ. Պո լիս բեր ված Գ ևորգ Տե-
միր ճի պաշ յա նից: Այ նու հետև, ե թե հաշ վի չառ նենք Վիեն նա յի հրա տա-
րա կութ յան մեջ նշված տե ղե կութ յու նը, թե « Գէորգ որ Ե րե ւա նի մէջ /
Ընդգ ծու մը մերն է – Պ.Դ./ ի տղայ տիոց զմե լի նա գոր ծու թեան եւ դարբ-
նու թեան ա րո ւեստն ա ղէկ սոր ված էր», հե տա գա ի րա դար ձութ յուն նե-
րում /բա ցի մի փաս տից, ո րի մա սին կնշվի իր տե ղում/, էա կան շե ղում-
ներ չկան:6 Ըստ այդմ, ինչ պես պատմ վում է Ե նովք Տե միր ճի պաշ յա նի 
տոհ մա կան Ազ գագ րութ յան մեջ, Գա լուս տի որ դի Գ ևոր գը՝ վե րը նշված 
մաս նա գի տութ յան շնոր հիվ, Կ. Պոլ սում, ա ռանց մեծ դժվա րութ յան, ըն-

1 Նույն տեղում, էջ 145-146:
2 Ֆէնէրճեան Գ., Պետրոսեան Հր., Եղիա Տէմիրճիպաշեան /Իր կեանքը եւ իր 

գործը/, Ազգ. Կեդրոնական վրժ., Աւարտական ճառ, Կ. Պոլիս, տպագր. Մ.Տէր-
Սահակեան, 210 էջ:

3 Տէմիրճիպաշեան Ե., Արձակ էջեր, նամակներ, քերթուածներ, Հայ գրագէտներու 
բարեկամներ մատենաշար, Փարիզ, 1955, 469 էջ:

4 Տէմիրճիպաշեան Ե., Երկեր, Ե., Սովետ. գրող, 1986, 535 էջ:
5 Պարսումեան-Տատոյեան Ս., Էջեր արևմտահայ մտածումէն, Հրատ., Հ.Բ.Ը. 

միութեան Վահրամ Ապտալեան մշակ. հիմնադրամի, Պէյրութ, 1987, 342 էջ:
6 Ըստ երևույթին /թեև, անկեղծ ասած. գրեթե հիմնավորման չենթարկվելով/, 

պետք է ենթադրել, որ Վիեննայի հրատարակության հեղինակը պարզապես զանց 
է առել «բնիկ Երեւանցի» Գալուստ Տեմիրճիպաշյանի՝ ժամանակին իր ընտանիքով 
Վրաստան /Թիֆլիս/ տեղափոխվելու հանգամանքը, և տոհմի պատմությունը 
շարունակել Երևան – Կ.Պոլիս գաղթի սցենարով:
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դուն վում է Ար քու նի Նա վա րա նը, ուր « Պե տա կան Նա ւա տորմ ղին նա-
ւա յար դա րաց /armateur/ հա յազ գի պե տին քով դրո ւե լով», կա տա րե լա-
գոր ծում է իր ար վես տը և, «ի բնէ ըն դու նակ ըլ լա լուն», քիչ ժա մա նա կի 
մեջ մեծ ա ռա ջա դի մութ յան է հաս նում: Այն աս տի ճան, որ «իւր հան-
ճա րովն յա ջո ղե ցաւ հնա րել այժ մեան խա րիսխն, որ մին չեւ այն ա տեն 
ան ծա նօթ էր Եւ րո պիոյ իսկ»: Ընդ ո րում, Գ ևորգն ի րեն դրսևո րում է ոչ 
միայն որ պես բարձ րա կարգ գյու տա րար, այլև «իր իսկ ձե ռամբ» դարբ-
նում ու կեր տում է նո րաձև խարս խի կա ղա պա րը, որն, ինչ պես վկա-
յում է գրքույ կի հե ղի նա կը, «կը գտնո ւի ցայ սօր Ար քու նի Նա ւա րա նին 
հրա պա րա կին մէջ»: 1

Ինչ պես ար դեն նշել ենք, հե տա զո տող նե րը փաս տում են նաև, թե 
Գ ևորգ Տե միր ճի պաշ յա նը Թիֆ լի սից Կ. Պո լիս է տար վել գե րե վար յալ վի-
ճա կում, իսկ «ըստ ժա մա նա կին սո վո րու թեան գե րի նե րը գլխա տո ւե լու 
էին»: Եվ մինչ դա հի ճը պատ րաստ վում էր ի կա տար ա ծել հրա մա նը, 
Գ ևոր գը հրաշ քով կա րո ղա նում է ետ պա հել նրան՝ «Շ նոր հե ցէք ին ծի, 
գո չեց, իմ կեանքս՝ որ թե րեւս իմ մեռ նե լէս ա ւե լի օգ տա կար պի տի ըլ-
լայ ձե զի, ես գոր ծա ւոր վար պետ մըն եմ»: Չե ղարկ վում է գլխատ ման 
ո րո շու մը, ո րից հե տո նրան ու ղար կում են Ար քու նի Նա վա րան՝ իբ րեւ 
գոր ծա վոր, ուր եր կու տա րի աշ խա տե լուց հե տո, ստա նում է դարբ-
նա պե տի /տե միր ճի պա շիի/ կո չում՝ « Պօս թան ճի Պա շիի տիտ ղո սով»: 
2 Հ. Մրմր յա նի այս տե ղե կութ յա նը Գ. Ֆե ներճ յա նը ծա նո թագ րութ յամբ 
ա վե լաց նում է, թե այդ տիտ ղո սը կրող նե րը բա նա կի պա րե նա վոր ման 
հա մար ա ռանձ նաց ված դաշ տե րում աշ խա տանք նե րին հսկող պե տեր 
էին, ո րոնց հրա մա նի տակ կա յին նաև ո րոշ թվով զին վոր ներ: Գ ևորգ 
Տե միր ճի պաշ յանն իր հրա մա նի տակ ու ներ այդ պի սի չորս հա զար ե նի-
չե րի զին վոր: 3 

Այս ի րա դար ձութ յուն նե րը ևս «Ազ գագ րու թիւն Տէ միր ճի պա-
շեանց»-ի մեջ փոքր-ինչ այլ բո վան դա կութ յամբ են ներ կա յաց վում: 
Այս տեղ, ինչ պես ար դեն գի տենք, Եր ևա նից ուղ ղա կի Կ. Պո լիս գաղ թե-
լուց և Ար քու նի Նա վա րա նում գոր ծի անց նե լուց մի քա նի տա րի հե տո, 
ա վե լի ստույգ՝ «յա մի 1753 թո ւա կա նին Փրկ չի մե րոյ», երբ վախ ճան-
վում է Մար տի րոս ա նու նով հա յազ գի նա վա հար դա րա պե տը /«chef de 
armateurs» /, Գ ևոր գը հա ջոր դում է նրան՝ ստանձ նե լով ոչ միայն Ար-
քու նի Նա վա րա նի նա վա հար դա րա պե տի, այլև Թն դա նո թա րա նի եր-

1 Ե. Տ., Ազգագրութիւն…, էջ 5-6:
2 Յ. Գ. Մ., Մասնական պատմութիւն …, էջ 146:
3 Ֆէնէրճեան Գ., Պետրոսեան Հր., Եղիա Տէմիրճիպաշեան…, էջ 9:
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կա թա գոր ծութ յան ղե կա վա րի պաշ տոն նե րը: Զար մա նա լի չէ, ու րեմն, 
որ հե տա զո տող նե րը միա բե րան նշում են Գ ևորգ Տե միր ճի պաշ յա նի 
մարդ կա յին ու մաս նա գի տա կան բարձր ար ժա նիք նե րը, աշ խա տան-
քա յին հա ջո ղութ յուն նե րը, ո րոնք, բնա կա նա բար, շար ժում էին շատ 
պաշ տոն յա նե րի նա խան ձը, և  ո րոնք, մեծ հաշ վով եր կու ան գամ փրկել 
են նրան ստույգ մա հա պատ ժից: Հա րութ յուն Մրմր յա նը, շա րու նա կե-
լով ա ռա ջին ան գամ որ պես գե րի գլխատ վե լուց ա զատ վե լու պատ մութ-
յու նը, գրում է, թե «ժա մա նա կին Թէր սա նէ յի նա խա րա րը՝ նա խան ձե լով 
այս Եէ նի չէ րի ա ղա սի Տէ միր ճի պա շիին բա ցա ռիկ ազ դե ցու թեան վրայ», 
նրա դեմ բո ղո քում է Սուլ թա նին: Արդ յուն քում վեր ջինս երկ րորդ ան գամ 
«մա հու վճիռ» է ար ձա կում: Հ. Մրմր յա նը ման րա մաս նո րեն նկա րագ-
րում է դա տավճ ռի ի րա գործ ման նա խա պատ րաս տութ յան դրա մա տիկ 
տե սա րա նը. « Դա հիճ ներն ա ռաջ նոր դե ցին ա րի Տէ միր ճի պա շին Ճին ճի 
Մէյ տա նը, պատ րաս տե ցին մա հա պար տի հան դեր ձան քը, ձե ռո ւը նե-
րը կա պե ցին, աչ քե րը գո ցե ցին ու հա րո ւածն իջ նե լու վրայ՝ մեծ վե զի րը 
յան կա՜րծ կը սու րայ Սուլ թա նին և կը յայտ նէ թէ ա ռանց Տէ միր ճի պա-
շիին՝ Թէր սա նէ յի գոր ծե րը պի տի իյ նան ան կանգ նե լի. Սուլ թա նը տե ղի 
կու տայ ու կայ ծակ նօ րէն հաս ցու նել կու տայ Տէ միր ճի պա շիի կեան քը 
շնոր հող հա կի րա տե մը՝ ի Ճին ճի Մէյ տան. թե րա քամ սու րին ներք ևէն 
կը փրկո ւի Հօ ճայ Գէոր գի կեանքն՝ այս երկ րորդ ան գամ և կը տա նին 
զինքն հան դէպ ար քա յին, որ գգո ւե լով իր վե րա կո չեալ հա ւա տա րի մը, 
« Շա՛տ վախ ցար, այն պէս չէ՝ Հօ ճա՛յ Գէորգ» կ’ը սէ: Գէորգ՝ գլու խը շար-
ժե լով. «Ո՛չ այն չա՛փ, է ֆէն տիմ, Ալ լահ ա զա տեց զիս» կը քա ջա բա նէ»: 1 

Սույն դրվա գը փոքր-ինչ այլ բո վան դա կութ յամբ և նույն քան դրա-
մա տիկ ու նկա րա գեղ է ներ կա յաց վում «Ազ գագ րու թիւն Տէ միր ճի պա-
շեանց»-ի մեջ: Այս տեղ պատմ վում է, որ ոչ թե նա խա րա րը, այլ Սուլ-
թան Գ-ի օ րով Կ. Պո լիս ե կած «ֆրանկ մը», մի քա նի ան գամ նա վա րան 
այ ցե լե լով, «նա խանձ կ’ու նե նայ եւ զնա ւա յար դարն Գէորգ տա պա լե-
լով՝ տեղն անց նիլ կը ճգնի»: Հետ ևա բար, դի մե լով ոչ թե ան ձամբ Սուլ-
թա նին, այլ « Գափ թան Փա շա»-ին, «չա րա չար կը զրպար տէ զինքն»՝ 
տե րութ յա նը խա բե լու և կա տա րած գոր ծե րի ար ժե քից ա վե լի դրամ 
կոր զե լու մեջ: Ա ռա ջար կում է ի րեն նշա նա կել նրա պաշ տո նում, խոս-
տա նա լով, որ նա վերն ին քը կհար դա րի՝ «ա նոր տո ւած ստա կին կի սուն 
փո խա րէն»: Փա շան, ա ռանց զրպարտ չի խոս քերն ստու գե լու, հրա մա-
յում է գլխա տել Գ ևոր գին: Այդ ժա մա նակ, բա րե բախ տա բար, « Թէր սա-
նէ Է մի նին, որ ար դա րա սէր անձ մ’է ե ղեր եւ Գէոր գայ ար ժա նի քը գնա-

1 Յ. Գ. Մ., Մասնական պատմութիւն …, էջ 146-147:
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հա տող բա րե կամ, գոյժն ի մա նա լուն պէս՝ իս կոյն տե ղէն կը ցատ կէ եւ 
ան կօ շիկ կը վա զէ կ’եր թայ, եւ նախ դա հի ճը գտնե լով՝ խստիւ կը պա-
տո ւի րէ որ չգլխա տէ զ Գէորգ, ա պա թէ ոչ իւր գլուխն ալ կը կո րու սա նէ, 
եւ ան տի Գափ թան Փա շա յի դի մե լով՝ կ’ը սէ. « Տէր իմ, ե թէ Գէորգ գլխա-
տո ւի, Տէ րու թիւ նը մեծ կո րուստ մ’ը րած պի տի ըլ լայ իր մով, վասն զի 
ա նոր նման ճար տա րա գէտ, ա րո ւես տա ւոր նա ւա յար դար չկայ այ լեւս… 
եւ հա զիւ կը յա ջո ղի հա մո զել զինք, որ գլխատ ման հա մար տո ւած հրա-
մա նը ետ առ նու եւ վերս տին հաս տա տէ զ Գէորգ իւր պաշ տօ նին մէջ: 
Այս լսե լով կամ տես նե լով ֆրանկն ալ կը փախ չի կ’եր թայ Կ. Պոլ սէն»: 
Ի վեր ջո, ճշմար տութ յու նը հաս նում է Սուլ թա նին, և նա, հի շե լով նաև 
ժա մա նա կին Գ ևոր գի կող մից ցու ցա բեր ված «ճար տա րու թիւնն ու գոր-
ծու նէու թիւ նը» իր մաս նա գի տութ յան մեջ, ոչ միայն «գոհ սրտիւ» խրա-
խու սան քի խոս քեր է ուղ ղում նրան, այլև դրա մա կան մեծ պարգև նե րի 
ար ժա նաց նում:1

Այս ա մե նը նկա տի ու նե նա լով է, ա հա, 2 որ Հ. Մրմր յանն իր պատ-
մութ յան վեր ջում եզ րա կաց նում է, թե «Այս քաջ մար դէն սե րած գեր-
դաս տա նին աչ քի զար նող նկա րա գիրն ե ղած է՝ խնդա կից անձ նա ւո-
րու թիւն և խոր ու վե հանձն ան կեղ ծու թիւն, ո րուն քա նիցս փոր ձե րը 
տո ւաւ Ե ղիա Տէ միր ճի պա շեան գրա գէտն ալ…»:3

Գ ևորգ Տե միր ճի պաշ յա նը Բե րա յից տե ղա փոխ վում և բ նա կութ յուն 
է հաս տա տում Խասգ յու ղում, քա նի որ այն տեղ ոչ միայն տու նը մոտ 
էր իր աշ խա տա վայ րին, այլև հայ ա վա գա նու բազ մա թիվ ըն տա նիք-
ներ էին բնակ վում: Խասգ յու ղում էլ ա մուս նա նում է տե ղա ցի Ե ղի սա-
բեթ ա նու նով օ րիոր դի հետ և  ու նե նում ե րեք զա վակ՝ Փա նոս կամ Ս տե-
փա նոս, Գա լուստ և Հա կոբ: Այս վեր ջի նը, սա կայն, մա հա նում է վաղ 
հա սա կում, իսկ Փա նոսն ապ րում է վաթ սուն տա րի և վախ ճան վում 
ա ռանց ժա ռանգ թող նե լու: Գ ևոր գի եր կու որ դի նե րը՝ դեռ նրա կեն դա-
նութ յան օ րոք, սո վո րում և շա րու նա կում են հո րե նա կան մաս նա գի-
տութ յու նը, ա ռա ջի նը գոր ծի անց նե լով Թն դա նո թա րա նում, իսկ երկ-
րոր դը Նա վա րա նում: Տա րի ներ անց, եղ բոր մա հից հե տո, Գա լուս տը 
ստանձ նում է նաև Թն դա նո թա րա նում ու նե ցած նրա պաշ տո նը: Ք սա-
ներ կո ւամ յա հա սա կում նա ա մուս նա նում է «իշ խան Գ րի գոր կո չո ւած 
հայ մե ծա տան մը» կրտսեր եղ բոր՝ Աբ րա հա մի, տաս նու թամ յա դստեր՝ 
Շազ մե նի հետ: «Ազ գու թիւն Տէ միր ճի պա շեանց» գրքույ կում աս վում 

1 Ե. Տ., Ազգագրութիւն…, էջ 13-14:
2 Թեև «Ազգագրութիւն…»-ի հեղինակը հիշյալ պատմությունները ընդամենը 

«մասնադէպք /anecdotes/» է համարում:
3 Յ. Գ. Մ., Մասնական պատմութիւն …, էջ 147:
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է, թե այս Աբ րա հա մը « Ռու սիոյ Ռու մա նիա ար շա ւած ժա մա նակ՝ Ֆօք-
շան քա ղա քէն Կ. Պո լիս գաղ թող Հա յոց հետ միա նա լով», իջ ևա նել էր 
Խասգ յու ղում: Ի տար բե րութ յուն իր պա պի և հոր, Գա լուս տի ու Շազ-
մե նի կազ մած ըն տա նի քը բախ տա վոր վում է տաս ներ կու1 զա վակ նե-
րով՝ «ինն մանչ եւ ե րեքն աղ ջիկ, որ են Յա րու թիւն, Յա կոբ, Ե նովք, 
Կա րա պետ, Յով յան նէս, Գէորգ, Ե ղիա, Պետ րոս եւ Պօ ղոս, Մա րիամ, 
որ դեռ մա նուկ մե ռած, կրկին Մա րիամ եւ Ե ղի սա բէթ»: 2 Ն րանք բո լո-
րը, ըստ վկա յութ յուն նե րի, գործ նա կա նո րեն ժա ռան գել էին ի րենց հոր՝ 
Գա լուս տի, և պա պի՝ Գ ևոր գի, մարդ կա յին բա րե մաս նութ յուն ներն ու 
մաս նա գի տա կան ու նա կութ յուն նե րը: «Ազ գագ րու թեան…» մեջ նշվում 
է, օ րի նակ, որ յո թա նաս նամ յա հա սա կում վախ ճան ված Գա լուստ Տէ-
միր ճի պաշ յա նը «իւր բնա ձիր ու շի մու թեամ բը լաւ ճար տա րա գէ տի, 
հու շա գէ տի եւ երկ րա չա փի համ բաւ ու նէր, զորս գործ նա կա նա պէս ու-
սած էր: Ն ման իւր հօր՝ իբ րեւ ան շա հախն դիր բա րե գործ՝ ա նուն թո-
ղած է զին քը ճանչ ցող առ հա սա րակ բո լոր ան ձանց եւ բա րե կա մաց, 
եւ միշտ իւր բա րիքն եւ օ ժան դա կու թիւ նը վա յե լող ազ գայ նոց եւ օ տա-
րազ գեաց յի շա տա կին մէջ: Մեծ ա նուն շա հած էր իբ րեւ ճշմար տա բան 
եւ ան կեղ ծա ւոր, ո րով պատ կա ռե լի հան դի սա ցած էր ա մէ նուն առ ջեւ»: 
Ն րա ճշմար տա սի րութ յու նը, ար դա րա սի րութ յունն ու ա նա չա ռութ յու նը 
այն քան զո րեղ էին, որ ոչ միայն ազ գա կից նե րը, այլև «իս լամք կ’ակ նա-
ծէին եւ մին չեւ իսկ կը վախ նա յին իր մէ»: Այդ է վկա յում նրա կեն սագ-
րութ յան այն դրվա գը, որ «հա կա ռակ ծո վա յին նա խա րա րին՝ Գափ թան 
Փա շա յին ստիպ մանց եւ մին չեւ իսկ թա խան ձա նաց», ոչ միայն անդրդ-
վե լի է մնում տա րի քի բե րու մով պաշ տո նից հրա ժար վե լու իր ո րոշ ման 
մեջ, այլև ի րեն հա ջորդ է կար գում /«նա խա րա րին հա մա հաճ հա ւա-
նու թեամ բը»/ ոչ թե «իւր որ դին զ Յա կոբ, որ քա ջա վարժ էր ա րո ւես տին, 
/…/ այլ ա րո ւես տին բա ւա կան յա ջո ղակ՝ իւր ա շա կերտն զ Պետ րոս / Տէ-
միր ճի պա շի Պետ րոս մա կա նո ւա նեալ»:3 Պա կաս գնա հա տե լի չեն նաև 
վկա յութ յուն նե րը Գ ևորգ և Գա լուստ Տէ միր ճի պաշ յան նե րի կրո նա կան 
բա րե պաշ տութ յան և  ե կե ղե ցա շի նութ յան, կրթա կան –  ու սում նա կան 
հաս տա տութ յուն նե րի զո րաց ման աս պա րե զում կա տա րած բա րե գոր-

1 Այլ հետազոտողներ նշում են տասներեք զավակների փաստը /Հ. Մրմրյան, 
Հր. Պետրոսյան, 1955 թ. Փարիզյան հատորի Նախաբան/: Կարծում ենք, սակայն, 
առավել հավաստի պետք է համարել «Ազգագրութիւն»-ի հաղորդածը. նախ՝ 
ավելի նախնական աղբյուր լինելու և ապա այն պատճառով, որ, ի տարբերություն 
հետագա կենսագիրների, որոնք նշում են սոսկ զավակների թիվը, այնտեղ մեկ առ 
մեկ թվարկվում են նրանց անունները ևս:

2 Ե. Տ., Ազգագրութիւն…, էջ 7:
3 Նույն տեղում, էջ 8:
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ծութ յուն նե րի մա սին, ո րոնց հա մա ձայն թե՛ հայ րը և թե՛ որ դին ակ տիվ 
մաս նակ ցութ յուն են ու նե ցել Բե րա յի, Սա մա թիա յի, Իսկ յու տա րի և  այլ 
թա ղե րի ե կե ղե ցի նե րի վե րա շի նութ յան գոր ծում, ինչ պես նաև մշտա-
պես հոգ ու խնամք տա րել և սա տա րել են Խասգ յու ղի «ե կե ղեց ւոյն 
պայ ծա ռու թեանն ու յա րա կից Ներ սի սեան Վար ժա րա նին յա ռա ջա դի-
մու թեանն»:1 «Ազ գագ րու թիւն Տէ միր ճի պա շեանց»-ը գլխա վո րա պես 
նվիր ված է Գ ևոր գի որ դի նե րից Ե նով քի կեն սագ րութ յա նը, որն իր էութ-
յամբ և մի շարք հատ կա նիշ նե րով բնո րոշ էր նաև նրա եղ բայր նե րին ու 
քույ րե րին: Այս պես. պատմ վում է, որ «Ե նովք, ի բնէ օ րի նա կե լի մար դա-
սի րու թեամբ եւ վե հանձ նու թեամբ օժ տեալ կո րո վա միտ եւ սուր յի շո ղու-
թեան տէր՝ /…/ իւ րա քան չիւ րին ցա ւին կեր պով մը դեղ եւ դար ման կը 
գտնէր, թէ՛ բա նիւ եւ խորհր դով, եւ թէ՛ գոր ծով ու ան ձան ձիր ջա նիւք»: 
Օժտ ված էր բնա կան հա մար ձա կա խո սութ յամբ ու հաշ տա րար ո գով, 
նույ նիսկ իս լա մի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի վկա յութ յամբ, «ոչ թէ՝ միայն եր-
կու մի մեանց հա կա ռա կորդ ան ձինքն, այլ եր կու մի մեանց ո խե րիմ կու-
սակ ցու թիւն ներն, եր կու գիւ ղե րու բնա կիչ նե րը, մին չեւ իսկ եր կու քա-
ղա քաց ընդ դի մա մարտ ժո ղո վուրդ ներն ի րա րու հետ հաշ տեց նե լու կը 
յա ջո ղէր: /…/ Ո խա կա լու թիւն, քի նախնդ րու թիւն եւ վրէժխնդ րու թիւն 
չու նէր եւ չէր տա ծեր բնաւ սրտին մէջ…»:2 Մեծ էր Ե նովք Տե միր ճի պաշ-
յա նի ե րախ տի քը նաև ազ գա յին աս պա րե զում՝ «նախ Գե րա գոյն Ժո ղո-
վոյ եւ ետ քին ազ գա յին Սահ մա նադ րու թեան հաս տա տու թեամբ, ո րոյ 
հիմ նա դիր նե րէն մին ե ղած է Քա ղա քա կան Ժո ղո վոյ եւ այ լե ւայլ խորհր-
դոց ան դա մակ ցու թեամբ»:3

Այդ պի սով՝ « Տէ միր ճի պա շեանց ա րո ւես տա պե տու թիւնն /…/ կը 
սկսի Սուլ թան Մուս թա ֆա Գ.-ի գա հա կա լու թեան ա ռա ջին տա րիէն, եւ 
կը տե ւէ մին չեւ Սուլ թան Մէ ճիտ Ա.-ոյ գա հա կա լու թեան ա ռա ջին մի քա-
նի տա րի ներն, եւ յե տոյ կ’անց նի իւր ա շա կեր տին, Տէ միր ճի պա շի Պետ-
րո սին, որ կը վա րէ նոյն ա րո ւես տա պե տու թիւ նը մին չեւ Սուլ թան Ա զի զի 
ինք նա կա լու թեան մի ջին տա րի ներն եւ յայնմ հե տէ կը վեր ջա նայ»: 4

Գ ևորգ Տե միր ճի պաշ յա նի ողջ մնա ցած ութ զա վակ նե րը նրան 
պարգ ևում են ի րենց ան բա սիր վար քով, մտա վոր ու գործ նա կան ու-
նա կութ յուն նե րով օ րի նա կե լի մեկ տասն յա կից ա վե լի թոռ ներ, ո րոն-
ցից ո մանք հե տա գա յում դար ձան ճա նաչ ված ան հատ ներ, գոր ծիչ ներ 
ի րենց աս պա րեզ նե րում, ինչ պես Ե նով քի որ դի ներ Սե պուհն ու Խոս րո-

1 Նույն տեղում, էջ 9:
2 Նույն տեղում, էջ 11-12:
3 Նույն տեղում, էջ 12:
4 Նույն տեղում, էջ 10:
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վը, որ ճա նաչ ված ազ գա յին ու պե տա կան գոր ծիչ ներ էին, Հով հան նե-
սի որ դի Գա րե գի նը, որ տնո րեն էր «հե ռագ րա կան ու թղթա տա րա կան 
վար չու թեան մէջ», Գ ևոր գի որ դի Լ ևո նը, որ տնօ րեն էր «հան րա յին 
պար տուց հա շո ւա կա լու թեան մէջ»: Այդ շար քում ա մե նից հե ղի նա կա-
վոր ու հան րա ճա նաչ դեմ քե րից մե կը ե ղավ նաև Կա րա պե տի ա վագ 
որ դին՝ Ե ղիա Տե միր ճի պաշ յա նը:

Կեն սա գիր նե րից Գե ղամ Ֆե ներճ յա նը, ընդ հան րաց նե լով Տե միր-
ճի պաշ յան նե րի գեր դաս տա նի պատ մութ յու նը, ար ձա նագ րում է, որ 
այս պի սով, Ե ղիան սե րում էր «ազ գա յին գոր ծե րու մէջ կա րե ւոր դե րեր 
ու նե ցած, ազ նո ւա կա նա ցած» /Ընդգ ծու մը մերն է – Պ.Դ./ ըն տա նի-
քից, կամ տոհ մից, ո րը տվել էր ազ գա յին ե րես փո խան ներ, քա ղա քա-
կան Ժո ղո վի ան դամ ներ և  այլ ճա նաչ ված գոր ծիչ ներ: Հատ կան շա կան 
է նաև, որ Տե միր ճի պաշ յան նե րը խնա միա կան սերտ կա պե րի մէջ էին 
ազ գա յին կյան քում նույն քան հայտ նի Սեթ յան նե րի ըն տա նի քի հետ. 
Գա լուստ Տե միր ճի պաշ յանն «ա մուս նա ցած էր Սե թեան նե րու աղջ կան 
հետ, ո րու եղ բօ րը թոռն էր բա նաս տեղծ Հովհ. Սե թեան», իսկ նրա որ դի 
Կա րա պե տը /ի մա՝ Ե ղիա Տե միր ճի պաշ յա նի հայ րը-Պ.Դ./՝ « Պէ շիկ թա շի 
ա ւա գե րէց Տէր Յով հան նէ սի աղջ կան Հ ռիփ սի մէի հետ որ դար ձեալ մօ-
րեղ բօր աղ ջիկն էր Յով յան նէս Սե թեա նի»: Կար ևոր է նշել նաև, որ հիշ-
յալ քա հա նան մեծ համ բավ ու հե ղի նա կութ յուն ու ներ, նույ նիսկ «սուրբ 
մը կը նկա տո ւէր իր թա ղին մէջ»: 1 Կա րա պետ ա ղան չէր ջա նա ցել ա վե-
լաց նել ու բազ մա պատ կել հո րից ստա ցած ժա ռան գութ յու նը, ապ րում 
էր Խասգ յու ղի հոր կալ ված քում: Փո ղո ցի վրա գտնվող «կար միր ներ-
կուած» շեն քում բնակ վող ա հա այս Կա րա պետ ա ղա յի տանն է ծնվում 
Ե ղիան, 1851 թվա կա նի մա յի սի 8-ին:2 

Հե տաքր քիր է, որ Ե ղիա յի ծնող նե րի մա սին հու շա գիր նե րի տպա-
վո րութ յուն ներն ու գնա հա տա կան նե րը տար բեր են: Ն րա մտե րիմ 
ըն կեր նե րից Մի նաս Չե րա զը, օ րի նակ, իր « Կեն սագ րա կան միւ սիոն-
ներ» գրքում վկա յում է, որ Ե ղիա յի հայ րը «հան դար տա բա րոյ մարդ 
մ’էր, ճար տա րա պե տա կան զար դան կար նե րու գծագ րիչ»: Ե ղիան, 

1 Ֆէնէրճեան Գ., Պետրոսեան Հր., Եղիա Տէմիրճիպաշեան…, էջ 10:
2 Եղիա Տեմիրճիպաշյանի ծննդյան այս թվականը կասկածի տակ է առնում 

Պետրոս Կարապետյանը՝ «19-րդ դարու Հայ մեծ դէմքեր: Ա. Մեծ դաստիարակ եւ 
ուսուցչապետ Ռեթէոս Յ. Պէրպէրեան», Կ.Պոլիս, 1933, 322 էջ գրքում: Նախ ճշտելով 
Ռ. Պէրպէրեանի ծննդյան թվականը և այն 1950-ից տանելով 1848 թ., գրում է, թե 
«Անմահ գրագէտ – իմաստասէր Եղիա Տէմիրճիպաշեան ալ ծնած է 1846-ին», ընդ 
որում՝ ընդգծելով, թե «մենք անձամբ Խասքէօյի Ս.Ստեփանոս եկեղեցին գացած 
և հին արձանագրութիւններէն քաղած ենք» այդ տեղեկությունները /տես՝ նշված 
գիրքը, էջ 7/:
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ում «բնու թիւնն օժ տած էր կա նա ցի նուրբ ձեռ քե րով», հո րից ժա ռան-
գել էր գե ղար վես տա կան ո գի և դա սըն կեր նե րի մէջ միշտ ստա նում էր 
ա ռա ջին մրցա նա կը գծագ րութ յան և գե ղագ րութ յան հա մար: Մայ րը՝ 
Հ ռիփ սի մեն, «խար տեաշ Հա յու հի մ’էր, նի հար ու տժգոյն, խուն կի պէս 
կին մը»: 1 Մինչ դեռ, ըստ Գ. Ֆե ներճ յա նի, Կա րա պետ ա ղան հա մեստ 
ար հես տա վոր էր, «շի նու թեանց զար դե րու վար պետ գծագ րող», ո րի 
հա մար էլ կրում էր « Րէ սիմ ճի Կա րա պետ» ա նու նը: Բ նա վո րութ յամբ 
էլ ան կա յուն, աչ քի չընկ նող, «ջղա յին, նեղ սիրտ ու թափթ փած» մարդ 
էր, այն աս տի ճան, որ պա տա նութ յան շրջա նում օ տար նե րը նույ նիսկ 
դժվա րութ յամբ էին զա նա զա նում նրան տան ծա ռա նե րից»: 2 Ին քը՝ 
Ե ղիան, իր մի շարք գրվածք նե րում անդ րա դար ձել է ծնող նե րի գնա հա-
տութ յա նը, ին չին ու շադ րութ յուն է հրա վի րում նաև Հ. Սի մե րը / Սի մեոն 
Ե րե մեան/: 3 «Երկ րա գունտ» հան դե սի 1884 թ. թիւ 3-ում, Գ րա սէր Ա տոմ 
ստո րագ րութ յամբ, «Առ Ծաղ կա նոյշ» ձոն ված « Գի տու թիւն» քերթ վա-
ծում՝ դժգո հե լով գի տութ յա նը ան սահ մա նո րեն /«հոգ ւո՛վ չափ»/ նվիր-
վե լու պատ ճա ռով հո գում «վիհք եւ ար հա ւիր քի» խո րա ցու մից ու բազ-
մա ցու մից, թվում է, ե րա նի է տա լիս հո րը, որն հե ռու էր այդ ա մե նից 
և ջա նում էր ի րեն էլ զերծ պա հել կյան քի զվար թութ յու նը խա թա րող 
գրքե րից ու գի տութ յու նից.

 … Իմ հայրս ա նուս, ան լե զո ւա գէտ, պարզ մարդ մ’էր.
 Նիւ թոյն տա րերքն, հոգ ւոյն օ րէնքն ան գի տէր.
 Էր նա սա կայն գի րուկ, ցըն ծուն, վար դե րես. 
 - Տըժ գոյն, տըժ գոհ. է՞ր չը թո ղում գիրք, քար տէս:
Ե ղիան մե ծա գոյն սի րով ու ակ նա ծան քով է գրել նաև մոր մա սին: 

Այդ են վկա յում 1901թվա կա նի մա յի սի 8-ին՝ իր ծննդյան օ րը, Ազ գա յին 
հի վան դա նո ցում գրած և մեկ տա րի հե տո « Մա սիս»-ի թիվ 29-ում /էջ 
460-461/ տպագ րած «Իմ կեանքս» քերթ վա ծի հետև յալ տո ղե րը.

 … Գ լու խը բար ձի՜ն վ րայ զիս աշ խարհ բե րաւ,
 Սիր տը քա րի՜ն տակ կաթ տը ւաւ ին ծի,
 Ոտ քը փու շին վրայ քա լեց ին ծի հետ,
 Եւ իր մէն ճեր մա՜կ մա զով թո ղուց զիս…

1 Չերազ Մ., Կենսագրական միւսիոններ, Ամբողջական երկեր, թիւ Գ., Փարիզ, 
1929, էջ 27:

2 Ֆէնէրճեան Գ., Պետրոսեան Հր., Եղիա Տէմիրճիպաշեան…, էջ 11:
3 Սիմէր Հ., «Եղիա Տէմիրճիպաշեան», Ազգային դէմքեր /Գրագէտ հայեր/, 1 – 

10 շարքի 4-րդ շարք, Վենետիկ, տպագր. Ս.Ղազար, 1913, էջ 25 – 78: Ատրուշան 
ստորագրությամբ այս հետազոտությունը նախապես տպագրվել է Զմյուռնիայի 
«Հայ գրականութիւն» ամսաթերթի 1911. թիւ 2 /օգոստ./, 4, 1912, թիւ 8, 9, 11, 1 /
օգոստ./, 3, 5, 1913, թիւ 8 և 9 համարներում: 
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«Տ խուր է այս բա ցատ րու թիւ նը,- գրում է Հ. Սի մե րը,- սա կայն 
տխրու թեան մէջ գե ղե ցի կը որ քա՛ն գողտ րիկ ա նու շու թիւն մ’ու նի»: 1 

Բ նո րոշ են նաև մա հից մի քա նի ա միս ա ռաջ՝ 1908 թ. « Լոյս»-ի թիւ 
1-ում հրա տա րակ ված « Մա հա կեն դա նու թիւն» քերթ վա ծի՝ սրտի կսկի-
ծով գրված ա վար տա կան տո ղե րը.

… Մա՜յրս, Մա՜յրս  է …  որ կ’ա նի ծէ զիս.
- «Տ ղա՛ս, գրող ե ղա՛ր, ա նօ թի պի տի մեռ նիս…»: 

Գե ղամ Ֆե ներճ յա նը նկա տում է, թե, ըստ էութ յան, Ե ղիան հա րա-
զատ ժա ռան գորդն էր «ա նուս, ջղայ նոտ», բնութ յու նից «նկար չա կան 
զար մա նա լի յատ կու թեամբ մը» օժտ ված «իր հօ րը ջի ղե րուն և մօ րը 
ե րա զող խմո րին»:2 Խառն ված քով ա մուս նու, ա սես, հա կա պատ կե րը 
ներ կա յաց նող «տկա րա կազմ, բա ւա կան դաս տիա րա կո ւած, նուրբ» 
այդ կի նը իր բախ տի ծան րութ յունն ա վե լի շեշտ ված էր զգում քույ րե րից 
մե կի վի ճա կի հետ հա մե մա տութ յամբ, ո րը լի նե լով նշա նա վոր ճար տա-
րա պետ Ներ սիս յան նե րի հար սը, ա պա հով ված էր ա մեն ին չով, մինչ դեռ 
Կա րա պետ ա ղան չէր կա րո ղա նում «իր գէշ յա րա տե ւո ւած ար հես տով» 
գո հա ցում տալ նրա անս պառ փա փագ նե րին ու ե րա զանք նե րին: Այ-
դու հան դերձ, Ե ղիան գրե թե պաշ տա մուն քի աս տի ճան սեր էր տա ծում 
մոր՝ Հ ռիփ սի մեի, կամ ինչ պես հա րա զատ ներն էին սղված ար տա սա-
նում, « Սըր մա»-ի նկատ մամբ, հիա նում նրա նով: Եվ ոչ միայն Ե ղիան. 
« Բո լոր գրող ներն ո րոնք կ’այ ցե լէին ինձ,- խոս տո վա նել է նա,- կը սքան-
չա նա յին իր վրայ. քոյրս կը կար ծէին զայն, ո մանք իսկ՝ օ տա րա կանք՝ 
աղ ջի՜կս: Բայց իր հո գին կը գե րա զան ցէր մար մինն: Եւ այդ հո գին, որ 
յիս կ’ապ րի, կը պա հէ զիս ե րի տա սարդ եւ անվ կանդ»:3

Չորս օ րա կան էր Ե ղիան, երբ կա տար վում է նրա մկրտութ յու նը 
թա ղի Տեր Բար սեղ քա հա նա յի ձեռ քով: Կն քա հայ րը Ե նովք հո րեղ բո-
րոր դի Սե պուհն էր: Ա նու նը ո րոշ վում է դնել Ե ղիա՝ վաղ հա սա կում մա-
հա ցած հո րեղ բայր նե րից մե կի ա նու նով: Ե ղիա յի ման կութ յունն ան ցել 
է, իր խոս տո վա նութ յամբ, «բոյ րե րու, ա ղօթք նե րու, եր գե րու և  օրհ նու-
թեանց մէջ»: Ո րով հետև, ինչ պես վկա յում է Հ րանտ Ա սա տու րը, «Այն 
տու նը, ուր ծնած է, ըն դար ձակ պար տէզ մը ու նէր ուր տօ սախ ներ կա-
յին, վար դի թու փեր, թա ւուտք ներ, թռչուն նե րու բոյ ներ ալ ա նոնց մէջ»: 4 

1 Սիմէր Հ., «Եղիա Տէմիրճիպաշեան». Էջ 78: 
2 Ֆէնէրճեան Գ., Պետրոսեան Հր., Եղիա Տէմիրճիպաշեան…, էջ 14:
3 Նույն տեղում, էջ 28:
4 Ասատուր Հր., Դիմաստուերներ, Կ.Պոլիս, հրատ. Կ.Քէշիշեան որդի, 1921, էջ 
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Մի նաս Չե րազն ա վե լաց նում է, թե հիշ յալ պար տեզն ու ներ նաև շատր-
վան, ո րը «շրջա պա տո ւած էր երփ նե րանգ ծա ղիկ նե րու ծիա ծան նե-
րով: Ե ղիա կ’սի րէր այս դրախ տին մէջ սա հե ցու նել իր ա զատ ժա մե րը, 
Ոս կեղ ջիւ րի հեշ տօ րօր ա լեակ նե րը դի տե լով, Ա րե ւել քի տխրա նոյշ ե ղա-
նակ նե րը եր գե լով ու իր միս տի քա կան նա յո ւած քը խո րա սու զե լով կա-
պոյտ երկ նա կա մա րին մէջ, բո լո րո վին հա յե ցո ղա կան կեան քի մը մէջ 
ընկղ մած»: Մ. Չե րա զը զար մանք է հայտ նում, թե ինչ պես է որ այդ մի-
ջա վայ րը նույն ազ դե ցութ յու նը չի ու նե ցել Ե ղիա յի կրտսեր եղ բոր՝ Պո ղո-
սի կի, վրա, ո րը «Ե ղիա յի հա կոտ նեան էր ա մէն տե սա կէ տով»: Վեր ջինս 
«ու րախ զո ւարթ, գործ նա կան ո գիի տէր, կեան քի վա յել քը ան յա գօ րէն 
ծծող» ե րի տա սարդ էր, «և  այն քան ու ժեղ որ, մարմ նա մար զի մէջ անմր-
ցե լի, նա խանձ ու եր կիւղ ազ դած էր Կա լա թա- Սէ րա յի լի կէո նին թուրք 
ա շա կերտ նե րուն, ո րոնց դա սըն կեր ե ղած էր»: Թերևս, «գաղտ նի քը» 
ծնող նե րից ու նախ նի նե րից ժա ռան գած ան հա տա կան-նե րաշ խար հա-
յին ձգտում նե րի էա կան տար բե րութ յուն նե րի մեջ էր: Ա հա թե ին չու, Մ. 
Չե րա զը ևս ցա վով էր ար ձա նագ րում, որ «այս Ա պո լո նի պէս գե ղե ցիկ 
ու Հե րակ լէ սի պէս զօ րեղ պար մա նին Ե ղիա յէն ա ռաջ մե ռաւ սա կայն, 
զոհ ե րի տա սար դա կան չա փա զան ցու թիւն նե րէ ծա գած հիւ ծախ տի»:1 

Պա տա նութ յան ա ռա ջին տա րի նե րին ա պա գա գրո ղը բնակ վում 
է Պե շիկ թա շում՝ «քա հա նայ մեծ հօր տու նը, ուր ստի պո ւած էր հաս-
տա տո ւիլ իր հայ րը, ար քու նի շի նու թեանց մէջ ու նե ցած պաշ տօ նին 
բեր մամբ»:2 Հ րանտ Ա սա տու րը վկա յում է, որ « Մեծ հայ րը /…/ յա ճախ 
հե տը ե կե ղե ցի կը տա նի ե ղեր զին քը»:3 Բա ցի այդ, ի րենց տանն էր ապ-
րում Ե ղիա յի մո րա քույ րե րից մե կը, «որ մայ րա պետ ե ղած էր ու սև լա-
չակ կը կրեր միշտ»: Բա րե պաշ տա կան այդ մթնո լորտն այն պի սի ու ժեղ 
ազ դե ցութ յուն է ու նե նում պա տա նու վրա, որ նա ո րո շում է նույ նիսկ 
«վար դա պետ ըլ լալ»: « Ներ սէս Վար ժա պե տեան, այն ա տեն դեռ վար-
դա պետ,- գրում է Մ. Չե րա զը,- Խաս գիւ ղի Ս. Ս տե փա նոս ե կե ղե ցիին 
մէջ դպրու թեան աս տի ճան նե րը շնոր հեց այդ ջեր մե ռանդ ու սա նո ղին, 
մկրա տով ա նոր մա զե րը կտրե լով: Սա կայն շատ չան ցած, տի րա ցուն 
ա զա տո խո հի փո խո ւե ցաւ, երբ սկսաւ կար դալ Շօ փէն հաու րի ու մա-
նա ւանդ Լիդ ռէի գիր քե րը»:4 

Հիշ յալ շրջա նում բնակ վե լով «քա հա նայ մեծ հոր տու նը», Ե ղիան, 
199:

1 Չերազ Մ., Կենսագրական…, էջ 27-28:
2 Ֆէնէրճեան Գ., Պետրոսեան Հր., Եղիա Տէմիրճիպաշեան…, էջ 11:
3 Ասատուր Հր., Դիմաստուերներ, էջ 199:
4 Չերազ Մ., Կենսագրական…, էջ 27:
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սա կայն, հա ճա խա կի էր լի նում նաև մյուս պա պի՝ Գա լուստ ա ղա յի, և 
հո րեղ բոր՝ Ե նովք ա ղա յի, Խաս գիւ ղում և Եէ նի- Գիւ ղում գտնվող տնե-
րում: Վեր ջի նում է, որ «կը լրաց նէ իր ա ռա ջին մայ րե նի լե զո ւի գիր քը, 
Չա լը խեա նի քե րա կա նու թիւ նը, Օ հան նէս Պա տո ւե լիի դպրո ցին մէջ»:1 
Այդ ժա մա նակ Գա լուստ ա ղան ար դեն հրա ժար վել էր Տե միր ճի պա շիի 
պաշ տո նից և  այ գե գոր ծա կան աշ խա տանք նե րով էր զբաղ վում Խաս-
գիւ ղի իր հո րա կան հսկա յա կան կալ ված քի մէջ: Կ նոջ՝ Հ ռիփ սի մեի, 
պնդմամբ, Կա րա պետ ա ղա յի ըն տա նի քը ևս վերջ նա կա նա պես փո-
խադր վում է Խաս գիւղ, ուր Ե ղիան ըն դուն վում է տե ղի Ներ սիս յան վար-
ժա րա նը, ո րը ժա մա նա կի լա վա գույն ու սում նա կան հաս տա տութ յուն-
նե րից մեկն էր: Վար ժա րա նում նրա դա սըն կեր ներն էին հե տա գա յում 
նույն քան ճա նաչ ված ազ գա յին, գրա կան, կրթա կան գոր ծիչ ներ Մի նաս 
Չե րազն ու Ռե թեոս Պեր պեր յա նը, իսկ ու սու ցիչ նե րը՝ բա նաս տեղծ Թով-
մաս Թերզ յանն ու լեզ վա բան Մա տա թիա Գա րա գաշ յա նը: Մե ծա նուն 
այս ու սու ցիչ նե րի շնոր հիվ, նա կա տա րե լա պես տի րա պե տում է գրա-
բա րին, անց յա լում ստեղծ ված հայ կա կան հա րուստ մշա կույ թին, ծա-
նո թա նում «Մ խի թա րեան դպրո ցի վեր ջին զար թու մին»:2 

« Հաս գիւ ղի Ներ սի սեան Վար ժա րա նին մէջ էր որ պա տա հե ցայ 
Ե ղիա յին,- հի շում է Մի նաս Չե րա զը: - Բարձ րա գոյն կար գի ա շա կերտ 
էինք եր կուքս ալ, և քո վէ քով կ’ նս տէինք, մեզ դրա ցի ու նե նա լով ա պա-
գայ նշա նա ւոր ու սու ցիչ ու գրա գէտ Ռե թէոս Պէր պէ րեա նը: Օր մը վի-
ճա բա նու թիւն մը բա ցո ւե ցաւ մեր դա սա րա նին մէջ: Ըն կեր ներս սա 
եզ րա կա ցու թեան հա սան թէ Հա յե րը անն շան դեր մը խա ղա ցած են 
աշ խար հի պատ մու թեա նը մէջ: Ես միայն ընդ դի մա խօ սե ցի, և, երբ 
տե սայ թէ փաս տերս չէին ազ դեր ու հայ ու սա նող ներ հա կա հայ լե զու 
կ’գոր ծա ծէին, այն քան յու զո ւե ցայ որ սկսայ լալ: Ե ղիա զա տո ւե ցաւ ըն-
կեր նե րէն ու ե կաւ ձեռքս թոթ վեց, ը սե լով, «Ար ցունք ներդ կ’յայտ նեն թէ 
ան կեղծ է ազ գա սի րու թիւնդ: Յա ւի տեան բա րե կամ պի տի ըլ լամ քեզ»: 
Այս ե ղաւ մեր մտեր մու թեան սկզբնա պատ ճա ռը»: « Մեր ա ռա ջին տե-
սակ ցու թիւնն իսկ հա մո զեց զիս,- ար ձա նագ րե լով Ե ղիա յից ստա ցած 
իր անդ րա նիկ տպա վո րութ յու նը, գրում է Մ. Չե րա զը,- թէ Բ նու թիւ նը 
սխալ մամբ մանչ ստեղ ծած էր Ե ղիան: Աղջ կան մը պէս շիկ նոտ էր ու 
քնքուշ, քմա հաճ ու ան կա յուն»:3 

Մի նաս Չե րա զի հու շե րում պահ պան վել են նաև դրվագ ներ /իր 

1 Ֆէնէրճեան Գ., Պետրոսեան Հր., Եղիա Տէմիրճիպաշեան…, էջ 11:
2 Նույն տեղում, էջ 12:
3 Չերազ Մ., Կենսագրական…, էջ 28: 
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բա ռով՝ ման րա վէպ ներ/, ո րոնք առնչ ված լի նե լով Ե ղիա յին, ո րո շա կի 
պատ կե րա ցում են տա լիս ընդ հան րա պես Ներ սիս յան վար ժա րա նի ու-
սա նո ղութ յան կյան քի ու ա ռօր յա մթնո լոր տի մա սին ևս, որն, ինչ պես 
պարզ վում է, այն քան էլ խա ղաղ ու անվ տանգ չէր: « Յա րու թիւն ա նուն 
վարվ ռուն պա տա նի մը ա մէն օր Սա մա թիա յէն Հաս գիւղ կու գար, ա շա-
կեր տե լու հա մար Ներ սի սեան Վար ժա րա նին, որ Կոս տանդ նու պոլ սի 
լա ւա գոյն դպրոց նե րէն էր: Օր մը, զբօ սան քի ա տեն, խօսք բա ցո ւե ցաւ 
հայ ու սա նող նե րուն թուրք սրի կա նե րու կող մէ կրած յար ձա կում նե րուն 
վրայ: « Գի տէ՞ք, ը սաւ Յա րու թիւն, մենք, Սա մա թիա յի փո ղոց նե րուն 
մէջ, չենք թո ղուր որ Թուր քե րը մեզ հա լա ծեն: Ե թէ յանդգ նին, դա նակ 
կ’քա շենք: - Ինչ պէս կ’ը նէք, հար ցուց Ե ղիա, սահմռ կած: - Ա հա այս պէս, 
ը սաւ Յա րու թիւն, և, գրպա նէն զմե լի նը հա նե լով, մխեց ա նոր դաս տա-
կին մէջ, որ սկսաւ ա րիւ նիլ ա ռա տօ րէն: Յան դի մա նե ցինք ա նա ռակ 
Սա մա թիա ցին, և փու թա ցինք հէք վի րա ւորն իր տու նը փո խադ րել, 
դաս տա կը թաշ կի նա կովս պա տե լով»: 

1866 թվա կա նին Նու պար փա շան Խասգ յու ղում հիմ նում է Շահ նա-
զար յան վար ժա րա նը: Մ. Չե րա զի վկա յութ յամբ, այդ ժա մա նակ Ե ղիան 
15 տա րե կան էր, երբ եր կու սով Ներ սիս յա նի ա վագ կար գից փո խադր-
վում են Նու պար- Շահ նա զար յան վար ժա րան: 1 Այս տեղ Ե ղիան՝ իր ար-
տա կարգ ըն դու նա կութ յուն նե րի շնոր հիվ, ոչ միայն սոսկ ու սա նող էր, 
այլև «օգ նա կան-ու սու ցիչ կրտսեր կար գե րու»: 2 

Նու պար- Շահ նա զար յան վար ժա րա նում Ե ղիան աչ քի է ընկ նում 
բնա վո րութ յան ան սո վոր հատ կա նիշ նե րով՝ պա տա նե կան տա րի քին 
ան հա րիր «կան խա հաս ծան րու թիւն մը», ա ռանձ նութ յան, տղա յա կան 
խա ղե րից ու շփում նե րից հրա ժա րու մի հա կու մը, բնա ծին ազն վութ-
յունն ու վե հանձ նութ յու նը, «միշտ փայ փա յո ւե լու պէտք զգա ցող իր հո-
գին» բնո րո շում էին մյուս ու սա նող նե րից նկա տե լիո րեն տար բեր վող 
նրա խառն ված քը: Պա կաս յու րօ րի նակ չէր նաև պա տա նի Ե ղիա յի ար-
տա քի նը՝ «Տժ գոյն ու նի հար, վե րար կուն ու սին, պա տի մը տակ կամ 
դա սա րա նի մը խո րը, գրքին է ջե րուն հպած իր կար ճա տե սի աչ քե րը, 
ստո ւե րի պէս բան մըն է ան վար ժա րա նին մէջ», գրում է Գ. Ֆե ներճ յա-
նը: 3 Ան տար բեր էր մա թե մա տի կա յի, ճշգրիտ այլ ա ռար կա նե րի նկատ-
մամբ: Փո խա րե նը փոքր հա սա կից սի րում էր ըն թեր ցել: Մի նաս Չե րա-

1 Այս թվականի հարցում տարբեր հետազոտողներ նշում են թե՛ 1866 /Մ.Չերազ, 
Գ.Ֆեներճյան, Ստ. Թոփչյան ևն/ և թե՛ 1867 թվականները /Հր. Ասատուր, Ս. 
Պարսումեան-Տատոյեան/:

2 Ֆէնէրճեան Գ., Պետրոսեան Հր., Եղիա Տէմիրճիպաշեան…, էջ 11:
3 Նույն տեղում, էջ 13: 
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զը հի շում է, որ Նու պար- Շահ նա զար յան վար ժա րա նը փո խադր վե լիս, 
նա ի րե նից մեկ տա րով մեծ էր և մի օր հայտ նել է դա սըն կե րո ջը, թե 
սկսել է վե պեր կար դալ: « Պէռ նար տը Սէն- Բիէ ռի Պօղ եւ Վիր գի նէն կար-
դա ցի, ը սաւ,- գրում է Մ. Չե րա զը,- և  երբ ա ւար տե ցի, այն քան յու զո ւե-
ցայ որ գլուխս ձեռ քե րուս մէջ ա ռի ու լա ցի դառ նա պէս»: Այս ան կեղծ 
խոս տո վա նութ յա նը ըն կե րը մտեր մա բար հա կա դար ձում է՝ հոր դո րե-
լով, թե « Վէպ մի՛ կար դար, եղ բայր, /…/ քա նի որ այդ քան զգա յուն ես: 
Ս պար տա յի և Հ ռո մի պատ մու թիւն նե րը կար դա որ զօ րա նաս»: Մ տիկ 
չը րաւ, և շա րու նա կեց կար դալ սի րա յին վէ պե րու հայ թարգ մա նու թիւն-
ներ»: 1 Տա րի ներ անց, իր կյան քի այդ շրջա նի մա սին Ե ղիան պի տի 
գրեր. « Դա սագր քե րէս ա ւե լի կը կար դա յի ա մէն գիրք. Նոր Է լօիզ, Օ պէռ-
ման, Գօ ռին, Կիա վուռ, Ռը նէ, Ռա ֆա յէլ, Վեր թեռ, Էն տիա նա, Լի լիա, 
ինչ պէս նաեւ « Ռը վիւ տը տէօ Մօնտ»: Այս աշ խար հը, ան ձուկ էր ինձ 
հա մար, չէի կրնար յա րիլ կեան քին, չէի կրնար յա րիլ ուս ման, երբ դա-
սըն կեր ներս զբօ սան քի ժա մա նակ պի լիա կը խա ղա յին պար տէզն, Նու-
պար- Շահ նա զա րեան վար ժա րա նի այ ցե լու հի մը օր մը զիս ա ռան ձին 
կը գտնէր դա սա րա նին մէջ, որ կու լա յի սի րոյ լացն, յու սա հա տու թեան 
լացն, ա պեր ջան կու թեան լացն: Տժ գոյն էի, կո րագ լուխ, եւ հա կակ րու-
թիւն ու նէի այն ըն կեր նե րուս եւ բո լոր այն մար դոց դէմ, ո րոնք կար միր 
այ տեր ու նէին եւ ու ղիղ կը քա լէին: Կամ մեռ նիլ կ’ու զէի կամ վար դա-
պէտ ըլ լալ, որ ու րիշ կերպ մեռ նիլ ը սել է»: 2

Ե ղիա յի իսկ բնո րոշ մամբ, «թու նա լիր» այդ գրքե րի, դրանց «ե րե-
ւա կա յա կան հե րոս նե րու, գեր մարդ կա յին սէ րե րու» տպա վո րութ յու նը 
տևա կան դրոշմ է թո ղել իր մտքում և հո գում: « Նո րա շունչ» այդ գրքե-
րի շար քում, ի հար կե, ա ռանձ նա նում էր Գ յո թեի « Վեր թե րը»: Մ. Չե րա-
զը վկա յում է, որ նշված գրա կա նութ յու նը չա փա զանց վտան գա վոր էր 
«դիւ րազ գած պա տա նի նե րու հա մար», իսկ « Վեր թե րի» ըն թեր ցու մը 
«վճռա կան ազ դե ցու թիւն ու նե ցաւ Ե ղիա յի վրայ»: Նա նույ նիսկ միան-
գա մայն «ա ղէ տա բեր» է հա մա րում այդ վե պը, որ « Դա մոկ լէ սի սու րին 
պէս կա խո ւած մնաց Ե ղիա յի գլխուն վրայ»: 3 Ե ղիա Տե միր ճի պաշ յա նի 
ազ գա կա նու հին՝ Զա րու հի Գա լեմք յար յա նը, ևս  իր հու շե րում վկա յա բե-
րում է « Վեր թե րի» վե րա բեր յալ Ե ղիա յի խոս քե րը՝ «Ա հա քե զի ցոյց կու-
տամ, ը սաւ, 19րդ դա րու սի րոյ ա ւե տա րա նը, զոր իր լե զո ւով կար դա լու 
եւ հո գին ըմբռ նե լու հա մար գեր մա նե րէն սոր վե ցայ»: Հատ կան շա կան 

1 Չերազ Մ., Կենսագրական…, էջ 29:
2 Տէմիրճիպաշեան Ե., «Գրական եւ Իմաստասիրական Շարժում», 1887, էջ 7:
3 Նույն տեղում, էջ 30: 
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է, որ գրո ղը ո րո շա կիո րեն վա րա նել է այդ եր կը ե րի տա սարդ աղջ կան 
նվի րել, ան շուշտ, դրա հետ ևանք նե րից խու սա փե լով, մա նա վանդ Զա-
րու հու մոր նա խազ գու շա ցում նե րը նկա տի ու նե նա լով, ո րը ջա նում էր 
դստե րը հե ռու պա հել «իր հօ րեղ բօ րորդ ւոյն հի ւան դա գին հո գիէն»: 
« Կու տա յի քե զի « Վեր թեր»ը,- ա սել է Ե ղիան,- բայց մօր մէդ կը վախ նամ. 
չպի տի ու զէի որ գիտ նար թէ ես քե զի տո ւած եմ զայն»: Սա կայն ար-
դեն ուշ էր. Զա րու հին ոգ ևո րութ յամբ պար զա պես խլում է գիր քը նրա 
ձեռ քից: « Քա նի որ ձեռքդ ան ցու ցիր, կար դա՛», - հա մա կերպ վե լով կա-
տար վա ծին, ա սում է Ե ղիան և նույ նիսկ Բայ րո նի պատ կերն էլ նրան 
եր կա րե լով, ա վե լաց նում, - կ’ու զեմ որ ա սի կա սե նեակդ պա տին վրայ 
կա խես, եւ խաչ մըն ալ դի մա ցը»: « Վեր թեր»ն  ու Պայ րը նը ա ռի եւ վար 
վա զե ցի սան դուխ նե րէն,- շա րու նա կում է Զա րու հի Գա լեմք յար յա նը,- 
վախ նա լով որ վեր ջէն յայտ նած իր վա րա նում նե րուն մէջ ետ կ’առ նէ 
ձեռ քէս»: Գի շե րը մի շնչով ըն թեր ցե լով վէ պը, «ազ դո ւած ու գե րագրգ ռո-
ւած» հո գե վի ճա կով նա մակ է գրում Ե ղիա յին, որն սկսվում էր հետև յալ 
տո ղե րով՝ «Ին չո՞ւ տո ւիր ին ծի « Վեր թեր»ը որ կար դամ եւ կամ ին չո՞ւ 
պի տի չտա յիր»: Ու գրքի մեջ ծրա րե լով, ու ղար կում է նրան: Բայց բնո-
րոշ է նաև Ե ղիա յի ար ձա գան քը՝ «Եր կար ա տեն կ’ը սէր թէ տե սակ մը 
խղճա հա րու թիւն կը զգար « Վեր թեր»ը ին ծի տո ւած ըլ լա լուն հա մար»: 1

Ըստ էութ յան, ծնող նե րից ժա ռան գած հա կա սա կան խառն վածք նե-
րի և գ րա կան ո րո շա կի ուղ ղութ յան ազ դե ցութ յան շա ղա խից էր ձևա-
վոր վում պա տա նի Ե ղիա Տե միր ճի պաշ յա նի անձ նա կան ու ստեղ ծա-
գոր ծա կան ան հա տա կա նութ յու նը, ո րը շու տով պի տի լրաց վեր նաև 
նոր՝ շա տե րի հա մար, թերևս, ա նակն կալ հատ կա նիշ նե րով:

( Շա րու նա կե լի)

Պետ րոս Դե միրճ յան – Հա յաս տա նի գրող նե րի միութ յան վար չութ-
յան քար տու ղար, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Ա բեղ յա նի ան վան Գրա կա նութ յան ինս-
տի տու տի հայ նոր գրա կա նութ յան բաժ նի ա վագ գի տաշ խա տող: Գի-
տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րը՝ դա սա կան և ժա մա նա կա կից գրա կա-
նութ յուն: Հե ղի նակ է գրա կա նա գի տա կան 3 մե նագ րութ յան, բազ մա-
թիվ գրա կա նա գի տա կան և գ րաքն նա դա տա կան հոդ ված նե րի: 

1 Գալեմքեարեան Զ., Եղիա Տէմիրճիպաշեան , «Անահիտ», Նոր շրջան, Փարիզ, 
1931, թիւ 5-6, էջ 99-100:



ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 2019-2

197

ПЕТРОС ДЕМИРЧЯН - ЕГИА ТЕМИРЧИПАШЯН: РОДОВЫЕ КОРНЫ: 
ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ: ПЕРВЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ШАГИ - По биографам, 
изучение истории родовых корней видного западноармянского 
писателя, публициста, редактора, философа и педагога, национально-
общественного деятеля Егия Темирчипашяна углюбяются до начала 
18-ого века. В качестве родоначальника упоминается «некто Галуст 
коренной ереванец», который примерно двести лет тому назад со своей 
семьей эмигрировался в Константинополь.

Многие из наследников Галуста Темирчипашяна, по свидетельям, 
были именитыми национальными, государственными, общественными, 
культурными деятелями, наделенными человеческими достоинствами 
и профессиональными навыками. Одним из самых авторитетных и 
общепризнанных лиц в этом ряду стал старший сын Карапета – Егия 
Темирчипашян.

Ключевые слова: Егиа Темирчипашян, род, корни, родители, 
детство, юность, Грасер Атом, Минас Чераз, Грант Асатур, Гете, 
«Вертер»,творческая индивидуальность.

PETROS DEMIRCHYAN - EGIYA TEMIRCHIPASHYAN: ANCESTRAL 
ROOTS: CHILDHOOD AND YOUTH: THE FIRST LITERARY STEPS - According to 
biographers, the study of the history of the ancestral roots of a prominent 
Western Armenian writer, publicist, editor, philosopher and educator, national 
and public figure Egiya Temirchipashyan, falls in love until the beginning of the 
18th century. As the ancestor is mentioned, a certain Galust root erevanets, 
who about two hundred years ago, with his family emigrated to Constantinople. 

Many of the heirs of Galust Temirchipashyan, according to witnesses, 
were eminent national, state, public, cultural hevtels, endowed with human 
dignities and professional skills. One of the most authoritative and universally 
recognized persons in this series was the eldest son of Karapet - Egiya 
Temirchipashyan.

Key words: Egiya Temirchipashyan, genus, roots, childhood, youth, 
Gracer Atom, Minas Cheraz, Grant Asatur, Goethe, « Werther «, creative 
individual reality.
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ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ – 150
ԱԼԲԵՐՏ ՄՈՒՇԵՂՅԱՆ

Բ.գ.դ., ՀՀ ԳԱԱ Գրա կա նութ յան ինս տի տուտ
 

 ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՉՈՐՍ ՈՐԴԻՆԵՐԻ 
ԵՂԵՐԱԿԱՆ ՃԱԿԱՏԱԳԻՐԸ*

Բա նա լի բա ռեր.  Ա մե նայն հա յոց բա նաս տեղծ, բռնա դատ ված ներ, 
Ար տա վազդ, Համ լիկ, Ա րեգ, Մու շեղ, Կո մու նար կա, գնդա կա հար ման պո լի-
գոն, ստա լին յան տե ռոր, ան մեղ զո հեր, Հո գե հան գիստ: 

 Ներ կա ու սում նա սի րութ յան հա մար  Հով հան նես  Թու ման յա նի ըն-
տա նե կան նյու թե րից բա ցի օգ տա գոր ծել եմ ճար տա րա պետ և  հու-
շա գիր  Գառ նիկ  Շախկ յա նի « Թու ման յա նի ըն տա նե կան աշ խար հը» 
գիր քը1: Ա ռա ջա բա նում  Հա յաս տա նի գ րող նե րի միութ յան նա խա գահ, 
լու սա հո գի Լ ևոն Ա նան յա նը բարձր է գնա հա տել  Լոռ վա աշ խար հի ճար-
տա րա պե տութ յան հե տա զո տող, Ա լա վեր դի քա ղա քի կա ռու ցա պատ-
ման և  մաս նա վո րա պես  Ծաղ կա ձո րի Գ րող նե րի միութ յան ստեղ ծա-
գոր ծա կան տան նա խագ ծող, դոկ տոր, պրո ֆե սոր  Գառ նիկ  Շախկ յա-
նի կա տա րած հա մա հա վաք ու սում նա սի րութ յու նը: Գր քում հե ղի նա կը 
միա ժա մա նակ վե րա կեր տել է իր մե ծա նուն հայ րե նակ ցի, Լ.Ա նան յա նի 
խոս քով «թու ման յա նա կան գեր դաս տա նի բազ մա շերտ և  ու սա նե լի 
աշ խար հը և  այդ աշ խար հը գրոց մո գութ յամբ հա վեր ժաց նող  Հան ճա րի 
կյան քի ա ռեղծ ված ներն ու հետ մա հու լե գեն դը»: Ա ռան ձին դեպ քե րում 
հա մե մա տել և ճշգր տել եմ գրքի շա րադ րան քում նկատ ված շե ղում նե-
րը, ո րոնց էա կան տար բե րութ յուն նե րը ցույց եմ տվել տո ղա տա կի ծա-
նո թագ րութ յուն նե րում: 

 Վա նի հե րո սա կան ինք նա պաշտ պա նութ յան ժա մա նակ օգ նութ յան 
ե կած ռու սա կան բա նա կի և  հայ կա մա վոր նե րի ջո կատ նե րը 1915 թվի 
մա յի սի սկզբին հար կադ րե ցին թուր քա կան հրա մա նա տա րութ յա նը 
դա դա րեց նել  Վա նի պա շա րու մը և  հե ռա նալ։  Սա կայն ցա րա կան զոր-
քի ա նակն կալ նա հան ջը և  ան կան խա տե սե լի զո րա շար ժե րը խա փա-

* Հոդվածն ընդունված է տպագրության 12.11.2019 թ.:
1 Գառնիկ Շախկյան. Թումանյանի ընտանեկան աշխարհը, Երևան, 2011:
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նե ցին թուր քա կան բա նա կի դեմ մարտն չող հայ ա զա տա մար տիկ նե րի 
ամ բողջ դի մադ րա կան շար ժու մը և ս տեղ ծե ցին կա տար յալ խու ճա պի 
մթնո լորտ: 

 Հով հան նես  Թու ման յա նի որ դի Ար տա վազ դը՝ ծնված 1894 թվին, 
1915 թվի վեր ջին զո րա կոչ վել էր ռու սա կան բա նակ և  ծա ռա յում էր 
« Քա ղաք նե րի հա մա ռու սա կան միութ յան» զո րա մա սե րում, ո րոնց 
խնդիրն էր օգ նել պա տե րազ մա կան վայ րե րում մնա ցած բնակ չութ-
յա նը՝ հատ կա պես որբ ու ա նա պաս տան ե րե խա նե րին:  Նախ լի նում 
է  Պարս կաս տա նի  Խոյ գա վա ռում և  այ նու հետև 1916 թվի ապ րի լին՝ 
 Վա նի գյու ղե րում:  Վեր ջին նա մակ նե րում նա տագ նա պա լից լու րեր 
է ու ղար կում ըն տա նի քին. «Դ րութ յու նը շատ է խա ռը, և  ինձ թվում է 
նույ նիսկ, որ մի քա նի օ րից շատ վա տա նա լու է:  Միան գա մայն շրջա-
պատ ված ենք թշնա մի նե րով» - «Ար դեն մի օ ղա կի մեջ ենք և  էդ օ ղա կը 
փոք րա նա լով՝ մի գե ղե ցիկ օր մեզ պա շար ված կգտնենք, սա իմ հա մոզ-
մունքն է: Հ րաշ քով ե թե  Կով կա սից ուժ ե կավ՝ մի գու ցե ա զատ վենք... և 
 միա սին ա զա տենք եր կի րը ի րեն ցից»1: 1918-ին  Վա նի դեպ քե րին ա կա-
նա տես բու ժակ  Կա րո  Սարգս յա նի վկա յութ յամբ Ար տա վազ դը գտնվում 
էր ռու սա կան բա նա կի բժշկա սա նի տա րա կան զո րա մա սում և ս պան-
վել է  Վա նի վեր ջին նա հան ջի օ րե րին  Պարս կաս տա նի սահ մա նա մերձ 
Գ յոյ-թա փա ( Կա պույտ բլուր) գյու ղում2: 1918 թվի դեկ տեմ բե րի 3-ի 
ա ռա վոտ յան  Թու ման յա նը սո վո րա կա նի պես բա ցում է « Նոր հո րի զոն» 
օ րա թեր թի թարմ հա մա րը և  բո լո րո վին անս պա սե լի կար դում ցնցող 
գույ ժը… 

 Դուստ րը՝ Ն վարդ  Թու ման յա նը հի շում է. «1918.  Դեկ տեմ բե րի 3, 
 Թիֆ լիս. Ա ռա վոտ յան ստա ցանք « Հո րի զո նի» հա մա րը, որ տեղ լու րե րի 
բաժ նում գրված էր. « Բե ջա րից  Հա մա դան տա նող ճա նա պար հի վրա 
քյուր դե րից սպան վել են դոկտ.  Վար դան յա նը,  Մի քա յել յա նը,  Թու ման-
յան Ար տա վազ դը և  օր.  Սա հակ յա նը» (« Հո րի զոն», 1918, դեկ տեմ բե րի 
3):  Կար դաց... բո թը շան թեց հայ րի կին...  Թեր թը ձեռ քին հե կե կում էր: 
 Ծանր, շա՜տ ծանր տե սա րան էր»3: 

1 Թումանյանի ընտանիքի նամականին, կազմեց և ծանոթագրեց Իրմա 
Սաֆրազբեկյանը, Երևան, 2002, 2009, էջ 92-99: 

2 Գառնիկ Շախկյան. էջ 131: 
3 Նվարդ Թումանյան. Հուշեր և զրույցներ, Երկրորդ՝ լրացված, բարեփոխված 

հրատարակություն, Երևան, 1987, էջ 167: «Նոր Հորիզոն» օրաթերթի 1918 թվի 
դեկտեմբերի 3-ի №12-ում, 1-ին էջի «ՎԵՐՋԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹԻԻՆՆԵՐ» խորագրի 
տակ լուրը տպագրված է որոշ տարբերություններով (հին ուղղագրությամբ). 
«Կոստանդին Համբարձումեանի եւ ընկերների սպանութիւնը - «Բիջարից դէպի 
Համադան տանող ճանապարհի վրայ քիւրդերից սպանւել են դոկտ. Վարդանեանը, 
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Իր սի րա սուն զա վա կի այս կո րուս տը բա նաս տեղ ծին տան ջել է 
նույ նիսկ իր մահ վան մահ ճում՝ «1923.  Մար տի 18. «... ես հորս շատ էի 
սի րում, շատ... Իմ աստ վա ծա յին հայր...  Շատ մեծ վիշտ պատ ճա ռեց 
նրա մա հը ինձ, բայց Ար տի կինն ա վե լի մեծ էր...»1:  Շիր վան զա դեն իր 
« Բա նաս տեղծն ու հայ րը» հոդ վա ծում (1933 թ.) հի շում է  Թու ման յա նի 
ցնցող խոս քերն, աս ված իր 50-ամ յա կի օ րը. « Բայց հա վա տա, այ սօր ես 
իմ բո լոր ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը կրա կին կնվի րեի, միայն թե վե րա-
դարձ նեին ինձ իմ կո րած որ դուն...»2: 

Ըն դա մե նը 24 տա րի ապ րած Ար տա վազ դը ի րեն դրսևո րել է, իբրև 
կա տար յալ ար վես տա գետ, հա սուն էս սե ներ թող նե լով ի տա լա կան վե-
րածնն դի և  հո լան դա կան գե ղան կար չութ յան հռչա կա վոր ներ կա յա-
ցու ցիչ նե րի մա սին: Գ րել է պիես ներ  Լեո նար դո դա  Վին չիի,  Տի ցիա նի, 
 Ռու բեն սի,  Վան  Դեյ կի,  Շիլ լե րի մա սին:  Ռու բեն սին նվիր ված դրա ման 
բե մադր վել է  Թիֆ լի սի հայ թա տե րա սեր նե րի կող մից՝ Ա րամ Վ րույ րի բե-
մադ րութ յամբ, 1912 թվի մար տի 4-ին, երբ  Պե տեր բուր գում ըն թա նում 
էր  Թու ման յա նի դա տա վա րութ յու նը: Գ րել է հոդ ված ներ թիֆ լիս յան 
նկար չա կան ցու ցա հան դես նե րի, Վ.  Սե րո վի, Ե.  Թադ ևոս յա նի, ճա պո-
նա կան կեր պար վես տի մա սին:  Մոսկ վա յում Ար տա վազդ  Թու ման յա նը 
ծա նո թա նում է  Մար տի րոս  Սար յա նի հետ, որն այդ ժա մա նակ ար դեն 
մեծ ճա նա չում ու ներ: Գ րող և  գե ղան կա րիչ Մ.  Վո լո շի նը «Ա պոլ լոն» ամ-
սագ րում (1913 թ. №9) ծա վա լուն հոդ ված էր գրել Մ.  Սար յա նի մա սին, 
ո րի տպա վո րութ յան տակ Ար տա վազ դը գրում է իր « Մար տի րոս  Սար-
յան» հոդ վա ծը:  Բազ մա կող մա նի խոր գի տե լիք նե րը, բարձր ճա շա կը, 
եր ևույթ նե րի կեր պա վոր ման ճիշտ ըն կա լու մը հնա րա վո րութ յուն են 
տա լիս 17-ամ յա պա տա նուն դեռ դա րասկզ բին ըմբռ նե լու  Սար յա նի 
ար վես տի թար մութ յու նը - « Սար յա՜ն... շատ մեծ ա պա գա ու նի...»3:

 Մու շեղ  Թու ման յա նը4  Հով հան նես  Թու ման յա նի ա վագ որ դին էր՝ 
ծնված 1889 թվին, ման կա վարժ, կեն սա բան:  Լի նե լով ծնող նե րի ա ռա-
ջին զա վա կը, ար ժա նա ցել է ընդ հա նուր ու շադ րութ յան և  գուր գու րան-
քի: Կր թութ յու նն ստա ցել է  Թիֆ լի սի եր րորդ ա րա կան գիմ նա զիա յում: 
Միքայէլը, Թումանեան Արտաւազդն ու օր. Սահակեանը (Քաղաքների Միութեան 
ծառայող)»: Վերջին հավելումը՝ «Քաղաքների Միութեան ծառայող» վերաբերում է 
բոլոր զոհված անձերին, այլ ոչ թե միայն օրիորդ Սահակյանին: 

1 Նվարդ Թումանյան. Էջ 311: Գ. Շախկյանը ճշգրիտ չի հաղորդում Թումանյանի 
խոսքը, գրելով. «... հորս մահը կոտրեց իմ մեջքը, իսկ որդուս՝ Արտիկի մահը, խլեց 
իմ կյանքը» (էջ 132):

2 Գառնիկ Շախկյան. էջ 132: 
3 Գառնիկ Շախկյան. էջ 132-133: 
4 Գառնիկ Շախկյան. էջ 113-117: 
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1908 թվի դեկ տեմ բե րի 23-ին « Դաշ նակ ցութ յան գոր ծով»  Հովհ. Թու-
ման յա նի հետ ձեր բա կալ վեց նաև 8-րդ  դա սա րա նի ա շա կերտ  Մու շե ղը, 
բայց ճա նաչ վե լով ան պարտ՝ ա զատ վեց 1909 թ. մա յի սին, կորց նե լով 
ուս ման մեկ տա րին1: Գ րո ղի կրտսեր դուստ րը՝  Թա մա րը, պատ մել է, 
որ «Երբ 1906 թվի հայ-թուր քա կան կռիվ նե րի ժա մա նակ  Թու ման յա-
նը դիր քից դիրք էր անց նում,  Մու շե ղը նրա հետ էր, նրա հետ էր նաև 
Թ բի լի սիի բան տում և 1912 թվի դա տի ժա մա նակ, երբ  Թու ման յա նին 
մե ղադ րում էին իբր ցա րի դեմ կազ մա կերպ ված ցույ ցե րին մաս նակ ցե-
լու հա մար»:

Ա վար տե լով գիմ նա զիան,  Մու շե ղն ու սու մը շա րու նա կում է  Պե տեր-
բուր գի հա մալ սա րա նի ֆի զի կա-մա թե մա տի կա կան ֆա կուլ տե տի կեն-
սա բա նութ յան բաժ նում: 1914 թվի ամ ռա նը նա  Պե տեր բուր գից մեկ-
նում է  Գեր մա նիա՝ «աշ խարհ տես նե լու», բայց Ա ռա ջին հա մաշ խար-
հա յին պա տե րազ մը սկսվե լու պատ ճա ռով մեծ դժվա րութ յամբ միայն 
աշ նա նը ու շա ցու մով կա րո ղա նում է վե րա դառ նալ  Պե տեր բուրգ՝ ու սու-
մը շա րու նա կե լու, ո րը և  ա վար տում է 1916 թվին:

 Հե տա գա յում  Մու շե ղը շա րու նա կել է ման կա վար ժութ յու նը. 1919-
1920 թվե րին,  Կար սում լի նե լով զին վո րա կան ծա ռա յութ յան մեջ, բնա-
գի տութ յուն և  աշ խար հագ րութ յուն է դա սա վան դել  Կար սի ռեա լա կան 
ու սում նա րա նում, որ տեղ աշ խա տում էր նաև լե հու հի կի նը՝  Մա րիա 
 Սո կալս կա յան, իսկ 1920-ից քի միա և  ֆի զի կա էր դա սա վան դում  Թիֆ-
լի սի բնա գի տութ յան թե քու մով աշ խա տան քա յին դպրո ցում՝  Բան ֆա-
կում: Եր կար տա րի ներ ապ րել է  Շու լա վե րում ( Շա հում յան). մինչև 1937 
թվին բան տարկ վե լը, աշ խա տել է № 1 միջ նա կարգ դպրո ցում որ պես 
ուս մաս վար:  Զու գա հեռ կա տա րել է գի տա փոր ձա րա րա կան աշ խա-
տանք ներ՝ այ գե գոր ծութ յան և պտ ղա բու ծութ յան գծով:  Շու լա վե րի միջ-
նա կարգ դպրո ցի այդ ժա մա նակ վա տնօ րեն  Հով հան նես  Սո լախ յա նը 
շատ բարձր է գնա հա տում  Մու շե ղի ար ժա նիք նե րը՝ ան վա նե լով նրան 
«կեն դա նի հան րա գի տա րան»:  Մու շե ղը մեծ հե ղի նա կութ յուն է վա յե լել 
բնակ չութ յան շրջա նում:

 Համ լիկ  Թու ման յա նը2  Հովհ.  Թու ման յա նի հին գե րորդ զա վակն էր, 
կու սակ ցա կան-պե տա կան գոր ծիչ, գրա կա նա գետ, լրագ րող, թարգ մա-
նիչ «Заря Востока» հրա տա րակ չութ յու նում: Ծն վել է 1896 թվին  Թիֆ-
լի սում:  Շատ ըն թեր ցող ներ, նույ նիսկ ո րոշ գրա կա նա գետ ներ կար ծել 
են, թե  Թու ման յա նը իր որ դուն  Համ լիկ է ան վա նել  Շեքս պի րի  Համ լե-

1 Թումանյանի ընտանիքի նամականին, էջ 16: 
2 Գառնիկ Շախկյան. էջ 137-142: 



ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 2019-2

203

տի ա նու նով, շատ հափշ տակ ված լի նե լով  Շեքս պի րի ստեղ ծա գոր-
ծութ յամբ, ո րի հա մար էլ  Վեր նա տան ան դամ նե րը նրան մե ծա րան քով 
« Շեքս պիր» էին ան վա նում: Ի րա կա նում  Թու ման յա նը իր որ դուն « Համ-
լիկ» է կո չել՝ շատ սի րե լով Դ սե ղի կա ռույց նե րի վի մագ րութ յուն նե րում 
հա ճախ հի շա տակ վող  Մա մի կոն յան տոհ մի « Համ լիկ» ա նու նը: Այդ պես 
է կո չել նաև 1893 թվի փետր վա րին իր ծո ցա տետ րե րից մե կում ծրագ-
րած ժա մա նա կա կից դրա մա յի հե րո սին՝  Համ լի կը «թղթա կից է և  վե-
պեր է գրում... բարձր է ոչ հա սա րա կա կան, այլ հո գե կան դիր քով, հզոր 
և  ա ռա քի նի հատ կութ յուն նե րով»1: Թ վում է, թե այս դրա մա յի հե րո սի 
կեր պա րով և « Համ լիկ» ա նու նով  Թու ման յա նը նպա տակ ու ներ ան վա-
նա կո չել ա միս ներ հե տո սպաս վող որ դուն և  կան խան շել նրա ա պա-
գան, բայց 1894 թվի ծնված որ դուն ա նակն կալ ան վա նում է «Ար տա-
վազդ», և  միայն 1896 թվի ծնվա ծին կո չում « Համ լիկ», ո րը ի րա պես էլ 
կյան քում, ինչ պես կտես նենք, օժտ ված էր դրա մա յի հե րո սի բա րո յա-
կան-հա սա րա կա կան բնու թագ րով: 

 Համ լի կը սո վո րել  Ներ սիս յան դպրո ցում:  Դեռ նրա վաղ գրվածք նե-
րը և  ան գամ նա մակ նե րը վկա յում են, որ նա օժտ ված էր բա նաս տեղ-
ծա կան ձիր քով:  Բա նաս տեղծ հո րը գրած մի նա մա կում՝ գրված Դ սե ղից 
1910 թվի հու լի սի 28-ին, որ դիա կան գո րո վան քի հետ նա ար տա հայ-
տել է իր հիաց մուն քը հայ րե նի  Դե բե դի պատ կեր ման այն բազ մա թիվ 
դրսևո րում նե րի նկատ մամբ, որ նկա տել է  Թու ման յա նի ստեղ ծա գոր-
ծութ յան մեջ. « Հենց այս րո պեին եմ վե րա դար ձել Ի գա տա կից:  Մեր 
գյու ղում քեզ էն պես են կա րո տել, որ չեմ կա րո ղա նում գրել... Էն քան են 
կա րո տել աղբ յուր նե րը ու վշվշա ցող  Դե բե դը, որ հալ վել են ու մաշ վել: 
Վշ շում է  Դե բե դը մո լի, ա վե լի պղտոր ու կա տա ղի, քան «Ա նու շումն» 
է, ա վե լի ծեր, քան « Մա րո»-ում, ա վե լի չքնաղ ու քմա հաճ, քան բո լոր 
պոեմ նե րում:  Հի մա ո՞վ է մնում, ո՞վ նկա րագ րի էդ  Դե բե դի կա տա ղութ-
յու նը, ո՞վ կա րող է պատ կե րաց նել էն ժայ ռե րը խոր, խոր նո թե րը ա վե լի 
կի տած, ա վե լի խոր, լայն... էդ պի տի լի նի մի մեծ և  հան ճա րեղ տա-
ղանդ»:

1914 թվա կա նին հանձ նե լով քննութ յուն,  Համ լի կը  Ներ սիս յան 
դպրո ցի 6-րդ  դա սա րա նից փո խադր վել է Էջ միած նի Գ ևորգ յան ճե մա-
րա նի 5-րդ  դա սա րան որ պես «թո շա կա ռու սան»՝ Գ ևորգ Ե Տփ ղի սե-
ցի կա թո ղի կո սի միջ նոր դութ յամբ:  Ճե մա րանն ա վար տե լուց հե տո նա 
Անդր կով կա սի երկր կո մի գրա վոր միջ նոր դութ յամբ և ն յու թա կան օգ-
նութ յամբ գոր ծուղ վում է  Փա րիզ՝  Սոր բո նի հա մալ սա րա նում ու սա նե լու: 

1 Ա. Ինճիկյան. Հովհաննես Թումանյան, Երևան, 1969, էջ 543: 
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 Նախ նա մեկ նում է  Վե նե տիկ1, որ տեղ ապ րում էր բա նաս տեղծ Ա վե տիք 
Ի սա հակ յա նը՝ իր հետ տա նե լով 1921 թ. հոկ տեմ բե րի 4-ին  Թու ման յա-
նի գրած նա մա կը, ո րում  Թու ման յա նը  Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յան 
հանձ նա րա րութ յամբ Ի սա հակ յա նին  Հա յաս տան է հրա վի րում. «Ա վո 
ջան. Ս տա ցել եմ նա մակդ: Ա սում ես՝ ե թե հար մար ժա մա նակ է՝ կան-
չի՛ր, ես կգամ:  Հար մար ժա մա նա կը՝ ես չգի տեմ դու որ ժա մա նա կին ես 
ա սում, բայց ա սում եմ. - Ա րի՛: - Ա րի՛, Ա վո ջան:  Մեզ հա մար հար մար 
ժա մա նակ չե ղավ և  գու ցե չլի նի էլ, բայց ա րի: Կ գաս, կտես նես մեր աշ-
խարհ քը ա վեր ված, մեր ժո ղո վուր դը կո տոր ված, կեն դա նի մնա ցածն 
էլ կոտր ված, ջարդ ված, մեր հա րա զատ նե րի ու ըն կեր նե րի շրջան նե րը 
նոս րա ցած: Կ տես նես թե աշ խարհ քի էս ծով վշտից ինչ ա հա գին բա-
ժին է ըն կել ա ռանձ նա պես ինձ ու քեզ, բայց ա րի: Ես գի տեմ, որ էդ տեղ 
էլ քեզ հա մար հար մար բան չկա, ոչ տեղ, ոչ ժա մա նակ, ոչ շրջան, ոչ 
մի ջոց:  Վեր ջա պես՝ եր ևի կա րո տել ես մեր հող ու ջրին, քո հա րա զատ-
նե րին ու ըն կեր նե րին: Էդ ա մե նի հետ միա սին քեզ պետք է ա սեմ, որ 
մեր այժմ յան կա ռա վա րութ յու նը շատ ա վե լի լավն է՝ քան կա րող ես 
եր ևա կա յել:  Մա նա վանդ գրա կա նութ յունն ու գե ղար վես տը եր բեք էս-
քան ու շադ րութ յան ա ռար կա չեն ե ղած մեր աշ խարհ քում:  Մինչև իմ 
նա մա կի քեզ հաս նե լը դու ար դեն ի մա ցած կլի նես, որ մի շարք գրող-
նե րի ու գե ղար վես տա գետ նե րի կեն սա թո շակ են նշա նա կել, իսկ շու-
տով կհրա տա րակ վի և  կի մա նաս, որ տա լիս են ա մեն ար տո նութ յուն, 
ա մեն հար մա րութ յուն ու հնա րա վո րութ յուն: Ն րանց թվում կկար դաս և 
 քո ա նու նը:  Քեզ հա մար խո սել ենք բո լոր կո մի սար նե րի հետ, ա ռանձ-
նա պես լու սա վո րութ յան կո մի սա րի և  նա խա գա հի, Մ յաս նիկ յա նի, ո րը 
քե զա նից նա մակ ու ներ: Եվ ինձ հանձ նա րա րել են, որ քեզ կան չեմ, որ 
դու կու նե նաս ա մեն հեշ տութ յուն, ինչ որ ի րենք կա րող են տալ: /.../

 «Իմ  Համ լիկն էլ գա լիս է էդ կող մե րը –  իբրև թե ու սա նե լու: Չ գի տեմ 
ու սա նե լը կհա ջո ղի թե չէ, բայց գո նե մի քիչ շունչ կքա շի, շատ է տանջ-

1 Իրավացի չէ Գ. Շախկյանը գրելով, թե Թումանյանի նամակը Ավ. Իսահակյանին 
«Փարիզ է հասցրել Համլիկը» (էջ 141): Իսահակյանը այդ ժամանակ բնակվում 
էր Վենետիկում: Ուշագրավ է, որ Ե. Չարենցը 1925 թվին նույնպես Վենետիկում 
է հյուր եղել Իսահակյանին, որից հետո գրել է «Էլեգիա՝ գրված Վենետիկում» 
բանաստեղծությունը՝ իբրև պարոդիա Իսահակյանի այդ ժամանակվա 
բանաստեղծական խոհերին, ինչպես ցույց եմ տվել իմ «Մուրճ կամ Զնդան (Գյոթե-
Իսահակյան աղերսի շուրջ)» («Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1979, № 2, 
էջ 140-153) և «Գյոթեն Ավետիք Իսահակյանի ստեղծագործության մեջ և նրա 
բանաստեղծական ընկալմամբ» ուսումնասիրություններում («Գրականագիտական 
և բանասիրական ուսումնասիրություններ» (գիրքը նվիրվում է Էդվարդ Ջրբաշյանի 
80-ամյակին), Երևան, 2004, էջ 76-113): 
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վել:  Թե պա տա հես –  օգ նիր քո խոր հուրդ նե րով: Ն րա հետ եմ ղրկում 
նա մակդ:  Դե ա րի՛, Ա վո ջան: Իսկ մինչև գալդ կա րո տով համ բույր ներ 
ենք ղրկում  Չու չի կին,  Սո ֆի կին ու քեզ:  Քո Օ հան նես»1: 

 Փա րի զում  Համ լի կը ըն դուն վում է  Սոր բո նի հա մալ սա րա նի փի լի սո-
փա յութ յան ֆա կուլ տետ և 1925 թվին ա վար տում այն: Ու սա նո ղա կան 
տա րի նե րին ըն դուն վել է Ֆ րան սիա յի կոմ կու սի շար քե րը, իսկ 1926-ին 
վե րա դառ նա լով  Թիֆ լիս՝ աշ խա տան քի է ան ցել  Կո մու նիս տա կան կու-
սակ ցութ յան Անդ րերկր կո մում որ պես մա մու լի բաժ նի վա րիչ՝ միա ժա-
մա նակ  Բան ֆա կի տնօ րեն: Զ բաղ վել է գի տա կան գոր ծու նեութ յամբ 
ԽՍՀՄ ԳԱ Անդր կով կաս յան մաս նաճ յու ղում, ա պա՝ Վ րաս տա նի  Գի-
տութ յուն նե րի ա կա դե միա յում:  Բա նաս տեղ ծա կան խառն ված քի տեր 
լի նե լով՝ թարգ մա նել է  Ռա բինդ րա նատ  Թա գո րի « Մա հի կը» (1916 թ.), 
« Պար տիզ պա նը» ար ձակ բա նաս տեղ ծութ յուն նե րի ժո ղո վա ծուն ( Վիեն-
նա, 1922, Եր ևան, 1955, 1961), « Գի թան ջա լին» (ա ռա ջի նը ռու սե րե նից, 
մյուս նե րը անգ լե րե նից):  Թարգ մա նել է նաև  Պուշ կի նի,  Լավ րեն յո վի և  
այլ գրող նե րի եր կե րից: 

 Համ լի կի նա մակ նե րում բարձ րաց ված հար ցե րից շա տերն ու նեն 
ազ գա յին հնչե ղութ յուն, ինչ պես Ա նուշ  Թու ման յա նին ուղղ վա ծը. « Մոտ 
օ րերս գրե լու եմ եր կար հոդ ված լեզ վի մա սին:  Հա յոց լե զուն  Հա յաս տա-
նում նա հա տակ ված է և դ րա հա մար էլ ստիպ ված եմ զայ րա ցած հոդ-
ված ներ գրել և քն նութ յան առ նել ձեռ քիս տակ գտնվող բո լոր «օ րենք-
ներն ու ծրագ րե րը», որ կազ մել է  Մի նիստր նե րի խորհր դի կա ռա վա-
րի չը –  այ սինքն՝  Գի գան…» (ա վագ քրոջ՝ Աշ խե նի ա մու սի նը)2:  Սոր բո նի 
հա մալ սա րա նում սո վո րե լիս  Համ լի կը հա ճախ է մեկ նում Շ վեյ ցա րիա՝ 
հանգս տի կամ այլ նպա տա կով, մշտա պես իր հետ պա հե լով հայ րե նի 
երկ րի հան դեպ կա րո տը և  ջեր մութ յու նը. « Սի րե լիք, Շ վեյ ցա րիա յից, 
ո րի սա րերն ու քա րե րը հեչ են մեր  Լո ռու կող քին, ղրկում եմ համ բույր-
ներ: Այ սօր գնում եմ  Փա րիզ»:  Կամ՝ «Գ րում եմ  Մե տեր լին կղզուց... 1-1/2 
ժա մով ի ջել ենք կղզի, շատ խոր ապ րում ներ ու նե ցա:  Միշտ մի բան 
եմ հի շում –  հայ րե նի տու նը և ն րա ան փո խա րի նե լիութ յու նը: Օ ջա խիս 
հետ չեմ փո խի ոչ Անգ լիան և  ոչ էլ Ֆ րան սիան»3:

Որ դիա կան պարտ քի և  ջերմ սի րով է շնչում  Համ լի կի 1923 թ. հու-
լի սի 30-ին գրված նա մա կը Ավ. Ի սա հակ յա նին. «Ա վո ջան, մի բան եմ 
ու զում խնդրել, ա ղա չել քեզ նից հա նուն մեր գրա կա նութ յան ու կուլ տու-

1 Հովհաննես Թումանյան. Երկերի ժողովածու չորս հատորով, հատոր 4-րդ, 
Երևան, 1969, էջ 421-423: 

2 Թումանյանի ընտանիքի նամականին, էջ 100: 
3 Թումանյանի ընտանիքի նամականին, էջ 106-107: 
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րա յի, հայ րի կի սի րուն խնդրում եմ քո հի շո ղութ յուն ներդ, զմրուխ տե 
հու շերդ՝ օծ ված ար ցուն քով ու խնդութ յամբ, վշտով ու ծաղ կով, թույ նով 
ու գի նիով, սի րով ու մա հով լե ցուն հու շերդ գրի առ նես:  Մա նա վանդ 
 Վեր նա տան մա սին… Ան թիվ գո հար ներ ու գան ձեր ու նես քո հու շե րիդ 
մեջ… Գ րի՛ առ, Ա վո ջան…»: 

 Համ լի կի գրած նա մակ նե րից զգաց վում է նրա ջեր մա գին մտեր-
մութ յու նը հատ կա պես կրտսեր քույ րե րի հետ և ն րանց հան դեպ ար-
տա կարգ հո գա տա րութ յու նը: Իր հոր նման  Համ լի կը ևս  ար տա սահ-
մա նից գրած նա մակ նե րում բարձր է գնա հա տում ռու սաց լեզ վի դե րը 
եվ րո պա կան մշա կույ թի յու րաց ման աս պա րե զում և  քույ րե րին հոր դո-
րում է լավ սո վո րել ռու սաց լե զուն, ծա նո թա նալ ռուս ժո ղովր դի մշա-
կույ թին, որ պես աշ խար հի մեծ մշա կույթ նե րից մե կին: 

 Համ լի կը շատ է ու րա խա նում  Սե դա յի ա ռա ջա դի մութ յամբ և  ռու-
սե րե նի յու րաց ման մեջ ու նե ցած հա ջո ղութ յուն նե րով. «Իմ քաղց րիկ 
 Սե դիկս, շատ ու րա խա ցա, լսե լով քո պա րապ մունք նե րիդ, ա ռա ջա դի-
մութ յան և, նա մա նա վանդ, քո ռու սե րեն լեզ վով զբաղ մունք նե րիդ մա-
սին: Ես միայն մի բան կա րող եմ ա սել, և  իմ խո րին հա մոզ մուն քով մեծ 
ճշմար տութ յուն է սա. և գլ խա վո րը, հայ րի կի ցան կութ յունն է, որ պետք 
է մոտ լի նել ռուս ժո ղովր դին, նրա ո գուն, գրա կա նութ յանն ու կուլ տու-
րա յին, իսկ էս ա մե նը ձուլ վում են նույն ժո ղովր դի լեզ վում… Ան շուշտ, 
ռու սե րե նի հետ (ե թե ոչ ա վե լի լավ) պետք է ի մա նաս քո լե զուն:  Մեծ, 
շատ մեծ ժո ղո վուրդ է ռուս ժո ղո վուր դը, մեծ է իր հո գով, սրտով, ու ժեղ 
է իր թա փով, հե ռա տես է իր մտքով ու խորն է իր զգաց մուն քով:  Գի-
տե՞ս, որ աշ խարհ քիս ա մե նա թարմ, ա մե նա նոր, ջա հել ժո ղո վուրդն է, 
և  նա պետք է գրա վի էն մեծ տե ղը, որն ու նեն է սօր Ֆ րան սիան և Անգ-
լիան» (27 մա յի սի 1923 թ.): «Իմ քաղց րիկ ու խե լոք քույ րիկս, շատ ու-
րախ եմ, որ վերջ նա կա նա պես ընտ րել ես ման կա վար ժութ յու նը, պինդ 
բռնիր պո չի ցը և  էլ բաց մի թող նի ( Սե դան հե տա գա յում փո խել է մաս-
նա գի տութ յու նը և  դար ձել բժշկու հի):  Մի բան ինձ դուր չի գա լիս, որ 
տար վե լով ռու սե րե նով, դու հա յե րե նը մո ռա ցել ես, գրում ես ա նու շա-
դիր: Ի մա ցիր, որ հա յե րե նը մայ րե նի լե զուդ է, և  պար տա վոր ես լավ 
ի մա նալ: Ի րի կուն նե րը նստի ու փակ վիր քո սեն յա կում՝ կար դա, ան-
վերջ կար դա...  Հայ ուղ ղագ րութ յու նը պետք է փո խել, բայց ոչ էդ ձևով. 
«յեւ» գրե լու փո խա րեն պի տի գրել «և», որ ճիշտ է և  կարճ»1:

 Ճիշտ է,  Համ լի կը ար տա սահ մա նում հան դի պել է նաև հայ գոր ծիչ-
նե րի, ո րոնց հետ շփվե լը կա րող էր  Խորհր դա յին ՆԳԺԿ-ի գոր ծա կալ-

1 Թումանյանի ընտանիքի նամականին, էջ 138: 
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նե րին ա ռիթ տալ հա կա խորհր դա յին գոր ծու նեութ յան մեջ կաս կա ծե-
լու, բայց նրա նա մակ նե րը այս տե սա կե տից ևս  որ ևէ հիմք չեն տա լիս 
նման նկա տա ռում նե րի: Օ րի նակ, 1923 թվի հու նի սի 13-ի նա մա կով 
նա Ար շակ  Չո պան յա նին հարց նում է, թե « Ճի՞շտ է, որ  Վարդ գես Ա հա-
րոն յա նը մե կին ապ տա կել է  Սոր բո նում ե րե կույ թից հե տո: Այդ տղան 
այն քան ան կիրթ է ու ստոր... որ ես ա մեն ինչ սպա սում եմ նրա նից...
Եր ևա կա յե ցեք 3 օր ա ռաջ նա մակ եմ ստա նում և  ա մե նաս տոր խոս քե-
րով, ցի նիկ ար տա հայ տութ յուն նե րով ինձ նից պա հան ջում է 1922 թվին 
իր տա նը եր բեմն ճա շե լու հա մար վար ձատ րութ յուն... Եվ ո՞ր մարդն է 
իր տա նը ճա շող հյու րից, բա րե կա մից փող պա հան ջում, այն էլ 1 տա րի 
հե տո... Ես մի ան գամ ընդ միշտ կտրե ցի էդ «տի պի» հետ բո լոր կա-
պերս և  ան չափ ու րախ եմ»1: Այդ մա սին  Համ լի կը պատ մել է  Չա րեն ցին 
 Փա րի զում ի րենց հան դիպ ման ժա մա նակ՝ 1925 թ. ապ րի լի 5-ին:  Չա-
րեն ցը «կա րե կից ջեր մութ յամբ հան դար տեց րել-մխի թա րել է, պատ մե-
լով նույն  Վարդ գե սի ի րեն պատ ճա ռած խան դոտ նեն գութ յուն նե րից ու 
դառ նութ յուն նե րից...»: 

1923 թվի սկզբին  Վիեն նա յում լույս է տես նում  Ռա բինդ րա նատ 
 Թա գո րի « Պար տիզ պա նը» գիր քը՝  Համ լի կի թարգ մա նութ յամբ անգ լե-
րե նից: Այս առ թիվ Ն վար դը, ո րը  Մոսկ վա յի հի վան դա նո ցում խնա մում 
էր ծանր հի վանդ հո րը, հի շում է. «1923.  Մար տի 7 (նշված են գրառ-
ման ամ սաթ վե րը). «Ե րե կո յան Ա րե գը բե րեց  Ռա բինդ րա նատ  Թա գո րի 
գիր քը՝ « Պար տիզ պա նը», որ նոր էր լույս տե սել  Վիեն նա յում,  Համ լի կի 
թարգ մա նութ յամբ:  Հայ րի կը շատ ու րա խա ցավ, հուզ վեց, աչ քե րը լցվե-
ցին, կա րոտ հա յաց քով նա յեց  Համ լի կի լու սան կա րին, պենս նեն դրեց 
աչ քե րին, գիր քը վերց րեց ու սկսեց թեր թել:  Շատ գոհ էր, որ ար դեն 
տպագր վել է:  Գիր քը ար տա քուստ շատ հա վա նեց:  Կար դա ցինք ա ռա-
ջա բա նը, այն քան էլ չհա վա նեց: Ո րոշ դի տո ղութ յուն ներ ա նե լուց հե տո 
կար դա ցինք թարգ մա նութ յուն նե րից մի քա նի հատ ված: Ո րոշ հատ-
ված ներ հա վա նում էր, իսկ եր բեմն էլ ուղ ղում ներ ա նում և  դի տո ղութ-
յուն ներ:  Կար ծիք հայտ նեց, որ  Համ լի կը լավ լե զու ու նի և  դեռ կլա վաց-
նի: Ամ բողջ գի շեր խո սում էր Ար ևել քից և  Թա գո րից:

« Ռա բինդ րա նատ  Թա գո րը շատ է նուրբ ու գե ղե ցիկ:  Դեմ քի ար տա-
հայ տութ յու նը  Լոնգ ֆել լո յին է հի շեց նում. խո շոր դեմք է ան պայ ման, 
բայց, ի հար կե, Գ յո թեի մե ծութ յու նը չու նի: Իմ և  Թա գո րի մեջ, մեր վե րա-
բեր մուն քի մեջ դե պի ա ներ ևույ թը –  մեծ տար բե րութ յուն կա. ես ա ռանց 

1 Ալմաստ Զաքարյան. Եղիշե Չարենց. Կյանքը, գործը, ժամանակը, գիրք 1, 
Երևան, 1997, էջ 130: 
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ակ նա ծութ յան եմ հե տը խո սում, դի մում, մեջս երկ յուղ չկա, իսկ  Թա գո-
րը՝ երկ յու ղով: /.../»1:

Ի դեպ,  Մոսկ վա յում հի վան դա նո ցում պառ կած ժա մա նակ  Թու ման-
յա նի և  դուստ րե րի մեջ խոսք է բաց վում նաև  Լե նի նի բուժ ման մա սին: 
Ն վար դը հի շում է. «1923.  Մար տի 17. «Ինձ թվում է, վեր ջին ու ժերս թող-
նում են ինձ...»:  Հանգս տաց նում էինք, հույս տա լիս, թե կա ռող ջա նա, 
լավ կլի նի: Ա մեն ա ռա վոտ բե րում էինք օր վա թեր թե րը՝ «Պ րավ դա», 
«Իզ վես տիա», ինչ պես նաև  Լե նի նի ա ռող ջութ յան բյու լե տե նը:  Հայ րի կը 
հե տաքրքր վում էր  Լե նի նի վի ճա կով, հարց նում: Ա սա ցինք, որ  Լե նի նի 
հա մար  Գեր մա նիա յից նոր բժիշկ ներ են ե կել, նրանց կհրա վի րենք, քեզ 
կօգ նեն, կբժշկեն: «Ու՛շ է, ուշ, շա՛տ է ուշ ար դեն, գու ցե  Լե նի նին կա րո-
ղա նան օգ նել, բայց ինձ հա մար ուշ է ար դեն: Ինձ այլևս ոչ մի լավ լուր, 
ոչ մի լավ բան չի ու րա խաց նում:  Վեր ջա պես...»»2:

 Թու ման յա նը վախ ճան վեց  Մոսկ վա յի հի վան դա նո ցում 1923 թվա-
կա նի մարտի 19-ին: Ա րե գը  Փա րի զում գտնվող եղ բո րը՝  Համ լի կին, 
1923 թվի մար տի 25-ին ( Թու ման յա նի մահ վա նից հե տո) տե ղե կաց նում 
է. «Ե կավ  Մեր կու րո վը ( Տոլս տո յի մաս կան (դի մա կը) հա նո ղը), մաս կան 
հա նեց…  Բայց ես մի քայլ ա րի –  ոչ ոք չգի տի և  չի ի մա նա. միայն քեզ ա, 
որ գրում եմ: Ես հայ րի կի սիր տը գո ղա ցա, ճիշտ ա, պետք է շատ հան-
դուգն լի նել, որ գո ղա նալ էն սիր տը, որ գրկում էր ամ բողջ աշ խար հը: 
 Գու ցե, մե ղադ րում ես: Ո չինչ:  Թող իմ սուրբ հոր սիր տը լի նի մեր տա նը: 
 Ճիշտ ա, նա չի բա բա խում, բայց չէ՞ որ նա մեզ հետ ա ապ րել, չէ՞ որ 
հայ րի կը ամ բողջ սրտի մեջ ա, և  հայ րի կի սիր տը պետք է մեր տա նը լի-
նի:  Պետք է դեն գցեին. կա րո՞ղ էի համ բե րել:  Չէ՞ որ ես էլ սիրտ ու նեմ»3:

 Համ լի կը հոր մահ վան կա պակ ցութ յամբ  Փա րի զից վե րա դար ձել է 
 Թիֆ լիս:  Նա հա ճախ այ ցե լում էր  Շա հում յան, եղ բոր և ն րա ըն կեր նե րի 
հետ հան դի պե լու և  պատ մում  Փա րի զի, Ֆ րան սիա յի և ֆ րան սիա ցի նե-
րի մա սին:  Բայց կանց նե՞ր արդ յոք նրա մտքով, որ մի օր էլ այդ ան կեղծ 
զրույց նե րը կգնա հատ վեն որ պես հա կա խորհր դա յին լրտե սութ յուն:

Ա րեգ  Թու ման յա նը4 մեծ գրո ղի ու թե րորդ զա վակն էր, պե տա կան-
կու սակ ցա կան գոր ծիչ: Ծն վել է 1899 թվին  Թիֆ լի սում: Ա րեգ ա նու նը, 
ինչ պես նշում է Ն վար դը, ա ռա ջար կել է Ղ. Ա ղա յա նը. « Հայ րիկն Ա ղա յա-

1 Նվարդ Թումանյան. Էջ 306: 
2 Նվարդ Թումանյան. Էջ 310: 
3 Թումանյանի ընտանիքի նամականին, էջ 130: Թումանյանի սիրտը (Մոսկվայից 

– Ա. Մ.) տեղափոխվել է Թբիլիսի, հետո՝ Երևանի անատոմիկում, և 71 տարի անց՝ 
1994 թ. թաղվել Դսեղում: 

4 Գառնիկ Շախկյան. էջ 149-151: 
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նին գրել էր, թե մի ե րե խա էլ ա վե լա ցավ, և ս տա ցել պա տաս խան. թե 
աղ ջիկ է, ա նու նը դիր Ա րեգ նա զան, թե տղա է՝ Ա րեգ»: Ա րե գը կրթութ-
յու նը ստա ցել է  Թիֆ լի սի Ստ.  Լի սից յա նի գիմ նա զիա յում:  Դեռևս ա շա-
կեր տա կան տա րի նե րից հա րել է  Կո մու նիս տա կան կու սակ ցութ յան 
գա ղա փար նե րին, ո րի շար քերն է ըն դուն վել 1917-ին: 1920 թվից սկսած 
վա րել է պե տա կան և  կու սակ ցա կան պաշ տոն ներ: Ե ղել է 2-րդ  բա նա-
կի քաղ վար չութ յան պա տաս խա նա տու աշ խա տող, 1925-ից տե ղա-
փոխ վել է  Բա թու մի՝ որ պես դի վի զիա յի կո մի սար:  Դա սա վան դել է Անդր-
կով կա սի ռազ մա կան հետ ևա կա յին դպրո ցում: 1928-ից աշ խա տել 
է  Թիֆ լի սի կուսշրջ կո մում: 1933 թվին ա վար տել է  Մոսկ վա յի  Կար միր 
պրո ֆե սու րա յի ինս տի տու տի պատ մութ յան ֆա կուլ տե տը: Աշ խա տել 
է  Հա յաս տա նի կոմ կու սի կենտ կո մի ա գիտպ րո պա գան դա յի բաժ նում: 
1933-1937 թթ. Ա րե գը աշ խա տել է  ՀամԿ(բ)Կ կենտ կո մի գյու ղատն տե-
սութ յան բաժ նի վա րի չի ա ռա ջին տե ղա կալ, միա ժա մա նակ դա սա վան-
դել  Մոսկ վա յի Ար ևել յան ժո ղո վուրդ նե րի հա մալ սա րա նում:

Ա րե գը բա նաս տեղ ծա կան ձիրք է ու նե ցել, նուրբ հու մո րը և ք նա րա-
կան ո գին հա րա զատ են ե ղել նրան:  Մի նա մա կում նա ներշն չան քով է 
ներ կա յաց նում Ս ևա նի հմայ քը. «Հ րա շա լի է Ս ևա նա լի ճը, երբ ար ևի 
մայր մտնող ճա ռա գայթ նե րը օ րոր են ա սում վճիտ ա լիք նե րին: Չք նաղ 
է Ս ևան կղզին, երբ լուս նի շո ղե րը ընկ նում են նիր հող ա լիք նե րի վրա», 
և  այս տեղ հու մո րով ընդ հա տում է նկա րագ րութ յու նը՝ « Մի խոս քով, էս 
թող նենք  Հով հան նես  Թու ման յա նին, որ շա րու նա կի»1:

1931 թվի հուն վա րին Աշ խե նին գրած նա մա կից եր ևում է, որ Ա րե-
գը աշ խա տութ յուն է պատ րաս տում  Թու ման յա նի մա սին, ո րը պետք է 
բաղ կա ցած լի ներ 13 գլխից:  Փի լի սո փա յա կան ֆո նի վրա մտա դիր էր 
բա ցա հայ տել բա նաս տեղ ծի ար վես տի խո րութ յու նը, «վեր լու ծել նրա 
ա ճի շար ժըն թա ցի մեջ՝ դիա լեկ տի կա կան մո տեց մամբ...  Թու ման յա-
նը դիա լեկ տի կո րեն հետ ևո ղա կան է: Կ րո նից՝ ա թեիզ մին և  դեիզ մին, 
ազ գայ նա կա նութ յու նից՝ ին տեր նա ցիո նա լիզ մին և  կոս մո պո լի տիզ մին, 
նա հա պե տա կան հա սա րա կար գից՝ խորհր դա յին հա սա րա կար գին և 
 կո մու նիզ մին: Ս րա նում է  Թու ման յա նի վիթ խա րի ա ճը...  Պետք է դի-
տար կել, թե ինչ պես է  Թու ման յանն ան ցել այդ ու ղին, ինչ պես է հաղ թա-
հա րել», սա կայն չհասց րեց ի րա գոր ծել այդ ծրա գի րը2:

Ա րե գի մա սին դե րա սան  Պա հա րեն շատ ու շագ րավ վկա յութ յուն է 
թո ղել. «Որ դի նե րից մե կը՝ Ա րե գը, «տոլս տո յա կան» էր, միս չէր ու տում՝ 

1 Գառնիկ Շախկյան. էջ 150: 
2 Գառնիկ Շախկյան. էջ 150: 
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կեն դա նի նե րին մոր թե լը հա մա րե լով մա հա ցու մեղք: Ն րա հա մար էլ 
ա ռան ձին ճաշ էին պատ րաս տում»1:

1933 թվա կա նին  Ներ քին գոր ծե րի բա ժի նը լրջո րեն կաս կա ծի տակ 
էր ա ռել նշա նա վոր « Լե նի նիա նա» շար քի հե ղի նա կի քա ղա քա կան բա-
րե հու սութ յու նը: Այդ թվա կա նին լույս էր տե սել նրա « Գիրք ճա նա պար-
հի» ժո ղո վա ծուն, ո րի մեջ տպագր ված « Պատ գամ» բա նաս տեղ ծութ-
յան տո ղե րի երկ րորդ տա ռե րը ար տա հայ տում էին հետև յալ ակ րոս-
տի քո սը, ո րը այլ կերպ, քան «ազ գայ նա կան» չէր կա րող ո րակ վել  Կու-
սակ ցութ յան կենտ կո մի և  Ներ քին գոր ծե րի ժող կո մի սա րիա տի կող մից. 
«Ով հայ ժո ղո վուրդ, քո միակ փրկութ յու նը քո հա վա քա կան ու ժի մեջ 
է»: Գր քի ամ բողջ տպա քա նա կը բռնագ րավ վեց և  այր վեց:

1934 թվա կա նին այս հե տապն դում նե րի մեջ հայտն ված Ե ղի շե  Չա-
րեն ցը, որ մինչ այդ եր բեք չէր անդ րա դար ձել  Հով հան նես  Թու ման յա նի 
ստեղ ծա գոր ծութ յա նը, ա ռա ջին ան գամ հրա տա րա կեց  Թու ման յա նի 
« Գե ղար վես տա կան եր կեր» հա տոր յա կը, ո րի մեջ նաև նրա « Քառ յակ-
ներ»-ը՝ ինչ պես նշված հա տո րում, այն պես էլ ա ռան ձին գրքույ կով, այդ 
թվում նաև հետև յա լը.

«Եր կու դա րի ա րան քում,
Եր կու քա րի ա րան քում,
 Հոգ նել եմ նոր ըն կե րի
Ու հին ցա րի ա րան քում»: 

Ե. Չա րեն ցի հիշ յալ եր կու հրա պա րա կում նե րը կա րող էին ա ռիթ 
տալ  Ներ քին գոր ծե րի բաժ նին կաս կա ծի տակ առ նե լու նաև  Թու ման-
յա նի եր կե րը հրա տա րա կե լու դի տա վո րութ յու նը: Արդ յո՞ք այս քառ յա կը 
կա րող էր դեր խա ղա ցած լի նել նրա որ դի նե րի ճա կա տագ րի հա մար: 
Այս ի մաս տով շատ կար ևոր է ճշտել, թե  Թու ման յա նը ե՞րբ է գրել քառ-
յա կը: Ըստ  Չա րեն ցի կազ մած հա տոր յա կի քառ յա կը գրվել է 1917 թվի 
հուն վա րի 15-ին (էջ 127), իսկ քառ յակ նե րի գրքում այն թվանշ ված է՝ 
1917 (է ջե րը հա մա րա կալ ված չեն): Արդ յո՞ք «հուն վա րի 15» ամ սա թի վը 
հա տոր յա կում դի տա վոր յալ ա վե լաց րած չէ՝ 1917 թվի  Հոկ տեմ բեր յան 
հե ղա փո խութ յան հետ քառ յա կի կա պը բա ցա ռե լու մի տու մով: Գ րութ-
յան ժա մա նա կի այս երկ վութ յամբ, ան շուշտ, սևե ռուն հե տաքրքր վել են 
Ֆ յո դոր  Դոս տոևս կու բնո րոշ մամբ «հե ղա փո խութ յան դևե րը» (бесы): 
Ինչ ևէ, այդ քառ յա կը այն պի սի հա կա խորհր դա յին անս քող կնիք է 
կրում իր ճա կա տին, ո րը և  կա րող էր պատ ճառ դառ նալ  Թու ման յա-
նի ե րեք որ դի նե րի քա ղա քա կան հե տապնդ ման հա մար, մա նա վանդ 

1 Գառնիկ Շախկյան. էջ 150: 
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որ հա տո րի հրա տա րա կի չը և խմ բագ րո ղը՝ Ե ղի շե  Չա րեն ցը, իր « Գիրք 
ճա նա պար հի» գրքով ար դեն իսկ 1933 թվա կա նից գտնվում էր  Ներ քին 
գոր ծե րի գոր ծա կալ նե րի սևե ռուն հսկո ղութ յան տակ:

 Համ լիկ և Ա րեգ  Թու ման յան նե րի դա տա պարտ ման և  մա հա պատ-
ժի տվյալ նե րը ճշգրտել ենք ըստ 1930-ա կան թվե րի ստա լին յան տե ռո-
րի քա ղա քա կան զո հե րի պաշ տո նա կան ցու ցակ նե րի: 

 Համ լիկ  Թու ման յանն ա ռա ջին ան գամ ձեր բա կալ վել է 1935 թ. նո-
յեմ բե րի 4-ին1 (կա լան քի վերց վել մար տին)՝ տե ռո րիս տա կան գոր ծու-
նեութ յուն ծա վա լե լու և  խորհր դա յին կար գե րը տա պա լե լու կոչ ա նե լու 
կեղծ մե ղադ րան քով: Դ րանք, բնա կա նա բար, չհաս տատ վե լով ա զատ է 
ար ձակ վել՝ ԽՍՀՄ ՆԳԺԿ-ի հա տուկ խորհր դակ ցութ յան ո րոշ մամբ՝ 1936 
թ. հու նի սի 10-ին: Երկ րորդ ան գամ ձեր բա կալ վել է 1937 թ. հու նի սի 11-
ին՝ ա վագ եղ բայր  Մու շե ղի հետ միա սին՝ լրտե սութ յան և  հան ցա գոր-
ծութ յան նա խա պատ րաստ ման նույն պես շին ծու մե ղադ րան քով:  Ժա-
մա նա կա կից նե րը ( Ծե րուն  Թոր գոմ յան,  Պա հա րե, Լ ևոն  Մե լիք սեթ- Բեկ) 
պատ մել են, որ  Թիֆ լի սի պե տանվ տան գութ յան բան տում ծե ծի և կտ-
տանք նե րի պայ ման նե րում ստի պել են  Համ լիկ  Թու ման յա նին ստո րագ-
րե լու կեղծ ցուց մունք նե րի տակ, իբր ին քը ե ղել է ֆրան սիա կան լրտես, 
ինչ է թե սո վո րել է  Սոր բո նի հա մալ սա րա նում, սա կայն նա անդրդ վե լի է 
մնա ցել մյուս մեծ լո ռե ցու՝ Ա րա մա յիս Երզնկ յա նի նման, ո րին նույն պես 
կյան քի գնով ստի պել են կեղծ ցուց մունք ներ տալ ա կա դե մի կոս Ա լեք-
սանդր  Թա ման յա նի վե րա բեր յալ, բայց նա էլ ե զա կի նե րի թվում տե ղի 
չի տվել կտտանք նե րին:  Հովհ.  Թու ման յա նի կրտսեր եղ բոր՝ բռնա դատ-
ված  Վա հան  Թու ման յա նի «հան ցանք նե րից» մեկն էլ հա մա րել են այն, 
որ նա « Ներ կա յումս սերտ կեր պով կապ ված է իր եղ բոր տղա՝  Համ-
լիկ  Թու ման յա նի հետ, որ որ պես տրոց կիստ բան տարկ ված է»: 1937 
թ. սեպ տեմ բե րի 13-ին ԽՍՀՄ  Գե րա գույն դա տա րա նի ռազ մա կան կո-
լե գիա յի ար տագ նա նիս տի վճռով  Համ լիկ  Հով հան նե սի  Թու ման յա նը 
դա տա պարտ վել է գնդա կա հա րութ յան, որն ի կա տար է ած վել հա ջորդ 
իսկ օ րը՝ սեպ տեմ բե րի 14-ին: Երբ Օլ գա  Թու ման յա նը գնում է իր դի մու-
մի հետ քե րով՝ որ դի նե րի մա սին տե ղե կութ յուն ստա նա լու, նրան հայտ-
նում են, թե  Համ լի կը ու ղարկ ված է հե ռա վոր ճամ բար՝ «без переписки» 
(ա ռանց նա մա կագ րութ յան): 

Ա րեգ  Թու ման յա նը ձեր բա կալ վել է 1937 թվի հու լի սի 4-ին:  Դա-

1 Այստեղ հիշենք, որ այս բանտարկությունը տեղի է ունեցել, փաստորեն, Հովհ. 
Թումանյանի «Քառյակներ»-ի հրապարակումից ամիսներ անց, որի մասին նշել ենք 
սկզբում – Ա.Մ.: 
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տաքն նութ յու նը տևել է գրե թե մեկ տա րի, մե ղադր վել որ պես «ժո ղովր-
դի թշնա մի և  ար տա սահ ման յան լրտես», իբրև անձ նա կան ծա նո թութ-
յուն և  կա պեր է ու նե ցել հայ գոր ծիչ նե րի (Անդ րա նիկ, Լ ևոն  Շանթ,  Նի կոլ 
Աղ բալ յան, Ար շակ  Չո պան յան) հետ: 1938 թ. հու նի սի 14-ին  Մոսկ վա յի 
օկ րու գի  Կո մու նար կա բնա կա վայ րում ԽՍՀՄ  Գե րա գույն դա տա րա նի 
 Զին վո րա կան կո լե գիա յի կող մից Ա րեգ  Հով հան նե սի  Թու ման յա նը դա-
տա պարտ վել է գնդա կա հա րութ յան:  Մա հա պա տիժն ի կա տար է ած-
վել հենց նույն օ րը՝ հու նի սի 14-ին, գնդա կա հար ման պո լի գո նում:  Թաղ-
ված է պո լի գո նին կից գե րեզ մա նո ցում: 

 Մոսկ վա յից  Կա լու գա տա նող խճու ղու 24-րդ  կի լո մետ րի վրա  Կո մու-
նար կա բնա կա վայ րում էր գտնվում 1930-ա կան թվա կան նե րին ԽՍՀՄ 
ՆԳ ժող կոմ  Գեն րիխ  Յա գո դա յի ռե զի դեն ցիան, ո րը հրա պա րա կավ ներ-
կա յաց վում էր իբրև ըն տա նե կան հանգս տի ա մա ռա նոց, բայց ի րա-
կա նում ծա ռա յում էր որ պես գաղտ նի կենտ րոն, որ տեղ տխրահռ չակ 
Եռ յա կը քա ղա քա կան տե ռո րի դա տա պարտ ված նե րին մա հա պատ ժի 
վճիռ էր կա յաց նում, որն էլ ի կա տար էր ած վում պար տա դիր նույն օ րը 
ռե զի դեն ցիա յին կից գնդա կա հար ման պո լի գո նում:  Պո լի գո նի մոտ էր 
նաև գե րեզ մա նո ցը, որ տեղ 1930-40-ա կան թվե րին թաղ վել են 10-11 
հա զար գնդա կա հար ված ներ: Դ րան ցից ա նուն նե րով հի շա տակ ված են 
միայն մոտ 5000 մարդ՝ ըստ « Մե մո րիալ» կազ մա կեր պութ յան հու շա-
մատ յա նի: Ա հա թե ինչ է նշա նա կում տասն յակ հա զա րա վոր հա րա-
զատ նե րին տրված խա բեա կան պա տաս խա նը՝ «ու ղարկ ված է հե ռա-
վոր ճամ բար ա ռանց նա մա կագ րութ յան»:

 Թու ման յա նի ա վագ որ դին՝  Մու շեղ  Թու ման յա նը, ձեր բա կալ վել 
է 1937 թ. նո յեմ բե րի 5-ին ՝ ա շա կերտ նե րի և բ նակ չութ յան շրջա նում 
 Խորհր դա յին իշ խա նութ յու նը տա պա լե լու կոչ ա նե լու մե ղադ րան քով: 
 Նույն դպրո ցի տնօ րեն Հ. Սո լախ յա նը, ո րը նույն պես բռնա դատ վել է 
1937-ին, իր հու շե րում գրել է. « Բան տար կե լուց ան ցել էր ե րեք օր, երբ 
ինձ տա րան քննի չի մոտ:  Նա պա հան ջեց գրել այն, ինչ որ գի տեմ  Թու-
ման յան եղ բայր նե րի մա սին: Գ րածս քննի չի դու րը չե կավ, նա սկսեց 
գո ռալ ու վի րա վո րել ինձ, ա սե լով, որ ին ձա նից պա հանջ վում է  Թու-
ման յան նե րի քա ղա քա կան նկա րա գի րը:  Դա ես կա տա րել չէի կա րող՝ 
դպրո ցի ու սու ցիչ նե րը հե ռու են քա ղա քա կա նութ յու նից և, հետ ևա պես, 
անհ նար է տալ նրանց այդ պի սի նկա րա գիր: Ե րեք օր սո ված մնա ցա-
ծիս վրա սկսե ցին տե ղալ քննի չի հար ված նե րը, ո րոնց չդի մա նա լով 
փռվե ցի հա տա կին...»1:

1 «Երկու դժոխք չի՞ լինում» - «Ավանգարդ», 1990 թիվ, 26 օգոստոսի: 
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ՎԽՍՀ ՆԳԺԿ-ին կից Եռ յա կի 1937 թ. դեկ տեմ բե րի 13-ի ո րոշ մամբ 
 Մու շեղ  Հով հան նե սի  Թու ման յա նը դա տա պարտ վել է 10 տար վա ա զա-
տազրկ ման: 1938 թ. փետր վա րի 5-ին ու ղարկ վել է  Բայ կալ-Ա մուր յան 
մա գիստ րա լի շի նա րա րութ յան ճամ բար:  Վեր ջին նա մա կը ստաց վել 
է 1938 թ. փետր վա րի 16-ին, են թադր վում է, իբր ինք նաս պան է ե ղել 
բան տում1: 

1955 թ. մա յի սի 28-ին ԽՍՀՄ  Գե րա գույն դա տա րա նի  Զին վո րա կան 
կո լե գիա յի ո րոշ մամբ  Համ լիկ  Հով հան նե սի  Թու ման յա նը հան ցա կազ մի 
բա ցա կա յութ յան հիմ քով ան մեղ է ճա նաչ վել և  ար դա րաց վել:

1955 թ. մա յի սի 28-ին՝ հան ցա կազ մի բա ցա կա յութ յան հիմ քով 
Ա րեգ  Հով հան նե սի  Թու ման յա նը ճա նաչ վել է ան մեղ և  ար դա րաց վել: 
 Հա րա զատ նե րը ա վե լի վաղ տե ղե կաց վել են, իբր պա տի ժը կրե լիս մա-
հա ցել է 1939 թ. օ գոս տո սի 13-ին2:

ԽՍՀՄ  Գե րա գույն դա տա րա նի քրեա կան գոր ծե րի  Դա տա կան կո-
լե գիա յի 1955 թ. մա յի սի 31-ի ո րոշ մամբ  Մու շեղ  Հով հան նե սի  Թու ման-
յա նը ար դա րաց վել է, քրեա կան գոր ծը կարճ ված է՝ ներ կա յաց ված մե-
ղադ րան քը չհիմ նա վոր վե լու պատ ճա ռով: 

 Հարց մա նը միա ժա մա նակ պա տաս խա նել են, որ 1991-1992 թթ. 
Վ րաս տա նի ԱԳԿ-ի վար չա կան շեն քի հրդեհ ման հետ ևան քով ոչն չաց-
վել են ողջ ար խի վա յին ֆոն դե րը, այդ թվում  Խորհր դա յին իշ խա նութ յան 
տա րի նե րին բռնա դատ ված և  հե տա գա յում ար դա րաց ված ան ձանց, 
ո րոնց մեջ են ե ղել նաև  Մու շեղ  Թու ման յա նի և  Համ լիկ  Թու ման յա նի 
քրեա կան գոր ծե րը:  Հի շում եմ, թե ինչ պես Զ վիադ  Գամ սա խուր դիա յի 
նա խա գա հութ յան տա րի նե րին3  Լավ րեն տի  Բե րիա յի թո ռը նա մակ ներ 
էր հղում  Ռու սաս տա նի  Դաշ նութ յան վե րին ատ յան նե րին իր պա պին 
ար դա րաց նե լու հա մար՝ նրա գոր ծած բո լոր չա րիք նե րը վե րագ րե լով 
միայն Ս տա լի նին: Այս հան գա ման քը թույլ է տա լիս են թադ րել, որ վե րո-
հիշ յալ հրդե հը ի րա գործ վել է ԽՍՀՄ  Ներ քին գոր ծե րի ժող կոմ  Բե րիա յի 
ոճ րա գոր ծութ յուն նե րի հետ քե րը ոչն չաց նե լու՝ հա զա րա վոր քա ղա քա-
կան զո հե րին տան ջա մահ ա նե լու և  ան հիմն գնդա կա հա րե լու վե րա-
բեր յալ փաս տաթղ թե րը վե րաց նե լու նպա տա կով: 

Այս պի սին է հայ  Մեծ բա նաս տեղ ծի չորս որ դի նե րի ե ղե րա կան ճա-
կա տա գի րը:  Քուրդ վարձ կան նե րի ձեռ քով 1918 թվին կի սա մորթ ար-

1 Ս. Ասլանյան, Ս. Կարապետյան. Շուլավեր, Երևան, 2002, էջ 72: 
2 Տեղեկությունները տրված են ՌԴ Ներքին գործերի նախարարության կողմից 

13.10.2005 թ.: 
3 1990 թվականի նոյեմբերի 14-ից՝ Վրաստանի Գերագույն խորհրդի նախագահ, 

իսկ 1991 թվի ապրիլի 14-ից՝ անկախ Վրաստանի առաջին նախագահ։ 
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ված և  գե տը նետ ված 24-ամ յա տա ղան դա վոր ար վես տա գետ Ար տա-
վազ դին հա ջոր դե ցին բա նաս տեղ ծի մյուս ե րեք որ դի նե րը, ո րոնք իբրև 
բարձր մտա վո րա կան ներ լծվե ցին « Նոր աշ խար հի» կա ռուց մա նը՝ մի 
ի րա վա կար գի, ո րի ա մե նա կեղ ծա վոր կար գա խոսն էր՝ «Ա մե նա թանկ 
կա պի տա լը մարդն է»: Եվ ա հա, դժբախ տա բար, 1937-1938 թվե րին 
նրանք, բո լո րո վին ան մեղ, պե տա կան ա նո ղոք տե ռո րի դա տավճ ռով 
մա հա պատ ժի դա տա պարտ վե ցին՝ 1936 թվին ըն դուն ված ստա լին-
յան ա մե նա մարդ կա յին սահ մա նադ րութ յան շու քի տակ, «հաղ թա նա-
կած սո ցիա լիզ մի» պայ ման նե րում՝ բազ մազգ երկ րի տասն յակ հա զա-
րա վոր ան մեղ մտա վո րա կան նե րի և  աշ խա տա վոր նե րի նման:  Միայն 
20 տա րի անց, 1956 թվին, ան հա տի պաշ տա մուն քը դա տա պար տող 
գաղտ նի զե կուց ման մեջ  Նի կի տա Խ րուշ չո վը բա ցա հայ տեց 1937 թվին 
Խորհրդային Միությունում իրականացված համատարած պետական 
տեռորը, ստեղ ծած դժոխ քը, ո րը հնա րա վոր ե ղավ քա ղա քա կան և  
ի րա վա կան կա տար յալ դեգ րա դաց ման հետ ևան քով: Այս պի սով  Թու-
ման յա նի չորս որ դին էլ զոհ գնա ցին բե րանն ար նոտ մարդ-գա զա նին, 
ո րի մա սին գրել է բա նաս տեղծ-հայ րը իր նշա նա վոր քառ յա կում.

« Բե րանն ար նոտ  Մար դա կե րը էն ան բան
 Հա զար դա րում հա զիվ դա ռավ  Մար դաս պան.
 Ձեռ քերն ար նոտ գնում է նա դեռ կամ կար
Ու հե ռու է մինչև  Մար դը իր ճամ փան»: (1918 թ.) 

Այս տեղ թո՛ղ հնչի նաև Ա մե նայն հա յոց բա նաս տեղ ծի ձայ նը, ո րն իր 
անկրկ նե լի բա նաս տեղ ծութ յամբ տիե զե րա կան հո գե հան գիստ է կար-
դում 1915 թվին մե կու կես մի լիոն հա յե րի գա զա նա յին ոչն չաց ման առ-
թիվ.

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
«Ու վեր կա ցա ես, որ մեր հայ րե նի օ րեն քո վը հին՝
 Վեր ջին հան գիս տը կար դամ իմ ազ գի ան բախտ զո հե րին,
Որ շեն ու քա ղաք, որ սար ու հո վիտ, ծո վից մինչև ծով
 Մա րած են, մե ռած, փըռ ված ու ցըր ված հա զար հա զա րով...

Ու կը րակ ա ռա հա յոց հրդե հի կար միր բո ցե րից,
Էն խա ղաղ ու պաղ երկն քի ծո ցում վա ռե ցի նո րից
 Մա սիսն ու Ա րան,  Սի փանն ու  Սըր մանց,  Նեմ րութ,  Թան դու րեք,
 Հա յոց աշ խարհ քի մեծ կե րոն նե րը վա ռե ցի մեկ-մեկ,
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 Սուրբ Ա րա գա ծի կան թեղն էլ, ինչ պես հե ռա վոր արև,
Ան հաս, ան նը վազ, միշտ վառ ու պայ ծառ, իմ գըլ խի վերև…

 Կանգ նե ցի խո ժոռ, մե նակ ու հաս տատ,  Մա սի սի նը ման,
 Կան չե ցի թըշ վառ էն հո գի նե րին՝ ցըր ված հա վիտ յան
 Մինչև  Մի ջա գետք, մինչև Ա սո րիք, մինչև  Ծովն հա յոց,
 Մինչև  Հել լես պոնտ, մինչև  Պոն տո սի ա փերն ա լե կոծ:
- Հան գե՜ք, իմ որ բե՜ր… ի զու՜ր են հուզ մունք, ի զու՜ր և  ան շահ…
 Մար դա կեր գա զան՝ մար դը՝ դեռ եր կար էս պես կըմ նա /…/»:

(1915 թ.)
 Վեր ջին եր կու տո ղը մի ան գամ ևս կրկ նում ենք Ա մե նայն հա յոց բա-

նաս տեղ ծի չորս ան մեղ որ դի նե րի հի շա տա կին.
« Հան գե՜ք, իմ որ բե՜ր… ի զու՜ր են հուզ մունք, ի զու՜ր և  ան շահ…
 Մար դա կեր գա զան՝ մար դը՝ դեռ եր կար էս պես կըմ նա»:

Ալ բերտ Մու շեղ յան.- Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի ո լոր տը 
հայ հին և նոր գրա կա նութ յան պատ մութ յան, բա նա սի րութ յան, պատ-
մա գրութ յան հիմ նա հար ցերն են: Հե ղի նակ է հար յու րա վոր գրա կա նա-
գի տա կան, բա նա սի րա կան, պատ մա գի տա կան աշ խա տութ յուն նե րի 
և հոդ ված նե րի, ո րոնք հրա պա րակ վել են գի տա կան մա մու լում: Հե ղի-
նակ է նաև եր կու գի տա կան մե նագ րութ յուն նե րի:

АЛЬБЕРТ МУШЕГЯН  ТРАГИЧНАЯ СУДЬБА ЧЕТЫРЕХ СЫНОВЕЙ 
ОВАНЕСА ТУМАНЯНА  В статье впервые подвергается изучению 
трагическая судьба сыновей Ов. Туманяна, с помощью филологического 
анализа выявляется мировоззренческая связь последних четверостиший 
Туманяна с судьбой семьи поэта, с трагической действительностью 
народа.

Ключевые слова - Поэт всея Армении, принужденные, Артавазд, 
Амлик, Арег, Мушег, Коммунарка, расстрельный полигон, сталинские 
репрессий, невинные жертвы, панихида.
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ALBERT MOUSHEGHIAN  HOVHANNES TOUMANIAN’S FOUR SONS’ 
TRAGIC FATE  In the article for the first time Hovhannes Toumanian’s sons’ 
tragic fate is inspected. A worldview link between Toumanian’s late quatrains 
and fate of poet’s family and tragic actuality of the folk is revealed through a 
philological examination.

Key words - The poet of all Armenia, the compelled, Artavazd, Hamlik, 
Areg, Moushegh, Kommunarka, shooting ground, Stalinist repression , 
innocent victims, dirge.
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ՎԱԶԳԵՆ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ
Բ.գ.դ., ԵՊՀ

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՍԻՐԱՅԻՆ 
ՔՆԱՐԵՐԳՈՒԹՅՈՒՆԸ*

Բանալի բառեր. – թու ման յա նա գի տութ յուն, քնա րեր գութ յուն, սի րեր-
գութ յուն, դրա մա, պոե տի կա, սի րո հրդեհ, հրա ժեշտ, տա ռա պանք, խոր-
հուրդ, ինք նազր կում, տա րա գիր հո գի:

Ի՞նչ ես ուզում, որ թողնեի
Քո ալբոմում հիշատակ,

Սիրո հրդե՞հ փոթորկալի,
Ուրախությո՞ւն, թե՞ տանջանք...

Դու խնդրում ես, բայց որի՞ց,
Սիրտս լիքն է բոլորից։

Հ.Թ.

...Ամեն բան երկրում ունի մի սահման,
Որտեղից որ նա ետ է նահանջում,

Աննահանջ է միայն սիրտը սիրահար,
Սերը չի մի միայն սահ ման ճա նա չում...։

Հ.Թ.

ՄՈՒՏՔ
Չա փո րո շի չը պատ կե րա վոր սահ մա նեց Ե ղի շե Չա րեն ցը՝ « Թու-

ման յանն է ան հաս Ա րա րա տը մեր նոր քեր թութ յան», նաև՝ «նա մեծ 
էր հո ղո՛վ, ար յու նո՛վ: Ար մատ նե՜ր ու ներ նա հո ղում», և թու ման յա նա-
գետ նե րի հե տա գա սե րուն դը ա սես «պատ վեր ստա ցավ»՝ հաս տա տել 
մի հան ճա րի՝ մյու սին տրված խո րի մաստ բնու թագ րութ յու նը: Գո հա-
կա նութ յամբ ար ձա նագ րենք թու ման յա նա գի տութ յան նվա ճում նե րը, 
որ ե ղան հատ կա պես անց յալ դա րի երկ րորդ կե սին և շա րու նակ վում 
են առ այ սօր։

Հաս կա նա լի է, որ Թու ման յա նի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը ու սում-
նա սի րող նե րը ա ռա ջին հեր թին ի րենց ու շադ րութ յու նը պի տի բևե ռեին 
նրա «գա գաթ նա յին» եր կե րի վրա՝ մյուս նե րի նե րա ռու մով մեկ նութ յուն-
նե րի շղթա յի մեջ, իսկ ո րոշ գոր ծեր պի տի ար ժա նա նա յին կամ թռու ցիկ 

* Հոդվածն ընդունված է տպագրության 06.09.2019 թ.:
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բնու թագ րութ յան, կամ պար զա պես վեր նագ րա յին հի շա տա կութ յան։ 
Եվ դա միան գա մայն ըն դու նե լի է։ Սա կայն երբ կրկին վե րըն թեր ցում ես 
հե տա զո տող նե րի կող մից չկար ևոր ված կամ «ան տես ված» այդ գոր ծե-
րը, մի տե սակ ափ սո սան քի զգա ցում ես ու նե նում։ Ու զում ես, որ խոս վի 
նաև դրանց մա սին, չէ՞ որ դրանք հե ղի նա կի խորթ զա վակ նե րը չեն, թող 
որ եր բեմն ոչ այն քան պայ ծա ռա տեսք են, բայց նույն ար յունն ու նեն, 
նույն հե ղի նա կի հո գու, մտքի, սրտի հու զա կան մի պա հի ծնունդ են։

Իմ մտաս ևե ռու մը այ սօր Թու ման յա նի սի րա յին եր գե րի վրա է, բո լո-
րի՝ կար ևոր ված ու չկար ևոր ված։ Չ կար ևո րե լու գլխա վոր «մե ղա վո րը», 
ան շուշտ, հե ղի նա կի է պի կա կան հան ճա րեղ եր կե րի, ինչ պես նաև սո-
ցիալ-քա ղա քա կան, փի լի սո փա յա կան քնա րեր գութ յան բարձ րար ժեք 
օ րի նակ նե րի գո յութ յունն է, ա պա թերևս նաև բա նաս տեղ ծի ա կա մա 
«ուղ ղոր դու մը», թե ա ռա ջին շրջա նի «լի րիկ բա նաս տեղ ծութ յուն ներս 
ա նար վեստ են և պա կա սա վոր, դրա հա մար էլ դուրս եմ գցել երկ րորդ 
գրքից»։ Ն կա տի ու նի 1903 թ. ժո ղո վա ծուն»,–  ա վե լաց նում է Ա. Ին ճիկ-
յա նը1։ Չի բա ցառ վում, որ Թու ման յա նը նկա տի ու ներ ի րա պես երկ-
րորդ ժո ղո վա ծուն՝ 1893-ին տպագր վա ծը։ Ն կա տենք նաև, որ Թու ման-
յա նը այս ա սել է 1919 թ., երբ կազ մում էր նոր ժո ղո վա ծո ւի (Կ. Պո լիս, 
1922) ցան կը, երբ ար դեն ու ներ պատ կա ռե լի մի վաս տակ և  իր անց-
յա լին, իր ստեղ ծա գոր ծութ յա նը նա յում էր «բարձ րից»։ Չ մո ռա նանք 
նաև, որ Թու ման յա նը նկա տի ու ներ ոչ թե հատ կա պես սի րո եր գե րը, 
այլ «լի րիկ բա նաս տեղ ծութ յուն նե րը» ընդ հան րա պես2։ Ան գամ 1903-ի 
ստեղ ծա գոր ծա կան բար ձուն քից էլ՝ Թու ման յա նը խստա պա հանջ էր իր 
նկատ մամբ, նաև սի րո եր գե րի ընտ րութ յան հար ցում, բայց, այ նուա-
մե նայ նիվ, ա ռա ջին շրջա նի ոչ մե ծա թիվ սի րո եր գե րից հին գը տեղ 
գտան այդ գրքում (ևս չոր սը՝ 1893-ից հե տո գրած նե րից)։ Այն պես որ, 
մի քիչ չա փա զանց ված է այն ընդ հան րա ցու մը, թե «հե ղի նա կի հա մար 
դրանք լոկ չա փա ծո ո տա նա վոր ներ էին՝ գե ղար վես տա կան որ ևէ ար-
ժեք չներ կա յաց նող», և  որ «ա ռա ջին ժո ղո վա ծո ւում տպագ րե լուց հե տո 
նա այլևս չանդ րա դար ձավ դրանց և չ նե րա ռեց իր հրա տա րա կած և  ոչ 
մի ժո ղո վա ծո ւի մեջ»3։ Սու սան նա Հով հան նիս յա նի մե ծա պես գնա հա-

1 Տե՛ս Ա. Ինճիկյան, Հովհաննես Թումանյան, Կյանքի և ստեղծագործության 
պատմությունը (1869-1899), Երևան, 1969, էջ 302։

2 Ա. Ինճիկյանի հաշվարկով (նույն գրքում, էջ 301) առաջին շրջանի (1887-1892) 
քնարական բոլոր բանաստեղծությունների թիվը շուրջ ինը տասնյակ է, Թումանյանը 
«1903 թ. ժողովածուի մեջ զետեղելու արժանի է համարել միայն 13-ը», որից 4-ը՝ 
սիրային թեմայով (շուրջ երկու տասնյակից)։

3 Ս. Հովհաննիսյան, Հովհաննես Թումանյանի կյանքի և ստեղծագործության 
պատմությունը (1900-1912 թթ.), Երևան, 2012, էջ 187։
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տե լի, թու ման յա նա գի տութ յան մեջ չա փա զանց ար ժե քա վոր « Թու ման-
յա նի կյան քի և ս տեղ ծա գոր ծութ յան պատ մութ յու նը» ընդգր կուն ու մե-
ծա ծա վալ աշ խա տութ յան մեջ տեղ գտած այս տո ղե րը ժա մա նա կա յին 
ա ռու մով մի քիչ ա նո րոշ ու չա փա զանց ված են։ «Ա ռա ջին շրջա նի ո տա-
նա վոր ներ» և «ա ռա ջին ժո ղո վա ծու» ա սե լով՝ ո՞ր թվա կան նե րի գոր ծե-
րը նկա տի ու նի։ Ե թե մինչև ա ռա ջին գիր քը, ա պա ա սենք, որ դրանք 
ըն դա մե նը ե րեքն են և տեղ են գտել ա ռա ջին գրքում (1890) և  երկ րորդ 
գրքում (1893) չեն դրվել, ո րով հետև այն բա ցա ռա պես նոր գիրք էր՝ 
ըստ էութ յան՝ երկ րորդ հա տոր։ Այս ե րե քից մե կը (« Մի՛ ո րո նիր») զե-
տե ղել է նաև 1903-ի և 1908-ի ժո ղո վա ծու նե րում։ Երկ րորդ գրքում տեղ 
են գտել 1890 թ. գրված եր կու, 1891-ին՝ ե րեք և 1892-ին՝ չորս բա նաս-
տեղ ծութ յուն ներ։ Ս րան ցից եր կու սը, ևս  եր կու սը այդ տա րի նե րին մա-
մու լում տպագր ված նե րից նույն պես տեղ են գտել 1903-ի և 1908-ի ժո-
ղո վա ծու նե րում։ Չ մո ռա նանք, որ այդ գրքե րում նա զե տե ղել էր նաև 
1892-ից հե տո գրված սի րա յին բա նաս տեղ ծութ յուն ներ։

Ու րեմն, չա սենք, թե Թու ման յա նը բո լո րո վին ան տե սել է «ա ռա ջին 
շրջա նի» կամ 90-ա կան նե րի սի րո եր գե րը, կամ դրանք հա մա րել է «գե-
ղար վես տա կան որ ևէ ար ժեք չներ կա յաց նող» ո տա նա վոր ներ։ Դ րանց 
սա կավ անդ րա դար ձը դա րասկզ բի ժո ղո վա ծու նե րում (ի րա պես այն-
քան էլ «սա կավ» չէր. 9-10 բա նաս տեղ ծութ յուն ա մեն գրքում) պար զա-
պես պայ մա նա վոր ված էր թե մա տիկ ընտ րութ յան հան գա ման քով և  իր 
(և  ոչ միայն) ար վես տի նկատ մամբ ա ռա վել խստա պա հան ջութ յամբ:

Չ մո ռա նանք նաև, որ սի րո թե մա յով եր գեր Թու ման յա նը 1893-ից 
հե տո շատ քիչ է գրել, իսկ 1902-ից հե տո այլևս չի գրել, գրել է «հիմ նա-
կա նում ջա հել տա րի քում, իսկ հե տո ամ բող ջո վին նվիր վել է մեծ աշ-
խար հի ցա վե րին»1։ 

ՍԻՐՈ ԵՐԳԸ. ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ ԵՎ ԱՐԴԱՐԱՑՈՒՄ
Շատ չեն Թու ման յա նի սի րո թե մա յով բա նաս տեղ ծութ յուն նե րը, 

շուրջ չորս տասն յակ։ Թու ման յա նի կեն դա նութ յան օ րոք տպագր ված 
գրքե րում տեղ են գտել (ո րոշ նե րը կրկնվե լով) ըն դա մե նը քսա նը, մա-
մու լում՝ տաս ներ կու սը։ Մ նաց յա լը՝ հան ված նա մակ նե րից, ան հատ նե-
րի ալ բոմ նե րից, ար խի վից, տպագր վել է հետ մա հու, մա մու լում, եր կե րի 
ժո ղո վա ծու նե րում։

Գ րե՞լ այս ա մե նի մա սին, փոր ձե՞լ հաս կա նալ բա նաս տեղ ծի սի րո 
1 Հր. Թամրազյան, Հովհաննես Թումանյան, Բանաստեղծը և մտածողը, Երևան, 

1995, էջ 413։
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եր գը, քնա րա կան հե րո սի ապ րում նե րը, հու զում նե րը, պատ կե րա վոր-
ման կեր պը։ Ին չո՞ւ չէ։ Չէ՞ որ դրանք էլ են Թու ման յա նի հույ զի ու խո հի 
մեկ պա հի ար տա հայ տութ յուն նե րը։

Ինձ սա տար են կանգ նում ան վա նի թու ման յա նա գետ նե րը։
Մ. Մկր յա նը, որ Թու ման յա նի նկատ մամբ պաշ տա մունք ու ներ, 

հիաց մուն քով ու նուրբ դի տո ղա կա նութ յամբ էր վեր լու ծում նաև նրա 
այն պոեմ ներն ու բալ լադ նե րը, ո րոնց մեջ հե ղի նա կը «սի րո հո գե բա-
նութ յան հա մա մարդ կա յին գծեր է հայտ նա բե րում ու գե ղար վես տո րեն 
ընդ հան րաց նում, ան զու գա կան նրբե րանգ նե րով է պատ կե րում հե րոս-
նե րի ապ րում նե րը»1։ Եվ այդ «բարձ րա կե տից» էր նա դժգոհ «ա ռան-
ձին քնա րա կան բա նաս տեղ ծութ յուն նե րից» (հատ կա պես ա ռա ջին 
շրջա նի), գտնե լով, թե դրանք «ու ժեղ տպա վո րութ յուն չգոր ծե ցին» 
սկզբնա պես, բայց « Թու ման յա նը շատ շու տով հաղ թա հա րում է ազ դե-
ցութ յուն նե րը և  իր միան գա մայն նոր խոսքն է ա սում նույ նիսկ սի րո 
մո տի վով գրված եր գե րում»2 (ընդգծ.՝ Վ.Գ.)։ «Ու ժեղ տպա վո րութ յուն 
չգոր ծե ցին»-ը հու շում է, թե տպա վո րութ յուն այ նո ւա մե նայ նիվ գոր ծել 
են, միայն թե ոչ «ու ժեղ»։ Ու նաև Թու ման յա նի հայտ նի պոեմ նե րի, հա-
սուն շրջա նում գրված բա նաս տեղ ծութ յուն նե րի ու քառ յակ նե րի հա մե-
մա տութ յամբ է Մկր յա նը գտնում, որ «վաղ շրջա նում գրված սի րո եր-
գե րը «աչ քի չեն ընկ նում պոե տի կա կան ար վես տի կա տա րե լութ յամբ»3, 
որ, ան շուշտ, չի նշա նա կում, թե ան կա տար են ու ա նար վեստ։

Ինձ սա տար է Թու ման յա նի ստեղ ծա գոր ծութ յու նը խո րութ յամբ ու 
հա մա կող մա նիո րեն հե տա զո տո ղի՝ Էդ. Ջր բաշ յա նի բա նա վեճն ու գնա-
հա տութ յու նը բա նաս տեղ ծի «1890-ա կան նե րին և դա րասկզ բին գրած 
«անձ նա կան» (ի մա՝ նաև սի րա յին) եր գե րի կա պակ ցութ յամբ. «Ինչ-
պես քնա րեր գութ յան մյուս մա սե րում, այս տեղ ևս բա նաս տեղ ծի ծանր 
խորհր դա ծութ յուն ներն ու տրա մադ րութ յուն նե րը ոչ թե ար հես տա կան 
կեց վածք են, այլ խո րա պես ապր ված հո գե վի ճակ ներ։ Վեճ կա րող է լի-
նել վեր ջին նե րիս ար տա հայտ ման գե ղար վես տա կան ու ժի և վար պե-
տութ յան աս տի ճա նի, բայց ոչ եր բեք նրանց ան կեղ ծութ յան կամ ապր-
ված լի նե լու մա սին։ Ա հա թե ին չու անհ նար է բա ժա նել Լ. Հախ վերդ յա-
նի այն կար ծի քը, թե « Թու ման յա նի 90-ա կան թվա կան նե րի սի րա յին 
քնա րեր գութ յունն այն քան ա ռատ է «սա լո նա յին» տրա մադ րութ յուն նե-
րով..., ալ բո մա յին թեթև հղա ցում նե րով, դյու րա սահ զգաց մունք նե րով, 

1 Մ. Մկրյան, Հովհաննես Թումանյանի ստեղծագործությունը, Երևան, 1981, էջ 
190։

2 Նույն տեղում, էջ 189։
3 Նույն տեղում, էջ 196։
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նաև գրքա յին և սեն տի մեն տալ հուզ մունք նե րով»։ Այս տեղ ոչ միայն 
չա փա զանց ված է «ալ բո մա յին» հատ ու կենտ եր գե րի տե սա կա րար 
կշի ռը Թու ման յա նի վաղ շրջա նի քնա րեր գութ յան մեջ..., այլև ճիշտ չի 
ներ կա յաց ված նրանց բնույ թը. դրանք «թեթև կշռող», ա ռանց ապր-
ված զգաց մունք նե րի գրված գոր ծեր չեն։ Նույ նիսկ էքսպ րոմ տով գրված 
փոք րիկ բա նաս տեղ ծութ յան մեջ միշտ տես նում ես մի բնո րոշ թու ման-
յա նա կան ե րանգ, մի խո րի մաստ և  ան կեղ ծո րեն ապր ված հո գե վի ճակ, 
մի սրա միտ խոսք»1։

Ինձ սա տար է Հ րանտ Թամ րազ յա նը Թու ման յա նի սի րո թե մա յով 
մի քա նի եր գե րի խոր և  ինք նա տիպ մեկ նա բա նութ յուն նե րով ու ընդ-
հան րաց ված գնա հա տա կան նե րով. « Սի րո եր գերն ա ռանց այն էլ քիչ 
են... Սա կայն այդ քչի մեջ էլ թույլ կամ ա ղոտ եր գե րի կող քին կան նաև 
բյու րեղ յա եր գեր»2։ Նաև՝ « Սի րո եր գե րի նույ նիսկ փոքր քա նա կի մեջ 
եր ևում են բա նաս տեղ ծի ան հան գիստ սիրտն ու շի կա ցած միտ քը, 
երևում են հո գու դրա ման ու խո հա կան տա րեր քը»3։

* * *
Թու ման յա նը ո տա նա վոր ներ գրել է վաղ պա տա նե կան հա սա կից։ 

« Շատ վաղ եմ սկսել ո տա նա վոր ներ գրել։ 10-11 տա րե կան ժա մա-
նակս, Լո ռիս Մե լի քո վի վրա եր գեր էին եր գում ժո ղովր դի մեջ։ Այդ եր-
գե րին տներ էի ա վե լաց նում և գ րում էի զա նա զան ո տա նա վոր ներ՝ եր-
գի ծա կան, հայ րե նա սի րա կան, սի րա յին»4,– հի շում է Թու ման յա նը։ Ու-
րեմն նաև՝ սի րա յին։ Դ րանք չեն պահ պան վել։ Հայտ նի է միայն մե կը՝ 
« Հո գուս հա տո րը»՝ գրված 1881 թ.։ 1982 մինչև 1887 թթ. գրված բո լոր 
գոր ծե րից հե տա գա յում հայտ նա բեր վել են սևա գիր, անմ շակ ըն դա մե-
նը հինգ ո տա նա վոր, իսկ ա հա 1887-ից, որ հի րա վի կա րե լի է հա մա րել 
ստեղ ծա գոր ծա կան ա ռա ջին շրջա նի սկիզբ, հայտ նի են « Գու թա նի եր-
գը», « Հին օրհ նութ յուն» և  այլ գոր ծե րը։

1887-ից է սկսվում նաև սի րա յին ո տա նա վոր նե րի ծնուն դը։ Ցա վոք, 
դրանք չեն պահ պան վել, մե կը միայն 1890 թ. սեպ տեմ բե րին Թու ման-
յա նը պա տա հա բար գտել է իր «թղթե րի մեջ», ինչ պես գրում է կնո ջը՝ 
Օլ գա յին ու մտե րիմ ըն կե րո ջը՝ Ա նու շա վան Ա բով յա նին ուղղ ված նա-

1 Էդ. Ջրբաշյան, Չորս գագաթ, Երևան, 1982, էջ 49։
2 Հր. Թամրազյան, Հովհաննես Թումանյան. Բանաստեղծը և մտածողը, 1995, էջ 

414։
3 Նույն տեղում, էջ 418։
4 Տե՛ս Ա. Ինճիկյան, Հովհաննես Թումանյան, Եր., 1969, էջ 107։
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մակ նե րում1, բայց հե տո կորց րել է։ Այս նա մակ նե րում նա հի շո ղութ-
յամբ գրել է այդ կորց րած բա նաս տեղ ծութ յան վեր ջին մա սը (ե րեք քա-
ռա տող, սկսվում է՝ «Ես ու զում եմ սեր եր գել...» տո ղով), ո րը գտնվել 
է հե տա գա յում այդ նա մակ նե րը հրա տա րա կե լիս։ Նա մակ նե րում հե-
տաքր քիր տե ղե կութ յուն ներ կան նաև այդ բա նաս տեղ ծութ յան գրութ-
յան և  ան հայտ մնա լու պատ ճառ նե րի մա սին։ Ըն կե րո ջը հայտ նում է, 
որ դա գրել է « Նե րա (Օլ գա յի – Վ.Գ.) վրա սի րա հար ված ժա մա նակ... 
Ա յո՛, սի րե լի ըն կեր, ես այն ժա մա նակ սի րա հա րա կան ո տա նա վոր ներ 
էի գրում և  ա մա չում էի մինչև ան գամ քեզ ցույց տալ, վա խե նում էի 
ծի ծա ղես, պահպ հո րում էի, դրան ցից էր այս վեր ջի նը» (էջ 39): Ն շա նա-
կում է շատ է գրել։ Պարզ վում է՝ Օլ գա յին էլ ցույց չի տվել, ա մա չել է, դեռ 
չէին նշան վել2, եր ևի սի րո խոս տո վա նութ յուն էլ դեռ չէր ե ղել։

***
Թու ման յա նի սի րա յին ա ռա ջին տպա գիր բա նաս տեղ ծութ յու-

նը 1889 թ. գրված « Նե րի՛ր, ով կույս, որ հու զե ցի...» ո տա նա վորն է՝ 
տպագր ված հե ղի նա կի « Բա նաս տեղ ծութ յուն ներ» խո րագ րով ա ռա ջին 
գրքում ( Մոսկ վա, 1890 թ.)։

« Սի րա հա րա կան ո տա նա վոր նե րը» (այդ պես էր ան վա նում Թու-
ման յա նը) գրվել են ա ռա վե լա պես 1890-93 թթ. (բո լո րը չէ, որ տպագր-
վել կամ պահ պան վել են)։ Մի վկա յութ յուն. «Չ գի տեմ ինչ է պա տա հել, 
հա մար յա քո գնա լուց հե տո բո լո րը սի րա հա րա կան ո տա նա վոր ներ եմ 
գրում»,– կար դում ենք ըն կե րո ջը՝ Ան. Ա բով յա նին, 1890 թ. հու լի սի 6-ին 
գրած նա մա կում (9,20), մինչ դեռ պահ պան վել են ըն դա մե նը չոր սը։

Գի տենք, որ Թու ման յա նի ա ռա ջին գիր քը շատ ջերմ ըն դու նե լութ-
յուն է գտել, բարձր է գնա հատ վել և՛ մտա վո րա կան նե րի, և՛ հան րութ-
յան կող մից։ Իսկ սի րա յին բա նաս տեղ ծություն նե՞ րը։ Հան րութ յան մի 
ո րո շա կի շերտ, հաս կա նա լի է, ե րի տա սարդ աղ ջիկ նե րը շատ սի րով 
են ըն դու նել նաև դրանք։ Մա նա վանդ ա ռա ջին գրքի բե րած համ բա-
վից հե տո մա մու լում տպագր ված կամ օ րիորդ նե րի ալ բոմ նե րում հան-
պատ րաս տից գրած փոք րիկ բա նաս տեղ ծութ յուն նե րը։ Ժա մա նա-
կա կից նե րի վկա յութ յամբ՝ «դրան ցից մի քա նի սը նույն տա րի նե րին էլ 
ձայ նագր վել և  որ պես եր գեր, լայն տա րա ծում են գտել, ինչ պես՝ « Նե-

1 Տե՛ս Հովհաննես Թումանյան, Երկերի լիակատար ժողովածու, հատոր 
իններորդ, Երևան, 1997, էջ 31,39։ Թումանյանի նամակներից մյուս մեջբերումների 
հղումները կնշվեն անմիջաբար (հատորը և էջը):

2 Նշանդրությունը եղել է 1888 թ. մայիսի 24-ին, ամուսնացել են դեկտեմբերի 1-ին 
(տե՛ս Ա. Ինճիկյանի հիշված գիրքը, էջ 193-195)։
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րի՛ր, ով կույս...», «Ինձ մի խնդրիր, ես չեմ եր գի...», «Ես սի րել եմ վար-
դը տժգույն...»1։ Ա հա և հե ղի նա կի վկա յութ յու նը՝ 1891 թ. մար տի 15-ի 
նա մա կից. «Օ րիորդ նե րը (վար ժու հիք և  ա շա կեր տու հիք) ինձ ա սա ցին, 
որ « Նե րի՛ր, ով կույս...» ո տա նա վո րը (ա ռա ջին գրքում էր – Վ.Գ.) եր գում 
են ի րանց ա սե լով, մի շատ դու րե կան ե ղա նա կով։ Առ հա սա րակ նրանք 
սի րա յին ո տա նա վոր ներս ա վե լի շատ են սի րում» (9, 70)։ Իսկ 1892 թ. 
հու նի սի 24-ի նա մա կում ըն կե րո ջը, կա տա կե լով, գրում է. « Խո լե րա յի 
նման աղ ջիկ նե րի մեջ տա րած վել են սի րա յին ո տա նա վոր ներս...» (9, 
105): Այդ օ րե րին Թիֆ լի սում խո լե րա կար տա րած ված:

Սի րա յին եր գե րի ըն դու նե լութ յան այս փաս տը, ան շուշտ, չի կա րե լի 
իբրև հաս տա տում հա մա րել դրանց գե ղար վես տա կան մեծ ար ժե քի, 
բայց այն չպետք է նաև ան տե սել, քա նի որ ան կար ևոր պայ ման չէ նաև 
ցան կա ցած ստեղ ծա գոր ծութ յան ըն դու նե լութ յունն իր ծննդյան օ րե րի 
գրա կան-գե ղար վես տա կան մա կար դա կի պայ ման նե րում հա սա րա-
կութ յան ցան կա ցած շեր տի կող մից։ Ն շա նա կում է հե ղի նա կը նկա տել, 
որ սա ցել, վե րապ րել է նրանց ապ րում նե րը, որ հա մա հունչ էին հա ճախ 
իր անձ նա կան զգա յութ յուն նե րին, զուտ ի րենն էին, կամ ու րիշ նե րի նը, 
որ ըն դու նում է որ պես ի րե նը, կամ պա հի հու շու մով խո սում ու րի շի 
ապ րում նե րի մա սին՝ հաս նե լով սի րո խորհր դի մեծ ընդ հան րա ցում-
նե րի պոեմ նե րի ու բալ լադ նե րի մեջ, որ գրում էր նույն տա րի նե րին ու 
նաև հե տա գա յում։

ՍԻՐՈ ԵՐԳԸ. ՀՐԴԵՀ, ՈՒՐԱԽՈՒԹՅՈՒՆ, ՏԱՆՋԱՆՔ
Ու րեմն փոր ձենք տես նել, թե ինչ ապ րում ներ ու դրա նից ծնված 

ինչ խո հեր ու խոր հուրդ ներ էր բե րում Թու ման յա նը սի րո թե մա յով իր 
քնա րեր գութ յան մեջ (պոեմ նե րի ու բալ լադ նե րի խնդի րը ա ռան ձին 
քննութ յան նյութ է)։

Չ կար ևո րենք, թե ով քեր են նրա մի շարք բա նաս տեղ ծութ յուն նե-
րի հղաց ման շար ժա ռիթ նե րը, կամ ում ալ բոմ նե րում են հան պատ րաս-
տից2 գրված ո տա նա վոր նե րը, որ թվով այն քան էլ շատ չեն, և  որ դրանք 
հե ղի նա կը, չկար ևո րե լով, մա մու լում (էլ չենք ա սում՝ գրքում) չի հրա-

1 Տե՛ս Ա. Ինճիկյան, Հովհաննես Թումանյան, Եր., 1969, էջ 361։
2 Երբեմն դրանք հանպատրաստից չեն գրվել, ավելի վաղ գրված բանա-

ստեղծություն կամ մի հատված է վերհիշել։ Օրինակ՝ 1894 թ. գրված «Ժպտուն 
աչքերը» 1895-ին ինքնագրով նվիրել է օրիորդ Երանյակ Վարդանյանին, 1890 թ. 
գրված «Ո՜հ, մեղմացնել չես կարող դուն» ոչ մի տեղ չտպագրված բանաստեղծության 
17-23 տողերը գրել է Դարիա Գոլոշյանին 1893 թ. նվիրած իր գրքի անվանակազմի 
վրա:
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պա րա կել՝ բա ցա ռութ յամբ մի եր կու սի։ Ըն դու նենք դրանք որ պես ար-
դեն ըն թեր ցո ղին հանձն ված բա նաս տեղ ծութ յուն, դի տար կենք որ պես 
հու զապ րում ու խոհ՝ ա ռանց «կեն սագ րա կան հիմ քե րի»1։

Եվ այ նո ւա մե նայ նիվ դրան ցից մե կով («Օր. Օ.Գ-ի ալ բո մում») 
սկսենք մեր ծա նո թութ յու նը Թու ման յա նի սի րա յին քնա րեր գութ յա նը։ 
Կ նոջ ազ գա կա նու հին՝ Օ սա նը, հա վա նա բար խնդրել է բա նաս տեղ ծին՝ 
իր ալ բո մում, որ պես հի շա տակ, ինչ-որ մի լավ խոսք գրել։ Բայց ի՞նչ, 
ին չի՞ մա սին, ի՞նչ թե մա յով, եր ևի թե մտո վի խոր հել է բա նաս տեղ ծը, և  
այս հար ցումն է ա հա, որ դար ձել է չա փա ծո վե ցա տող, որ, կար ևո րե-
լով, հանձ նել է նաև « Մուրճ» հան դե սին2, զե տե ղել է նաև նույն՝ 1893 թ. 
լույս տե սած « Դաշ նակ ներ» գրքույ կում։ 

Ի՞նչ ես ու զում, որ թող նեի
Քո ալ բո մում հի շա տակ,
Սի րո հրդե՞հ փո թոր կա լի,
Ու րա խութ յո՞ւն, թե՞ տան ջանք...

Դու խնդրում ես, բայց ո րի՞ց,
Սիրտս լիքն է բո լո րից։3

Ա սենք, որ իր իսկ հար ցի պա տաս խան այս փոք րիկ բա նաս տեղ-
ծութ յու նը բնավ էլ Օ.Գ-ի (կամ Z-ի) հետ ու նե ցած անձ նա կան հա րա-
բե րութ յան՝ սի րո կամ մտեր մութ յան վկա յութ յուն չէ, այլ իր սրտի, իր 
զգաց մունք նե րի մա սին բարձ րա ձայ նում և հի շա տակ թող նե լու ցան-
կութ յուն ոչ թե հենց նրա, այլ ընդ հան րա պես ըն թեր ցո ղի «ալ բո մում», 
ա սել է՝ նրա ա մե նաանձ նա կան գրքում: Ա վե լին, սա հենց ի րեն տրված 
հարց է՝ զգաց մունք նե րով լե ցուն իր սրտի ո՞ր ծալ քե րը բա ցի, որ հա ճո 
և  ըն դու նե լի լի նի ըն թեր ցո ղին՝ «սի րո հրդե՞հ փո թոր կա լի, ու րա
խութ յո՞ւն, թե՞ տան ջանք», չէ՞ որ իր սիր տը «լիքն է բո լո րից»։ Կարճ, 
ամ փոփ, հստակ կա ռուց ված քով այս բա նաս տեղ ծութ յու նը հենց գրիչ 
վերց նե լու պա հին մտո վի զրույց է ըն թեր ցո ղի կամ իր մու սա յի հետ՝ իր 

1 Անվանապես (սկզբնատառերով) կամ ոչ անվանապես (NN-ին, Z-ին) այդ 
«նվիրումների» խնդիրը կարևոր է դրանց ստեղծագործական և Թումանյանի 
կյանքի պատմությունը ուսումնասիրողների համար։

2 «Մուրճ»-ում վերնագրել է «Օր. Z-ին»։ Այդպես էլ գրել է Օսանի ալբոմում։ 
Գրության թվականը՝ 93 1/6, ապա՝ «Օր. Z-ի ալբոմում, «Մուրճ», 1893 թ. N 1», 
Դաշնակներում գրել է՝ «1893», «Օր. Օ.Գ-ի ալբոմում»։

3 Հովհաննես Թումանյան, Երկերի լիակատար ժողովածու տասը հատորով, Հա-
տոր առաջին, Բանաստեղծություններ, Եր., 1988, էջ 133 (բանաստեղծություններից 
բերված մյուս բոլոր մեջբերումները այս հատորից են, ուստի հղումները կնշվեն 
անմիջաբար, միայն էջերը)։
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լիա ռատ հո գու ո՞ր պա հի նո տա յով հնչեց նել իր եր գը։ Կա րե լի է նաև 
«սեր, ու րա խութ յուն, տան ջանք» ե ռա շերտ հո գե վի ճակ նե րը հաս կա-
նալ որ պես ընդ հան րա պես կյան քից ստա ցած ազ դակ նե րի արդ յունք, 
սա կայն կար ծում ենք՝ այս տեղ խոս քը սի րո մա սին է, սի րո հետ ևան-
քով ու պատ ճա ռով ապ րած ի րա վի ճակ նե րի զգա յութ յուն նե րի՝ սի րո 
հրդե հի (այն էլ «փո թոր կա լի»), ու րա խութ յան ու տան ջան քի... Ու դեռ 
կախ ման կե տե րով, որ կա րող է լրաց վել տա ռա պանք, խռովք, կա րոտ 
և  ու րիշ բա ռե րով։

Որ պես բնա բան ենք ընտ րել այս բա նաս տեղ ծութ յու նը հաս տա տե-
լու հա մար, որ Թու ման յա նի սի րա յին բա նաս տեղ ծութ յուն նե րը, չնա յած 
ի րենց ոչ միշտ ու նե ցած հղկվա ծութ յանն ու տպա վո րա կա նութ յա նը, 
նախ՝ «լի քը սրտից» ծնված (և  ոչ թե հո րին ված) եր գեր են, այ սինքն՝ 
ան կեղծ, ան մի ջա կան ապ րում նե րի ար տա հայ տութ յուն, ա պա՝ հենց 
սի րո այս ե րեք ի րա վի ճակ նե րի (հրդեհ, ու րա խութ յուն, տան ջանք) 
շրջա նա կում կա րե լի է ճա նա չել ու հաս կա նալ դրան ցում կեր պա վոր-
ված քնա րա կան հե րո սին՝ իր ցան կութ յուն նե րով, կա րո տով, խռով քով։ 
Եվ որ այդ եր գե րը իր ան մի ջա կան ապ րում ներն են՝ պատ կե րա վոր ման 
ի՛ր հա մա կար գով և  ոչ գրա կան ազ դե ցութ յուն ներ1։

Ի՞նչ ապ րում ներ էր բե րում Թու ման յանն իր սի րո եր գե րում։ Սի րո 
ապ րում նե րի ա ռա ջին եր գը ըն դուն ված է հա մա րել վաղ պա տա նե-
կութ յան տա րի նե րին գրած «Սր տիս հա տո րը» (1881)։ Ի րա պես սա դեռ 
սի րո երգ չէ, այլ ըն դա մե նը «ման կա կան հա մակ րան քի ու հափշ տա-
կութ յան արդ յունք»2, ինչ պես ճիշտ բնու թագ րում է Ս. Հով հան նիս յա նը, 
մի զգա ցում, որ շա տերն են զգում վաղ դպրո ցա կան տա րի քում, եր-
բեմն ի րար թա քուն նա մակ ներ են գրում, գրքե րից սեր տած բա ռե րով 
դի մում ի րար («հո գուս հա տոր»3, «իմ ա ղավն յակ» և  այլն)։ Սա սի րո 
խոս տո վա նութ յուն չէ. ըստ էութ յան սա պա տաս խան է ու րի շի նա մա-
կի կամ բա նա վոր պար սա վան քի, թե՝ դու քո դա սե րի մա սին հո գա, 
դեռ պստիկ ես, իսկ ին քը հա մոզ ված է, որ կա րող են դա սերն ու սե-
րը հա մա տե ղե լի լի նել։ Ա մեն դեպ քում՝ այս «նա մա կը» ան մի ջա կան 

1 Իր անմիջական նախորդի՝ Հովհաննես Հովհաննիսյանի սիրո երգերը, որոնց 
նա կարող էր ծանոթ լինել նրա 1887 թ. լույս տեսած ժողովածուից կամ մամուլից 
մինչև 1992 թ., մեզ հիմք չեն տալիս խոսելու որևէ ազդեցության մասին՝ ո՛չ ապրումի 
տեսակի, ո՛չ պատկերավորման՝ բացառությամբ մի քանի բառապատկերի։

2 Ս. Հովհաննիսյան, Հովհ. Թումանյանի կյանքի և ստեղծագործության 
պատմությունը (1900-1912 թթ.), Երևան, 2012, էջ 184։

3 Մեկ տարի հետո (1882) գրված «Օրորք» (սևագիր) բանաստեղծության 
մեջ մայրն իր քնած մանկանն է այդպես դիմում՝ «Քնե՛, քնե՛, հոգվույս հատոր, // 
Ուրախություն իմ միակ…» (313):
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ապ րու մի դրսևո րում է և 12-ամ յա պա տա նու՝ իր մտքե րը պարզ ու 
ռիթ միկ չա փա ծո յով ար տա հայ տե լու կա րո ղութ յան վկա յութ յուն։ 
Հատ կա նիշ ներ, որ ան խա թար շա րու նակ վե ցին բա նաս տեղ ծի 
հե տա գա բո լոր գոր ծե րում։

* * *
Իսկ ա հա ճշմա րիտ, բուռն սի րո, «սի րո հրդե հի» ա ռա ջին ար-

տա հայ տութ յուն պի տի հա մա րել ար դեն 18-ամ յա ե րի տա սար դի 1887-
ին գրած բա նաս տեղ ծութ յու նը, որն ու նի հաս ցեա տեր (ար դեն ա սել 
ենք՝ Օլ գան), ո րին սի րա հար ված էր, ու դեռ նշան ված չէին։ Մեզ հա-
սա ծը այդ կո րած բա նաս տեղ ծութ յան վեր ջին ե րեք քա ռա տողն է, բայց 
կա րե լի է ա սել՝ այն թող նում է ա վար տուն բա նաս տեղ ծութ յան տպա-
վո րութ յուն։ Ի դեպ, գրե լուց ե րեք տա րի հե տո՝ 1890 թ., այն գնա հա տել 
է հենց հե ղի նա կը. «Այն քան ինձ դուր ե կավ, որ հետս տա րա կոն սիս-
տոր...» (9, 33)։ Թու ման յա նին այն դուր է ե կել, կար ծում ենք, ոչ միայն 
որ պես ար դեն ան ցած օ րե րի իր սի րո, հո գե հա րա զատ ապ րում նե րի 
ան կեղծ դրսևո րում, այլև որ պես զուտ բա նաս տեղ ծութ յուն, ան կեղծ 
հու զապ րում, սրտի ձայն և վ կա յութ յուն իս կա կան սի րո։ Ին չո՞ւ չէ, նաև 
որ պես կա ռույց ու ներ քին զար գա ցում ու նե ցող բա նաս տեղ ծութ յուն։ 
Հի րա վի, այդ տաս ներ կու տո ղի մեջ նկա տե լի է քնա րա կան հե րո սը, մե-
կը, որ բռնկված է սի րո կրա կով, ու նի իր տեն չան քի ա ռար կան, ու զում 
է, տեն չում է «գրկել, փա րել ու փար վել» նրան (փո խա դարձ գգվանք), 
ա վե լին՝

Ես ու զում եմ հրա տապ
Սաս տիկ սի րով ինձ տան ջել,
Ն րա կրծքին ա նա րատ
Բո ցա վառ վիլ և հանգ չե՛լ (328)։

Ա սել է՝ գրկա խառ նութ յու նը տեն չան քի ա վարտ չէ, իս կա կան սե րը 
սահ ման ներ չի ճա նա չում (« Սե րը չէ մի միայն սահ ման ճա նա չում» 
(373) պի տի գրեր հե տո), նրան ցան կա լի է զգալ նաև այ րող սի րո տան-
ջան քը՝ մեծ սի րո զգա ցո ղութ յու նը՝ մինչև բո ցա վա ռում, մինչև ինք նայ-
րում, մինչև հանգ չում «նրա կրծքին ա նա րատ»։ Այս զգա ցո ղութ յու-
նը, որ բնու թագ րում է «հրա տապ» բառ-պատ կե րով, որ բա ցատր վում 
է՝ կրա կի պես տաք, այ րող, հրա տո չոր հո մա նիշ նե րով (և  այն էլ «սաս
տիկ» ո րո շի չի հա վե լու մով), հո գե բա նա կան նոր դի տար կում էր, իս կա-
պես բա նաս տեղ ծա կան պատ կեր, որ ամ բող ջաց նում է ա ռա ջին եր կու 
տո ղե րում հայտ նած ցան կութ յու նը՝ « Սեր եր գե լու», այն էլ «սրտանց» 
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(«սրտիս խոր քե րեն» պի տի ա սի հե տա գա յում «Աղ թա մա րի կղզում» 
բա նաս տեղ ծութ յան մեջ), եր գե լու և «վառ վե լու» սի րած աղջ կա «ա նա
րատ» (ու րիշ սի րո կրա կով չայր ված) կրծքին։ Ամ բող ջա կան պատ կե րը 
նույ նե րանգ հու շում ներ էլ ու նի, հի շենք Սա րո յի և Ա նու շի թա քուն հան-
դիպ ման վեր ջին դրվա գը. Ա նու շի «տրտունջ ներն» ու Սա րո յի «հա վաս-
տիա ցում նե րի» վեր ջին ա պա ցույ ցը՝ «Ա՜խ, Ա նո՜ւշ, Ա նո՜ւշ, ա նաստ
ված Ա նո՜ւշ» // Ար բե ցա՜ծ, ա նո՜ւժ // Հա ռա չեց հո վիվն ու սրտին 
ըն կավ // Հալ վե ցա՜վ, հան գա՜վ...» (հա տոր 3, էջ 88)։ 

Բա նաս տեղ ծութ յան վեր ջին քա ռա տո ղում քնա րա կան հե րո սի 
կեր պա րի մի ու րիշ լրա ցում էլ կա՝ նրա դրա ման. իր սի րած աղջ կան 
գրկե լուն, «ա նար գել» սի րե լուն խան գա րող ներ էլ կան։ Ու հենց նրանց 
է դի մում՝ « Թո ղե՛ք... Թո ղեք ինձ միայն սեր եր գել», գրկել, սի րել... 
Հաս կա նա լի է՝ մար դիկ են ար գե լող նե րը, բար քե րը՝ ա զատ կամ քի, 
ա զատ սի րո կաշ կան դիչ նե րը։ Հե տո։ Սա սի րո հա սա կի այն տա րիքն է, 
որ խնդրում է թող նել «միայն սեր եր գել»։ Ճիշտ նույն տա րի քում (1893-
ին) Ի սա հակ յա նը գրեց « Գի շերն ե կավ, զով հովն ըն կավ» բա նաս տեղ-
ծութ յու նը, որ հե տո իր ա ռա ջին գրքի սկզբում դրեց՝ « Հա ռա ջա բա նի 
տեղ» խո րագ րով, որ հաս տա տում էր իր պոե զիա յում սի րո եր գի ա կա-
մա գե րա կա յութ յու նը՝ « Միայն սի րո լա րը մնաց // Սր տիս ան հուն 
խոր քե րում»1։

1890-92 թթ. գրված և հատ կա պես ա ռա ջին եր կու գրքե րում տեղ 
գտած մի շարք սի րա յին բա նաս տեղ ծութ յուն ներ շա րու նա կում են «Ես 
ու զում եմ սեր եր գել»-ի ո գին, միայն թե սրան ցում հե րո սը իր խոս-
քը հղում է սի րած էա կին, ան մի ջա բար նրան է պատ մում իր զգաց-
մունք նե րի մա սին, նրա՛ ա ռաջ է բա ցում իր «բո ցա վառ» սիր տը, իր 
սի րո սահ ման նե րը։ Ալ բո մա յին մի քա ռա տո ղի մեջ, որ վեր նագր ված է՝ 
( Հատ ված), ու հայտ նի չէ, թե ինչ բա նաս տեղ ծութ յու նից է հատ վա ծը, 
Թու ման յանն ա սում է.

.... Ա մեն բան երկ րում ու նի մի սահ ման,
Որ տե ղից որ նա ետ է նա հան ջում.
Ան նա հանջ է միայն սիր տը սի րա հար,
Սե րը չէ մի միայն սահ ման ճա նա չում... (373)։

Թու ման յա նի այս եր գե րում «սի րա հար սիր տը» իս կա պես նվիր վա-
ծութ յան, ձգտու մի, տեն չի, կա րո տի սահ ման ներ չի ճա նա չում, սահ-
մա նը մա հից էլ այն կողմ է (հի շենք նաև ու հատ կա պես պոեմ ներն ու 
բալ լադ նե րը)։ Այս պես, «Ն րան» խո րագր ված բա նաս տեղ ծութ յան մեջ 

1 Ավ. Իսահակյան, Երկերի ժողովածու, հատոր 1, Երևան, 1973, էջ 39։
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(67) իր «բո ցա վառ» սի րուն փո խա դարձ սեր է ակն կա լում հե րո սը «Ես 
ու զում եմ...»-նե րի ամ բողջ շար քով։

Ես ու զում եմ, որ քո ան մեղ
Սիր տը թնդար ինձ հա մար,
Եվ հա վիտ յան վառ վեր այն տեղ
Միայն իմ սե րը բո ցա վառ։

« Միայ նը» ինչ-որ տեղ ա սես խան դի, թե «սե փա կա նա տի րութ յան» 
ե րանգ էլ ու նի («Ես ու զում եմ, որ ինձ նման էլ չսի րեր մե կը քեզ»), 
թեև դեմ չէ, որ բո լո րը «ա սեին միա բե րան, թե դու ի րավ հրեշ տակ 
ես»։ Իր ցան կութ յուն-պա հանջ նե րը հիմ նա վո րում է իր ան սահ ման սի-
րո հա վաս տիա ցու մով.

Ես ու զում եմ, որ օրն ի բուն
Ապ շած նա յեմ աչ քե րիդ,
Ինձ մո ռա ցած, կոր չեմ ան հուն
Խո րութ յան մեջ հա յաց քիդ։

Իսկ ե թե մահն այն ժա մի մեջ
Ինձ մո տե նար, օ՜, սեր իմ,
Ես կու զեի քո սի րա տենչ
Կուրծքդ լի ներ ինձ շի րիմ։

Բա նաս տեղ ծութ յու նը խո րագր ված է «Ն րան», ա սել է՝ կոնկ րետ 
հաս ցեա կան չէ, և պետք է ըն դու նել պար զա պես որ պես սի րա հար ված 
մի պա տա նու ան սահ ման սի րո ինք նա բուխ խոսք, որ ըն թաց քի ներ-
քին զար գա ցում ու նի, բա նաս տեղ ծա կան ի մաս տա կիր մի քա նի պատ-
կեր ներ ու մակ դիր ներ, ինչ պես «ան մեղ սիրտ», որ ու նակ է «թնդա
լու», «բո ցա վառ սեր»՝ նրա սրտում «հա վիտ յան վառ վող», հա յաց-
քի «ան հուն խո րութ յուն», «սի րա տենչ կուրծք» և  այլն։

***
Սի րած աղջ կա նկատ մամբ սի րո ու հմայ վա ծութ յան և խոս տո վա-

նութ յան՝ եր ջան կութ յան («ու րա խութ յան») պա հե րի դրսևո րում ներ 
են «Երբ խո սում էիր...», « Խոս տո վա նութ յուն», «Ու րու», « Սի
րե լի ա չեր» բա նաս տեղ ծութ յուն նե րը։ Ա հա նա հի շում է սո վո րա կան 
հան դիպ ման մի պահ («Երբ խո սում էիր...»). աղ ջի կը խո սում է, ինչ-
որ բան է պատ մում, կար ևոր էլ չէ, թե ինչ, իսկ ին քը «ար բած» նրա 
«շնչից», «հափշ տակ ված»՝ նրան է նա յում, դեմ քին, շար ժում նե րին, 
բա ռե րը ա սես ի մաստ չու նեն, հնչում են որ պես հո գե պա րար մե ղե դի, 
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ա սես գա լիս են հեռ վից, ինչ պես հուշ կա պա րիկ նե րի կա խար դան քի եր-
գը, հմա յում են. սի րո հո գե կան զմայ լան քի պահն է։ Ակն դետ, հափշ-
տակ ված նա յում է և՝

Իմ հո գին մե նակ այն էր գրա վում,
Թե ինչ պես էին շարժ վում բոր բոք ված
Թեր թիկ նե րը քո վար դա գույն շրթանց.
Ինչ պես աչ քե րըդ արտ ևա նուն քիդ
Ստ վեր նե րի մեջ որ պես ծով հան գիստ,
Մերթ լցվում էին խա ղաղ հրա պույ րով,
Մերթ վառ վում էին կեն դա նի հրով... (100)։

(Ընդ մի ջե լով՝ ա սենք, որ սա տպա վո րիչ և  ինք նա տիպ բա նաս տեղ-
ծա կան հա մե մա տութ յուն-պատ կեր է, և շա րու նա կենք)

Այն պես էր թվում՝ ե րա զում էի,
Եվ իբրև հեռ վից ես լը սում էի
Մի նոր մե ղե դի ա նո՜ւշ, ան բար բառ...

Եվ ա հա աղ ջի կը ա վար տել է իր պատ մութ յու նը, դա դա րել է 
«ա նո՜ւշ, ան բար բառ» ձայ նի մե ղե դին, ու տղան լոկ մի խնդրանք ու-
նի, որ մեկ տո ղով, շատ դի պուկ, եզ րա փա կում է բա նաս տեղ ծութ յու նը՝ 
«Ա՜հ, նո րից խո սիր, բայց եր կա՜ր, եր կար...»։

Ա հա և սի րո մի ու րիշ խոս տո վա նութ յուն, որ հենց այդ պես էլ վեր-
նագր ված է՝ « Խոս տո վա նութ յուն» (101)։ Այս տեղ ոչ թե սի րած էա-
կի կրծքին մեռ նե լու պատ րաս տա կա մութ յունն է («Ն րան»), այլ սի րող 
սրտե րի միմ յանց փո խա դարձ լրա ցու մը և նույ նա ցու մը ըն դա մե նը եր-
կու պատ կե րի հի շա տա կու մով.

Քո աչ քե րում, որ փայ լում է,
Հո գուս հուրն է մշտա վառ,
Իսկ ժպիտդ, որ բաց վում է,-
Սր տիս բերկ րանքն անս պառ։

Այս փո խա դար ձութ յու նը սեր, կյանք և  եր ջան կութ յուն են նշա նա-
կում, մա նա վանդ, որ դրանք լիա ռատ են ու տևա կան, հու րը՝ «մշտա
վառ», բերկ րան քը՝ «անս պառ»։ Այդ պես է, երբ կան նրա աչ քե րը, 
շուր թե րը, որ ի րենց փայ լով, ժպի տով՝ հե տա դարձ, վառ են պա հում 
այդ հուրն ու բերկ րան քը, իսկ ե թե նա չկա, ա նի մաստ է այլևս ապ րե լը, 
մե կի մա հը նաև մյու սի մահն է (հի շենք Ա նու շի վախ ճա նը), և դա բա-
նաս տեղ ծը հա մա րում է «մի՛ մահ»։

Երբ որ հանգ չի հուրն աչ քե րիդ
Եվ շրթունքդ կար կա մի,
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Կը մե ռա նի նաև գե րիդ...
Եվ մեզ մի մահ կը տա նի (101)։

Սի րող սրտե րի փո խա դարձ միաս նութ յան, գո յութ յան ի մաս տա-
վոր ման այս դի տար կու մը հե տա գա՝ դա րասկզ բի մեր պոե զիա յում պի-
տի շա րու նակ վեր այլ ե րանգ նե րով ու զար գա ցում նե րով՝ «Ես էլ դու եմ՝ 
ես չկամ...» ( Տեր յան), «Ու չլի նի, ու չլի նի դու և  ես...» ( Չա րենց)։

Հ մայ վա ծութ յան, բոր բոք սի րո, կա րո տա բաղձ մտա ծու մի («ու րա
խութ յան» պա հեր) մի այ լա զան դրսևո րում է «Ու րու» բա նաս տեղ-
ծութ յու նը՝ վաղ շրջա նի այն քիչ գոր ծե րից մե կը1, որ հո գե հա րա զատ 
մնաց բա նաս տեղ ծի սրտին ու գե ղա գե տի ճա շա կին նաև հա սուն տա-
րի քում, ու վե րամ շա կե լով այն զե տե ղեց և՛ 1903-ի, և՛ 1908-ի ժո ղո վա-
ծու նե րում։

Որ պես օր վա մտա ծում նե րի շա րու նա կութ յուն՝ մի աղ ջիկ, որ պես 
տե սիլ, հայտն վել է ա հա ու ամ բողջ գի շեր իր չա րաճ ճի խա ղե րով ան-
հան գիստ է ա րել սի րա հար ված պա տա նուն։ Մերթ թևա տա րած ու զում 
է գրկել, մերթ ու րո ւի պես սա հե լով հե ռա նում է, փախ չում, մերթ ծի ծա-
ղի կար կաչն է հնչում, մերթ՝ «սի րած եր գի» մե ղե դին, ա պա գի շեր վա 
մթնում հե ռա ցող ուր վան կարն է։ Սի րո ուր վա կանն է, մի «չքնաղ ու
րու», ան ծա նոթ դեմ քով, և տ ղան ոչ թե տրտնջում է, որ նա ի րեն զրկել 
է քնից, այլ հա ճո ու ցան կա լի է այդ ան հանգս տութ յու նը, չա րաճ ճի սի-
րա խաղ, ո րով հետև ե րա զում է, ու զում է, որ նա լի նի իր «սի րու նը»։ Եվ 
հարց ման մեջ՝ « Դո՞ւ ես, իմ սի րո՛ւն, // Այն չըք նաղ ու րուն, // Որ 
զըր կում է ինձ // Գի շեր վա քը նից», կա և  իր հա մոզ մուն քը, թե՝ ա յո՛, 
նա՜ է, էլ ու րիշ՝ ո՞վ, և ցան կութ յու նը՝ լսե լու նրա դրա կան պա տաս խա-
նը սի րո մի ժես տով։ Ու րեմն և՛ հարց, և՛ ակն կա լիք պա տաս խան, ու 
սրա նով է հիմ նա վոր վում ա ռա ջին այս քա ռա տո ղի կրկնութ յու նը որ-
պես եզ րա փա կիչ քա ռա տող։ Հետ ևա բար կար ևոր չէ այս հարց ման 
ժա մա նա կը. ան քուն գի շե րից ան մի ջա բար հե տո՞ է, ինքն իր մտքո՞ւմ՝ 
սի րած աղջ կա պատ կե րի առջև, թե հե տո նրան ուղղ ված նա մա կում, 
թե՞ ան մի ջա կան սի րո խոս տո վա նութ յան մի յու րա հա տուկ ձև  է, ա սե-
լու, թե սե րը զրկել է ի րեն քնից, չգի տե ով է այդ ու րուն, որ ան հան-
գիստ է ա րել ի րեն և  ակն կա լում է փո խա դարձ «ան հանգս տութ յան» 
հա վաս տիա ցում։ Նր բե րանգ նե րի այս բազ մա շեր տութ յու նը մի պարզ 
բա նաս տեղ ծութ յան մեջ՝ այն դարձ նում է տպա վո րիչ, հետ ևա բար՝ գե-
ղար վես տա կան ար ժեք։

1 Գրվել է 1891 թ., 1899 թ. «Թատրոն» հանդեսում տպագրվել է «Սիրո տեսիլներ» 
վերնագրով, գրքում՝ «Ուրու»։
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Դի տար կե լի է, որ և՛ ընդ հան րա պես սի րո, և՛ սի րած աղջ կա բա րե-
մաս նութ յուն նե րի նկատ մամբ բա նաս տեղ ծը ո րո շա կի պաշ տա մունք 
ու նի, գո վեր գում է մա քուր, փո խա դար ձո րեն միմ յան ցով տար ված, հա-
յացք նե րով ի րար գուր գու րող սի րա հար նե րի սե րը, զմայ լե լի գե ղեց կութ-
յու նը՝ հա մե մա տե լով այն բնութ յան գե ղեց կութ յուն նե րի հետ (« Մի՞ թե 
գե ղե ցիկ կնո ջից ա վե լի սրտա ռուչ երգ կա»,– գ րում է Թու ման յանն 
իր մի նա մա կում, 9,233)։ Թող որ այդ բա նաս տեղ ծութ յուն նե րի մի մասն 
էլ ար վես տի ա ռու մով հղկված չեն, բայց դրանց մեջ սի րո զգա ցու մի, հո-
գե կան ապ րում նե րի սի րուն պա հեր ու տպա վո րիչ պատ կեր ներ կան։ 

Դի մե լով իր սի րե լիի «սի րե լի ա չեր»-ին, «սևո րակ ա չեր»-ին, ո րոնք 
«վառ ված աստ ղե րով» «մութ գի շե րի» հետ է հա մե մա տում, խոս-
տո վա նում է, որ դրանք ոչ թե պետք է համ բու րել, այլ «ապ շած պաշ
տել», ո րով հետև ան դի մադ րե լի հրա պու րան քով իր սիրտն են թա-
փան ցում «և ճմ լում այն քան քաղցր, դու րե կան» և  որ «սի րա տենչ 
սրտի ջերմ խո սա կից ներ» են։ Հի շենք, որ մի քա նի տա րի հե տո, 
գրե թե նույն տա րիքն ու նե ցող Ավ. Ի սա հակ յա նը «սև  աչ քե րը» դարձ-
յալ պի տի հա մե մա տեր «մութ գի շե րի» հետ («էն մութ ան ծեր գի շեր 
է»), բայց ա ռանց աստ ղե րի, ա վե լին՝ այն տեղ «չար քեր շատ կան», ու 
հենց նրանք են իր սիր տը «ա րունծով» դարձ րել1։

Սի րո ապ րու մի մի ու րիշ հո գե վի ճակ էլ կա, որ հա ճա խա դեպ է 
պատ կեր վել մեր պոե զիա յում, սկզբնա պես նաև Թու ման յա նի մի քա նի 
եր գե րում՝ սպա սու մի, կա րո տի, հան դիպ ման ե րա զան քի քաղցր ու հո-
գե պա րար ապ րու մը։ Ա հա՝ մե կը դրան ցից.

Սըր տիս թա գու հի,
Կա րո տել եմ քեզ.
Ա՜խ, ի՜նչ կը լի նի
Հան կարծ հայտ նը վես
Եվ, թե կուզ իս կույն
Դարձ յալ չը քա նաս,
Ինչ պես գի շեր վան
Կար ճատև ե րազ։
Միայն թե տես նեմ
Պատ կե րըդ մեկ էլ,
Միայն թե ա սեմ՝
Ո՜նց եմ կա րո տել (124)։

1 Տե՛ս Ավ. Իսահակյան, Երկերի ժողովածու, վեց հատորով, Երևան, 1973, հ.1, էջ 
77։
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Ըն դա մե նը տաս ներ կու չա փա տող, որ կա րող էր դառ նալ նաև վեց 
տող (հան գա վո րումն էլ է հու շում) թու ման յա նա կան պար զութ յամբ 
աս ված մի պարզ ցան կութ յուն՝ ուղղ ված ի րե նից հե ռու գտնվող սի-
րած էա կին, և  ըն թեր ցո ղին հաս կա նա լի է դառ նում սի րա հա րի կա րո-
տի, սպաս ման, սիր տը աղջ կա ա ռաջ բա ցե լու ցան կութ յան չա փը հենց 
միայն այն քան տպա վո րիչ՝ «Ո՜նց եմ կա րո տել» վերջ նա տո ղից և  այն 
սրտա բուխ հնչե րան գից, որ հա ղոր դում է այս եր կա րաց ման նշա նը։ 
Իսկ այս տո ղի կռվա նը ըն դա մե նը մի ցան կութ յուն է («ա՜խ, ինչ կլի
նի» ա ղեր սով), որ աղ ջի կը գեթ մի պահ հայտն վի, մեկ ան գամ էլ տես-
նի նրա պատ կե րը. և  ի րեն թվում է, թե այդ պա հը բա վա րար է՝ ա սե-
լու, ա պա ցու ցե լու, հաս կաց նե լու հա մար, թե՝ ո՜նց է կա րո տել։ (Ա կա մա 
հի շում ես սպաս ման, կա րո տի ու րիշ տպա վո րիչ տո ղեր՝ գրված հե տո 
այ լոց կող մից՝ « Գա՜ր ինձ հան կարծ հե ռա գիր, թե դու գա լիս ես, գա-
լի՜ս...» ( Տեր յան), « Ձեռն ի ծնոտ սպա սե ցի իր գա լուն... կա րո տը սերս 
ար յու նեց...» ( Վա րու ժան), « Քու հի շա տակդ այս գի շեր զիս լա լու չափ 
կը հու զե...» ( Թե քե յան)։ Այս և  այլ զու գադ րում նե րը (նաև նա խորդ և 
հե տա գա) թերևս հաս տա տումն են այն մտքի, թե թու ման յա նա կան 
տո ղե րը, հո գե բա նա կան դի տում նե րը հու շում ներ են տվել հե տա գա 
հայ բա նաս տեղծ նե րին:

Ս պաս ման, կա րո տի ջերմ թե շի կա ցած զգա ցու մը սի րա հա րի հա-
մար նաև յու րօ րի նակ քաղցր տա ռա պանք է, հիա ցուն քի ար ժա
նի, բայց թող զար մա նա լի չթվա (և  ոչ էլ տա րա կու սե լի) սի րո պատ ճա-
ռով տա ռա պող հո գի նե րի մա սին ա ռան ձին պատ կեր նե րում նույն պես 
բա նաս տեղ ծի «հիաց մուն քի» դրսևո րու մը։ Ա հա, մի ե րի տա սարդ աղ-
ջիկ (« Ռո մանս» բա նաս տեղ ծութ յան «հե րո սու հին» (107), որ կորց րել 
է իր սե րը (պատ ճառ նե րը հայտ նի չեն) գտել է մի հա րա զատ հո գի (բա-
նաս տեղ ծին), բա ցել է սիր տը ու լա լով պատ մում է իր վիշ տը։ Սև աչ-
քե րից վճիտ ար ցունք ներն ա ռա տո րեն թափ վում էին կրծքին, « Նուրբ 
շրթունք նե րը այր վում էին // Մա տաղ սրտի կրա կից...»։ Պատ կե-
րը ճնշող է, ող բը՝ սրտաճմ լիկ («Ա՜խ, չար տաս վել ես չեմ կա րող // 
Ծանր է ապ րել սի րա զուրկ....»), մինչ դեռ բա նաս տեղ ծը մեզ ա սում 
է՝ «Ես ակ նա պիշ լսում էի // Այն պատ կե րով հիա ցած...»։ Մի՞ թե։ 
Կույ սի այդ պա հի պատ կե րը կա րո՞ղ է հիաց մունք ա ռա ջաց նել։ Պարզ-
վում է՝ կա րող է, ե թե ըն դու նենք «տա ռա պան քի գե ղեց կութ յուն» գե-
ղա գի տա կան կա տե գո րիան (հի շենք՝ « Դա րե րու կյան քը կ ՚եր գեմ, 
հա նուն հա ճույ քի և տա ռա պան քի գե ղեց կութ յան»՝ Վա րու ժա նի 
շուրջ եր կու տաս նամ յակ հե տո գրած « Հե թա նոս եր գե րի» բնա բա նը)։ 
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Սի րո կորս տի, սի րա զուրկ ապ րե լու ցա վը խո րա պես ող բա ցո ղը գե-
ղե ցիկ է թվում նաև իր ող բի մեջ, սրտա բուխ ար ցուն քի կա թիլ նե րով 
ո ղող ված դեմ քը, «սրտի կրա կից այր վող նուրբ շրթուն քը» դառ-
նում են հա մակ րե լի, սի րե լի, ան գամ հիաց մուն քի ար ժա նի։

Մի այլ բա նաս տեղ ծութ յան մեջ («Օր. Բ-ին», էջ 116), որ ժա մա նա-
կին տպագր վել է միայն մա մու լում, կար դում ենք.

Դու ար տաս վում ես և քո ծան րա վիշտ
Սր տից լճա ցած ար ցուն քի տա կից
Փայ լում է միտ քը բո ցոտ աչ քե րիդ – 
Խե լոք տրտմութ յուն և քն քուշ թա խիծ.
Եվ այդ ա ռա վել վեհ ու սի րուն է...,

քան... տպա վո րիչ հա մե մա տութ յու նը բնա պատ կե րի հետ է՝ ամ-
պա մած գի շե րին շո ղա ցող փայ լա կը «ցո լա նում է խա ղաղ ջրե րի 
խո րին հա տա կում»։ Ա յո, կա րող է «ա ռա վել վեհ ու սի րուն» լի-
նել կույ սի՝ ար տաս վող, տրտմութ յուն ու թա խիծ ար տա հայ տող դեմ-
քը։ Հա մաս տե ղի «Ա ռա ջին սեր» վի պա կի հե րո սու հին, ծնող նե րի ու 
հա րևան նե րի ներ կա յութ յամբ, ան խոս, հա յաց քով հրա ժեշտ է տա լիս 
սի րած տղա յին։ « Հեղ մը միայն ի րար նա յե ցան...», «թար թիչ նե րուն 
վրա կա թիլ մը ար ցուն քին դո ղը կար...», «Ն կա տե ցին նաև, որ Մա-
րա նը ա վե լի սի րու նա ցեր էր.... և  ա վե լի գե ղե ցիկ էր տխրութ յան մեջ։ 
Տխրութ յո՞ւնն ալ այդ քան գե ղե ցիկ կրնա ըլ լալ»1 (Ընդգծ.-Վ.Գ.)։ 
Ա յո, կա րող է լի նել նաև տխրութ յան, ցա վի, տա ռա պան քի գե ղեց կութ-
յուն։ Թու ման յանն այդ պես է մտա ծել դեռ 1892 թվա կա նին՝ Հա մաս տե-
ղից շուրջ յոթ տաս նամ յակ ա ռաջ:

***
Եվ կա նաև ի րա կան տա ռա պան քը՝ մեր ժու մի, բա ժան ման, սի րո 

կորս տի, ինք նազր կու մի, «ան սեր», «սի րա զուրկ» ապ րում նե րի հե-
տաքր քիր նրբե րանգ նե րով, որ ե թե ան գամ մտո րում նե րի տե ղիք է տա-
լիս, ըն թեր ցո ղին փո խան ցում է քնա րա կան հե րո սի տրտմութ յու նը, 
հու զու մը, ցա վը, հո գե կան դրա ման։

Այս պես, դեռ ա ռա ջին գոր ծե րից մե կում (« Նե րի՛ր, ով կույս», էջ 
41) հե րո սը նե րո ղութ յուն է խնդրում նո րա տի աղջ կա նից իր ան միտ 
ա րար քի, պա տա նե կան հա սա կում իր ան մեղ սի րա խա ղի հա մար, 
ո րին նա հա վա տա ցել է, նե րո ղութ յուն է խնդրում, որ «ան գի տութ յամբ» 
պատ ճառ է դար ձել նրա հո գե կան փո թոր կում նե րին, ար ցունք նե րին, 

1 Համաստեղ, Հայաստանի լեռներու սրնգահարը, Եր., 1989, էջ 573։ 
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որ քնքուշ սիր տը մատ նել է վշտե րի։ Ան կեղծ զղջու մով խոս տո վա նում է 
իր սխա լը։ Այս զղջու մի ու ներ ման հայ ցու մի մեջ ազն վութ յան մի նուրբ 
ե րանգ կա, որ կա րող է և ներ ման հույս ներշն չել։ Ան կեղծ կա րեկ ցան քը 
«խաբ ված» կույ սի տա ռա պան քի նկատ մամբ և կույ սի հու սա հա տութ-
յան, ցա վի ապ րու մը, ին չու չէ, նաև սա հուն, ռիթ միկ բա նա տո ղերն էին 
եր ևի պայ մա նա վո րել այն օ րե րին այս պարզ բա նաս տեղ ծութ յան ըն-
դու նե լութ յու նը ե րի տա սարդ աղ ջիկ նե րի շրջա նում, որ, ինչ պես ար դեն 
ա սել ենք, եր գում էին «մի շատ դու րե կան ե ղա նա կով»։ Ն շա նա կում 
է ինչ-որ գրա վիչ մի բան կար, չէ՞, նրա նում, որ երգ էր դար ձել։

Բա ժան ման ցա վի մի այլ հե տաքր քիր նրբե րանգ կա րող ենք տես-
նել «Հ րա ժեշտ» (96) բա նաս տեղ ծութ յան մեջ։

Այս տեղ ա հա կը բա ժան վենք,
Մ նաս բար յավ, սի րե լի.
Այս պես ես չեմ ցա վել եր բեք
Դառ նութ յու նով սիրտս լի։

Մ նաս բա րո վի՞ խոս քեր են, թե՞ բա րի ճա նա պար հի, քա նի որ բա-
ժան վում է ան հան գիստ տագ նապ նե րով՝ չգի տի, թե ո՞ւր է գնում իր 
սի րե լին, ի՞նչ է սպաս վում նրան («կաս կած նե րով ես դո ղում եմ...»), 
միակ հույ սը՝ « Թող պաշտ պա նի քեզ աստ ված»։ Իսկ սի րե լիին ըն-
դա մե նը եր կու խոս տո վա նութ յուն ու նի, թե ա ռանց նրա իր «տխուր 
կյան քի օ րը տա րի կդառ նա», և նա ուր էլ լի նի, իր հո գին նրա «շուր
ջը պի տի թրթռա»։ Եվ հի շե ցում ու պատ վեր. « Բայց միշտ հի շիր, // 
Որ քեզ շատ եմ կա րո տել, // Եվ տե սութ յան ժա մի հա մար // Չ մո
ռա նաս ա ղո թել»։

Ի՞նչն է ա ռանձ նա հա տու կը բա ժան ման այս հրա ժեշ տի մեջ։ Ան-
հայտ է բա ժան ման պատ ճա ռը։ Սո վո րա կան բա ժա նո՞ւմ է, մե կը մեր-
ժե՞լ է մյու սին։ Սի րե լին լքե՞լ է ի րեն և  ին քը մշտատև սի րո հա վաս-
տիաց ման խոս քե՞ր է ա սում։ Ար ձա գանք էլ չկա, չկա մե ղադ րանք ու 
ար դա րա ցում։ Գու ցե՞ ար դեն փո խա դարձ հա մա ձայ նեց ված բա ժա-
նում է։ Թ վում է, թե սա մնաս բա րո վի, հրա ժեշ տի նա մակ է։ Եվ կար ևոր 
չէ, թե ով է մե ղա վո րը։ Կ յանք է։ Այդ պես ե ղավ։ Կար ևո րը, բա ժան ման 
պատ ճա ռած ցա վի զգա ցումն է, դառ նութ յու նով լի սրտի ան հան գիստ 
տրո փը ա նո րոշ ա պա գա յի նկատ մամբ, կա րո տի ու սի րո մշտատ ևութ-
յան հաս տա տու մը, կրկին «տե սութ յան» հա վա տը։ (Ո՞վ էր մե ղա վոր 
Դի լա նի ու Սո նա յի սի րո պատ մութ յան ող բեր գութ յան հա մար։ Ու դա 
չի կար ևո րել Բա կուն ցը։ Կ յանք էր, այդ պես ե ղավ։ Կար ևո րը սի րո հա-
րատ ևութ յան գա ղա փարն է, բա ժան ման, ցա վի, տան ջող կա րո տի, 
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քաղցր հի շո ղութ յան տևա կա նութ յու նը, սի րո, ին չո՞ւ չէ, նաև տա ռա-
պան քի գե ղեց կութ յու նը)։

Թու ման յա նի բա նաս տեղ ծութ յուն նե րի հիմ քում, լի նի մի պարզ 
մտո րում կամ խոր հուրդ, թե բա ժան ման պատ մութ յուն, և կար ևոր չէ՝ 
ով է մե ղա վո րը, մշտա պես կա ափ սո սան քի, ցա վի ապ րու մը, որ եր-
բեմն էլ վե րա ճում է տա ռա պեց նող դրա մա յի։

Սի րո մա սին մի պարզ խոհ ու խոր հուրդ է 1894-ին գրված, ա պա 
« Դաշ նակ ներ»-ում ու 1908 թ. ժո ղո վա ծո ւում տեղ գտած «Ես ա սա
ցի...» բա նաս տեղ ծութ յու նը (147).

Ես ա սա ցի. « Դու ծաղ կում ես,
Որ պես շքեղ մի գա րուն,
Եվ բո լո րը ինչ որ ու նես,
Կ յանք է թո վիչ ու սի րուն...
Մե նակ, ափ սո՛ս, սիրտդ է մե ռած,
Մե նակ նա է չոր քեզ նում...»։
 Նա հա ռա չեց ու ինձ ա սաց.
« Մե նակ սիրտս չես տես նում»։

Այն, որ խոր հուրդ է տա լիս տես նել ոչ միայն ար տա քի նը, այլև հո-
գին, դա մի պարզ խոր հուրդ է, բայց հու շումն այն է, թե ին չո՞ւ է «հա
ռա չան քով» ա սում՝ « Մե նակ սիրտս չես տես նում»։ (« Հոն ին չե՜ր 
կան»,–  ա սում էր Դուր յա նը)։ Գու ցե մոխ րա ցող սի րո կրակ ու տա ռա-
պանք, գու ցե հու սալ քութ յուն, վիշտ, գու ցե թա քուն պահ ված ու դեռ 
չխոս տո վանած սեր, գու ցե գի տակ ցո րեն իր սի րուց հրա ժար վե լու 
պատ ճա ռով «չոր» վե րա բեր մունք։ Այս «ան գի տութ յունն» է, որ բա նաս-
տեղ ծին թե լադ րում է ա ռանձ նաց նել ու կար ևո րել վեր ջին եր կու տո ղը՝ 
պա տաս խա նը հանձ նե լով ըն թեր ցո ղի եր ևա կա յութ յա նը։ Ու սա է հենց, 
որ այս փոք րիկ չա փա ծո խոր հուր դը բա նաս տեղ ծութ յուն է դարձ նում։

Մի այլ խորհր դի մեջ («Ժպ տուն աչ քեր», էջ 148) բա նաս տեղ ծը 
զգու շաց նում է՝ « Դու մի հա վա տա ժպտուն աչ քե րին», ո րով հետև 
« Շատ ան գամ նրանք ծա ղիկ ներ են վառ՝// Բու սած կո րըստ յան 
ան դուն դի ծե րին,// Միա միտ մարդ կանց քա շե լու հա մար»։ Պատ-
կեր-հա մե մա տութ յու նը տպա վո րիչ է, բայց հա մո զի չը մյուս քա ռա տողն 
է, սե փա կան կեն սա փոր ձով հաս տա տու մը, թե «պատ րան քով հար
բած»՝ մի ան գամ գեր վել է մի «ժպտուն աչ քե րի», տանջ վել է եր կար, 
տա ռա պել «խաբ ված», «ու որ քան սըր տում գան գատ ներ ու նի»։ 
Հա մո զի չը շա րու նա կութ յունն է, ուր խոր հուր դը կրկնվում է՝ «մի հա վա-
տա»-ն փո խե լով «մի խաբ վիր»-ի, ո րով հետև եր բեմն էլ այդ ծա ղիկ նե-
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րը «ծլում են սրտի ա վե րակ նե րից //Տ խուր հա տա կը ծած կե լու 
հա մար», և  այդ ա վե րակ ված սիր տը ի րենն է՝ «տա ռա պած մի մար
դու», որ «հա ճախ էն պես ժպտում է զվարթ»։ Այս տեղ տպա վո րո ղը 
պատ րա նա թափ, խաբ ված հո գու խոս քի մեջ «ա վե րակ ված», ցա ված 
սրտի տխուր մե ղե դին է։

ՄԵՐԺՎԱ՞Ծ ԹԵ՞ ՄԵՐԺԱԾ ՍԵՐ
Թու ման յա նի սի րո եր գե րի մա սին գրող նե րը, ա ռա վե լա պես ու շադ-

րութ յուն դարձ նե լով նրա « Դու քո ճամ փե՛ն գնա, քույ րի՛կ...» և « Պան-
դուխտ եմ, քույ րիկ...» բա նաս տեղ ծութ յուն նե րի վրա, քիչ թե շատ ընդգ-
ծու մով, հան գել են այն կար ծի քին, (որ Մ. Մկր յա նինն էր), թե, ճիշտ է, 
« Թու ման յա նը եր բեմն էլ եր գում է «սի րե լի ա չեր» և չք նաղ «ու րու ներ»..., 
բայց միև նույն է, ընդ հան րա պես նա հա վատ չի տա ծում «ժպտուն աչ-
քե րին...», ուս տիև սի րո եր գե րի հիմ նա կան մո տի վը մնում է իր կող մից 
մերժ ված և մո ռաց ված սե րը»1։ «Իր կող մից մերժ ված և մո ռաց ված սի-
րո» բնու թագ րութ յա նը կանդ րա դառ նանք քիչ հե տո, բայց նաև ա սենք, 
որ դա ի րա պես նրա «սի րո եր գե րի հիմ նա կան մո տի վը» չէ։ Սի րո ապ-
րում նե րի, սի րո հո գե բա նութ յան, սի րող էակ նե րի հա րա բե րութ յուն նե-
րի տար բեր պա հե րի դրսևո րում ներ կա րող ենք տես նել Թու ման յա նի 
սի րո եր գե րում։ Վե րը, ար դեն դի տարկ ված գոր ծե րում, մենք տե սանք 
և՛ հիա ցում սի րած էա կի նկատ մամբ («չքնաղ ու րու», «ի րավ հրեշ-
տակ ես», «սրտիս թա գու հի») և՛ «բո ցա վառ սի րո» խոս տո վա նութ յուն, 
և՛ կա րո տա բաղձ կանչ, և՛ գո վերգ գե ղեց կութ յան՝ «սևո րակ ա չե րի», 
և՛ տագ նապ, և՛ թա քուն, սրտի խոր քե րում պա հած սեր, որ եր բեք չի 
հայտ նե լու աշ խար հին, և՛ տրտմութ յուն, և՛ ցավ։

Ինչ վե րա բե րում է «մեր ժած ու մերժ ված» սի րո հար ցին, ա սենք, որ 
մերժ ված կամ դա ված սի րո պատ ճա ռով ստա ցած ցա վի եր գերն ա վե լի 
շատ են, քան այս պես կոչ ված՝ «իր կող մից մերժ ված» ըն դա մե նը եր կու 
եր գե րը։

Այս պես՝ « Մի՛ ո րո նիր» ըն դա մե նը ութ տող ու նե ցող բա նաս տեղ ծութ-
յու նը, որ տեղ է գտել հե ղի նա կի ե րեք ժո ղո վա ծու նե րում (1896,1903, 
1908 թթ.), մերժ ված սի րո մի պատ մութ յուն է։

Մի՛ ո րո նիր մի ժա մա նակ
Ար հա մար հածդ՝ այս կրծքի տակ,
Հա ռա չան քով դուրս թռավ նա,
Ու դա տարկ է տե ղը հի մա...

1 Մ. Մկրյան, Հովհ. Թումանյանի ստեղծագործությունը, Երևան, 1981, էջ 195։ 
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Էլ մի՛ կան չիր, մի՛ լար ի զուր.
Քո ար ցուն քից միայն տը խուր
Հին-հին հու շեր պի տի զար թեն,
Եվ ի՜նչ օ գուտ...ո՜ւշ է ար դեն... (49)։

Եր կու՝ անց յալ («մի ժա մա նակ») ու ներ կա («էլ մի՛ կան չիր») ժա մա-
նակ նե րում բոր բոք ված սի րո կրկնվող մի պատ մութ յուն է սա, ցա վոք, 
եր կու դեպ քում էլ ցավ ու տա ռա պանք հա րու ցած։ Սկզբ նա պես («մի 
ժա մա նակ») աղ ջի կը «ար հա մար հել» է քնա րա կան հե րո սի «կրծքի 
տակ» իր նկատ մամբ բռնկված սե րը, խոր ցավ ու հիաս թա փութ-
յուն պատ ճա ռե լով նրան, սե րը «հա ռա չան քով» դուրս է թռել տղա յի 
սրտից, ու ծանր է ե ղել ապ րե լը դա տարկ ված սրտով (« Ծանր է ապ
րել սի րա զուրկ»,– պի տի գրեր եր կու տա րի հե տո « Ռո մանս» եր գի 
մեջ, իսկ տա րի ներ անց՝ «էլ ինչ պե՞ս ապ րես ան սեր, ա նըն կեր»՝ 
«Տր տունջ» բա նաս տեղ ծութ յան մեջ)։ Եվ հի մա ե կել է աղ ջի կը, սի րուց 
դա տարկ ված այդ սրտում սեր է «ո րո նում», լա լա գին սեր է ա ղեր սում։ 
Ու շա ցած գու ցե հաս կա ցել է իր սխա լը, գու ցե նոր է միայն իս կա պես 
բուռն սեր արթ նա ցել նրա սրտում, բայց, ցա վոք, պա տաս խա նը ցա-
վոտ է՝ «ո՜ւշ է ար դեն»։ Ցա վոտ է նաև տղա յի հա մար, ո րով հետև նրա 
ար ցունք նե րը պի տի «հին-հին հու շեր» արթ նաց նեն և  ա նօ գուտ՝ «ո՜ւշ 
է ար դեն»։ Թերևս աս ված է ցա վով, ափ սո սան քով, գու ցե կա րե լի էր 
նե րել, գու ցե, ե թե դա լի ներ չհաս կաց ված կամ թեթ ևա միտ մի ա րարք, 
բայց «ար հա մար հածդ» և «հա ռա չան քով» բա ռե րը ծանր ու ան նե-
րե լի հար վա ծի մա սին են հու շում, և հո գե կան տա ռա պա գին դրա մա յի, 
իսկ կոպ տո րեն մերժ ված ու սի րուց դա տարկ ված սրտին ո՛չ հա մո զել 
կա րող ես և  ո՛չ էլ՝ հրա մա յել։ Փոք րիկ մի բա նաս տեղ ծութ յուն է, բայց ըն-
դա մե նը ապ րու մի մի պա հի դի տար կում չէ, այլ՝ հո գե բա նա կան նրբե-
րանգ նե րով, եր կուս տեք՝ սի րո հրճվան քով և մեր ժու մի տա ռա պան քով 
լցված սի րո մի պատ մութ յուն, թվում է, թե կար ևոր էլ չէ, թե ում մեղ քով 
ե ղավ (կյանք է՝ այդ պես ե ղավ), պար զա պես մնում է ցա վի ու դառն ափ-
սո սան քի զգա ցու մը չկա յա ցած եր ջան կութ յան հա մար։ Եվ սա է բա-
նաս տեղ ծա կա նը։ Թերևս մի հու շում էլ՝ մի՛ փշրիր սի րո գա վը, կտոր-
տանք նե րը կպցնելն այլևս անհ նար է։

Ե թե այս բա նաս տեղ ծութ յան մեջ քնա րա կան հե րո սը ցա վով, բայց 
ինչ-որ տեղ ա սես հաշտ ված, ան քեն ու «հան գիստ» բա ցատ րում է, թե 
ար դեն ուշ է, ա պա «N.N-ին» (90) բա նաս տեղ ծութ յան մեջ նրա հիաս-
թա փութ յունն այն քան մեծ է, այն քան խո րա պես է վի րա վոր ված աղջ-
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կա վար քագ ծից, որ ա տում է նրան («բա ժան ված ենք ա տե լութ յան 
ան դուն դով»), զգու շաց նում է, որ նա չփոր ձի փա րի սե ցիա բար, շո-
ղո քորթ կե նաց նե րով, կեղծ ժպիտ նե րով կրկին գայ թակ ղել («գրա վել 
սերս մյուս ան գամ»), որ այլևս չի կա րող հա վա տալ նրան։ Ե թե ա պա-
գա յում էլ, մի օր հան կարծ նա տես նի ի րեն «հա լած ված, ան ցա վա
կից և մե նակ, թա փա ռե լիս ան տուն, ան հաց», չփոր ձի մո տե նալ 
ի րեն, ան գամ իր ցա վի մա սին հարց նել։ Այս բա ժա նու մը, որ տար բեր է 
«ա վան դա կան» սխե մա նե րից, ա ռա վել ծանր է բա նաս տեղ ծի հա մար. 
պարզ վել է սի րե լիի կեր պա րը, խաբ վել է, խախտ վել է հա վա տը այն-
քան, որ նրա վար քագ ծի, ան գամ նրան «բար եկամ» կո չե լու հի շո ղութ-
յուն իսկ (որ չի բա ցում ըն թեր ցո ղի ա ռաջ), ա ռա ջաց նում է «ցա սումն 
և տան ջանք»։ Նաև այն մտա ծու մը, որ հան դիպ ման ա ռա ջին իսկ ժա-
մին իր հո գում զգա ցել է «մի կաս կած» ու չի կար ևո րել։

Կաս կա ծը՝ մարդ կա յին բնա կան մի զգա ցում, եր բեմն խռո վում 
է մար դու հան գիս տը, ի հա կակ շիռ հա վա տի, պղտո րում է հա վա տի 
զու լալ ջրե րը, և կաս կա ծո ղը ու զում է չհի շել, ան տե սել նրան, բայց մի 
չար ո գի, որ նրա ներ սում է, հի շեց նում է, բարձ րա ձայ նում է «ան խիղճ» 
խոս քեր.

Խղ ճա լի՜, նույ նիսկ այն շրթունք նե րը,
Որ համ բու րում ես կա խարդ ված մտքով,
Գաղտ նի ծաղ րում են քո ան բիծ սե րը,
Որ փայ փա յում ես այդ քան խնամ քով... (117)։

Այս փոք րիկ բա նաս տեղ ծութ յու նը, որ ըն դա մե նը վեց տող է և հենց 
« Կաս կած» խո րա գիրն ու նի, մարդ կա յին էութ յան երկ վութ յան, սի րո ու 
խան դի, կաս կա ծի ու նրա հաղ թա հար ման մի նուրբ դի տար կում է։

Իսկ ա հա ոչ թե կաս կա ծի, այլ սի րե լիի դա վա ճա նութ յան ի րո ղութ-
յան ցա վա գին մի վե րապ րում է՝ «Ի՜նչ պես սրտա լի...» բա նաս տեղ-
ծութ յու նը։ Ինչ պե՞ս հան գու ցա լու ծել հո գե կան ծան րա գույն դրա ման. 
սի րել է «սրտա լի», «կա թո գին», սի րել է նրա «հա սա կը նո ճի, հա
յաց քը հպարտ, շրթուն քը նրբին», շա՜տ է սի րել («Ի՜նչ պես սի րե
ցի, ո՜ր քան տանջ վե ցի»)։

Բայց, ա՜խ, դա վե ցին շուր թերն իմ սի րած,
Ժպ տա ցին աչ քերն այն պե՜ս նեն գավոր...
Եվ գեղն երկ նա յին ար դեն վա ճառ ված,
Եվ եղծ ված, պղծված թով չան քը բո լոր (189)։

Եվ այս ա մե նից հե տո ա տե լութ յան, պար սա վան քի ոչ մի խոսք (ի 
տար բե րութ յուն «N.N-ին» բա նաս տեղ ծութ յան), այլ ըն դա մե նը ցա վա-
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գին մի «ա՜խ», ու ինք նա հաշ տեց ման մի տա րօ րի նակ լու ծում, մի ցան-
կութ յուն՝ չլի նե՜ր նա ի րա կան մի կին՝ հո գու մեջ սա տա նան, մեղ սա վոր 
ու դա վա ճան, քա րա նար իր սկզբնա կան պատ կե րի մեջ՝ գե ղե ցիկ ու 
պաշ տե լի...։ «Ա՜խ, ին չո՞ւ, ին չո՞ւ ան շունչ...// Մի անդ րի չէր նա, 
քա րե ղեն մի կուռք, // Ան վերջ գե ղե ցիկ, հա վիտ յան հպարտ...»։ 
Պիգ մա լիո նի կեր տած մար մա րիո նե գե ղեց կու հու մա սին հու նա կան 
ա ռաս պե լի հու շում նե րով մի ցան կութ յուն՝ պատ րա նա թափ մե կի հա-
մար, որ սրտի խոր քում եր ևի թե դեռ սի րում է։1

***
Անդ րա դառ նանք այս պես կոչ ված՝ «իր կող մից մերժ ված ու մո

ռաց ված սի րո» խնդրին։ Նախ՝ «մո ռաց ված սե րը», մեր ժած կամ 
մերժ ված սե րը չէ։ « Մո ռաց ված սեր» բա նաս տեղ ծութ յու նը «մեր ժած 
սի րո» ծի րում չէ։ Այն գրվել է 1892 թ., սի րո եր գե րի ստեղծ ման բուռն 
շրջա նում (1891-1892) և մեկն է այն ապ րում նե րից ու սի րո մա սին խո-
հե րից, որ կան մյուս եր գե րում։ Սա մի պարզ մտո րում է պայ ծառ ու 
բոր բոք սի րո, ա պա նրա ա ղո տա նա լու և մո ռաց ման մա սին։ Հե րո սը 
խոր հում է, մտո վի հարց է ուղ ղում սի րե լիին (կա մե նում է հենց ի րեն 
հաս կա նալ), թե ինչ ե ղավ, ինչ պես պա տա հեց, որ մի ժա մա նակ շատ 
էր սի րում նրան («Ա ռաջ հնչում էիր մա քուր, // Որ պես ա ղոթք իմ 
հո գում, // Որ պես սի րո նա խանձ ու հուր՝ // Տաք ար յունս բոր
բո քում»), քուն մտնե լիս մտա ծում էր ե րա զում նրան տես նե լու մա սին, 
նրան միշտ «հոգ յակ» էր ան վա նում, հի մա միայն ա նունն է տա լիս, 
հի շում որ պես հե ռա ցած մի բա րե կա մի, որ պես հե ռա վոր ման կութ յան 
ժա մա նա կի «սի րած մի հին եր գի ե ղա նակ»։ Ինքն իր հա մար է ու զում 
ճշտել, հաս կա նալ սի րո ու մո ռաց ման գաղտ նի քը.

Բայց զար ման քով եր բեմ նա պես
Մ տա ծում եմ ա կա մա,
Ին չո՞ւ էլ դու սի րե լի չես,
Ին չո՞ւ ես քեզ մո ռա ցա... (127)։

Սի րե լի չէ, բայց ա տե լի էլ չէ (չկա նրա մեղ քի բա ժի նը), ի րա պես մո-
ռաց ված էլ չէ («Այժմ ևս տա կա վին // Իմ սրտու մը դու ապ րում 
ես») հան դի պում են, խո սում են ի րար հետ («Այժմ ա նունդ տա

1 Բանաստեղծությունը Թումանյանը հղացել է Փ. Վարդազարյանի՝ իրեն 
ուղարկած բանաստեղծություններից մեկը կարդալով։ Եվ նրան գրել է այդ մասին։ 
«Քո «Կուռքի» հետևանքը, նրան ներհակը սիրեցի ես էլ, որ այս է»,– գրում է 
Թումանյանը իր նամակում՝ նրան ուղարկելով նաև այս բանաստեղծությունը։
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լիս...»), միայն թե այն օ րե րի սե րը, հափշ տա կութ յու նը չկա։ Գու ցե իր 
սի րո մա սին չի էլ հայտ նել աղջ կան, ո րով հետև մեր ժում էլ չկա, այ լա-
պես կա րող էր նաև «ա տե լի» լի նել։ Գու ցե աղ ջի կը զգա ցել ու չի ար ձա-
գան քել, և  ին քը ըն դու նել է իբրև մի պարզ բարե կա մի կող մից մեր ժու մի 
մի ձև  ու չի բա ցել իր սիր տը նրա ա ռաջ, ու ներ փակ սրտում կա մաց-
կա մաց շի ջել է սի րո խա րույ կը՝ ա ռանց կրա կը բոր բո քո ղի մաս նակ-
ցութ յան։ Գու ցե սի րո ապ րու մի այդ զգա ցու մը թվաց յալ է ե ղել կամ 
ոչ խոր, սի րո բռնկու մի մի ոչ տևա կան վի ճակ է ե ղել, հան դարտ վել 
է ինքն ի րեն, և մ նա ցել է միայն կրա կի տաք մո խի րը («Իմ սրտու մը 
դու ապ րում ես, // Բայց ոչ ու ժով քո նախ կին»)։ Կա րող էին, չէ՞, 
կյան քում սի րո պատ մութ յան այս բո լոր տար բե րակ ներն էլ պա տա հել։ 
Այս պարզ բա նաս տեղ ծութ յու նը ու շա դիր կար դա լու դեպ քում կա րող է 
նման մտո րում նե րի հու շում ներ տալ և նաև փո խան ցել հե րո սի «խա-
ղաղ» տրտմութ յու նը՝ ծնված սի րո ու մո ռաց ման իր այս ի րա վի ճա կում 
ու հատ կա պես հար ցը՝ «ին չո՞ւ»։ Կա րող է, ո րով հետև սա ան հա տա-
կան, բայց և  ընդ հան րա կան հու զապ րում է, որ ե ղել է ու կա րող է լի նել 
շա տե րի կյան քում՝ հին սե րե րի մա սին վեր հուշ նե րի ժա մե րին։

Ու րեմն կրկնենք՝ « Մո ռաց ված սե րը» մեր ժած կամ մերժ ված սե րե րի 
թե մա յի շրջա նա կում չէ, հետ ևա բար չի առնչ վում ու ղիղ տա սը տա րի 
հե տո գրված « Դու քո ճամ փե՛ն գնա, քույ րի՛կ...» և « Պան դուխտ 
եմ, քույ րիկ...» բա նաս տեղ ծութ յուն նե րի հետ, ո րոնք գրված լի նե լով 
բա նաս տեղ ծի հա սուն տա րի քում՝ լա վա գույն նե րից են սի րո թե մա յով 
գրված գոր ծե րի մեջ և, բնա կա նա բար, մշտա պես ե ղել են բո լոր թու-
ման յա նա գետ նե րի ու շադ րութ յան կենտ րո նում։ Ի հար կե, այս ա ռու մով 
կար ևոր գոր ծոն է նաև այն հան գա ման քը, որ Թու ման յանն ին քը բա-
վա կան հան գա մա նա լից բա ցել-մեկ նա բա նել է այս բա նաս տեղ ծութ-
յուն նե րը Փ. Վար դա զար յա նին գրած իր ե րեք նա մակ նե րում՝ պա տաս-
խա նե լով նրա դի տար կում նե րին ու դի տո ղութ յուն նե րին (9,438-446)։

« Թու ման յա նի սի րո եր գը ևս բ նավ ան խառն չէ, միա ցած է կյան քի 
մեծ ցա վե րի պատ մութ յա նը, նրա մի մասն է, մի հո սան քը»1,– գ րում է 
Հր. Թամ րազ յա նը։

«Այս գոր ծե րում,– գ րում է Էդ. Ջր բաշ յա նը,– ք նա րա կան հե րո սի վիշ-
տը բխում է ժա մա նա կա կից կյան քի ողջ ի րադ րութ յու նից... Թու ման յա-
նի ոչ մի ու րիշ ստեղ ծա գոր ծութ յան մեջ այն պես ու ժեղ և  ո րո շա կի չեն 
ար տա հայտ վել մարդ կան ցից, աշ խար հից հիաս թափ վե լու, հո գե պես 

1 Հր. Թամրազյան, Հովհ. Թումանյան, էջ 417։
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նրան ցից կտրվե լու, հե ռա նա լու տրա մադ րութ յունն նե րը, ինչ պես այս 
գոր ծե րում են»1։

«Այս պի սի բա նաս տեղ ծութ յուն նե րի տո ղե րում է, որ թաքն ված է լի-
նում բա նաս տեղ ծի հո գին... Դուրս ե կավ մի հո գի, որ կորց րած կյան
քի հա ճույքն ու կնոջ սե րը և  ա մեն լավ բան, ե լած կյան քի ա մեն 
ճամ փից –  ա գահ, ան վերջ ու ան հան գիստ թա փա ռում է, փախ չում է 
ան հայտ օ րե րի խա վա րի ընդ դեմ...» (9, 438),–  իր այս եր կու բա նաս-
տեղ ծութ յուն նե րը այս պի սի ընդգր կում նե րով է մեկ նա բա նում-բա ցատ-
րում Փ. Վար դա զար յա նին ին քը՝ Թու ման յա նը։

Ու րեմն այս բա նաս տեղ ծութ յուն նե րում գլխա վո րը կյան քի «դա ժան 
բան տից» փախ չող, «ա մեն քից զզված, ա մեն քին թո ղած», թա փա ռող 
ու ո րո նող, տա րա գիր հո գու պատ կե րումն է, իսկ սի րո խնդի րը միայն 
«նրա մի մասն է, մի հո սան քը»։ « Բո լոր օ րե րը տա ռա պանք բե րին, կո-
րուստ ու կսկիծ» (202)։ Հենց այդ պատ ճա ռով էլ քնա րա կան հե րո սը՝ 
«վի րա վոր», փախ չում է բո լո րից՝ հրա ժար վե լով «կյան քի հա ճույք»-նե-
րից ու նաև «կնոջ սեր»-ից, որ մեկն է կյան քի հա ճույք նե րից։ (Եվ պա-
տա հա կան չէ, որ Էդ. Ջր բաշ յա նը Թու ման յա նի սի րո եր գե րը քննում է 
«Ող բեր գա կան թե մա յի զար գա ցու մը Թու ման յա նի քնա րեր գութ յան 
մեջ» ընդ հա նուր վեր նագ րի ներ քո)։

Հե րո սի այս ող բեր գա կան դրա մա յի, հու սա հա տութ յան ու փա-
խուս տի մա սին բա վա կա նա չափ հան գա մա նո րեն խոս վել է թու ման-
յա նա գի տութ յան մեջ և՛ այս, և՛ այլ եր կե րի վեր լու ծութ յան ըն թաց քում, 
ին չու չէ, խոս վել է նաև սի րո թե մա յի դի տանկ յու նից, ես ու զում եմ ա նել 
միայն մի քա նի դի տար կում՝ զուտ սի րո հո գե բա նութ յան կտրված քով։ 
Հե րո սի հո գե կան ապ րում նե րի շրջա նա կում, նա խորդ գոր ծե րի հա մե-
մա տութ յամբ, որ պես նոր զգա ցում՝ սի րո եր ջան կութ յու նից հրա
ժա րումն է, որ ա ռա վել տա ռա պա գին է, երբ սե րը փո խա դարձ է։

Հ րա ժա րու մը, որ դի տարկ վել է որ պես մեր ժում, այս եր կու բա-
նաս տեղ ծութ յուն նե րը միա վո րող կապն է։ Եր կու սի մեջ էլ աղ ջի կը 
սի րում է, պատ րաստ է եր ջան կաց նե լու նրան իր սի րով, իսկ ին քը 
խնդրում է հե ռա նալ կամ ա սում է, որ ո րո շել է հե ռա նալ։

Հա մա րե՞նք այս բա նաս տեղ ծութ յուն ներն իբրև «իր կող մից մերժ-
ված» սի րո եր գեր։ Ամ բողջ խնդիրն այն է, որ այս տեղ չկա ա վան դա-
կան, մեր ի մա ցած «մերժ ված սի րո» հաս կա ցութ յու նը։ Մեր ժում են, ե թե 
չեն սի րում, չու նեն դի մա ցի նի նկատ մամբ ու նե ցած այդ պի սի զգա ցում։ 
Այս տեղ ու րիշ է, կա սե րը, փո խա դարձ է, բա ժա նու մը դեռ չի ե ղել, դեռ 

1 Էդ. Ջրբաշյան, Չորս գագաթ, էջ 52։
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ըն դա մե նը ո րո շում է, հա մոզ ման փորձ է, չի աս վում՝ սեր չկա, չեմ կա-
րող փո խա դար ձել։ Վե րը հիշ ված նա մա կում « Դու քո ճամ փե՛ն գնա, 
քույ րի՛կ» բա նաս տեղ ծութ յան մա սին Վար դա զար յա նի այն կար ծի քին, 
թե թվում է՝ « Դու չես ու զել սի րել», Թու ման յա նը պա տաս խա նում է՝ 
«Ո՛չ, ու զե լը ու զել եմ, բայց չեմ կա րո ղա ցել և  եր ևի եր բեք էլ չեմ կա րո-
ղա նա լու սրտա լի սի րել» (9, 439)։ Նա մա կի սկզբում նա բա ցատ րում է 
իր հո գե վի ճա կը։ Բե րե լով բա նաս տեղ ծութ յան երկ րորդ և  եր րորդ քա-
ռա տո ղե րը, այն, որ իր հո գին «ե լած կյան քի ա մեն ճամ փից», «ա գահ, 
ան վերջ ու ան հան գիստ թա փա ռում է» և  ան հայտ է նրա հանգր վա նը՝ 
Թու ման յա նը գրում է. « Հա վա սա րակշ ռութ յունն ու հույ սե րը կորց րած 
մար դու խոս տո վա նութ յուն և գա զա զած հո գու խոսք, որ ա սում է իր 
սի րա ծին (սի րա ծին – ն շա նա կում է ինքն էլ է սի րում նրան – Վ.Գ.), թե 
« Դու քո ճամ փեն գնա...» և  ա ղոթք ա րա, որ մյուս ան գամ չհան դի պենք 
ի րա րու... ո րով հետև մենք ըն կեր ներ չենք ի րա րու» (9, 438)։

Ն կա տենք, որ այս «գա զա զած հո գու խոս քի» խոր քում և՛ սեր կա, 
և՛ կա րեկ ցութ յուն, և՛ ցավ, և՛ տա ռա պանք, և՛ ափ սո սանք։ Ե թե ան գամ 
փա կում է դար ձի բո լոր դռնե րը։ Ա ռա ջին տան մեջ խոս քե րը հնչում են 
ա վե լի մեղմ, հա մոզ կեր տո նով, բա րի ճա նա պար հի սրտա բուխ մաղ-
թան քով («թող լի նի նա պայ ծառ»), նրա ցա վը մեղ մե լու մի ջո ցի ա ռա-
ջար կով («ինձ մի՛ ժպտա, ինձ մի՛ սի րիր»), բա ժան ման գա ղա փա-
րի հետ հաշ տե ցու մով՝ «ես ըն կեր չեմ քեզ հա մար», ա սել է՝ դա ա վե-
լի լավն ես, դու կա րող ես ա վե լի լա վին գտնել, «կյան քի ճամ փից» չե լած 
մե կին, մի «խա ղաղ» հո գու։ Եվ բա ցե լով իր՝ «կյան քի ա մեն ճամ փից 
ե լած» հո գին, իր ա նո րոշ ա պա գան՝ վերջ նա տո ղե րում խտաց նում է 
խոս քը՝ թե փակ վում են վե րա դար ձի բո լոր դռնե րը.

Դու քո ճամ փե՛ն գը նա, քույ րի՛կ,
Եվ երբ լի նենք մենք հե ռու,
Ա ղոթք ա րա, որ մյուս ան գամ
Չը հան դի պենք ի րա րու (196)։

Բայց ան գամ այս տեղ, այս խոս քե րի խոր քում թաքն ված կան կորս-
տի ցա վի ու կրկին հան դիպ ման տագ նա պի զգա յութ յուն ներ։ Իսկ ի՞նչ 
կլի նի, ե թե հե ռու չլի նեն ի րա րից կամ ե թե պա տա հա բար հան դի պեն. 
վա խե նում է դրժե՞լ իր ո րո շու մը, ի՞նչ կլի նի, ե թե աղ ջի կը ա ղոթք չա նի 
ու չա ղեր սի աստ ծուն, կամ աստ ված հան կարծ չլսի նրան՝ իր վեր ևից 
տես նե լով բա ժան ված սի րող սրտե րի տա ռա պան քը։ Այն ժամ գու ցե 
հնա րա վոր չլի նի կրկնել հրա ժա րու մի դժվար աս ված այս խոս քե րը, 
իր սի րե լիին ետ կդարձ նի ար դեն մաղ թած «պայ ծառ» ճա նա պար-
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հից՝ կրկին ցավ պատ ճա ռե լով նրան, ո րով հետև չգի տի, թե «ա գահ, 
ան հան գիստ», թա փա ռող իր հո գին «դեռևս ան մեղ// Քա նի հո գի 
կտան ջի» և «ինչ մո՜ւթ, ա հե՜ղ //Ա նա պա տում կը հանգ չի...»։

Նույն տա ռա պող հո գին է նաև նույն թվա կա նին գրված « Պան
դուխտ եմ, քույ րի՛կ...» (202) բա նաս տեղ ծութ յան մեջ, որ «կտրված 
կյան քի ա մեն կա պե րից» (նա խոր դի մեջ՝ «ե լած կյան քի ա մեն 
ճամ փից»)՝ հե րո սը գնում է դե պի մի «ան հայտ եր կիր», գնում է 
«ան հայտ օ րե րի խա վա րին ընդ դեմ» (նա խոր դի մեջ՝ «թա փա
ռում է իմ հո գին»..., «Եվ ո՜վ գի տի՝ ինչ մո՜ւթ, ա հե՜ղ // Ա նա
պա տում կը հանգ չի...»)։ Բայց այս տեղ խտա նում են գույ նե րը. Հո-
գու թա փա ռու մը դառ նում է փա խուստ ա մեն քից («նա էլ վի րա վոր 
գնում է փա խած»), բեր վում են հու սալ քու մի պատ ճառ նե րը՝ լքված 
է, «մե նակ, տա րա գիր» («Իմ հո գին տա րա գիր մի թռչուն» պի տի գրի 
Ի սա հակ յա նը ե րեք տա րի հե տո, և Տեր յա նը ա վե լի ուշ՝ «Բ յուր մար դոց 
մեջ... մե նա կութ յո՜ւն, մե նա կութ յո՜ւն...»), «պան դուխտ» է սե փա կան 
երկ րում։ Եվ ա հա հե րո սի այս «դժվար ճամ փում» հան դի պել է նրան 
մե կը, որ կա րե կից է, կա րող է իր սի րով բախ տա վո րեց նել նրան, հա մո-
զում է, որ ի զուր է «փախ չում, ի զուր գան գատ վում ու տանջ վում 
այս պես...»։ Այս վեր ջին բա ռե րը չե՞ն հու շում արդ յոք ի րո ղութ յուն, 
դի լե մա՝ ըն դու նել ու փո խա դար ձե՞լ այդ սե րը, թե՞ հրա ժար վել, և  ե թե 
կա երկ վութ յուն, ու րեմն իր սրտում էլ պի տի ծնված լի նի այն, ու րեմն 
տանջ վե լը նաև սիր վել-սի րել երկ վութ յու նից է, բախ տա վո րութ յուն-եր-
ջան կութ յու նից հրա ժար վե լու ո րո շու մից։ Եվ հրա ժա րու մը, որ ի րա պես 
ինք նազր կում է, պատ ճա ռա բան վում և  ոչ միայն նրա նով, որ «բո լոր 
օ րե րը // Տա ռա պանք բե րին, կո րուստ ու կըս կիծ, // Եվ կյան քի 
հա ճույքն, և կը նոջ սե րը // Ըն կան իմ սըր տից», այլև ու հատ կա-
պես իր բա րո յա կան ան խախտ չա փա նի շով, թե՝ « Չեմ ե ղել եր բեք ես 
այդ քան ըս տոր // Որ կա րե նա յի այս դա ժան բան տում // լի նել 
բախ տա վոր»։

Ու հե ռա ցում-փա խուստ-հրա ժա րու մը ա՛յդ կնո ջից չէ, այլ ընդ-
հան րա պես կյան քի բո լոր հա ճույք նե րից, որ նաև կնոջ սերն է։ Եվ բա-
նաս տեղ ծութ յունն ա վար տում է ծանր, ցա վա գին ո րոշ ման ա կոր դով՝ 
«Ա մեն քից զըզ ված, ա մեն քին թո ղած,// Քեզ էլ կը թող նեմ...»։

Տ րա մադ րութ յան նրբե րանգ ներ էլ կան, բա ռե րի են թի մաստ ներ էլ, 
հնչե րանգ ու բազ մա կե տեր, որ կա րող են հու շում ներ տալ (ըն թեր ցո ղի 
ու ըն թերց ման պա հի զգա ցո ղութ յան թե լադ րան քով). «վի րա վոր» հե-
ռա ցու մը նաև այս սի րո պատ ճա ռո՞վ չէ. « Քեզ էլ կը թող նեմ»... ի՞նչ 
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հնչե րան գով է աս ված։ Ե թե բո լո րին թող նում եմ, ին չո՞ւ չեմ կա րող նաև 
քեզ թող նել։ Քեզ-ը շեշտ վա՞ծ, թե՞ եր կա րաց ման նշա նով։ Իսկ գու ցե 
նաև ափ սո սանք, որ նաև այդ աղ ջի կը չի հաս կա նում իր հո գին («Ո՜վ 
դու միա միտ... ա սում ես... ի զուր եմ... տանջ վում այս պե՜ս...»)։ 
Մի նուրբ դի տար կում, որ հենց Թու ման յա նինն է, որ բա ցատ րում է 
Վար դա զար յա նին մեզ ար դեն հայտ նի նա մա կում. « Բայց և, ինչ պես 
դու ճշմա րիտ բա ցա կան չում ես, ան կա րե լի է այդ պես։ Ա յո, ճշմա րիտ 
է...» և, բե րե լով վեր ջին քա ռա տո ղը, « Քեզ էլ կթող նեմ»-ից հե տո շա րու-
նա կում է՝

« Քե՜զ, որ սի րել եմ, քե՜զ, որ
...հան դի պած իմ դժվար ճամ փում...
Ինձ չը հաս կա ցար, ըն կեր չե ղար, դե,
« Դու քո ճամ փեն գնա՛, քույ րիկ...» (445)։

(կա րիք կա՞ բա ցատ րե լու ա ռա ջին տո ղի՝ փո խա դարձ սի րե լու, այն 
էլ բա ցա կան չա կան, (սրտա բուխ) նշան նե րով հա վաս տու մը, կամ որ 
վեր ջին տո ղը նա խորդ բա նաս տեղ ծութ յու նից է, ու նշա նա կում է, որ 
դրանք նույ նա կան տրա մադ րութ յուն նե րի դրսևո րում են)։

Այդ նույն նա մա կի նա խորդ է ջում Վար դա զար յա նի ա ռար կութ յուն-
նե րին, թե «ան կա րե լի է, որ մարդ այս պես լի նի...», պա տաս խա նում է. 
«Ա յո՛, ա յո՛, ան կա րե լի է։ Ե թե կա րե լի լի ներ, ար դեն կլի ներ մի նոր մալ 
դրութ յուն, սո վո րա կան եր ևույթ։ Ան կա րե լի է և հենց այդ է դրա ման»։ 
Հենց այդ դրա ման է, որ պի տի փոր ձել հաս կա նալ այս եր կու բա նաս-
տեղ ծութ յուն նե րի տո ղե րի խոր քում, հնչե րան գում ու տո ղե րից դուրս, 
հենց դրա մա յի կա նոն նե րով։ Իսկ դրա ման այս տեղ ծնվում է ոչ թե սի-
րե լու և մերժ վե լու, այլ սիր վե լու, բայց սի րե լով հան դերձ՝ փո խա դար ձել 
չկա րո ղա նա լու ի րո ղութ յու նից։ Այս տեղ գործ չու նենք «մեր ժած» սի րո 
հետ, այս տեղ մի կող մից, ինչ պես Ջր բաշ յանն է ա սում՝ «սի րուց հրա-
ժար վե լու»1 մո տիվն է, մյուս կող մից՝ «ինք նազր կու մի», ինչ պես բնու-
թագ րում է Հր. Թամ րազ յա նը. « Սի րո զգա ցումն էլ ներք նա պես ստա-
նում է ող բեր գա կան բնույթ, քա նի որ ա մեն դեպ քում տե ղի է ու նե նում 
ինք նազր կու մը։ Այս դեպ քում սի րուն խառն վում են նաև տա ռա պան-
քի և  անկ ման տագ նա պը»2։

Այս եր կու բա նաս տեղ ծութ յուն նե րը ըստ էութ յան բա ժան ման, հրա-
ժեշ տի խոս քեր են, բա ժան ման պա հի հո գե կան ծանր զգա ցո ղութ յուն-
ներ, տա ռա պա գին դրա մա յով։ Թ վում է, թե այս պի սի խոս քեր հնա րա-

1 Էդ. Ջրբաշյան, Չորս գագաթ, էջ 52։
2 Հր. Թամրազյան, Հովհ. Թումանյան..., էջ 415։
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վոր չէ ա սել սի րած էա կին (« Քե՜զ, որ սի րել եմ, քե՜զ, որ...»)։ Այս պես 
հնա րա վոր է եր ևի հրա ժեշտ տալ միայն նա մա կով կամ բաց նա մա կով 
(ան հաս ցե, ա նա նուն), որ հենց այս բա նաս տեղ ծութ յուն ներն են: (Եվ 
ինչ է ընդ հան րա պես բա նաս տեղ ծութ յու նը, ե թե ոչ բաց նա մակ՝ ուղղ-
ված մե կին ու շա տե րին):

Այս պես խո րա պես, տա ռա պա գին է վե րապ րում բա նաս տեղ ծը 
նաև այ լոց կոր ծան ված սի րո ող բեր գա կան պատ մութ յուն նե րը։ Բո լոր 
ժա մա նակ նե րի։ Վե րապ րում է մշտա պես։ Գի տենք, որ 1902 թ. հե տո 
Թու ման յանն այլևս սի րո թե մա յով բա նաս տեղ ծութ յուն ներ չի գրել։ 
Բայց ա հա 1915 թ. գրում է «Աղ թա մա րի կղզում» բա նաս տեղ ծութ-
յու նը1, որ վկա յութ յունն է սի րո կորս տի ող բեր գութ յան նկատ մամբ 
մշտատև զգա ցո ղութ յան.

Սըր տիս խոր քե րեն,
Հո վեն թե ծո վեն
Մի ձեն եմ լը սում.–
Ո՜նց է մի աղ ջիկ
Մեղմ ու հան դար տիկ
Ան վերջ ար տաս վում։

Կո պիտ աշ խարհ է,
Մար դը միշտ չար է,
Կ յանք է կոր ծա նում,
Կ յանքն էլ կոր ծան ված,
Որ ան ցավ գնաց,
Էլ ետ չի դառ նում (էջ 277)։

Ա պա կրկնում է ա ռա ջին վեց տո ղը, հե տո շա րու նա կում ա սես հի-
շեց նե լու հա մար, թե ով է ար տաս վո ղը և  ով՝ կոր ծան վո ղը.

« Թա մա՜ր... ա՜խ, Թա մա՜ր...»
Ի զո՜ւր... ոչ մի բառ...
Չի պա տաս խա նում։
Սե րը որ կո րավ,
Սիր տը որ մե ռավ,
Ար ցունքն է մնում։

Մ խի թա րան քի հանգս տաց նող խոս քե՞ր են՝ ուղղ ված «ան վերջ ար-

1 Գրվել է 1915 թ. հունիսի 16-ին Վանի «Աղթամար» կղզում, տպագրվել է Վանի 
«Աշխատանք» շաբաթաթերթում, 1915 թ. հունիսի 24-ին։ Այս բանաստեղծությանը 
անդրադարձել է միայն Հր. Թամրազյանը։
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տաս վող» այդ աղջ կան, որ լե գեն դից հայտն ված տե սիլ է, թե՞ պար սա-
վան քի ծանր խոս քեր՝ ուղղ ված «կո պիտ աշ խար հին», «կյանք կոր ծա-
նող» «չար» մարդ կանց, թե՞ հու սա հատ հաշ տե ցում՝ դե, «մար դը միշտ 
չար է», թե՞ տրտունջ ու բո ղոք, չէ՞ որ «կոր ծան ված» կյան քը «էլ ետ չի 
դառ նում»։ Եվ ա նո ղոք է եզ րա հան գու մը՝ «սե րը որ կո րավ», սիրտն էլ 
է մեռ նում ու մնում է միայն ար տա սու քը։ Վեր ջում դարձ յալ հե ղի նա-
կը կրկնում է ա ռա ջին վե ցա տող տու նը։ Բա նաս տեղ ծութ յան կա ռույ ցի 
այս պի սի տե սակ չկա Թու ման յա նի ու րիշ մի այլ գոր ծում։ Ըն դա մե նը 
հինգ տան մեջ մե կը մե կընդ մեջ կրկնվում է ե րեք ան գամ, ա սես ընդգ-
ծե լով «ան վերջ» սգա ցող աղջ կա ող բեր գութ յան հա րատ ևութ յու նը, լա-
ցի ձայ նը՝ որ պես բո ղոք, ձայ նը, որ հե ռա վոր ժա մա նակ նե րից մեզ են 
հասց նում հովն ու ծո վը (բնութ յու նը), ձայ նը, որ բա նաս տեղ ծը լսում է 
իր սրտի «խոր քե րեն», «ի խո րոց սրտի» (ինչ պես Նա րե կա ցին է ա սում) 
և  ա ռա քում առ մար դիկ ու առ Աստ ված։

Ն կա տե լի է, որ այս բա նաս տեղ ծութ յու նը մի քնա րա կան, սուբ յեկ-
տիվ ար ձա գանք է, մեկ նա բա նութ յուն-բա ցատ րութ յուն իր դեռևս 1891 
թ. գրված և բո լոր գրքե րում տեղ գտած «Աղ թա մար» բալ լա դի, որ «ազ-
գա յին ա վան դութ յան» մի է պի կա կան մշա կում է։ Բա նաս տեղ ծութ յան 
մեջ հե ղի նա կը ա սես դառ նում է կա տար ված ող բեր գութ յան «մաս նա-
կից» ու ցա վա կից (մշտա պես իր սրտի խոր քե րից լսում է աղջ կա ձայ-
նը), պատ մում է տղա յի խեղդ վե լուց հե տո աղջ կա տա ռա պանք նե րի 
մա սին, բա ցատ րում է ող բեր գութ յան պատ ճա ռը (« Կո պիտ աշ խարհ 
է, / Մար դը միշտ չար է»), տա լիս է եր ևույ թի, կա տար ված չա րութ յան իր 
բա ցատ րութ յու նը՝ սի րո կո րուս տը սրտի մահն է։ Ու նաև՝ հովն ու ծո վը 
ոչ միայն ա կա նա տեսն ու սգա կիցն են տղա յի կյան քի վեր ջին պա հի ու 
փո խան ցո ղը նրա վեր ջին խոս քե րի՝ «ա՜խ, Թա մա՜ր», այլև հա վեր ժո-
րեն բե րում են սգա ցող աղջ կա լա ցի ձայ նը։

Այս բա նաս տեղ ծութ յու նը, որ ու րի շի հո գե տանջ ցա վի ծանր վե-
րապ րում է, թերևս այլ հու շում ներ էլ կա րող է տալ. սրտի խոր քե րից 
լսած «մեղմ ու հան դար տիկ» ար տաս վե լու ձայ նը գու ցե հենց բա նաս-
տեղ ծի անձ նա կան մոր մո քի ձայնն է, իր կորց րած կամ ան հաս սե րե րի, 
թող որ նաև «ինք նազր կու մով» կորց րած սի րո ող բա ձայ նը, որ չի բարձ-
րա ձայ նել տա րի ներ շա րու նակ (1902 թ. գրված հի շա տակ ված բա նաս-
տեղ ծութ յուն նե րը վեր ջինն էին)։ Չի բարձ րա ձայ նել բա նաս տեղ ծութ-
յամբ, բայց սի րա ռատ հո գու տեր բա նաս տեղ ծը ու նե ցել է, չէ՞, հա մակ-
րութ յուն ներ, սե րեր հո գու խոր քում, որ չի հայտ նել, որ կա մո վին մեր ժել 
է նաև ըն տա նե կան հան գա մանք նե րով ու բա րո յա կան սկզբունք նե րով 
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պայ մա նա վոր ված1։ Գու ցե ծնվել են սի րո ու ցա վի եր գեր էլ, որ սա կայն 
չի հանձ նել ոչ իր սի րուն, ոչ՝ «աշ խար հին»։ Բայց հայտ նել է մի շատ 
ինք նա տիպ ե ղա նա կով. իր բո լոր գրքե րում (1893-ից մինչև 1908) նա 
զե տե ղել է 1892 թ. գրած «Ես սի րել եմ վար դը տըժ գույն...» բա նաս-
տեղ ծութ յու նը, ո րը, բա ցա ռութ յամբ վեր ջին գրքի, մյուս բո լո րում ու նի 
«Իմ եր գը»2 խո րա գի րը։ «Իմ», ա սել է հենց իր սի րո եր գը: Հե ղի նա կի 
մշտատև ու շադ րութ յու նը այս բա նաս տեղ ծութ յան նկատ մամբ, կար-
ծում ենք, պայ մա նա վոր ված էր այն ոչ միայն որ պես գե ղար վես տա կան 
ար ժեք հա մա րե լու, այլև զուտ անձ նա կան ապ րու մի հան գա ման քով, 
որ հո գե հա րա զատ է ե ղել տևա կա նո րեն։ Ա հա այն.

Ես սի րել եմ վար դը տըժ գույն
Սի րուց տանջ ված այ տե րի,
Մե լա մաղ ձոտ խա ղա ղութ յունն
Զույգ սևո րակ աչ քե րի։

Ես պա հել եմ սրտիս խոր քում
Մի լուռ գաղտ նիք սի րա յին. 
Եվ այն եր բե՜ք, ո՛չ մի եր գում
Չեմ հայտ նե լու աշ խար հին։

Բայց և պա հել ան կա րող եմ,
Օ՜, դըժ վար է համ բե րել,
Չա սել՝ ին չով բախ տա վոր եմ,
Չա սել՝ ինչ պե՜ս եմ սի րել (113)։

Թու ման յա նի սի րո եր գե րի ընդ հա նուր դի տար կու մը հու շում է նաև, 
որ բա նաս տեղ ծը թեև եր բեմն ա պա վի նե լով զգա ցու մի ան մի ջա կան ու 
պարզ ար տա հայտ ման իր սկզբուն քին՝ հատ կա պես վաղ շրջա նի գոր-
ծե րում քիչ է ու շադ րութ յուն դարձ րել «պոե տի կա կան ար վես տի կա տա-
րե լութ յա նը», սա կայն նկա տե լի է, որ շատ դեպ քե րում նա բնավ էլ ա նու-
շա դիր չէ կա ռուց ված քի, բա ռե րի ընտ րութ յան հար ցում։ Այս պես, նկա-
տե լի է ո րո շա կի մտա հո գութ յուն բա նաս տեղ ծա կան կա ռույ ցի նկատ-
մամբ։ Ապ րու մի որ դեպ քում ինչ ձև  ու չափ ըն տրել (ա ռանձ նաց ված թե 
չա ռանձ նաց ված, քա ռա տող, վե ցա տող տներ, հա տած նե րի, ոտ քե րի 

1 Տե՛ս Ս. Հովհաննիսյանի արդեն հիշատակված գրքի «Կանայք Հովհաննես 
Թումանյանի կյանքում» գլուխը (էջ 168-236):

2 «Իմ երգը» շատ է ոգևորել նաև երգահաններին (Նիկոլ Գալանտերյան, 
Վաղարշակ Կոտոյան և ուրիշներ)։ Թումանյանի սիրո երգերից երաժշտություն է 
գրվել տասի համար։
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քա նակ, դի մում նա յին թե պատ մո ղա կան ե ղա նակ)։ Հիմ նա կա նում իր 
ապ րում նե րը ներ կա յաց նում է իր խոս քը հղե լով սի րած աղջ կան, մի 
դեպ քում՝ «դու», «քո», «քեզ» դե րա նուն նե րով, մի այլ դեպ քում՝ «ստո
րոգ յա լի երկ րորդ դեմ քով («մի՛ ո րո նիր», «մի՛ խնդրիր»), նաև՝ «ով 
կույս», «սեր իմ», «սի րե լի», «օ րիորդ», «սրտիս թա գու հի», «իմ 
ան գին», «քույ րիկ» բնու թագ րա կան կո չա կան նե րով, որ ո րո շա կի վե-
րա բեր մուն քի ար տա հայ տութ յուն են՝ պայ մա նա վոր ված տվյալ պա հի 
զգա ցա կան աս տի ճա նով և  ու նեն ի մաս տա յին, բո վան դա կա յին նրբե-
րանգ ներ։ Հաս տատ կա րե լի է ա սել, որ հե ղի նա կը գի տակ ցո րեն է ընտ-
րել այդ կո չա կան նե րը և  ու րեմն մտա հոգ է ե ղել դրանց և  ընդ հան րա պես 
բա ռե րի ընտ րութ յամբ։ Որ պես հաս տա տում այս մտքի՝ բե րենք միայն 
մի օ րի նակ։ Թու ման յանն ար դեն հի շա տակ ված նա մա կում քննար կում 
է վեր ջին եր կու բա նաս տեղ ծութ յուն նե րում սի րած աղջ կան «քույ րիկ» 
բա ռով դի մե լը. «Այն ճիշտ է, որ սե ռա կան ի մաս տը (սի րո) միան գա մայն 
չքա նում է այդ «քույ րի կի» շնոր հիվ, բայց դրա նից այն չպետք է եզ րա-
կաց նել, թե չի սի րում։ « Քույ րի կը» դուրս է ե կել հո գե կան կա րո տի ու ժից, 
և  այդ սի րո մեջ առ հա սա րակ հո գին շատ է իշ խում։ Ս րա նով էլ բո լո-
րո վին չեմ հեր քում մարմ նա կան տար րը։ Գու ցեև սի րո ա ռար կա յի ան-
հա սա նե լի հե ռա վո րութ յու նից, ան հու սութ յու նից է այդ» (9, 441)։ (« Քույ-
րիկ», «քույր» դի մե լաձ ևը հա ճա խա կի է դառ նում դա րասկզ բի պոե զիա-
յում՝ Ի սա հակ յան, Տեր յան, Չա րենց և  ու րիշ ներ)։

Չ նա յած իր սի րո եր գե րում Թու ման յանն իր հու զում նե րը, իր ցա-
ված սիր տը բա ցում է սի րած էա կի ու աշ խար հի ա ռաջ սրտա բուխ և 
պարզ պա տու մի մի ջո ցով, որ պես պարզ ու ան կեղծ խոս տո վա նութ-
յուն՝ չջա նա լով հատ կա պես գե ղեց կաց նել, պատ կե րա վոր դարձ նել իր 
խոս քը հա մե մա տութ յուն նե րով, բայց և, ինչ պես տե սանք, չի էլ մո ռա-
ցել եր բեմն էլ «գու նա վո րել» այն, ա նու շա դիր չի ե ղել նաև պատ կեր նե-
րի, մակ դիր նե րի, հա մե մա տութ յուն նե րի նկատ մամբ: 

Գի տենք, որ Թու ման յա նը 1902-ից հե տո սի րո թե մա յով եր գեր չի 
գրել, սա կա վա թիվ են նաև 1893-ից հե տո գրած եր գե րը, և հայտ նի են 
նաև պատ ճառ նե րը։ Ն րա սի րա ռատ սիր տը բեր նե բե րան լցված էր իր 
հայ րե նի քի, ժո ղովր դի նկատ մամբ տա ծած սի րով, նրա վշտե րով, ցա-
վե րով, հա ռա չանք նե րով։ « Հա յոց վիշ տը ան հուն մի ծով» է, և ն րա մեջ 
«տա ռա պում է» բա նաս տեղ ծի «հո գին»։ Հենց սկզբնա պես բա նաս տեղ-
ծը հաս կա ցել է իր ա ռա քե լութ յու նը՝ ին քը հայ րե նի քի, ժո ղովր դի «հա ռա-
չանք նե րի», սի րո ու գե ղեց կութ յան եր գիչն է։ Մեծ սի րուց ծնվում է մեծ 
վիշ տը, որ ա նանձ նա կան է, որ մո ռաց նել է տա լիս սի րո ու բնութ յան եր-



ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 2019-2

249

գը իր սրտում։ Գան գատ վում է աղ ջի կը, գան գատ վում են սար ու ձոր՝ 
«ին չո՞ւ էդ պես մեզ մո ռա ցար», ու նրա պա տաս խանն է՝ «էն պե՜ս 
մի ցավ ու նեմ ես»։ Ն րանք պատ րաստ են «մի ճար ա նե լու», նրա «ցա-
վը կրե լու», իսկ նրա պա տաս խանն է՝ «էլ ոչ մի սեր ճար չի ա նիլ իմ 
սրտին», « Դուք էլ ա նուշ սար ու ձո րեր, // Չեք դի մա նա իմ դար
դին» (էջ 188)։ Այս «մեր ժու մը» գրված է 1900 թ., իսկ դեռ 1892-ին գրած 
«Ինձ մի խնդրիր, ես չեմ եր գի...» բա նաս տեղ ծութ յան մեջ նա մեր-
ժում էր սի րած աղջ կա խնդրան քը՝ եր գե լու հենց այդ «դար դը» (այն ժամ՝ 
«տխրութ յունն ա հա գին»)՝ ա սե լով՝ «Ա ղե կը տուր նրա ձայ նից // Կը
խոր տակ վի քո հո գին»։ Ինքն ան շուշտ կու զեր նրա այդ քնքուշ հո գու 
հա մար ու րիշ երգ եր գել՝ սի րո, բնութ յան, գե ղեց կութ յուն նե րի եր գը.

Բույր ու զեփ յուռ ես կու զեի
Եվ ար շա լույս ոս կե վառ,
Որ մի պայ ծառ երգ հյու սեի
Ու եր գեի քեզ հա մար։

Ի րա պես դա՛ պի տի լի նի բա նաս տեղ ծի ա ռա քե լութ յու նը՝ մար դո՛ւ 
եր գը։ «Ես ու զե ցի ա զատ եր գել // Ե՛վ օրհ նութ յուն, և՛ ա նեծ, // 
Սի րով սրտե րը բոր բո քել, // Որ նա խան ձը բա ժա նեց»,– գ րում է 
դեռ 1890-ին «Ո՜հ մեղ մաց նել չես կա րող դուն...» բա նաս տեղ ծութ-
յան մեջ, սա կայն կյան քը նրան ու րիշ ու ղիով է տա նում՝ «Կ յան քի աղ
մուկն և գո յութ յան // Պա տե րազ մը տմար դի // Ար գե լե ցին լիա
բե րան // Եր գել զեղ մուքն իմ սրտի»։

Թեև Թու ման յա նի «սրտի զեղ մուն քը»՝ սի րո եր գը, ինչ-որ տեղ 
«կցկտուր» ե ղավ, չե ղավ հա ճա խա դեպ ու տևա կան, բայց ե ղածն էլ մո-
ռաց վե լու չէ, նրանց մեջ նույն պես կյանք կա ու կեն սագ րութ յուն, սի րող 
ու տա ռա պող սիրտ, փո խանց վող տաք շունչ և սի րո մա սին խոհ ու 
խոր հուրդ։ Թու ման յա նը «մե ղա վոր» չէր, որ այդ եր գե րին զու գա հեռ ու 
հե տո ծնվում էին առ հայ րե նին, առ մար դիկ ու նե ցած ան սահ ման սի-
րո խոս տո վա նութ յուն նե րը որ պես բա նաս տեղ ծութ յուն, պոեմ, բալ լադ 
ու քառ յակ՝ հան ճա րի կնի քով կնքված։ Ու չմո ռա նանք նաև, որ սի րո 
ան հա գութ յան (« Սե րը չէ մի միայն սահ ման ճա նա չում...»), ան սահ ման 
նվիր վա ծութ յան, հա վեր ժա կան սի րո մա սին Թու ման յա նի խո հերն ու 
խոր հուրդ նե րը խո րա խոր հուրդ են հատ կա պես պոեմ նե րում ու բալ-
լադ նե րում։ Եվ այս տեղ, ա հա, «սի րո մեծ եր գիչ է Թու ման յա նը, ու նրա 
սի րո փի լի սո փա յութ յու նը լա վա տե սա կան է»1, չնա յած բո լոր դեպ քե-
րում սի րո պատ մութ յուն նե րի ա վար տը ող բեր գա կան է։ 

1 Մ. Մկրյան, Հովհ. Թումանյան, էջ 194։
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Վազգեն Ա. Գաբրիելյան - Գիտական հետաքրքրությունների 
շրջա նակը ընդգրկում է հայ նոր (արևելահայ և արևմտահայ) ու 
նորագույն (հայաստանյան և սփյուռքահայ) շրջանների գրա կա-
նությունը: Հեղինակ է մի շարք գրքերի՝«Դանիել Վարուժան», 1978, 
«Դասականների ժամանակը», 1997, «Գրականության մեր ժա մա-
նակը», 2006, «Պատմության խորհուրդը և ներկան», 2012, «Սփյուռ-
քա հայ գրականություն», 1987, 2008, 2017, «Դիտարկումներ գրա կա-
նու թյան ճանապարհին». 2018 և այլն:

ВАЗГЕН А. ГАБРИЕЛЯН - ЛЮБОВНАЯ ЛИРИКА О. ТУМАНЯНА 
- В ряду с гениальными эпическими произведениями, общественно-
политической, патриотической и философской высокохудожественной 
лирикой Туманяна, стихи о любви (около трех с половиной десятков) 
особо не подчеркиваются и, за исключением нескольких стихотворений, 
ненамеренно игнорируются исследователями.

Они на самом деле не приемные дети автора: хотя они и иногда не 
совершенны, но у них одинаковая кровь, они рождены душой, мыслями 
и эмоциями сердца одного и того же автора. В этих стихотворениях 
есть различные эмоциональные переживания любви: волнения, тревоги, 
тоска, исповедь, развод, отвержение, агония и боль. Исходя из принципа 
наблюдения оттенков любовных переживаний сделана попытка 
проанализировать и оценить любовные стихи Туманяна, которые были 
новым словом в восточноармянской лирической поэзии того времени 
(1890-ие) и дали интересный импульс тогдашней и дальнейшей 
армянской поэзии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Туманяноведение, Лирика, Лирика любвы, 
Драма, Поэтика, Лихорадка любви, Прощание, Страдание, Смысл 
Стихотворения, Самолишение, Дух скитальца.

VAZGEN A. GABRIELYAN - H. TUMANIAN’S LOVE LYRICS - Next 
to Tumanyan’s genius epic works, finest social-political, patriotic and 
philosophical poetry, love-related poems (about three dozen) are not 
particularly emphasized and, except for a few poems, are unwittingly ignored 
by the researchers.
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These poems are not really the foster children of the author—they are 
sometimes not perfect, but they have the same blood, the same origin from 
the soul, thoughts and emotions of the author. They contain various emotional 
experiences of love--excitement, anxiety, longing, confession, divorce, 
rejection, agony, and pain. An attempt to analyze and evaluate Tumanyan’s 
love poems is performed through the principle of observing different nuances 
of these experiences, which at the time (1890s) was a new word in Eastern 
Armenian lyric poetry and gave an interesting impetus to the Armenian poetry 
of the time and its further development.

KEYWORDS: Tumanyan studies, Lyricism, Love Lyrics, Drama, Poetics, 
Fever of Love, Farewell, Suffering, Significance, Self-Deprivation, Wanderer 
Spirit
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ԼԻԼԻԹ ՍԵՅՐԱՆՅԱՆ
Բ.գ.թ., դոցենտ, ՀՀ ԳԱԱ Գրականության ինստիտուտ

ԿԻՆԸ, ՃԱԿԱՏԱԳԻՐԸ ԵՎ ՄԱՀԸ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ 
ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ*

Բա նա լի բա ռեր. - Թու ման յան, ճա կա տագ րա կան կին, բա ցա սա կան 
ա նի մա, ծով աչ քեր, սեր, մահ, ճա կա տա գիր, Յունգ, կոր ծա նող կա նա-
ցիութ յուն:

«Ես գի տեմ, մի օր, ի հար կե, ոչ շուտ, իմ կյան քը մեծ հե տաքրք րութ-
յուն ու աղ մուկ է հա նե լու, շատ բան է պարզ վե լու, տես նե լու են բո լո րո-
վին ու րիշ բան… Գր վածք ներս դեռ լավ չեն կար դա ցել, տե սել… և  ոչ ոք 
ու ղի ղը չի գտնե լու, չի ա սե լու եր բեք…»1,- Հովհ. Թու ման յա նը մահ վա-
նից եր կու ա միս ա ռաջ ա հա այս պի սի կան խա տե սում է ա նում: Ձեռ-
քը Թու ման յա նի ժա ռան գութ յա նը դիպց նո ղը, թու ման յա նա գի տութ յան 
պատ կա ռե լի վաս տա կը գնա հա տե լով հան դերձ, ա վան դա կան մո տե-
ցում նե րի կարծ րա տի պը հաղ թա հա րե լու խնդիր ու նի կար ծես, սա կայն 
բա նաս տեղ ծի այս ինք նա տիպ «թույլտ վութ յու նը» առն վազն հու սադ-
րող է: «Աղ մուկ հա նե լու» (ին չո՞ւ հենց «աղ մուկ»), «բո լո րո վին ու րիշ 
բան» տես նե լու հնա րա վո րութ յունն ու հա վա նա կա նութ յու նը (տես նել 
բառն ի դեպ եր կու ան գամ է օգ տա գոր ծել) ո րո շա կի ինտ րիգ է են թադ-
րում: Շատ բան կպարզ վի, ե թե տես նեն, կտես նե՞ն արդ յոք. սա է ա սում 
Թու ման յա նը կար ծես:

Ն րա հե րոս նե րի պատ կե րաս րա հում հու զա կա նութ յան ա ռանձ նա-
հա տուկ լիցք ու նեն կա նանց կեր պար նե րը, և  ու շա դիր հա յաց քը կա-
նանց կեր պար նե րի թվաց յալ բազ մա զա նութ յան մեջ օ րի նա չա փո րեն 
կրկնվող մի հա վա քա կան հեն քա կա ռույց է տես նում: Բայց նախ քան 
այդ պատ կե րաս րա հը դի տար կե լը ա ռա ջար կում եմ ա նուն նե րի պարզ 
թվար կու մով ու րիշ մի պատ կե րաս րահ ա րագ աչ քի անց կաց նել հա-
մաշ խար հա յին ան ծայ րա ծիր պատ մամ շա կու թա յին տա րա ծութ յու նից՝ 
Հե ղի նե, Կա լիպ սո, Գոր գոն Մե դու զա, Ե քիդ նա, Կ լեո պատ րա, Սա լո մե, 
Շա մի րամ, Լի լիթ, Կար մեն, Էս մե րալ դա, Մար գա րիտ Գոթ յե, Նաս տաս-
յա Ֆի լի պով նա, Գ րու շեն կա, Լո լի տա, Մա տա Հա րի: Շար քը ա զա տո րեն 

* Հոդվածն ընդունված է տպագրության 10.10.2019 թ.:
1 Ն. Թումանյան. Հուշեր և զրույցներ, Երևան, 1987, էջ 307:
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հա մալ րում են տա րա տե սակ նա յադ նե րը1, ջրա հար սե րը, հար պիա նե-
րը, սի րեն նե րը և դ յու թող ու կոր ծա նող կա նա ցիութ յան, ա ռան ձին դեպ-
քե րում femme fatale (ճա կա տագ րա կան կին2) ընդ հա նուր կա տե գո-
րիա յի ներ քո դի տարկ վող այլ հայտ նա կեր պում ներ, ո րոնք կոր ծա նում 
ու ի րենք էլ կոր ծան վում են հա ճախ, հան դես գա լիս իբրև ճա կա տագ րի 
գոր ծիք, սի րո և մահ վան խորհր դա վոր գո յակց ման ինք նօ րի նակ մարմ-
նա ցում ներ: Այս պատ կե րաս րա հի լիի րավ կեր պար ներ կա րող են հա-
մար վել օ շա կան յան Նա զի կը, Աղ վո րը, Խենթ Սող մեն, Շո ղի կը, Պզ տիկ 
հա նը մը, Թուրք մե նին աղ ջի կը և մ յուս նե րը:

Կա նանց կեր պար նե րի թու ման յա նա կան պատ կե րաս րա հի հան-
րա ծա նոթ ու ոչ այն քան ծա նոթ կեր պար նե րը՝ Ա նու շը, Փար վա նա ար-
քա յա դուստ րը, Թա մա րը, Թմ կա տի րու հին, « Դե պի Ան հու նը»-ի Հաս մի-
կը, Մա րոն, « Հո գե հան» բալ լա դի Շա մոն ( Շա մի րա՞մ), «Աղջ կա սիր տը» 
բալ լա դի հե րո սու հին, «Ա նի ծած հար սը», օ րո րո ցա գող-մայր հա կոտն յա 
զույ գը, փե րի նե րը, « Լո ռե ցի Սա քո յի» տա տը, թուրք կա նանց կեր պա-
րանք ա ռած հե րար ձակ չար քե րը, պար զում են կա նա ցիութ յան բազ մա-
բարդ չա փու մի դրա մա տիկ շեր տը, ո րոն ցից յու րա քանչ յու րի դի տար-
կումն իր հեր թին զար մա նա լի բա ցա հայտ ման կա րող է տա նել և թու-
ման յա նա կան հայտ նա տես մամբ՝ «աղ մուկ հա նել» ( Թու ման յա նը գու ցե 
նկա տի ու ներ ոչ թե կամ ոչ միայն իր ստեղ ծա գոր ծութ յան է զո թե րիկ 
շեր տը կամ այլ ի րո ղութ յուն, այլ/այլև հենց սա): Այս պատ կե րաս րա-
հում ան պայ ման ի րենց ա ռանձ նա հա տուկ տե ղը պի տի ու նե նան Սա-
րո յի, Մա րո յի, Գի քո րի և Հաս մի կի ող բա ցող մայ րե րը, հենց ին քը՝ Հաս-

1 Ասվածի հատկանշական պատկերավորումն են չարենցյան հանրահայտ 
տողերը, ուր պատկերաշարի կերտման անխլելի բաղկացուցիչներն են սերը, կանչը, 
ճակատագիրը՝ ըստ էության ճակատագրական դարձած կինը և մահը. 

Նայադների՜ նման, նայադների՜ նման,
Կարոտներիս ձայնով կանչել ես ինձ, –
Խոստանալով սիրո անհատնելի հմայք
Եվ թողնելով լոկ մահ և կորուստի կսկիծ…(Եղիշե Չարենց, Երկերի ժողովածու 

չորս հատորով, Կազմ.՝ Ա. Չարենց, Երևան, «Սովետական գրող», հատոր երրորդ, 
էջ 309):

2 Հոգեբանները ճակատագրական կանանց հոգեախտաբանական նկարագիրը 
փորձում են բացատրել հիստերիայի առկայությամբ(Салманов Е.Ю., Образ «роковой 
женщины» как проявление истерического симптома, https://cyberleninka.ru/
article/v/obraz-rokovoy-zhenschiny-kak-proyavlenie-istericheskogo-simptoma): Բառի 
հունական արմատի դիտարկումը (հին հուն․՝  ὑστέρα  (hystera)՝ «արգանդ», Հին 
հույները հիստերիան համարում էին արգանդի ախտահարման հետևանք) մինչև 
անգամ առանց խորքային քննության բացահայտում է առնչության համոզչությունը: 
Անուշի խելագարության ուշագրավ բացատրություն է տալիս նաև Վարդգես 
Դավթյանը «Ինչու խելագարվեց Անուշը» ուսումնասիրության մեջ:
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մի կը՝ որ պես չկա յա ցած որ դե կո րույս մայր, ինչ պես նաև « Դե պի Ան հու-
նը» պոե մի տար բե րակ նե րից մե կում հե րո սի «տխրա գին» տնքա ցող 
մոր տե սի լը, ո րը, ինչ պես հե տո էր պարզ վել, այդ պա հին հայ րե նի քում՝ 
հե րո սից հե ռու, հո գե վար քի մեջ էր ե ղել ու մա հա ցել էր: Եվ այս ա մե նի 
հեն քան կա րին՝ մո րը ձոն ված գրե թե ոչ մի բա նաս տեղ ծութ յուն:

Ա վան դա կան հա սա րա կութ յուն նե րում հե տամ նա ցութ յան, սնա-
հա վա տութ յան, Ե վա յի մեղ քով «ծան րա ցած» կնոջ ճնշված դրութ յան 
չա փում ներն այս պա հին այս տեղ դի տար կե լի չեն՝ դրանց քննա բան-
վա ծութ յան և ս պառ վա ծութ յան հաս կա նա լի պատ ճա ռով, սա կայն 
Թու ման յա նի լայ նա խո հութ յան պա րա գա յում կա նանց կեր պար նե րի 
դրա մա տիկ-բա ցա սա կան շեր տի դո մի նան տութ յու նը զար մա նա լի է 
թվում, մա նա վանդ թվարկ ված կեր պար նե րից շա տե րի նկա րա գի րը 
հնա րա վոր չէ բա ցատ րել ա վան դա բար վկա յա կոչ վող պատ ճառ նե րով: 
Կեն սա հո գե բա նա կան և պատ մամ շա կու թա յին ազ դակ նե րի շար քում 
կար ևոր վում են նաև հե ղի նա կի կող մից այս և  ոչ այն ժո ղովր դա կան 
ա վան դազ րույ ցի ընտ րութ յան հան գա ման քը, հե ղի նա կի ոչ պա տա հա-
կան ընտ րութ յան ան վի ճար կե լի փաս տար կը: 

Հա մաշ խար հա յին մշա կույ թի ա ռանց քա յին մո տիվ նե րից սեր-
կին-մահ հա րակց ման շրջա նա կում են «Ա նուշ»-ը, «Աղջ կա սիր տը», 
« Փար վա նա»-ն, «Թմ կա բեր դի ա ռու մը», « Հո գե հան»-ը, «Ախ թա մա րը»: 
Դ րան ցից յու րա քանչ յու րը բա ցա հայ տում է ճա կա տագ րա կան կնոջ 
կեր պա րա յին մի տար բե րակ. հե րո սը հիմ նա կա նում զոհ վում է, իսկ հե-
րո սու հին՝ կա՛մ դժբախ տա նում և զոհ վում, կա՛մ դժբախ տա նում:

« Թե լիկ-մե լիկ բո յով», «եր կար հա սա կով», «սև  աչ քե րով», «կա մար 
ուն քե րով», «թուխ մա զե րով» ու «ծով աչ քե րով» Ա նու շը ինք նա տի պո-
րեն կա րող է հա մալ րել ճա կա տագ րա կան կա նանց շար քը: Զու գա-
հեռ վում են միս տի կա կան ար գել քը՝ անդ րաշ խար հա յին «մի ջամ տութ-
յու նը» (« Ջիգ յա րին գյուլ լա դիպ չի, Ով որ քեզ սի րի, աղ ջիկ»,- ա սում է 
վի ճա կը, իսկ հե րո սու հին ի սկզբա նե գի տի, որ դեռ մա նուկ օ րից են 
ի րեն ա նի ծել, ի դեպ նրան նաև հայրն է ա նի ծում), անդ րաշ խար հի 
«կան չը»՝ վտան գի կան խազ գա ցու մը («Ախ, իմ բախ տը կան չում է ինձ/ 
Չեմ հաս կա նում՝ դե պի ուր,/ Դո ղում է պաղ նրա ձե նից/Իմ սիր տը սև  ու 
տխուր»1) և  ի րա կան ար գել քը՝ սի րեց յա լի և  եղ բոր ան հաշ տութ յու նը: 
Գ ծագր վում է ե ռանկ յու նին՝ աղ ջի կը-եղ բայ րը-սի րեց յա լը: «Ախ թա մար»-

1 Հովհ. Թումանյան, Երկերի լիակատար ժողովածու տասը հատորով, Հայկական 
ԽՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, գլխ. խմբ.՝ Էդ. Ջրբաշյան, հատոր երրորդ, Պոեմներ, 
Երևան, 1989, էջ 91-93:
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ում հա ման ման կա ռույ ցը աղ ջիկ-չար կամ մար դիկ (սկզբնա կան տար-
բե րակ նե րում՝ գյու ղի ջա հել ներ, հոր հար ևան մի քա նի մարդ չա րա սեր, 
չար գյու ղա ցիք, սկե սուր/ա մու սին1)-սի րեց յալ շրջա նա կում է պատ կե-
րագծ վում: «Աղջ կա սիր տը» բալ լա դում ար գել քը սո ցիա լա կան ան հա-
վա սա րութ յունն է, և բա խու մը հայտ նա կերպ վում է աղ ջիկ-հայր-սի րեց-
յալ ե ռանկ յու նու շրջա նա կում: Մի քիչ տա րա կերպ է « Փար վա նա»-յի 
ե ռանկ յու նին՝ աղ ջի կը-հայ րը-կտրիճ նե րը: «Թմ կա բեր դի ա ռու մը» պոե-
մում հիշ յալ կա ռույ ցը հա մա պա տաս խա նա բար կին-ա մու սին-«սի րեց-
յալ» շրջա նա կի տես քով է ներ կա յա նում: Ս յու ժե տա յին այս տար բե-
րա կին կա րե լի է զու գա հե ռել աֆ ղա նա կան Գուլգ յու լե քա ղա քի անկ-
ման պատ մութ յու նը: Այս դեպ քում թշնա մուն սի րա հար ված աղ ջիկն 
է դառ նում հոր ամ րո ցի անկ ման պատ ճա ռը՝ հա րակց վե լով նա խորդ 
եր կու սում առ կա՝ աղ ջիկ-հայր-սի րեց յալ բա նաձ ևին: Բո լոր դեպ քե րում 
աշ խա տում է հա րա զատ-օ տար բի նար-օ պո զի ցիոն զույ գը, և  աղ ջի կը 
հայտն վում է հա րա զատ-օ տար բևեռ նե րի միջև: Ըստ ո րում, օ տար են 
հա մար վում սո ցիու մի օ րեն քը ոտ նա հա րող նե րը՝ հնոց ա դա թը խախ-
տո ղը, լճի այն կող մից ե կած ոչ յու րա յի նը, իշ խա նի աղջ կան ա նար ժան 
սո ցիա լա պես ցած րը, օ տար նվա ճո ղը:

«Աղջ կա սիր տը», «Թմ կա բեր դի ա ռու մը» և « Փար վա նա» գոր ծե րում 
կի նը ամ րո ցում կամ աշ տա րա կում է: Ամ րոց-կին նմա նադ րու մը բա ցո-
րո շում է ամ րոց գրա վել-կնո ջը նվա ճել փո խա բե րույ թը: Ըստ ո րում, 
աղ ջիկ-աշ տա րակ հա րակ ցու մը նույ նութ յան սահ մա նին է հաս նում 
«Աղջ կա սիր տը» բալ լա դում, երբ աղջ կան աղ քատ սի րեց յա լից պաշտ-
պա նե լու հա մար աշ տա րա կում փա կած «հա մառ հա րուս տը հեր սից 
խե լա գար» կրա կի է մատ նում այդ աշ տա րա կը աղջ կա հետ միա սին, և 
դժ բախտ սի րա հա րին մխի թա րում է աղջ կա սրտից բու սած ալ կա կա-
չի պարգ ևած մո ռա ցու մը: 

Ե թե ընդ հան րաց ման սկզբուն քով փոր ձենք ար տա ծել այս բո լոր 
սյու ժե նե րի պարզ բա նաձ ևը, կստաց վի կնոջ պատ ճա ռով կամ մաս-
նակ ցութ յամբ բա խում-փոր ձութ յուն և մահ: Բա խու մը ար տա քին է 
կամ ներ քին, բա ցա հայտ կամ քո ղարկ ված: Օ րի նակ՝ «Ա նուշ»-ում այն 
կա տա կով կոխ բռնե լուց (մե նա մար տի պա րո դիա) հաս նում է մինչև 
հո գե բա նա կան հա կա մար տութ յուն և ս պա նութ յուն: «Ախ թա մար»-ում 
բա խու մը քո ղարկ ված է. չար կամ մար դիկ՝ հա մագ յու ղա ցի նե րը կամ 

1 Տե՛ս Հովհ. Թումանյան, Երկերի լիակատար ժողովածու տասը հատորով (Վե-
րախմբագրված հրատարակություն), ՀՀ ԳԱԱ Մ.Աբեղյանի անվան գրականու թյան 
ինստիտուտ, հատոր երկրորդ, Քառյակներ, բալլադներ, թարգմանություն ներ, 
Հատորի խմբագիր՝ Վլ. Կիրակոսյան, Երևան, 2018, էջ 380-382:
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գյու ղի վի րա վոր ված ջա հել նե րը, չեն հան դուր ժում «ջա հել էն խի զա-
խի» հասց րած ան պատ վութ յու նը, ո րը հանդգ նում է ի րենց Թա մա րին 
համ բու րել, «աղ ջիկ խլել ի րենց ձե ռից»1: Այդ քո ղարկ ված պա տե րազմն 
ա վարտ վում է սի րա հա րի մա հով: Եվ այ սու՝ Թա մարն էլ իր հեր թին է 
դառ նում կոր ծա նող կա նա ցիութ յան դրսևո րում: Մի պահ այս ծա նոթ 
պատ մութ յու նը դի տար կենք մեր ժա մա նա կի մեջ. այ սօր էլ աղջ կա հետ 
խո սե լու հա մար շատ դեպ քե րում թույլտ վութ յուն են խնդրում եղ բո րից, 
նախ ստա նում եղ բոր հա մա ձայ նութ յու նը: Եղ բայ րը կամ թա ղի տղա-
նե րը փոր ձում են նե ղել ե կող-գնա ցող տղա յին, փոր ձում-փոր ձութ յան 
են են թար կում նրան, չա փում ուժն ու հա մար ձա կութ յու նը, ստու գում 
մտադ րութ յան բնույ թը: Ո՛չ «Ա նուշ»-ում, ո՛չ « Փար վա նա»-յում և  ո՛չ էլ 
«Աղ թա մար»-ում տղան/կտրիճ նե րը փոր ձութ յու նը չեն հաղ թա հա րում 
և զոհ վում են: Ի դեպ, Փար վա նա ար քա յի դրած պայ մա նում շատ հատ-
կան շա կան «ե թե» կա. նա ի սկզբա նե թեա կա նութ յան նշա նով է դի-
տար կում իր չնաշ խար հիկ դստերն ար ժա նի փե սա ցո ւի գո յութ յու նը2. 
«- Որ տե՜ղ  է, ա սավ, էն քա ջը, թե կա3»: Ճա կա տագ րա կան այս կի նը՝ 
չտեսն ված «գե ղե ցիկ եղ նի կը», «քնքուշ ծա ղի կը», «ա նուշ լու սի նը» 
ա վե լի դա ժան պայ ման է դնում՝ պա հան ջե լով գործ նա կա նում անհ նա-
րի նը, ա նի րա կա նը՝ ան շեջ հու րը, «գե րա դա սե լով» մնալ «մռայլ ամ պի» 
ստվե րում: Գե ղար վես տա կան պարզ պատ կե րի տրա մա բա նութ յու նը 
պա հան ջում է ար քա յի և  ար քա յադս տեր փառքն ու վե հութ յու նը հայտ-
նա կեր պել արև-լու սին կա նո նիկ հա րակց մամբ, սա կայն Թու ման յա-
նի ա սե լի քը ո րո շա կի է. լու սի նը մռայլ ամ պի ստվե րում է, նա չի գտել, 
նրան վի ճակ ված չէ գտնել իր արև-կտրի ճին: Կա նա ցիութ յու նը լճա նա-
լով ինքն ի րեն կուլ է տա լիս, ինքն իր մեջ մեռ նում՝ ա ռանց շա րու նակ-
վե լու, ար քա յա տու նը կոր ծան վում է, սուզ վում լիճ դար ձած ար ցուն քի, 

1 Միանգամայն իրավացիորեն Վարդան Դևրիկյանը «Ախթամար»-ի թուման-
յանական սկզբնական տարբերակի կապակցությամբ դիտարկում է «ազգագրական 
խոր արմատներ ունեցող» և «հարսանեկան ծեսում իսկ արտացոլված» սովորույթը, 
ըստ որի «ուրիշ գյուղի տղան չպետք է հանդիպի իրենց գյուղի աղջկան» (տե՛ս 
Վարդան Դևրիկյան, Ափից ափ լողացող սիրահար պատանու պատմությունը և 
«Ախթամարը», Երևան, «Անտարես», 2014, էջ 52-53):

2 Ռուսական հեքիաթներից մեկում արքան սպանում էր դստեր բոլոր փե սա-
ցուներին, որ իր տեղը չզբաղեցնեին:

3 Հովհ. Թումանյան, Երկերի լիակատար ժողովածու տասը հատորով (Վե րա-
խմբագրված հրատարակություն), ՀՀ ԳԱԱ Մ.Աբեղյանի անվան գրականության 
ինստիտուտ, հատոր երկրորդ, Քառյակներ, բալլադներ, թարգմանություններ, 
Հատորի խմբագիր՝ Վլ. Կիրակոսյան, Երևան, 2018, էջ 125:
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չի րաց ված-լճա ցած-կոր ծա նող1 ու ինք նա կոր ծան ված կա նա ցիութ յան2 
մեջ: Սա կա րող է դի տարկ վել իբրև Է դի պի բար դույ թի շրջված տար-
բե րակ՝ Է լեկտ րա յի բար դույ թի դրսևո րում՝ հոր ազ դե ցութ յան դաշ տը 
չհաղ թա հա րե լով՝ հոր՝ մռայլ ամ պի ստվե րից հո գե բա նո րեն դուրս չգա-
լու և չ շա րու նակ վե լու՝ ա ռան ձին դեպ քե րում հան դի պող ի րո ղութ յուն: 
Տեքս տում ան շուշտ ժո ղովր դա կան բա նահ յու սութ յան նե րազ դու մով 
եր կու հատ կան շա կան խորհր դա պատ կեր ներ են հայտն վում՝ գու նա-
յին հա մա պա տաս խան լու ծում նե րով՝ ջրի տակ ան ցած ճեր մակ ամ-
րո ցը, այ սինքն՝ կույս աղ ջի կը և կար միր խնձո րը, ո րը մնում է աղջ կա 
մոտ: 

«Ախ թա մար» բալ լա դում Վա նա ծո վը կա րե լի է դի տար կել որ պես 
ճա կա տագ րի գոր ծիք, փոր ձութ յան և հե րո սին խեղ դող, կոր ծա նող 
կա նա ցիութ յան մե տա ֆո րիկ նշան3: Թու ման յա նա կան գե ղար վես տա-
կան լուծ ման հա մա ձայն՝ ե թե Թա մարն ու Ա նու շը հե րոս նե րին ա նուղ-
ղա կիո րեն կոր ծա նող ճա կա տագ րա կան կա նանց կեր պա րա յին տար-
բե րակ ներ են, ա պա Փար վա նա ար քա յադս տեր պա րա գա յում մեղ քի 
մաս նա բա ժի նը՝ տվյալ դեպ քում անհ նա րի նի պա հան ջը, ա վե լի մեծ է, 
իսկ Թմ կա տի րու հու և Շա մո յի դրվագ նե րում կոր ծա նող կա նա ցիութ-
յան դրսևո րույ թը ուղ ղա կի է և  ան մի ջա կան: Թա մա րի մեղ քի մաս նա-
բաժ նի կա պակ ցութ յամբ պետք է նկա տել սա կայն, որ, օ րի նակ, Տա-
ղոն- Տա րո նի և Աստ ղի կի սի րո մա սին պատ մող հայ կա կան հա ման ման 
ա վան դազ րույ ցի մեջ Աստ ղիկն է ճրա գը մի տում նա վոր թաքց նում, 
և սի րա հա րը խեղդ վում է4: Աֆ րո դի տեի տա ճա րի քրմու հի Հե րո յի և 
Լեանդ րո յի՝ հին հու նա կան նմա նա տիպ պատ մութ յան՝ 19-րդ դա րի 
գե ղար վես տա կան մեկ նա բա նութ յուն նե րում ևս Հե րոն է հանգց նում 
կրա կը՝ գի շե րա յին թա քուն սի րուց ձանձ րա ցած5: Եվ ե թե հու նա կան 

1 Մինչև այսօր, երբ Փարվանայում մարդ է խեղդվում (դրանք հիմնականում 
ձկնորսներ են լինում...), ասում են՝ Փարվանա աղջիկը էլի մարդ տարավ: 

2 Ըստ համաշխարհային միֆամտածողության՝ ջրային տարերքը՝ լիճը, ծովը, 
կյանք տվող ու կործանող կանացիության նշաններ են:

3 Հատկանշական է, որ ըստ Մառի ստուգաբանության՝ աղթ-ծով և մար-վիշապ 
արմատներից կազմված Աղթամարը նշանակում է «Վիշապի ծով»: Բացի այդ, մի 
ավանդության համաձայն՝ Վանա ծովի ափին՝ Նարեկա վանքի մոտ, մի վիշապ 
էր ապրում, որ իր ճանապարհին հանդիպած մարդկանց ու կենդանիներին կուլ 
էր տալիս (Տես Ա. Ղանալանյան, Ավանդապատում, Երևան, 1969): Վիշապը 
կետի որովայնի կամ քարանձավի նման կանացիության առասպելական 
խորհրդապատկերներից է: 

4 «Լումա» գրական հանդես, Գիրք Բ, Տփղիս, 1898, էջ 157:
5 Տվյալները բերվում են ըստ Վարդան Դևրիկյանի «Ափից ափ լողացող սիրահար 

պատանու պատմությունը և «Ախթամարը»» վերնագրով ուսումնասիրության, ուր 
հեղինակը հանգամանալի քննությամբ պարզում է հայոց մեջ և ժողովրդական 
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ա վան դազ րույ ցի՝ Աֆ րո դի տեին ըն ծայ ված քրմու հի Հե րոն պատժ վում 
է աստ ված նե րին դա վա ճա նե լու հա մար, ա պա Թու ման յա նի մշա կած 
ա վան դազ րույ ցի ժո ղովր դա կան տար բե րակ նե րից մի քա նի սում Թա-
մա րը պատժ վում է ա մուս նա կան դա վա ճա նութ յան հա մար, և կ րա կը 
հանգց նո ղը սկե սուրն է: Ու շագ րավ է «լիրբ, ա նա մոթ Թա մար»-ից աստ-
ղե րի բամ բա սե լու թու ման յա նա կան դրվա գը: Այս «մութ» պատ մութ յան 
վրա փոք րի շա տե լույս է սփռում հա ման ման դի պա շա րով կերտ ված 
միջ նա դար յան մի հայ րեն, ո րը հա մադ րե լով ամ բող ջաց նում, պար զում 
է կրակ-հմայք-դյու թան քի և ծով-սեր-կա նա ցի էութ յան խորհր դա պատ-
կե րա յին հա մար ժե քութ յան տա րո ղութ յու նը.

Սու րաթ1 ու ճրագ դրիր, զիս ի քո
լու սըդ ձե նե ցիր.
 Զէդ ի քո ծո վուն մեջ ե կի, լոք զար կիր
 ճրագն ան ցու ցիր.
Ա՞տ էր քո ա մէն ու մէտն2, այ հո գեկ,
 որ ինձ կու տա յիր.
Ճ րագ, ամ, այլ ի՞նչ վա ռած, երբ 
 բազ կիս ու ժը հա տու ցիր3:
Ըստ ո րում, «քո լու սը», «քո ծո վը» բնո րո շում նե րը պար զում են բա-

ռե րի փո խա բե րա կան կի րա ռութ յուն: Ե թե հիմք ըն դու նենք «սու րաթ» 
բա ռի ա ռա ջին ի մաս տը, ա պա կրա կոտ խառն ված քով ու տես քով դյու-
թել-կան չե լու ի րո ղութ յուն է նկա րագր վում, իսկ ե թե հաս կա նանք բա ռի 
երկ րորդ ի մաս տով, նկար ու կրակ դնե լը հմա յա կան գոր ծո ղութ յուն է 
հի շեց նում: Հայ րեն յան տար բե րա կում ևս փաս տո րեն կրա կը թե՛ վա-
ռո ղը, թե՛ հանգց նո ղը հենց աղ ջիկն է, նա է նաև բազ կի ու ժը «հատց նո-
ղը», դյու թող-գրա վողն ու մեր ժող-կոր ծա նո ղը:

Կարլ Գուս տավ Յուն գի ա շա կերտ գրող, հո գե բան Է րիխ Նոյ մա նը 
այլ ավանդույթներում առկա սյուժետային զուգահեռներում հայտնաբերվող 
ընդհանրությունները, փոխլրացնող և պատկերն ամբողջացնող դրվագները, 
«Փարվանա»-յի և «Ախթամար»-ի հիմքում ընկած ավանդազրույցների առնչու-
թյունները:

1 Սուրաթ (արաբ.) - 1. երես, դեմք, կերպարանք, 2. նկար, պատկեր, 3. դիմակ 
(Միջին հայերենի բառարան, Ռուբեն Սերոբի Ղազարյան և Հենրիկ Միսակի 
Ավետիսյան, Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 
2009, էջ 713):

2 Ումէտ (արաբ.) – հույս (նույն տեղում, էջ 618):
3 Նահապետ Քուչակի դիվանը, քննական ուսումնասիրությամբ մը հրատարակեց 

Արշակ Չոպանյան, Փարիզ, 1902, էջ 45: Հղումը տրվում է ըստ հետևյալ գրքի՝ 
Հովհաննես Թումանյան, Երկերի լիակատար ժողովածու տասը հատորով 
(Վերախմբագրված հրատարակություն), հատոր երկրորդ, Քառյակներ, բալլադներ, 
թարգմանություններ, Երևան, 2018, էջ 577:
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(1905-1960), « Մեծ Մայ րը» աշ խա տութ յան մեջ1 քննե լով ար քե տի պա-
յին կա նա ցիութ յու նը, դի տար կում է նաև դրա բա ցա սա կան կող մը՝ 
սահ մա նա փա կող, կաշ կան դող, կա խար դան քով, ար բեց նե լով՝ գի տակ-
ցութ յու նը, կամ քը ի րեն են թար կե լով՝ կա պող, քա րաց նող, ար գե լա փա-
կող կա նա ցիութ յու նը, ո րի հետ ևան քով ան ձը հե տա դի մում է, ա նօգ նա-
կան վի ճա կում հայտն վում, կուլ գնում-ներհ յուս վում-լուծ վում կա նա ցի 
էութ յան մեջ: «Թմ կա բեր դի ա ռու մը» պոե մում դյու թանք-ար բե ցու մը 
բա ռա ցիո րեն է դրսևոր վում՝ գի նով ար բեց նե լով՝ զգո նութ յու նը բթաց-
նե լու ձևով: Ի դեպ, Թմ կա բեր դի քրդե րի պատ մած ա վան դազ րույ ցում 
Թմ կա տի րու հին է սպա նում ա մուս նուն և զոր քին ար բեց նում: Թու ման-
յա նը ճա կա տագ րա կան կնոջ կեր պար է կեր տում կրկին՝ «սի րո հնոց, 
կրակ ու բոց», այն պի սի ծով աչ քե րով, որ «կոր չում է մարդ նրա հա յաց-
քում» (բա ռընտ րութ յունն ան շուշտ պա տա հա կան չէ. նա յո ղը սուզ վում 
է այդ խոր հա յաց քում, այդ աչ քե րին նա յո ղը կո րած է): Բարձր, ճեր մակ 
ճա կա տը, վար դա թերթ շուր թե րը, քաջ Թա թու լին ուժ տվող ժպի տը ամ-
բող ջաց նում են պատ կե րը:

Ըն թա ցիկ կար ևոր դի տար կում-ընդ հան րա ցում կա տա րենք՝ հետև-
յալ հար ցը ձևա կեր պե լով. ին չո՞ւ են հե րո սու հի նե րի աչ քե րը ծով2, մա-
նա վանդ գի տենք, որ Վա նա ծովն ու Փար վա նան ևս կուլ են տա լիս, 
կոր ծա նում են հե րոս նե րին: Փաս տո րեն ցայժմ քննա բան վող չորս գոր-
ծե րում էլ ծո վի խորհր դա պատ կե րը կա՝ «Ա նուշ»-ում և «Թմ կա բեր դի 
ա ռու մը» պոե մում՝ աչ քե րի փո խա բե րույ թով, իսկ « Փար վա նա»-յի և 
«Ախ թա մար»-ի մեջ՝ լիճ-ծո վի՝ ջրա յին ա վա զա նի: Ու ա մեն ևին պա տա-
հա կան չէ, որ Թու ման յա նը թարգ մա նել է Գոր կու հենց « Վա լա խա կան 
լե գեն դը», ուր Մար կոն, իր սի րեց յալ Փե րուն փնտրե լով, նետ վում է Դու-
նա յի ա լիք նե րի մեջ ու խեղդ վում: Կոր ծա նող կա նա ցիութ յու նը դրսևոր-
վում է զու գա հեռ վող նշան նե րով՝ փե րի-գետ (ջրա յին տա րերք): Ջ րա-
հեղձ ա նող տա րեր քը՝ դարձ յալ գե տի տես քով, հայտն վում է նաև « Դե-

1 Տե՛ս Эрих Нойманн, Великая Мать, https://castalia.ru/posledovateli-yunga-
perevody/731-erih-noymann-velikaya-mat-glava-pervaya-struktura-arhetipa.html

2 Ծովը, ինչպես արդեն նշվել է, արքետիպային կանացիության դրսևորումներից 
է՝ իբրև Magna Mater-ի խորհրդապատկերային հարացույցը ներկայացնող 
տարբերակ՝ անտառ-լեռ-ժայռ-քարայր-վիհ հարակցմամբ, որոնք հայտնակերպում 
են մայրական չափումը՝ լայն և խոր ընդգրկումով, և կանացիությունն առհասարակ՝ 
բազմաբեղուն, խորհրդավոր, վտանգավոր, կործանող ու կյանք տվող, նվաճելի 
ու աննվաճ: Ծովը մարդկության օրորոցն է և դամբանը, ծննդյան և վերածննդի 
(հմմտ.՝ մկրտության) ավազանը և դաժանորեն ամենակուլ գերեզմանը (Տե՛ս К.Г. 
Юнг, Психологические аспекты архетипа матери, https://bookap.info/psyanaliz/
yung_psihologicheskie_aspekty_arhetipa_materi/gl2.shtm): «Ծովը մեծ կինն է դյութող 
աղետավոր հրապույրով»,- բանաստեղծորեն սահմանում է Չոպանյանը:
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պի Ան հու նը» պոե մի տար բե րակ նե րից մե կում՝ հե րո սի՝ կնոջ մահ վան 
նե րազդ մամբ ա ռա ջա ցած մղձա վան ջա յին զգա ցո ղութ յուն նե րում.«Եվ 
ինձ թվում էր, թե մի սև գե տում ես խեղդ վե լով» կամ «Եվ ինձ թվում էր, 
թե մի սև ջ րում/Ա ռաջ եմ գնում, խեղդ վում, չար չար վում»1: 

«Թմ կա բեր դի ա ռու մը» պոե մում կոր ծա նող կա նա ցիութ յան խորհր-
դա պատ կե րա յին հա մար ժե քը կրկին վի շապ օձն է. հար բած Թա թու լի 
ե րա զում նախ բեր դը պա շա րած թշնա մին է ներ կա յա նում այդ նշա նով, 
ա պա նա զե լի կնոջ՝ հե րո սի կրծքին ծան րա ցած գլու խը սա հուն փո խա-
կեր պու մով դառ նում է վի շապ օ ձի գլուխ: Վա նա ծո վի վի շա պի խորհր-
դա պատ կե րա յին զու գա հեռն ակն հայտ է:

Ձ ևա կերտ վում է ու շագ րավ ընդ հան րա կան բա նաձև՝ քո ղար կում-
նե րով ու մեղ մա ցում նե րով հատ կանշ վող տար բե րակ նե րով՝ կին կամ 
կին-ամ րոց, փե սա ցու-սի րա հա րի կամ թշնա մի-կեղծ սի րա հա րի կող-
մից գրոհ-պա շա րում և հան ձին հայր-եղ բայր-ա մու սին(սկե սուր)-յու րա-
յին/հա մագ յու ղա ցի ներ շար քի՝ ար գելք-«պաշտ պա նութ յուն»:

Անդ րաշ խար հա յին, միս տի կա կան մի ջամ տութ յուն-ար գել քը կամ 
մի ջամ տութ յու նը կապ վում է կա նանց հետ, և  այդ միս տի կա կան բա-
ղադ րիչն է նաև կնո ջը դարձ նում ճա կա տագ րա կան: Այդ պի սին է դեռ 
օ րո րո ցից ա նիծ ված Ա նու շը: Թու ման յա նի կեր տած կա նանց կեր պար-
նե րին առնչ վող դի պա շա րա յին լու ծում նե րում օ ղակ նե րի տա րա կերպ 
դա սա վո րութ յամբ պատ կե րագծ վում է կին-սեր-մեղք-ա նեծք-մահ/փո-
խա կեր պում շղթան: Հի շենք նաև հայ րա կան ա նեծ քը՝ Ա նու շին ուղղ-
ված: «Ա նի ծած հար սը» բալ լա դում սկես րոջ ա նեծ քով հո պո պի է փո-
խա կերպ վում կնոջ հա մար գե րու կար գա վի ճակ սահ մա նած սո ցիու մի 
օ րենք նե րի դեմ ըմ բոս տա ցած, իր աշ խար հը բանտ հա մա րող և  ա զատ 
գո յութ յան ձգտող հար սը: Վեր ևում քննա բան ված ե ռան դամ բա նա-
ձևը բա ցա կա յում է այս տեղ կար ծես, և հար սի մեղ քը ա զա տութ յան 
ե րա զան քի հե րար ձակ, եր գա ձայն, անս պա սե լիո րեն բա ցա հայտ ված 
գաղտ նի հրա պա րա կումն է սոսկ, սա կայն սևա գիր պա տա ռիկ նե-
րից մե կում պահ պան ված հատ վա ծում հարս(կին)-սկե սուր(ա մու սին) 
շղթա յի եր րորդ օ ղա կը նույն պես կա՝ սի րու նին դի մող-կան չող սի րա-
հար ա շու ղը, ո րին էլ իր հեր թին եր գա ձայն պա տաս խա նում է հար սը: 
Ու հա ջոր դում է ա նեծ քը՝ « Լեզ գու գե րի գը նաս դու/Աչ քըդ լա ցով/ Սիր-
տըդ խո ցով/Ախ ու վա խով կե նաս դու» (սևա գիր տար բե րա կում2) և 

1 Հովհ. Թումանյան, Երկերի լիակատար ժողովածու տասը հատորով, Հայկական 
ԽՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, գլխ. խմբ.՝ Էդ. Ջրբաշյան, հատոր երրորդ, Պոեմներ, 
Երևան, 1989, էջ 376-377:\

2 Հովհ. Թումանյան, Երկերի լիակատար ժողովածու տասը հատորով (Վերա-
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« Լե զուդ լալ կի, մազդ թաղ քի, գլխիդ կպչի» (վերջ նա կան տար բե րա-
կում1): Ս ևա գիր տար բե րա կի հատ վա ծը ո րոշ չա փով հի շեց նում է դեր-
վի շի՝ Ա նու շին ուղղ ված «դրա օ րը լա ցով անց կե նա» ա նեծ քը: Սա կայն 
այս դեպ քում կա նա ցիութ յուն, հմայք և դ յու թանք հայ տան շող ևս մի 
եր ևույ թի գե ղար վես տա կան հայտ նա կեր պում կա՝ «ճոխ մա զե րը ար-
ձակ թա փած ա զատ, ան փույթ» սան րե լու, հյու սե լու և  ա զա տութ յան 
մա սին եր գե լու պատ կե րը: Հայտ նի է կա նա ցի հմայ քի, ա ռող ջութ յան ու 
կեն սու նա կութ յան անխ լե լի ատ րի բուտ վար սե րի դյու թա կան զո րութ-
յան, մա զե րի մի ջո ցով կա տար վող հմա յա կան գոր ծո ղութ յան հան դեպ 
հա վա տա լի քը, դրանք ար ձա կե լը ևս հա մա պա տաս խան խորհր դա նիշ 
կա րող է հա մար վել, և պա տա հա կան չէ, որ սկես րոջ ա նեծքն ուղղ ված 
է հենց ար ձակ ված լեզ վին և  ար ձակ ված մա զե րին՝ « Լե զուդ լալ կի, մազդ 
թաղ քի, գլխիդ կպչի»: Սա հենց կա նա ցիութ յու նը ոչն չաց նող ա նեծք է: 
Հե տաքր քիր է, որ Ա նու շին բա ժին ըն կած «վի ճա կի» ա հա զար հուր քա-
ռա տո ղում ևս հի շա տակ վում են վար սե րը՝ «թուխ մա զե րը»:

Անդ րաշ խար հա յին-միս տի կա կան ներ կա յութ յուն կա նաև « Դե պի 
Ան հու նը» պոե մի նախ նա կան տար բե րակ նե րից մե կում2, ուր մե ռած 
կի նը պատ կե րա նում է հե րո սին իբրև հրեշ տակ, ո րին բախ տը վա ղա-
ժամ խլում տա նում է՝ ա նար ժան հա մա րե լով ի րեն՝ մահ կա նա ցո ւին: 
Հե րո սը հա ջոր դիվ հի շում է նաև հե քիա թա յին թե ի րա կան մի պատ-
մութ յուն, թե ինչ պես է հո ղա ծի նը սի րա հար վում աղջ կա փո խա կերպ-
ված մի ո գու, ո րը գրկե լու պա հին ան հետ չքվում է հա վիտ յան: Հա մե-
մա տութ յան եզ րե րը՝ հրեշ տակ, ո գի, ճեր մակ ա ղավ նի, հա մալր վում 
են պատ կե րա յին ա հա սար սուռ մի հայտ նութ յամբ՝ ողջ-ողջ թաղ ված, 
ա պա կա ղա մա խու ցցով սպան ված կնոջ ուր վա կա նի պար բե րա կան 
եր ևու մով և  ոչ պա կաս զար հու րե լի կան չով՝ «Չք նաղ-ան մար մին/ <1. 
ա նընթ.>խո սում է./Թ ռիր ինձ հետ, իմ թշվառ,/Ես քեզ տա նեմ մի աշ-
խարհ»3: Հե րո սը փոր ձում է բա ցա հայ տել մե ռած կնոջ անդ րաշ խար-
խմբագրված հրատարակություն), ՀՀ ԳԱԱ Մ.Աբեղյանի անվան գրականության 
ինստիտուտ, հատոր երկրորդ, Քառյակներ, բալլադներ, թարգմանություններ, 
Հատորի խմբագիր՝ Վլ. Կիրակոսյան, Երևան, 2018, էջ 386:

1 Նույն տեղում, էջ 111:
2 Հիշենք նաև մոր մահվան կանխազգացման դրվագը «Դեպի Անհունը» պոեմից: 

Ուշարժան է մտերիմների և հարազատների կողմից վկայված միստիկական 
կապը Թումանյանի և մոր միջև: Հրանտ Թամրազյանը Թումանյանի մորը «որդու 
պես երազատես, ներքնատես» է անվանում (Հ. Թամրազյան, Բանաստեղծության 
հազարամյա խորհուրդը, Երևան, «Սովետական գրող», 1986, էջ 86): 

3 Հովհ. Թումանյան, Երկերի լիակատար ժողովածու տասը հատորով, Հայկական 
ԽՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, գլխ. խմբ.՝ Էդ. Ջրբաշյան, հատոր երրորդ, Պոեմներ, 
Երևան, 1989, էջ 401:
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հա յին այ ցե լութ յուն նե րի պատ ճա ռը. հըն թացս հի շա տա կում է հղիութ-
յու նը և չծն ված ե րե խա յին, ինչն ա վե լի է խո րաց նում ի րադ րութ յան  
դրա մա տիզ մը, նաև ակ նար կում է հնա րա վոր գաղտ նի քը, ո րը հայտ-
նե լու հա մար էլ գա լիս էր ուր վա կա նը՝ հո ղի տակ հան գիստ չգտնե լով, 
խո սում նաև հնա րա վոր մեղ քի մա սին («Ես ու զում էի, որ նա չմեռ ներ-/
Ապ րեր, թե կուզ մե ղա վոր լի ներ...»1: Ի՞նչ մեղք կա րող էր լի նել դա, արդ-
յո՞ք Թու ման յա նը չի վե րա դառ նում-անդ րա դառ նում «Ա նի ծած հար սը» 
բալ լա դի ի րադ րութ յա նը: Ի դեպ, պոե մի հետ կապ ված գրա ռում նե րի 
մեջ գե րեզ մա նում հան գուց յա լի հան գիստ չգտնե լու առն չութ յամբ մի 
նա խա դա սութ յուն կա. « Մե ղա վոր ա ե ղել, գե տի նը տեղ չի տա լիս», 
իսկ գրա ռում նե րի վեր ջին բա ռը ինք նա տի պո րեն հա մալ րում է նշված 
հրեշ տակ-ո գի-ճեր մակ ա ղավ նի-ուր վա կան շար քը՝ «գոռ նափշ տիկ»2: 
Այ սինքն՝ կրկին բա ցա սա կան կա նա ցիութ յան դրսևո րում և  այս դեպ-
քում ար դեն կին-սեր-մեղք-մահ/փո խա կեր պում շղթան: Ու թեև պոե մը, 
Դե միրճ յա նի վկա յութ յամբ, մշակ վել է հոր մահ վան նե րազ դու մով3, ամ-
բողջ ըն թաց քում բառ ան գամ չկա դրա մա սին. մա հը բա նաս տեղ ծին 
պատ կե րա նում է կնոջ առն չութ յամբ ու կնոջ տես քով: Պոե մի տար բե-
րակ նե րից մե կում, ինչ պես ար դեն նշել ենք, տեղ է գտել մինչև ան գամ 
մոր մա հը նա խազ գա լու մղձա վան ջա յին տես լա պատ կե րը: Մա հը կա-
նա ցի դեմք ու նի Թու ման յա նի հա մար:

Այս ա ռու մով հե տաքր քիր է նաև «Օ րո րո ցա գող» բալ լա դը4, ո րի 
հիմ քում հեր թա կան ժո ղովր դա կան հա վա տա լիքն է մար դա գայ լի կամ 
հուշ կա պա րի կի մա սին, ո րը մե ծե րի քնած ժա մա նակ փոր ձում էր օ րո-
րո ցում խեղ դել տղա ե րե խա նե րին, փախց նել ու տել կամ փո խել՝ տե-
ղը դև դ նե լով: Ըստ այդ պատ կե րա ցում նե րի՝ մար դա գայլ էին դառ նում 
կա նայք ա նա ռա կութ յան մեղ քի պատ ճա ռով: Գե ղար վես տո րեն մշա-

1 Նույն տեղում, էջ 408-409:
2 Նույն տեղում, էջ 411-413:
3 Նույն տեղում, էջ 525:
4 Օրորոցագողի մասին պատկերացումը թերևս հարակցվում է Լիլիթի՝ հրեական 

ավանդույթում ընդունված կերպարային նկարագրին, որը հայտնվում է նաև «Դեպի 
Անհունը» պոեմի տարբերակներից մեկում՝ որպես դյութող ու հանկարծակի չքացող 
և հերոսին դժբախտացնող ոգի: Հրեական ավանդույթում (ըստ ժողովրդական 
ստուգաբանության բառը ծագումնաբանորեն առնչվում է եբրայերեն «գիշեր» 
բառին), որի ակունքները շումերական հավատալիքներում են, Լիլիթը գիշերները 
գաղթակղում է տղամարդկանց, նաև վնասում որդեծնությանը, առևանգում 
կամ փոխում նորածիններին (Տե՛ս Мифы народов мира, Энциклопедия, Москва, 
Советская энциклопедия, 1988, том 2, էջ 55): Հրեական լեգենդի իսահակյանական 
մեկնաբանության մեջ Լիլիթը հրեղեն է. Վերջինն ուղղակիորեն հարակցվում է 
«Փարվանայի» կտրիճներին կործանող կրակի խորհրդապատկերին: 
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կե լու հա մար բա նաս տեղծն ընտ րում է ժո ղովր դա կան մի զրույց, ո րի 
ա ռանց քում դարձ յալ տղա մար դուն կոր ծա նող-ոչն չաց նող կա նա ցի 
էութ յուն է: Բա ցա սա կան կա նա ցիութ յա նը Թու ման յա նը այս դեպ քում 
հան դի պադ րում և հա կադ րում է մայ րա կան սի րո զո րութ յու նը:

« Լո ռե ցի Սա քոն» պոե մի դրա մա տիկ պատ մութ յան հիմ քում նույն-
պես բա ցա սա կան կա նա ցիութ յան դրսևո րում է, ո րի նե րազ դու մով 
խե լա գար վում և կոր ծան վում է հե րո սը: Այս եր կի թե՛ վերջ նա կան, թե՛ 
նախ նա կան տար բե րակ նե րում ա նուղ ղա կի կամ ուղ ղա կի մե ղադ-
րանքն ուղղ վում է տա տի կամ նա նի դեմ, և մեկ նա բա նութ յունն ա վան-
դա բար շեշ տադ րում է գյու ղաշ խար հում առ կա նա խա պա շա րում նե րի, 
սնո տիա պաշ տութ յան ու սնա հա վա տութ յան մթնո լոր տը, սա կայն, մեր 
կար ծի քով, այդ աժ դա հա խի զախ տղա մար դու հայտ նի հո գեն յար դա-
յին շե ղու մը (ո րը հո գե բա նո րեն ան հա մո զիչ են հա մա րել Ղ. Ա ղա յա նը, 
Լեոն, Պ. Մա կինց յա նը և  ու րիշ ներ, ու հե ղի նա կը մշա կել է այն շա րու նա-
կա բար՝ ա ռա վել հիմ նա վոր ու հա մո զիչ դարձ նե լու հա մար հո գեախ-
տա բա նա կան շեղ ման զար գաց ման ըն թաց քը) կա նա ցի փոր ձութ յուն 
է՝ ճնշված-ար տամղ ված լի բի դո յի հետ ևան քով: Պա տա հա կան չէ, որ 
«ան հե թեթ շար քով, խուռ նե րամ, ան կարգ», «տգեղ, այ լան դակ» «խոլ 
պատ կեր ներ» են հայտն վում1՝ ծուռ ոտ քե րով թուրք կա նանց տես քով, 
ին չը Սա քո յի վախն է կոր ծա նող կա նա ցիութ յու նից՝ բա ցառ ված չէ՝ հենց 
տա տի կամ նա նի կող մից նրան կնոջ փոր ձութ յու նից զերծ պա հե լու 
նա խազ գու շա ցում նե րի ազ դե ցութ յամբ ձևա վոր ված, սա կայն Սա քո յի 
մտքի նը հար սա նիք է, ե րա զան քի ա ռար կան ո րո շա կի է՝ «սի րուն-ջա-
հել հարսն-աղ ջիկ», հե տո ցան կութ յու նը կոնկ րե տա նում է, նա մտո վի 
«ընտ րում է» մե կին («էս աղ ջի կը, տե՜ս, ինչ լավն ա...»2): Ն րա մեջ բախ-
վում են վախն ու ցան կութ յու նը, ո րի տևա կան զսպու մը հան գեց նում է 
հո գեն յար դա յին շեղ ման: Պա տա հա կան չէ նաև օ ձի մտրա կի պատ կե-
րը, ո րով զար կում և հա լա ծում են չար քե րը Սա քո յին:

Կա նանց կեր պար նե րի թու ման յա նա կան պատ կե րա շա րում թերևս 
չէր կա րող չլի նել նաև « Հո գե հան» բալ լա դի Շա մոն, ո րը անհ նա րի պա-
հան ջով կա րող է զու գա հեռ վել Փար վա նա ար քա յադս տեր կեր պա րին, 
մա նա վանդ որ ծաղ կող Շա մո յի սի րուց թոշ նող Հա մոն իր սե րը հա-
վաս տե լու հա մար ա պա ցույց ներ պա հան ջող աղջ կան ա սում է. «Ո՞ր 

1 Հովհ. Թումանյան, Երկերի լիակատար ժողովածու տասը հատորով, Հայկական 
ԽՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, գլխ. խմբ.՝ Էդ. Ջրբաշյան, հատոր երրորդ, Պոեմներ, 
Երևան, 1989, էջ 20:

2 Նույն տեղում:
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կը րակն ընկ նեմ, Շա մո, որ գթաս»1: Եվ աղջ կա պա հան ջա ծը այս դեպ-
քում է լի տղա յի կյանքն է փաս տո րեն. նա, աղջ կան մեջ քին դրած, պա-
րե լով, սրին գը փչե լով, պի տի բարձ րաց ներ լե ռան ա հեղ գա գա թը, և 
դա պի տի լի ներ նրա սի րո հա վաս տի քը: Այս դեպ քում ևս հե րո սը սի րո 
հա մար կյան քով է հա տու ցում (ա կա մա զու գա հեռ վում են Բ լո կի տո ղե-
րը « Կար մեն» շար քից՝ А голос пел: Ценою жизни /Ты мне заплатишь 
за любовь!2): Փոր ձութ յունն այս ան գամ ևս չի հաղ թա հար վում: Տ ղա յին 
թա ղում են ժե ռուտ սա րի գա գա թին, և սա րը կոչ վում է « Հո գե հան»: 
Լեռ-կա նա ցիութ յու նը3, ո րը հե րոս կա րող է ծնել (հի շենք Միհ րի ծնուն-
դը ժայ ռից), կա րող է նաև նրան կուլ տալ, գե րեզ ման կամ վե րածնն դի 
վայր դառ նալ (զու գա հե ռենք Մ հե րի փակ վե լը քա րայ րում, Ար տա վազ դի 
կուլ գնա լը Մա սի սի ան դունդ նե րում): Այս դեպ քում էլ ու ղիղ և փո խա-
բե րա կան ի մաստ նե րով կա նա ցիութ յու նը կոր ծա նում և կուլ է տա լիս 
հե րո սին: Հայտ նի է հե ղի նա կի ծա նո թագ րութ յու նը, ըստ ո րի դա «մի 
բարձ րութ յուն է Ա խալց խա յի և Ու րա վե լի մեջ տե ղը: Վ րա ցիք ա սում են 
« Սուլթ մե դիա» - հո գին դուրս ե կավ, իսկ թուր քե րը՝ «օղ լան փաթ րա լան 
- տղա ճա քեց նող»4: Թուր քե րեն բնո րո շու մը ո րո շա կիո րեն ակ նար կում 
է ո րոշ ճա կա տագ րա կան կա նանց (ըստ պատ մա կան տվյալ նե րի, օ րի-
նակ, Շա մի րա մին. գու ցե պա տա հա կան չէ նաև հե րո սու հու ան վան 
ընտ րութ յու նը) բնո րոշ հո գեախ տա բա նա կան մի եր ևույ թի մա սին, 
ո րին բախ վե լը ժո ղովր դա կան եր ևա կա յութ յու նը պատ կե րա կեր տել է 
ա հեղ լե ռան գա գա թը ել նե լու փոր ձութ յան տես քով:

Սե րը և մա հը հա րա կից գո յութ յուն ներ և զո րութ յուն ներ են նաև 
Թու ման յա նի բա նաս տեղ ծութ յուն նե րում: Ա հա «Ե թե իմ վեր ջին հա յաց-
քը մնա» սկսված քով քերթ վա ծի հատ կան շա կան պատ կե րը՝ սիր ված 
լի նե լու գի տակ ցութ յամբ մեռ նե լու պա հին եր ջան կա ցած հե րո սը՝ գե-
րեզ մա նի այն կող մում, ող բա ցող հե րո սու հին՝ այս կող մում՝ ըստ հե րո սի 
մտա տե սի լի: «Ն րան» վեր նագ րով գոր ծում ներ կա են հե րո սու հին, նրա 
հա յաց քի խո րութ յան մեջ «կո րած» հե րո սը(«Ինձ մո ռա ցած, կոր չեմ ան-

1 Հովհ. Թումանյան, Երկերի լիակատար ժողովածու տասը հատորով (Վերա-
խմբագրված հրատարակություն), ՀՀ ԳԱԱ Մ.Աբեղյանի անվան գրականության 
ինստիտուտ, հատոր երկրորդ, Քառյակներ, բալլադներ, թարգմանություններ, 
Հատորի խմբագիր՝ Վլ. Կիրակոսյան, Երևան, 2018, էջ 121:

2 А.Блок, Поэзия, драмы, проза, Москва, «Олма-Пресс», 2001, էջ 243:
3 Տե՛ս թիվ 17 ծանոթագրությունը:
4 Հովհ. Թումանյան, Երկերի լիակատար ժողովածու տասը հատորով (Վերա-

խմբագրված հրատարակություն), ՀՀ ԳԱԱ Մ.Աբեղյանի անվան գրականության 
ինստիտուտ, հատոր երկրորդ, Քառյակներ, բալլադներ, թարգմանություններ, 
Հատորի խմբագիր՝ Վլ. Կիրակոսյան, Երևան, 2018, էջ 584:
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հուն/ Խո րութ յան մեջ հա յաց քիդ»1. հմմտ.՝ «ու կոր չում է մարդ նրա հա-
յաց քում»), մա հը և գե րեզ մա նը՝ հե րո սու հու սի րա տենչ կուրծ քը՝ որ պես 
շի րիմ: « Պատ րաստ եմ մեռ նել, միայն թե ինձ սի րես»,-կար ծես ա սում 
է հե րո սը այս եր կու եր կե րում: Սի րո հնա րա վո րութ յու նը, ե րա զան քը, 
իսկ դրա նից հե տո՝ մա հը՝ կյան քի անհ նա րի նութ յուն, շա րու նա կութ յան 
բա ցա կա յութ յուն: Սի րո գի նը մահն է կրկին՝ ըստ Թու ման յա նի: « Խոս-
տո վա նութ յուն» գոր ծում ևս հե րոս նե րին միաց նում են սե րը և մա հը. 
սի րած էա կի հետ մեռ նե լու պատ րաս տա կա մութ յան ար տա հայ տութ-
յուն է ա ռա ջին հա յաց քից, պարզ, հա մաշ խար հա յին սի րեր գութ յան 
հա մա տեքս տում կա նո նիկ ցան կութ յուն (ե թե մեռ նես, ես էլ կմեռ նեմ), 
բայց դա չէ կար ևո րը, կար ևո րը սեր-մահ ան բա ժա նե լի զույ գի տի րա-
կան ներ կա յութ յունն է: Ն շա նա վոր «Տր տունջ» քերթ վա ծում ևս  ա հա 
նա գնում է «ու նայն տրտուն ջով»՝ իր «սի րած մարդ կանց», իր «լավ 
հույ սե րի» «գե րեզ ման նե րի շար քե րի մի ջով»2. դարձ յալ ու կրկին հան-
դի պադր վել են սե րը, մա հը, գե րեզ մա նը և հույ սի բա ցա կա յութ յու նը: 
«Այդ պի սի աչ քեր ես դեռ չեմ տե սել» սկսված քով բա նաս տեղ ծութ յան 
մեջ Թու ման յա նը ճա կա տագ րա կան կնոջ կեր պար է կեր տում, բյու րե-
ղա ցած, հա վա քա կան կեր պար՝ վե րերկ րա յին լույս է ցո լում նրա աչ քե-
րի «մթին ծո վում» (հմմտ.՝ «ծով են աչ քե րը Ջա վախ քի դստեր»), այդ 
կինն ու նի «սպա նող գե ղեց կութ յուն» և «հե տը մի սիրտ ա մուր քա րի 
պես»3: Ե թե հո գե բա նո րեն փոր ձենք հյուս ված քը քան դել հա կա ռակ 
կող մից, ա պա բա նաս տեղ ծութ յուն նե րում սիր ված չլի նե լու հա մար 
վրեժխնդ րութ յուն է դառ նում մա հը, այ սինքն՝ մահ վան ցան կութ յան 
դրդա պատ ճա ռը սիր ված չլի նելն է. «ե թե չսի րես, կմեռ նեմ»,- այս դեպ-
քում էլ ու զում է ա սել քնա րա կան հե րո սը: Եվ «վրեժխնդ րութ յան» այդ-
պի սի ինք նօ րի նակ դրսևո րում ներ են դառ նում Մա րո յի մա հը, Ա նու շի 
մա հը՝ ինք նօ րի նակ «վրեժխնդ րութ յուն» հա րա զատ նե րից:

Թու ման յա նի գե ղար վես տա կան լու ծում նե րին բնո րոշ է ար դեն 
հի շա տակ ված ող բա ցող մոր կեր պա րը: Օ րի նակ նե րը բազ մա թիվ են, 
Թու ման յանն այդ պի սի բա զում դրվագ ներ է «բե մադ րել»՝ Մա րո յի մոր 
ող բը, Սա րո յի մոր ող բը, « Դե պի Ան հու նը» պոե մի վա ղա մե ռիկ հե րո սու-
հու՝ Հաս մի կի մոր ող բը, սգա վոր կա նանց ող բը նա խորդ եր կու պոեմ-

1 Հովհ. Թումանյան, Երկերի լիակատար ժողովածու տասը հատորով (Վերա-
խմբագրված հրատարակություն), ՀՀ ԳԱԱ Մ.Աբեղյանի անվան գրականության 
ինստիտուտ, հատոր առաջին, Բանաստեղծություններ, Հատորի խմբագիր՝ Վլ. 
Կիրակոսյան, Երևան, 2018, էջ 78:

2 Նույն տեղում, էջ 215:
3 Նույն տեղում, էջ 373:
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նե րում, հե րո սի տե սի լում՝ Հաս մի կի ող բը իր չծնված ե րե խա յի դիա կի 
վրա (նախ նա կան տար բե րակ նե րից մե կում1 Փար վա նա ար քա յադս-
տեր ող բը, Գի քո րի մոր ող բը պատմ ված քի սկզբում և մ տա հա սա նե լի 
ող բը վեր ջում ( Համ բոն Գի քո րի շո րե րը տա նում էր, որ մայ րը վրան լաց 
լի նի), Թա մա րի ող բը, որ «լսվում է» բալ լա դի գրվե լուց քսան չորս տա րի 
անց՝ 1915 թվա կա նին, «Աղ թա մա րի կղզում» բա նաս տեղ ծութ յան մեջ, 
Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի նա խօ րեին գրված «Հ րա ցան ներ են ճայ-
թում սրտիս մեջ» սկսված քով կա սանդ րա կան բա նաս տեղ ծութ յան որբ 
ե րե խա նե րի, որ դե կո րույս ծնող նե րի ող բը:

Ու այս բո լոր ող բե րի կենտ րո նում կինն է՝ կյան քի, ճա կա տագ րի և 
մահ վան խա չու ղիում կանգ նած էութ յուն և գո յութ յուն: «Օ րո րո ցա գո-
ղը» բալ լա դում մե նա մար տում են կյան քը և մա հը, ու հաղ թում է կյան-
քը՝ հան ձին մոր, սա կայն շատ ու շատ գոր ծե րում կյան քը չի հաղ թում, 
հաղ թում է հենց մա հը, այդ եր կե րում կի նը կեն սա տու զո րութ յուն չէ, 
մա հա բեր ու մա հա ռիթ է, մայ րը հիմ նա կա նում կեն սա ձիր ու կեն սա-
պաշտ պան էութ յուն չէ Թու ման յա նի աշ խար հում (որ պես բա ցա ռութ-
յուն՝ կա րող ենք նշել «Օ րո րո ցա գո ղի» դրվա գը, մի քա նի բա նաս տեղ-
ծա կան կտոր կամ ար ձակ գործ՝ այն էլ ոչ մարդ կա յին ա րա րա ծի մա-
սին), նա ան զոր, զա վա կի վրա ող բա ցող կեր պար է: Ին չո՞ւ է Թու ման-
յա նը կյանք տվող և կոր ծա նող կա նա ցիութ յան երկ րորդ դեմ քը ընտ-
րում: Բայց սա ար դեն այլ ու սում նա սի րութ յան թե մա է: 

Լի լիթ Սեյ րան յան – Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի ա ռանց քում 
հայ նո րա գույն գրա կա նութ յան պատ մութ յան և տե սութ յան, Սփ յուռ-
քի գրա կա նութ յան խնդիր ներն են: Անդ րա դարձ ներ է կա տա րում ար դի 
գրա կա նութ յան հիմ նա հար ցե րին: Հե տաքրք րութ յուն նե րի շրջա ծի րում 
են նաև ար դի գրա կա նա գի տա կան ուղ ղութ յուն նե րը, մշա կու թա բա-
նա կան հար ցեր: Գի տա կան մա մու լում հրա պա րա կել է չորս տասն յա-
կից ա վե լի հոդ ված ներ:

ЛИЛИТ СЕЙРАНЯН – Женщина, судьба и смерть в поэтическoм 
мире Туманяна - В статье рассматриваются женские образы в 
художественной системе великого армянского поэта и писателя Ованеса 
Туманяна в свете юнгианской аналитической психологии. Подавляющее 

1 Տե՛ս Հովհ. Թումանյան, Երկերի լիակատար ժողովածու տասը հատորով, 
Հայկական ԽՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, գլխ. խմբ.՝ Էդ. Ջրբաշյան, հատոր երրորդ, 
Պոեմներ, Երևան, 1989, էջ 380:
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большинство вышеупомянутых образов по сути фатальные женщины, 
представители негативной анимы, прекрасные, но проклятые и 
несчастные героини, которые волей или неволей становятся причиной 
смерти или несчастья различных туманяновсих героев. В ряду этих 
женских образов различные представители архетипического женского 
– мать, жена, невеста, принцесса, княгиня, бабушка, свекровь, феи, 
женские образы злых духов и другие. В статье также рассматриваются 
художественные символы-атрибуты роковых женщин.

Ключевые слова : Туманян, роковая женщина, анима, смерть, 
юнгианская психология, архетипическое женское, судьба.

LILIT SEYRANYAN – Woman, fate and death in the poetic world 
of Tumanyan - The article discusses female images in the art system of the 
great Armenian poet and writer Hovhannes Tumanyan in the light of Jungian 
analytical psychology. The vast majority of the above images are essentially 
fatal women, representatives of the negative anima, beautiful, but cursed and 
unhappy heroines who, by will or not, cause the death or misfortune of various 
Tumanian heroes. Among these female images, various representatives of the 
archetypal female are mother, wife, bride, princess, grandmother, mother-in-
law, fairies, female images of evil spirits and others. The article also discusses 
the artistic symbols, attributes of fatal women.

Key words: Tumanyan, fatal woman, anima, death, Jungian psychology, 
archetypal female, fate.
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 ՍԱ ԹԵ ՆԻԿ Ա ՎԵ ՏԻՍ ՅԱՆ 
 Բ.գ.թ., դոցենտ, ՀՀ ԳԱԱ Գրականության ինստիտուտ

 ՀԵ ՔԻԱ ԹԻ ԵՎ  Ի ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹ ՅԱՆ ԱՆ ԳՈ ՍԱՀ ՄԱ ՆԸ 
 ՀՈՎ ՀԱՆ ՆԵՍ  ԹՈՒ ՄԱՆ ՅԱ ՆԻ ԳԵ ՂԱՐ ՎԵՍ ՏԱ ԿԱՆ 

ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳՈՒՄ*

 Բա նա լի բա ռեր. - գե ղար վես տա կան հա մա կարգ, ի րա կա նութ յուն, հե-
քիաթ, Աստ ված, ո գի, հո գի, մար մին, կեր պար, այ լա բա նութ յուն, տիե զերք, 
խորհր դա նիշ,  Կե նաց ծառ:

1908 թվա կա նին  Ռու դոլֆ Շ տեյ նե րը տիե զե րած նութ յան թե մա նե-
րով 11 դա սա խո սութ յուն է կար դա ցել Շ տուտ գար դի հա մալ սա րա նում: 
Այդ դա սա խո սութ յուն նե րը ամ փոփ ված են մի գրքում, որ տեղ մեծ փի-
լի սո փան ներ կա յա ցում է Ա րե գակ նա յին հա մա կար գի, Եր կիր մո լո րա կի 
և  ես-ի կազ մա վոր ման տևա կան ըն թաց քը, ո րում էա կան դե րա կա տա-
րում է հատ կաց նում հա մա տիե զե րա կան էակ նե րին՝ Կ րա կի, Օ դի, Ձ ևի 
և  այլ ո գի նե րին, ո րոնք, ըստ նրա, հստակ տա րո րոշ ված գոր ծա ռույթ-
ներ են կա տա րում տիե զեր քում.« Կան իս կա պես այն պի սի էութ յուն ներ, 
ո րոնք չեն հա սել նյու թա կան մարմ նա վոր ման:Այս պի սով, մենք կա րող 
ենք մար դու հա յաց քով քննել բարձ րա գույն աշ խարհ նե րը, ո րոն ցում 
մեզ հատ կա պես հե տաքրք րում են ե րեք թա գա վո րութ յուն ներ.ա ռա-
ջի նը կո չում ենք Հ րեշ տակ նե րի թա գա վո րութ յուն:  Հա ջոր դը՝ ա ռա վել 
բարձ րը հրեշ տա կա յի նից, Հ րեշ տա կա պե տե րի թա գա վո րութ յունն է 
կամ Կ րա կի ո գի նե րի, և  վեր ջա պես, էլ ա վե լի բարձր է  Նա խաու ժի կամ 
Սկզ բի թա գա վո րութ յու նը»1:  Սա ի՞նչ է, հե քիա՞թ, ա ռաս պե՞լ, հի վանդ 
երևա կա լութ յան ար տադ րա՞նք, թե՞ ի րա կա նութ յուն, ո րին հա սու չէ 
մե րօր յա մար դու սահ մա նա փակ գի տակ ցութ յու նը: Շ տեյ նե րը շեշ տում 
է, որ ֆի զի կա կան մարմ նի գո յա վոր ման կամ նյու թի խտաց ման գոր-
ծըն թա ցին զու գա հեռ հո գու և  ո գու տե սո ղութ յան սահ ման նե րը նե ղա-
ցել են և  վե րա ցել՝ դառ նա լով միայն հա տու կենտ ընտր յալ նե րի՝ պայ-
ծա ռա տես նե րի ըն կալ ման հնա րա վո րութ յուն: Ե թե այս ա մե նը ի րա կան 

* Հոդվածն ընդունված է տպագրության 12.11.2019 թ.:
1 Рудольф Штейнер, Вселенная, Земля и человек, Санкт-Петербург, изд. 

«Деметра»,2016, с.66-67.
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տիե զեր քի ի րա կան պատ կերն է, ու րեմն հե քիաթ գո յութ յուն չու նի, 
հատ կա պես պայ ծա ռա տես նե րի աշ խար հըն կալ մամբ:  Թու ման յա նի 
հե ռազ գա ցո ղութ յան մա սին վկա յութ յուն նե րը բազ մա թիվ են: «Ե րա զը 
իմ կյան քում» ինք նա կեն սագ րա կան նո թում նա գրում է.« Չեմ սխալ վիլ, 
ե թե ա սեմ՝ իմ կյան քում մի որ ևէ դեպք չի պա տա հած, որ ա ռա ջուց նա-
խազ գա ցած կամ նա խա տե սած չլի նեմ:  Նա խազ գա ցած կամ նա խա-
տե սած էլ որ ա սում եմ, ա սում եմ ոչ միայն ար թուն ժա մա նակ, այլև 
քնած ժա մա նակ, ե րա զում, այ լա բա նո րեն, պատ կեր նե րով, խորհր-
դան շան նե րով:  Բայց մենք տա կա վին ենք կոշտ ու կո պիտ, էն քան ենք 
ան կա տար յալ, որ լավ չենք հաս կա նում մեր նա խազ գա ցում նե րը, նա-
խա տե սում նե րը, ե րազ նե րը:… Սո վո րա բար ար հա մար հում են էս պարզ 
ու ի մաս տուն եր ևույթ նե րը և  ծի ծա ղում են տգի տո րեն:  Հա մա րում են 
սուտ ու ան կա րե լի: Ե րա զը էն քան վառ ու կեն դա նի է ե ղել ինձ հա մար, 
որ այժմ, երբ ետ եմ նա յում իմ ան ցած կյան քին, ե րազն ու ի րա կա նութ-
յու նը էն քան ու ժեղ են ի րար հյուս ված, որ մե կը մյու սից ես չեմ կա րող 
ջո կել: Եվ էն քան ի մաս տուն, շքեղ ու թանկ ե րազ ներ եմ ու նե ցել, որ 
ա մեն մի նը ինձ հա մար մի գե ղե ցիկ կյանք ար ժե: Իմ հերն ու մերն էլ 
նա խազ գա ցու մի, պայ ծա ռա տե սութ յան և  ե րա զի զար մա նա լի ըն դու-
նա կութ յուն ու նեին»1: Այլ կերպ լի նել չէր կա րող. ի րա կան տիե զերքն իր 
մեջ կա րող էր ընգր կել գե նե տի կո րեն հո գու և մտ քի ան սահ ման տա-
րո ղութ յուն ու նե ցող մշա կու թաս տեղծ ան հա տը:  Տիե զե րա կան սյու նը 
կամ  Կե նաց ծա ռը, որ ներ կա յաց նում է Ա րե գակ նա յին հա մա կար գը, 
ե ռաս տի ճան կա ռույց է՝ ո գի-հո գի-մար մին հա մա մասն բա ղադ րիչ նե-
րով, ո րում բարձ րա գույն ստեղ ծա րար գոր ծա ռույթ ու նի ո գին, ո րին 
մենք Աստ ված ենք կո չում, հո գին, որ Աստ ծո շունչն է կամ խո հը, և  այդ 
խո հից ծնված որ դին, որ հա յոց հնա գույն հա վա տա լիք նե րի կար գա-
կա ռույ ցում Ար ա նունն ու նի՝ Ար ևի որ դին, հո գու տան զա վա կը:  Հով-
հան նես  Թու ման յա նը մեկն է այս ար ևոր դի նե րից, ո րի տիե զե րա կան 
ան մար մին թռիչք նե րը դառ նում են բա նաս տեղ ծութ յուն և  ե ռա չափ աշ-
խար հի օ րենք նե րով մեկ նութ յան չեն տրվում.

  Տիե զեր քում աստ վա ծա յին մի ճամ փորդ է իմ հո գին.
 Երկ րից անց վոր, երկ րի փառ քին ան հա ղորդ է իմ հո գին.
  Հե ռա ցել է ու վե րա ցել մինչ աստ ղե րը հե ռա վոր,
  Վար մնա ցած մար դու հա մար ար դեն խորթ է իմ հո գին2:

1 Հովհաննես Թումանյան, Երկերի լիակատար ժողովածու տասը հատորով, 
հ.8, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ.,1994, էջ 429-430: Նույն հատորից 
քաղվածքների էջերը կնշենք տեղում այսպիսի հապավումով՝ ԵԼԺ, հ.,էջ…: 

2 Հովհաննես Թումանյան, Երկերի լիակատար ժողովածու տասը հատորով, հ.2, 
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 Ի րա կա նութ յան և  հե քիա թի սահ մանն ի սկզբա նե խախտ ված է 
 Թու ման յա նի գե ղար վես տա կան հա մա կար գում, սխալ է նույ նիսկ այն 
աշ խար հա յացք ու կեն սազ գա ցո ղութ յուն կո չե լը, քան զի դա նրա հո գու 
կա ռույցն է, որն ի րա կա նութ յու նը ըն կա լում է տե սա նե լի՝ նյու թա կան, 
և  ան տե սա նե լի՝ ան մար մին էակ նե րի զու գա դիր գո յակ ցութ յան ո գե-
զգա յա կան մա կար դա կում:  Վա րի և  վե րի, ան ցա վո րի և  հա վի տե նա-
կա նի, մնա յուն հոգ ևո րի և  մահ կա նա ցու նյու թի հա կադ րութ յու նը  Թու-
ման յա նի կեն սա փի լի սո փա յութ յան մի ջուկն է, որ բա նաս տեղ ծութ յան 
կոմ պո զի ցիոն շրջա նա կում նե րա ռում է այն ա մե նը, ինչ բա ցա ռա պես 
բա նաս տեղ ծի տե սո ղութ յան սահ մա նում է, իսկ ըն թեր ցո ղի հա մար՝ 
միան շա նակ հե քիաթ.

 Բազ մած լուս նի նուրբ շո ղե րին,
 Հո վի թևին թռչե լով՝ 
 Փե րի նե րը սա րի գլխին
 Հա վաք վե ցին գի շե րով:
-Ե կեք, քույ րեր, սեգ սա րե րի
 Չըք նա ղա գեղ ո գի ներ…
Ե կեք ջա հել սի րա հա րի 
 Սե րը ող բանք վա ղա մեռ1:

 Փե րի ներ, ո գի ներ, պա րիկ ներ՝ հրա շա պա տում հե քիա թի այս պար-
տա դիր կեր պար նե րը դար ձել են  Թու ման յա նի լա վա գույն պոեմ նե րից 
«Ա նու շի» գոր ծո ղութ յուն նե րի մաս նա կի ցը, բա նար վես տի սոս կա կան 
հնա րա՞նք է սա, թե՞ հե ղի նա կի՝ զու գա հեռ աշ խարհ նե րում գո յե լու 
բա ցա ռիկ շնոր հը, մտքի կեն սաու ժը:  Թու ման յա նի գե ղար վես տա կան 
հա մա կար գի ամ բող ջա կան քննութ յու նը ակն հայտ է դարձ նում նյու-
թա կան աշ խար հի, ֆի զի կա կան մարմ նի, նրա սե ռա յին հիմ քի խա-
թար ված, ան ներ դաշ նակ գո յակ ցութ յու նը հո գու և  ո գու ո լորտ նե րի 
հետ: « Մա րոն», «Ա նու շը», «Թմ կա բեր դի ա ռու մը», « Դե պի Սն հու նը», 
« Փար վա նան», « Հա զա րան բլբու լը» թե մա տիկ տար բեր, եր բեմն ի րար 
հա կա սող զար գա ցում նե րով հան դերձ գա ղա փա րա կան նույ նա կան 
ուղղ վա ծութ յուն ու նեն. հո գու պա հանջ մունք նե րի ա ռաջ նայ նութ յունն 
է, նախ՝ սե րը, հե տո՝ սե ռը, ե թե մար մի նը սի րո և  սե ռի դա շին քով չի 

Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2018, էջ 63: Նույն հատորից քաղվածքների 
էջերը կնշենք տեղում այսպիսի հապավումով՝ ԵԼԺ, հ.,էջ…:

1 Հովհաննես Թումանյան, Երկերի լիակատար ժողովածու տասը հատորով, հ.3, 
Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2019, էջ 80: Նույն հատորից քաղվածքների 
էջերը կնշենք տեղում այսպիսի հապավումով՝ ԵԼԺ, հ.,էջ…:
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զար գա նում, ա պա հե ղի նա կի կեն սա փի լի սո փա յութ յու նը նա խա պատ-
վութ յու նը տա լիս է սի րո հոգ ևո րաց մա նը, ան մար մին վե րերկր յա ըն-
թաց քին: 

Էն վեհ վայր կե նին չքնաղ գի շե րի,
Երկն քի ան հուն, հե ռու խոր քե րից,
Ան մու րազ մե ռած սի րա հար նե րի
Աստ ղե րը թը ռած ի րար են գա լիս,
 Գա լի՜ս՝ կա րո տով մի հեղ՝ համ բուր վում
Աշ խարհ քից հե ռո՜ւ, լա զուր կա մա րում (ԵԼԺ,հ.3, էջ114): 

Ինչ պի սին կլի ներ Ա նուշն ա ռանց այս պի սի նա խեր գի և  վեր ջեր գի, 
հո գու է ներ գե տիկ դաշտն առ հա սա րակ կմերժ վեր, մարմ նի ֆի զի կա-
կան ա վար տը կնշա նա կեր ա մե նայն ին չի վերջ, և  Թու ման յա նի գե-
ղար վես տա փի լի սո փա յութ յու նը թե րի կլի ներ: «Ձ ևը խաղ է ան ցա վոր» 
փի լի սո փա յա կան բա նաձ ևը կա յուն աշ խար հա յաց քա յին զար գա ցում 
ու նի նրա ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րում: «Ձևն ու հո գին» հոդ վա ծում նա 
գրում է.«Ա մեն եր ևույթ ու նի իր ար տա քին կեր պա րան քը՝ ձևը, և  ներ-
քին ի մաս տը՝ հո գին: Ապ րո ղը, գե ղե ցի կը, կա տար յա լը դրանց ներ դաշ-
նա կութ յունն է, բայց էդ ներ դաշ նա կութ յու նը, դժբախ տա բար, շատ է 
դժար, և  մար դիկ սո վո րա բար վա զում են հեշ տին, իսկ հեշ տը ձևն  է: 
Երբ չեն կա րո ղա նում ըմբռ նել մի որ ևէ բա նի ներ քին ի մաս տը, հո գին, 
կամ թե չէ կորց նում են ժա մա նա կի ըն թաց քում, պաշ տում ու պաշտ-
պա նում են ձևը՝ ա ռանց հաս կա նա լու: Եվ հա ճախ մեծ գա ղա փար-
նե րի ա նուն նե րով լոկ ձևեր են պաշ տում»1:  Տիե զեր քի մեծ հո գու հետ 
ձուլ վե լու պա հան ջը ան հա տի հո գու բնա կան մղումն է, նա խաս տեղծ 
ամ բող ջա կա նութ յա նը վե րա դառ նա լու, այդ կա տա րե լութ յան մեջ տևե-
լու աստ վա ծա յին կար գի ար տա հայ տութ յուն:  Հո գե վեր լու ծա բան  Կարլ 
 Գուս տավ  Յուն գը իր « Հո գու է ներ գե տի կա յի մա սին» աշ խա տութ յան 
մեջ ման րակր կիտ քննութ յան է են թար կում է ներ գիա նե րի փո խա կերպ-
ման տե սութ յու նը՝ շեշ տե լով սե ռա յին է ներ գիա յի պար տա դիր փո խան-
ցու մը հո գու է ներ գիա յի.« Մար դը օժտ ված է է ներ գիա յի հա րա բե րա կան 
ա վել ցու կով, ո րը կա րե լի է օ տա գոր ծել այլ կերպ, քան պար զա պես նրա 
բնա կան ըն թացքն է:  Լի բի դո յի ա վել ցու կի շնոր հիվ ա ռա ջա նում են 
ո րո շա կի հո գե կան գոր ծըն թաց ներ, ո րոնք հնա րա վոր չէ կամ դժվար է 
բա ցատ րել միայն բնա կան պայ ման նե րով»2: Թու ման յանն այս տե սութ-

1 Հովհաննես Թումանյան, Երկերի լիակատար ժողովածու տասը հատորով, հ.6, 
Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 1994, էջ 177: 

2 Карл Густав Юнг, Об энергетике души, изд. «Академический проект», Москва, 
2013, с 98. 
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յու նը գե ղար վես տա կան տա րածք է մուտ քագ րել  Յուն գից տաս նամ-
յակ ներ ա ռաջ. « Դե պի ան հու նը» պոե մը հա մա կար գա յին տիե զե րա-
ճա նա չո ղութ յան արդ յունք է:  Մա հը, ո րով ընդ հատ վել է երկ րա յին սի րո 
ըն թաց քը, վեր ջը չէ, հո գու է ներ գիան պահ պան վում և տևում է՝ ի րե նով 
սնե լով տիե զեր քը.

 Նա գը նում է բարձր ու ան վերջ
 Դե պի ան հունն ու հա վիտ յան,
 Վիշ տը հանգ չում է նրա մեջ,
Ապ րում սե րը ա նա պա կան.
 Փա՜ռք  խոր հուր դին ան մա հութ յան… (ԵԼԺ,հ.3, էջ 130):

 Սե ռի է ներ գիա յի փո խա կեր պու մը բարձ րա գույն հոգ ևոր կեն-
սաու ժի  Փար վա նա չքնաղ ար քա յադս տեր կեր պա րում այ լա բա նա-
կան դրսևո րում ու նի. ան շեջ հու րը շռայ լո րեն անձ նա զոհ սե՞րն է, թե՞ 
մահ կա նա ցո ւին ա նըն կա լե լի տիե զե րա կան հո գու հրայր քը, որ այդ-
պես էլ չկա րո ղա ցան բե րել  Փար վա նա կտրիճ նե րը: Ա մեն ա ռաս պել 
«ճշմար տութ յունն ու նի թա քու ցեալ» (Մ. Խո րե նա ցի). ի՞նչ ան մատ չե լի 
սի րո ե րա զանք ու ներ  Փար վա նա գե ղեց կու հին: Ըստ նշա նա գի տա կան 
պատ կե րի՝  Կե նաց ծա ռի կա տա րը ե ռանկ յու նի է, ո րի ձախ անկ յու նը 
տիե զե րա կան սի րո ո լորտն է, բա ցար ձակ հոգ ևոր սի րո կա ցա րա նը, 
ո րին ձգտում էր  Փար վա նա փե րին, և  որն ան մատ չե լի էր հա սա րակ 
մահ կա նա ցու նե րին:  Թու ման յա նի հե րոս նե րը հեշ տութ յամբ են նվա-
ճում հո գու ո լորտ նե րը: Պատ ճառն այն է, որ հե ղի նակն ինքն է իր հո գու 
ան սահ ման է ներ գիան տար րա լու ծում իր ա րա րած կեր պար նե րում: 
Ն րա աշ խար հա յաց քը հո րի զո նա կան-տա րա ծա կան ծա վա լում չու նի, 
այլ միայն ուղ ղա հա յաց վե րելք է, որ ին տե լեկ տո ւալ ան հա տի կյան քի 
տևո ղութ յան քա ռա սուն տա րի նե րի սահ մա նին հաս նում է ինք նա րար-
ման վե րին շե մին.

Եվ ես ի մաս տուն ու բե ռըս թեթև.
Ան հոգ ծի ծա ղով,
Եր գով ու տա ղով, 
Իջ նում եմ զը վարթ իմ լե րան ետև1:

Ն յու թի կա պանք նե րից ա զատ, խա ղա ղութ յան հա սած հո գին ան-
հայ տի ճամ փեն բռնած իջ նում է լե ռան ետև, բայց սա Ար ևի վայ րէջ քի 
նման է, որ գա հա վի ժում չէ, և  ո րի վերջ նա կան կա յա նու մը ո գու ո լորտ-
նե րում է:  Թու ման յա նի տիե զեր քը հո րին վածք ու հե քիաթ չէ, այն լրջա-

1 Հովհաննես Թումանյան, Երկերի լիակատար ժողովածու տասը հատորով, հ.1, 
Երևան, 2018, էջ 261: 
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գույն գի տա կան ա տաղձ ու նի. բո լո րո վին պա տա հա կան չէ, որ հան-
դի պե լով պա տա նի  Վիկ տոր  Համ բար ձում յա նին՝ նա հե տաքրքր վում 
է ի րա կան երկն քի կա ռուց ված քով և  հատ կութ յուն նե րով, ո րից հե տո 
գրում է « Սի րիու սի հրա ժեշ տը»: 

 Մարդ– տիե զերք է ներ գա փո խա նա կութ յու նը փի լի սո փա յա կան 
հզոր են թա շերտ ու նի հատ կա պես  Թու ման յա նի գրա կան մշա կում նե-
րում:  Բա նահ յու սա կան նյու թի ընտ րութ յու նը  Թու ման յա նի գե ղար վես-
տա կան հա մա կար գում խո րա պես հիմ նա վոր ված է թե մա յի ար դիա կա-
նութ յամբ ու կեն սու նա կութ յամբ, այս ա ռի թով գրա կա նա գետ Հ րանտ 
 Թամ րազ յա նը գրում է.« Թու ման յա նի այս մշա կում նե րը հրա շա կերտ 
են՝ գե ղար վես տա կան պատ կեր ներ, կեր պար ներ, դրա մա տիկ հա րա-
բե րութ յուն ներ, ո րոնք ստեղծ վել են փոք րիկ և  ան շուք թվա ցող նյու թի 
վրա: Ին չո՞ւ էր  Թու ման յա նը կա տա րում այդ դժվար աշ խա տան քը, դի-
մում ժո ղովր դա կան ստեղ ծա գոր ծութ յա նը՝ ա ռակ նե րին, լե գենդ նե րին, 
բալ լադ նե րին, զրույց նե րին ու հե քիաթ նե րին:  Հին-հին հե քիաթ ներն ու 
պատ մութ յուն նե րը, ա ռաս պել ներն ու զրույց նե րը ի րենց մեջ պա րու-
նա կում էին ոչ միայն մեր ժո ղովր դի հին մտա ծո ղութ յու նը, այլև այն պի-
սի տար րեր, ո րոնք ազ դել են ժո ղովր դի ընդ հա նուր խառն ված քի վրա, 
հենց դրա նով էլ ու նեին կեն սու նակ, մինչև ան գամ ար դիա կան հատ-
կա նիշ ներ: Ն րանց մեջ թաքն ված էին նոր գրա կա նութ յան խնդիր նե րի, 
ժո ղովր դի խառն ված քի և  ա յօր վա ո րոշ ձգտում նե րի հե ռա վոր ա կունք-
ներն ու գաղտ նիք նե րը»1:  Պայ ծա ռա տես ու ա մե նա տես բա նաս տեղ ծի 
հո գին բարձ րից է նա յում մարդ կանց աշ խար հին և  մահ կա նա ցու մտքի 
ան կա տա րութ յու նը ամ րագ րում որ պես նրա ճա կա տագ րի խեղ ման 
պատ ճառ:  Թե մա յի և  գա ղա փա րի կա տար յալ միաս նա կա նութ յամբ 
նյու թի, հո գու և  ո գու ան հա մա չափ զար գաց ման ող բեր գութ յունն է 
բաց վում  Թու ման յա նի մշա կած ա ռա ջին՝ «Ան խելք մար դը» հե քիա թում: 
 Բա ցար ձակ ո գու կամ Աստ ծո հետ զրույ ցը ա մեն ան հա տի, նույ նիսկ 
հո գով աղ քատ նե րի ե րա զանքն է. ժո ղովր դա կան աշ խար հա տե սութ-
յան ա կուն քից սնվող այս պա տու մը, որ հե քիաթ է ու դա ժան ի րո ղութ-
յուն միա ժա մա նակ, ա մե նաու ղիղ մեկ նութ յունն է տա լիս մար դու ան-
լիար ժե քութ յամբ պայ մա նա վոր ված չա րի քի գե րա կա յութ յա նը:  Մարդն 
ան խելք է, ու րեմն մտքի բա ցա կա յութ յունն ար դեն բախ տը հար ցա կա-
նի տակ է դնում, բայց ու զում է եր ջա նիկ լի նել, և  ան միջ նորդ շփու մը 
Աստ ծո հետ վկա յում է, որ թե՛ հե քիաթն ա րա րող ժո ղո վուր դը, թե՛ այն 

1 Հրանտ Թամրազյան, Բանաստեղծության հազարամյա խորհուրդը, Երևան, 
«Սովետական» գրող, 1986, էջ 96:
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գե ղար վես տա կան կա տա րե լութ յան հասց նող հե ղի նա կը հա մոզ ված 
են, որ մտքի է ներ գիան տա րա ծութ յուն և  ար գելք ներ չի ճա նա չում, որ 
Աստ ծո հետ խո սել կա րող են բո լո րը, բայց  Բարձր յա լին ըն կա լե լու հա-
մար գո նե պար զա գույն գի տե լիք ներ են պետք ե թե ոչ տիե զեր քի, գո նե 
սե փա կան ան ձի մա սին: Ինչ պես տաս չա փա նի տիե զերքն է կազմ ված 
ե րեք աշ խարհ նե րից, այն պես էլ Աստ ված մար դուն է ա րա րել ո գի, հո-
գի և ն յութ շա ղա խից, ո րոն ցից մե կի թե րա ճը կամ հե տա ճը ան հա տի 
կոր ծա նումն է: Աստ ված, լսե լով Ան խել քի պատ մութ յու նը ծա ռի, ան-
սեր աղջ կա և  գայ լի մա սին ա սում է. « Դե գնա՛, հի մի կհարս տա նաս, 
քո բախ տը տվե ցի, գնա վա յե լի՛ր»1: Աստ ված նրան ու ղոր դում է դե պի 
նյու թը՝ ոս կու ձևով, հո գին՝ աղջ կա տես քով, բայց ո գին էր բա ցա կա՝ 
միտ քը, և մտ քի կար ճա լիք հա ճա խա կա նութ յուն նե րով Ան խել քը չի ըն-
կա լում Աստ ծո խոս քը. այդ դեպ քում նրան վե րա պահ ված էր կե ցութ-
յան բա ցա սա կան դաշ տը՝ գայ լի տես քով: Ու նե նա լով գեր խիտ կեն սա-
փի լի սո փա յութ յուն՝  Թու ման յա նի բո լոր հե քիաթ նե րը ի րա կան կյան քի 
պատ կեր ներ են:  Փոք րիկ հրաշ քը ժան րը սահ մա նում է հե քիաթ, իսկ 
դրան ցից մա կա բեր ված գա ղա փար նե րը մի ամ բողջ գո յա փի լիս փա-
յութ յուն են կազ մա վո րում: «Ան բան  Հու ռին» հե քիա՞թ է, թե՞ հե քիաթ 
չէ. ա նար ժան նե րին տրված բախ տի մա սին տե սա կան հիմ նա վո րում-
նե րը ան պայ ման հու ռի նե րի հա ջո ղութ յան հեն քի վրա են կա ռուց վել: 
 Բայց եր կին քը սխալ վել չէր կա րող. այդ բախ տը  Հու ռին ե րա զում էր, 
իսկ աստ վա ծա յին միտ քը հո վա նին է մարդ կա յին եր ջան կութ յան:  Նա 
ցան կա ցավ, և ն րան շռայ լո րեն տրվեց, ոս կին քա րի տեղ չդրեց, ըն կա-
լեց ոս կու ար ժե քը, մինչ դեռ Ան խել քի մտքում խա վար էր, և  նույ նիսկ 
ոս կին չլու սա վո րեց այն: Ս րանք տիե զե րա կան գո յա բա նութ յան կա նոն-
ներն են, ո րոնք սո վո րեց նում են, թե ինչ պես գնալ դե պի Աստ ված և  
ըն կա լել նրան: 

Աստ ծո թա գա վո րութ յան ճամ փան է բռնել « Հա զա րան բլբու լի» հե-
րո սը: Այս ան գամ  Թու ման յանն ու զում է, որ իր հե քիա թի հե րո սը հաս-
կա նա Աստ ծուն և  տի րա նա տիե զե րա կան մե ղե դուն, որ աստ վա ծա յին 
մտքի հա ճա խա կա նութ յունն է:  Հե ղի նակն ան դուլ հետ ևո ղա կա նութ-
յամբ փնտրել է « Հա զա րան բլբու լի» ա մե նա կա տար յալ տար բե րա կը՝ 
ու նե նա լու հա մար գա ղա փա րի բարձ րա գույն դրսևո րու մը: Այս ա ռի թով 
Ա րամ Ին ճիկ յա նը գրում է.« Ժո ղովր դա կան հե քիա թի և  իր պոե մի մա-
սին  Թու ման յա նի՝ տար բեր ժա մա նակ նե րում և  տար բեր ա ռիթ նե րով 

1 Հովհաննես Թումանյան, Երկերի լիակատար ժողովածու տասը հատորով, հ. 8, 
Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., , էջ 450 :
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ա սույթ նե րը հան գում են հետև յա լին. բա նաս տեղ ծութ յան և  ե րաժշ-
տութ յան ծա գու մը, բա նաս տեղ ծի կո չու մը, ե րաժշ տութ յան (ընդ հան-
րա պես ար վես տի, նաև գրա կա նութ յան) դե րը մար դուն կա տա րե լութ-
յան հասց նե լու, եր ջան կաց նե լու(«գա զա նը մարդ դարձ նե լու»)գոր ծում: 
 Մի այլ տեղ հե քիա թի, ու րեմն և  իր պոե մի ի մաս տը բա նաս տեղ ծը հա-
մա րել է աշ խար հի «թարս ված» կար գը փո խե լու գա ղա փա րը»1:  Պոե մի՝ 
աշ խար հը վե րա փո խե լու և  նա խաս տեղծ կա տա րե լութ յան վե րա դարձ-
նե լու գա ղա փա րը բխում է տեքս տի ո գուց: Ա րե գը՝ ար ևա յին սկիզբ ու-
նե ցող մար դը, պետք է հաղ թա հա րի ե րեք փե րի նե րի փոր ձութ յու նը, 
ո րոնք երկն քի ե րեք թա գա վո րութ յուն ներն են խորհր դան շում, բայց 
առջ ևում Սև աշ խարհքն է:  Կե նաց ծա ռի գա գա թը կամ բա ցար ձակ 
ո գու ո լորտ նե րը մյուս ո լորտ նե րից ան ջա տող տա րած քը կոչ վում է Սև 
խո ռոչ կամ ան դունդ, սա հենց այդ Սև աշ խարհքն է, ո րի դևե րին, այ-
սինքն՝ բա ցա սա կան է ներ գիա ները հաղ թա հա րե լու և  ինք նա կա տա րե-
լա գործ վե լու դեպ քում միայն մար դը կհաս նի կա տար յա լին՝  Հա զա րան 
բլբու լին կամ աստ վա ծա յին մե ղե դուն, ո րը  Գա զա նը մարդ կդարձ նի և 
փ շոտ այ գին՝ Ե դեմ:  Սա հե քիաթ է միայն Ան խելք մար դու հա մար, իսկ 
Աստ ծուն ճա նա չող նե րի հա մար՝ բա ցար ձակ ճշմար տութ յուն: 

 Թու ման յա նի կյան քի վեր ջին շրջա նը ան դուլ վե րելք է դե պի Աստ-
ված.« Գի տես, ես էլ հետզ հե տե փի լի սո փա յութ յունն եմ սի րում և  բա-
նաս տեղ ծութ յան մեջ էլ այն, որ ո՛չ ար տա սուք ու նի, ո՛չ հուզ մունք, այլ 
մի վե հա փառ խա ղա ղութ յուն, մի օ լիմ պիա կան, վսեմ, ար հա մար հոտ 
թռիչք դե պի լա վա գույն աշ խարհ նե րը և  ա վե լի ջինջ ու մա քուր մթնո-
լորտ նե րը»2: Աշ խար հիկ հնա րա վոր բո լոր դառ նութ յուն նե րը ճա շա կած 
մար դը ձգտում էր ա զատ վել այս րաշ խար հի խա վա րից և  հա րա բեր վել 
ան հու նին.

Ար ևել քի ե դեմ նե րին ի ջավ պայ ծառ ի րի կուն,
 Հե քիա թա կան պա լատ նե րում սպա սում են իմ հո գուն.
Ի՜նչ եմ շի նում էս ցե խե րում, աղ մու կի մեջ վայ րե նի…
Ա՜խ, թե նո րից գըտ նեմ ճամ փան դե պի էն տեղ, դե պի տուն… 

 Թու ման յա նի զգա ցո ղութ յուն նե րում այս երկ նա յին տու նը ի րա պես 
հո գու հանգր վանն է, եր ևա կա յութ յան խաղ ու ան մար մին ցան կութ-
յուն չէ, բո լո րո վին ոչ պա տա հա կա նո րեն Աստ ծո հետ իր զրույ ցը հա-
ճա խա դեպ բա նաս տեղ ծա կան կեր պա վո րում է ստա նում սկսած 1919 

1 Արամ, Ինճիկյան, Հովհաննես Թումանյան, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատ., 
Երևան,1969, էջ 520:

2 Հովհաննես Թումանյան, Երկերի լիակատար ժողովածու տասը հատորով, հ. 9, 
Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., էջ 289: 
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թվա կա նից, քառ յակ ներ կան, որ գրվել են հա րա կից օ րե րի ըն թաց քում: 
 Տա րի նե րի հետ բա նաս տեղ ծի փի լի սո փա յա կան մտա ծու մը դառ նում 
է հա մա կար գա յին՝ հատ կա պես շեշ տադ րե լով մարդ-Աստ ված կեն սա-
հոս քե րի և մ տա հա ղոր դակ ցութ յան բա ցար ձակ , այ լընտ րանք չու նե-
ցող կար գը. 

Ա մեն ան գամ  Քո տվա ծից, երբ մի բան ես  Դու տա նում,
Ա մեն ան գամ, երբ նա յում եմ, թե ինչ քա՜ն է դեռ մը նում,-
 Զար մա նում եմ, թե՝ ո՜վ  Շը ռայլ, ինչ քա՜ն շատ ես տը վել ինձ,
Ինչ քա՜ն շատ եմ դեռ քեզ տա լու, որ միա նանք մենք նո րից:

(ԵԼԺ,հ.2, էջ 52): 
Այս քառ յա կը գրվել է 1919-ի մա յի սի 2-ին, այդ օրն ու հա ջորդ օ րը՝ 

մա յի սի 3-ին,  Թու ման յա նի փի լի սո փա յա կան մեր ձե ցում նե րը երկն քին, 
է ներ գիա յի պահ պան ման ու ան վեր ջա նա լի փո խա կեր պում նե րի բա-
նաս տեղ ծա կան պատ կեր նե րը հի շեց նում են Շ տեյ նե րի տե սութ յու նը 
Ձ ևի ո գի նե րի մա սին, ո րոնք նյու թի ան թիվ հյու լե նե րից նոր ձևեր են 
ա րա րում և  տիե զեր քը դարձ նում ան սահ մա նո րեն բազ մա զան. 

 Հա զար տա րով, հա զար դա րով ա ռաջ թե ետ, ի՛նչ կա որ.
Ես ե ղել եմ, կա՜մ, կը լի նեմ հար ու հա վետ, ի՛նչ կա որ,
 Հա զար էս պես ձևեր փո խեմ, ձևը խաղ է ան ցա վոր,
Ես միշտ հո գի, տիե զեր քի մեծ հո գու հետ, ի՛նչ կա որ:

(ԵԼԺ,հ.2, էջ 53): 
 Փաստ է, որ կյան քի վեր ջին տա րի նե րին  Թու ման յա նի հա յաց քը՝ 

բա ռի փի լի սո փա յա կան, դա վա նա բա նա կան, մշա կու թա բա նա կան 
և  նույ նիսկ կե ցութ յան ա ռու մով, ամ բողջ տա րո ղութ յամբ ուղղ ված էր 
Արևել քին՝ « Դեպ ար ևելքն աստ վա ծա յին, հայ րե նի քը իմ հո գու»: Արևել-
յան կրո նա փի լի սո փա յա կան հա մա կար գե րը բա ցում էին ի րա կան տիե-
զեր քը և  նուրբ է ներ գիա նե րի հետ հա ղոր դակ ցութ յու նը ճիշտ հուն էր 
մտնում.«Ար ևել քը մար դը հասց րել է Աստ ծուն, տիե զեր քին»(ԵԼԺ,հ.8, էջ 
450), - գրում էր նա, իսկ բա նաս տեղ ծա կան խո հը հաղ թա հա րել է տա-
րա ծութ յուն և  ժա մա նակ, Ն րա հետ միա ձու լու մը հնա րա վոր է մտքի 
է ներ գիա յի գե րա րագ ըն թաց քի շնոր հիվ. 

Աս տե ղա յին ե րազ նե րի աշ խարհք նե րում լու սա կաթ,
 Մեծ խո հե րի, խո յանք նե րի հե ռու նե րում ա նա րատ,
Ան հի շե լի վեր հու շե րի մը շուշ նե րում նըր բա ղոտ՝
Եր բեմն, ա սես, ըզ գում եմ ես, թե կը հաս նեմ Ն րա մոտ…

(ԵԼԺ,հ.2, էջ 55): 
 Փի լի սո փա յա կան խո կում նե րի մա յի սը շա րու նակ վում է, այս քառ-
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յա կը գրվել է մա յի սի 16-ին, իսկ մա յի սի 21-ին գրված քառ յա կում բա-
նաս տեղծն ար դեն գտել է Աստ ծո հետ զրույ ցի ա մե նա կարճ ու ղին՝ հա-
յոց աստ վա ծա մերձ երկ րի և  աստ ված նե րի հանգր վան  Մա սի սի բար-
ձուն քից.

 Բարձր է հը նոց աշ խարհքն հա յոց ու  Մա սի սը երկ նա դետ.
Իմ խոր հո գին էն բար ձուն քին խոսք է բա ցել  Նը րա հետ-
Ան հաս բա նից, ըսկզ բա նից, երբ չը կան էլ դեռ չը կար,
 Մինչև վախ ճանն ան վախ ճա նի քը նը նում է դա րե դար:

(ԵԼԺ,հ.2, էջ 56): 
Աստ ծո հետ վեր ջին բա նաս տեղ ծա կան շփու մը 1922 թվա կա նի 

հու լի սի 8-ին էր վար մնա ցած ա մեն ին չին խոր թա ցած հո գու տիե զե րա-
կան ճամ փոր դութ յան թե մա նե րով: Հ րեա կան հոգ ևոր գի տե լի քը (« Թալ-
մուդ»,« Թո րա»,« Կաբ բա լա») սահ մա նում է, որ Աստ ված 72 ա նուն ու նի, 
 Թու ման յա նի հոգ ևոր հա մա կար գում նույն պես Աստ ծո ա նուն նե րը շատ 
են՝ Աստ ված, «Ըս տեղ ծող», «ով ան ճառ  Մին», «ով Շ ռայլ», «տիե զեր քի 
մեծ հո գի», «ան հուն», «ա նա նուն», «ա նես», ան միջ նորդ կա պի դեպ-
քում՝ նա և  դու դե րա նուն նե րի մե ծա տառ ու ղիղ և  հո լո վա կան ձևե րով: 
«Ի խո րոց սրտի խոսքն Աստ ծո հետ» ա վարտ վում է 1923 թվա կա նի 
գար նա նը, քան զի զրույ ցի կա րիք այլևս չկար. նրանք միա ցել էին: 

 Սա թե նիկ Հ. Ա վե տիս յան. - Բա նա սի րա կան գի տութ յուն նե րի թեկ-
նա ծու, դո ցենտ, ՀՀ ԳԱԱ Մ.Ա բեղ յա նի ան վան գրա կա նութ յան ինս տի-
տու տի ա վագ գի տաշ խա տող: Ու նի տպագր ված մե նագ րութ յուն՝ « Գիր 
և  ինք նութ յուն» խո րագ րով, ե րեք տասն յա կից ա վե լի հոդ ված ներ: 
Զ բաղ վում է հայ նո րա գույն գրա կա նութ յան պատ մութ յան և  տե սութ-
յան հար ցե րով:  Հե տաքրք րութ յուն նե րի շրջա նա կը՝ հայ և  հա մաշ խար-
հա յին գրա կա նութ յան պատ մութ յուն, գրա կա նութ յան տե սութ յուն, 
գրաքն նա դա տութ յուն: 

 
 
САТЕНИК АВЕТИСЯН - НЕСУЩЕСТВУЮЩАЯ ГРАНИЦА СКАЗКИ 

И РЕАЛЬНОСТИ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ ОВАНЕСА 
ТУМАНЯНА - Граница реальности и сказки в художественной системе 
Туманяна изначально нарушена. Мировоззрение автора воспринимает 
реальность на духовносенсорном уровне совместного сосуществования 
материальных и невидимых существ. Контраст земли и неба, преходящего 
и вечного, непреходящего духовного и смертного материального - ось 
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биофилософии Туманяна. В композиционном пределе стиха в образ 
трансформируется не только жизненный факт, но и движение сфер 
души и духа, которые читатель воспринимает исключительно как сказку. 
В центре философских размышлений поэта - биопоток и абсолютный 
порядок коммуникационной мысли человека-Бога, который получил 
свое поэтическое воплощение особенно в последних четверостишиях. 

Ключевые слова - художественная система, реальность, сказка, 
бог, дух, душа, тело, образ, метафора, вселенная, символ, Древо жизни.

SATENIK AVETISYAN - THE NONEXISTENT BORDER OF FAIRY TALES 
AND REALITY IN THE ARTISTIC SYSTEM OF HOVHANNES TUMANYAN 
 In the artistic system of Tumanyan the boundary of reality and fairy tale is 
violated from the beginning, it is a worldview and a sense of perception that 
perceives reality at the emotional level of the coexistence of material and 
invisible beings. The contrast of the earth and the sky, the transient and the 
eternal, the permanent spiritual and the mortal, is the core of Tumanyan’s 
bio-philosophy, which encompasses everything that defines the poet 
exclusively, and the reader perceives it as a fairy tale. At the center of the 
poet’s philosophical thinking is the absolute order of man-God flow of life and 
communication, which has received its poetic embodiment especially in the 
latter quartets.

Keywords - artistic system, reality, fairy tale, God, spirit, soul, body, 
image, parable, universe, symbol, Tree of Life. 
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ՄՇԱԿՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ՇՈՒՇԱՆԻԿ ԹԱՄՐԱԶՅԱՆ 

Բ.գ.թ., ԵՊՀ

ԿԻՆՈԼԵԶՈՒՆ ԱԼԵՆ ՌՈԲ-ԳՐԻՅԵԻ
ՎԻՊԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ. ԵՎՐԻԴԻԿԵԻ ՀԵՏԱԳԻԾԸ*

Բա նա լի բա ռեր.- Նոր վեպ, ֆրան սիա կան Նոր ա լիք, ֆոր մալ ո րո նում, 
կի նո լեզ վի և խոս քի փոխ հա րա բե րութ յուն, կի նո պատ կեր, բա ցար ձակ 
ներ կա, անց յա լի պատ կե րում

 
«Անց յալ տա րի Մա րիեն բա դում» («L’année dernière à Marienbad») 

կի նոն կա րը Օր փեո սի և Եվ րի դի կեի ա ռաս պե լի նո րօր յա և  ինք նա տիպ 
մի վե րըն թեր ցում է: Ա լեն Ռոբ-Գ րի յեն այս տեղ յու րո վի է մեկ նա բա նում 
ա ռաս պե լի հայտ նի՝ չշրջվե լու պայ մա նը՝ միա ժա մա նակ բա նաձ ևե լով 
իր կի նոար վես տի, բայց և վի պագ րութ յան ա ռանց քա յին խնդիր նե րից 
մե կը. նա պատ կեր նե րի բա ցար ձակ ներ կա յի մեջ է տես նում ստեղ ծա-
գոր ծութ յան ճշմար տութ յու նը: Թեև ներ կա յի հետ ևո ղա կան ո րո նում-
նե րը Ռոբ-Գ րի յեի կի նոար վես տի մե նաշ նոր հը չեն, այս հի մնախն դիրն 
ու րույն նշա նա կութ յուն է ստա նում Նոր վե պի ձևա վո րած գա ղա փար-
նե րի, գե ղա գի տա կան ըն կա լում նե րի դաշ տում, ո րը ներ կա յի դա վա-
նան քը դարձ նե լու էր իր հիմ նա րար սկզբունք նե րից մե կը: Եվ դարձ յալ 
ներ կա յի շուրջ է հան գուց վում խոս քի և պատ կե րի յու րօ րի նակ այն 
դրա ման, որն ըն կած է Ռոբ-Գ րի յեի կի նոար վես տի և  ողջ վի պագ րութ-
յան հիմ քում՝ իր բո վան դա կա յին ու գե ղա գի տա կան բարձ րա կե տին 
հաս նե լով «Անց յալ տա րի Մա րիեն բա դում» ֆիլ մում: Կի նոն կա րը մի 
անց յա լի մա սին է, ո րը գու ցեև գո յութ յուն չու նի: Թե՛ խոս քը, թե՛ պատ-
կե րը յու րո վի փոր ձում են մար մին տալ նրան՝ ա մեն ան գամ ար ձա նագ-
րե լով դրա անհ նա րի նութ յու նը: Ն շենք, որ հե տա գիծն այս տեղ շրջված 
է. խոս քը, որ հե տա մուտ օր փեոս յան քնա րին՝ սո վո րա բար հա մար վում 
է կի նո յում անց յա լը ո գե կո չե լու ա մե նա պարզ մի ջոց նե րից մե կը, ա մեն 
ան գամ ծա նու ցում է անց յա լի և  առ հա սա րակ՝ հի շո ղութ յան անհ նա-
րի նութ յու նը: Փո խա րե նը՝ պատ կեր նե րին հա ջող վում է յու րօ րի նակ մի 
ալ քի միա ներ կա յի և  անհ նա րին անց յա լի միջև: 

* Հոդվածն ընդունված է տպագրության 05.11.2019 թ.:
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Բայց մինչ ֆիլ մին անդ րա դառ նա լը փոր ձենք պար զել ե րեք խնդիր. 
ին չո՞ւ և  ինչ պե՞ս Ա լեն Ռոբ-Գ րի յեի կի նոար վես տը կա րող է դառ նալ 
նրա ստեղ ծա գոր ծութ յան մեկ նա բա նութ յան բա նա լին: Ի՞նչ է հայ ցում 
Ա լեն Ռոբ-Գ րի յե գրողն իր կեն սագ րութ յան ո րո շա կի պա հի կի նոար վես-
տից: Եվ վեր ջա պես ինչ պե՞ս և  ին չո՞ւ կի նո յին և կի նո լեզ վին հառ ված 
այս հա յաց քը դառ նում է հի սու նա կան նե րի մի շարք ֆրան սիա ցի գրող-
նե րի, բա նաս տեղծ նե րի գե ղա գի տա կան ո րո նում նե րի խտա ցու մը: 

*** 
Տա րի ներ ա ռաջ, երբ հան գա մանք նե րի բե րու մով ձեռ նար կել էինք 

վե րըն թեր ցել Ռոբ-Գ րի յեի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը, մի բան զար մա-
նա լիո րեն գրա վեց մեր ու շադ րութ յու նը, մի բան, ո րը դառ նա լու էր 
Ա լեն Ռոբ-Գ րի յեի, բայց և Նոր վե պի ո րոշ հե ղի նակ նե րի ստեղ ծա գոր-
ծութ յան բա նա լին: Այս պես՝ «Ին չի՞ն են ծա ռա յում տե սութ յուն նե րը» 
խո հագ րութ յան մեջ անդ րա դառ նա լով գրա կա նութ յան, ա վե լի ճիշտ՝ 
գրված քի հնա րա վոր սահ մա նում նե րին՝ Ա լեն- Ռոբ Գ րի յեն հի շա տա կում 
է «նկա րագ րե լու կիր քը»՝ իբրև նո րօր յա վե պի կեն սա տու զար կե րակ1: 
Ն կա րագ րել, նկա րագ րել ան վերջ, միշտ նկա րագ րել. այդ քան չոր վի-
պաշ խար հում, ո րին հա ճախ մե ղադ րել են սոսկ լեզ վա կան և  ին տե-
լեկ տո ւալ խա ղե րի անս պառ շտե մա րան լի նե լու մեջ, թերևս դժվար 
է գտնել ա ռա վել ին տիմ մի բա նաձև, ո րը գրե լու կեն սա կան անհ րա-
ժեշ տութ յան և  ի րա կա նութ յան հետ գրված քի ու նե ցած հա րա բե րութ-
յան ար տա հայ տութ յունն է դառ նում: Ան հան գիստ և մշ տաս թափ այդ 
հայ ցը առ մա կե րես, առ աշ խար հը և  ա ռար կա նե րը յուր, որ կար ծես 
ան վեր ջո րեն վե րա հաս տա տում է գրի կեն սա կան, տա րա ծաս տեղծ բո-
վան դա կութ յու նը: 

Հե տա գա ըն թեր ցում ներն աս տի ճա նա բար հիմ նա վո րե լու էին այդ 
տպա վո րութ յու նը. նկա րագ րե լու տա րեր քը Ա լեն Ռոբ-Գ րի յեի ստեղ ծա-
գոր ծութ յան և  առ հա սա րակ Նոր վե պի ձևա վոր ման պատ մութ յան մեջ 
ա ռանց քա յին նշա նա կութ յուն ու նե ցող մի հարց է ար ծար ծում: 

Այս ա ռու մով՝ ու շագ րավ է քա ղա քա կան-մշա կու թա յին այն հա մա-
տեքս տը, ո րում զար գա նում է Նոր վե պը: Ն րա ա կա նա վոր ներ կա յա-
ցու ցիչ նե րը՝ Նա տա լի Սառ ռո տը, Ռո բեր Պեն ժեն, Կ լոդ Սի մո նը, Սամ յո ւել 

1 Բնագրում՝ «Cette passion de décrire /…/ c’est bien elle que l’on retrouve dans 
le Nouveau roman d’aujourd’hui  » («Նկարագրելու այդ կիրքը /…/ հենց դա ենք 
վերագտնում մերօրյա Նոր վեպում/.../»), Ալեն Ռոբ-Գրիյե, «Ինչի՞ն են ծառայում 
տեսությունները» (Alain Robbe-Grillet, « A quoi servent les théories »), 1963, Gallimard, 
վերահրատ. 1968, էջ 15: 
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Բե քե տը, Մար գը րիտ Դ յու րա սը և մ յուս նե րը, ա մե նից հա ճախ Ա ռա ջին 
հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի վկա նե րի կամ մաս նա կից նե րի զա-
վակ ներ են: Եվ նրանց վի ճակ ված էր ան մի ջա կա նո րեն ապ րել Երկ-
րորդ հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մը: Երբ « Ճա նա պար հոր դը» կամ 
« Նե րա ծութ յուն մի գրո ղի կյան քի» եր կե րում հան դի պում ենք Ռոբ-Գ րի-
յեի վկա յութ յուն նե րին հետ պա տե րազ մա կան ի րա կա նութ յան մա սին, 
նկա րագ րե լու հրա մա յա կա նը նոր խոր հուրդ է կար ծես ստա նում: « Մի 
խոս քով, մի ամ բողջ քա ղա քակր թութ յուն էր փլուզ վում, վե րած վում 
ա վե րա կի,-նշում է հե ղի նա կը « Ճա նա պար հոր դում»:-Ես կար ծում եմ, 
որ ճիշտ է ա սել, որ Նոր վե պը ցե ղաս պա նութ յա նը հա ջոր դող վեպն է 
/.../: Երբ նստում էիք Ստ րաս բուր գից Վար շա վա մեկ նող գնաց քը, պա-
տու հա նից ա վե րակ ներ էին միայն եր ևում: Ողջ Գեր մա նիան ա վեր ված 
էր, մի ամ բողջ մշա կույթ/.../: Բայց նաև Ֆ րան սիա յի մի շարք քա ղաք-
ներ: Բ րեստն ամ բող ջո վին ռմբա կո ծել էին օ րի նակ ա մե րի կա ցի նե րը՝ 
այն գեր մա նա ցի նե րից մաք րե լու պատր վա կով»: 

Եվ ու րեմն, ի տես կի սա վեր այս ի րա կա նութ յան՝ նկա րագ րել, նկա-
րագ րել միշտ, հա մա ռո րեն: Ան շուշտ, նկա րագ րե լու «տե սո ղա կան» 
ա րա րը շատ ա վե լի խոր քա յին մա կար դակ է ար ծար ծում Ռոբ-Գ րի յեի 
վի պար վես տում, ու ստորև դեռ ա ռիթ կու նե նանք դրան անդ րա դառ-
նա լու: Բայց ար դեն իսկ գտնված էր մի ստեղ ծա գոր ծութ յան բա նա լին: 

***
Ինչ պե՞ս և  ին չո՞ւ է իր կյան քի ո րո շա կի պա հի Ա լեն Ռոբ-Գ րի յեն 

դառ նում դե պի կի նոար վես տը: Ա ռա ջին ան մի ջա կան շփու մը կի նե մա-
տոգ րա ֆի հետ 1960 թվա կա նին նկա րա հան ված Ա լեն Ռե նեի «Անց յալ 
տա րի Մա րիեն բա դում» ֆիլմն է, որ տեղ վի պա սա նը հան դես է գա լիս 
որ պես սցե նա րի հե ղի նակ: Ս րան հետ ևե լու էին Ռոբ-Գ րի յեի ինք նու րույն 
ռե ժի սո րա կան աշ խա տանք նե րը: Ի՞նչ է փնտրում նա կի նո լեզ վում: Որ-
ևէ պա տաս խան խի զա խե լուց ա ռաջ հարկ է նախ ար ձա նագ րել, որ 
գրա կա նութ յան (այս դեպ քում՝ վի պագ րութ յան) և կի նոար վես տի նման 
հան դի պու մը բա ցա ռիկ չէ այս տա րի նե րին: Հի սու նա կան թվա կան նե-
րի կե սից արևմ տաեվ րո պա կան գրա կա նութ յու նը և կի նոն բևե ռա ցած 
էին կի նո գոր ծիչ նե րի և գ րող նե րի չա փա զանց աշ խույժ մի երկ խո սութ-
յան շուր ջը, ո րը ծնունդ էր տա լիս ճշմա րիտ հա մա գոր ծակ ցութ յան, այն 
է՝ Նոր վե պի և Նոր ա լի քի միջև ծա վալ ված երկ խո սութ յու նը: 

Նոր վե պը և Նոր ա լի քը ձևա վոր վել և զար գա ցել են գրե թե հա մըն-
թա ցո րեն: Ե թե Նոր վե պի սկզբնա վո րում հա մա րենք Նա տա լի Սառ ռո-
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տի և Ռոբ-Գ րի յեի ա ռա ջին գոր ծե րը, ու րեմն այս ուղ ղութ յու նը սկիզբ 
է առ նում մո տա վո րա պես հի սու նա կան նե րի կե սե րին: 1955-ին լույս է 
տես նում « Ռե տին ներ» վե պը: Նա տա լի Սառ ռո տի « Կաս կա ծի մի դա րը» 
հրա տա րակ վել է 1956-ին, մինչ դեռ Նոր վեպ ար տա հայ տութ յու նը՝ հեգ-
նա կան հնչե ղութ յամբ և փոք րա տա ռով (le nouveau roman), ա ռա ջին 
ան գամ հան դես է գա լիս 1957-ին քննա դա տա կան մա մու լում՝ գրաքն-
նա դատ և լ րագ րող Է միլ Ան րիո յի գրչի ներ քո: Կր կին լրագ րո ղի՝ այս ան-
գամ Ֆ րան սո ւազ Ժի րո յի գրչին է պատ կա նում « Նոր ա լիք» (La Nouvelle 
vague) ար տա հայ տութ յու նը, որ նա օգ տա գոր ծում է 1957 թ. «Էքսպ-
րես» (« L’Express ») ամ սագ րում հրա պա րա կած իր հոդ վա ծում, ո րում 
անդ րա դառ նում է ֆրան սիա ցի կի նո սեր-ռե ժի սոր նե րի նոր սերն դին: 
Ի հար կե, Նոր ա լի քի ճշմա րիտ սկիզբ կա րե լի է հա մա րել ար դեն իսկ 
Ա զա տագր մա նը հա ջոր դած տա րի նե րը. հան կար ծա հաս սթա փութ յան 
մի շրջան մտա վո րա կան նե րի, ար վես տա գետ նե րի հա մար: 

Պա տե րազ մի ա վար տը Ֆ րան սիա յում նշա նա վոր վում է բո լո րո վին 
նոր պա հանջ նե րի, ներ քին և  ար տա քին ռիթ մե րի ձևա վոր մամբ: Ըստ 
էութ յան Նոր ա լի քը սկսվել է Ան րի Լանգ լո ւա յի ա ռա ջին ցու ցադ րում-
նե րից Ազ գա յին ֆիլ մա դա րա նում (1935-1938) և տա րի ներ անց Անդ րե 
Բա զե նի հիմ նած «Les Cahiers du cinéma» (« Կի նո-օ րագ րեր») ամ սագ-
րից (1951), որն ան մի ջա պես էլ սկսեց իր գոր ծուն ազ դե ցութ յունն ու նե-
նալ ֆրան սիա կան կի նոաշ խար հի վրա: Այս ամ սագ րում հա վաք ված 
ե րի տա սարդ կի նո սեր-քննա դատ նե րը, ո րոնց թվում էին Ֆ րան սո ւա 
Տր յու ֆոն, Է րիկ Ռո մե րը, Ժան-Լ յուկ Գո դա րը, Ժակ Ռի վե տը, հայտ նի էին 
«Ե րիտ թուր քեր» ա նու նով ֆրան սիա կան «պաշ տո նա կան» կի նո յին 
ներ կա յաց րած ի րենց ա նո ղոք դա տավ ճիռ նե րի պատ ճա ռով: 

Եվ այս պես, երբ 1961 թվա կա նին «Անց յալ տա րի Մա րիեն բա դում» 
ֆիլ մը մրցա նա կի է ար ժա նա նում Վե նե տի կի կի նո փա ռա տո նում, դրան 
նա խոր դել են մի շարք կար ևո րա գույն ի րա դար ձութ յուն ներ: 1959-ին 
Ֆ րան սո ւա Տր յու ֆո յի «400 հար վա ծը» (« Les 400 coups ») Կան նի կի-
նո փա ռա տո նում ար ժա նա ցել է լա վա գույն սցե նա րի մրցա նա կին՝ դառ-
նա լով Նոր ա լի քի յու րօ րի նակ հռչա կա գիր. Տր յու ֆոն քսան յոթ տա րե-
կան է, ֆիլ մը նկա րա հան վել է ան սո վոր ե րի տա սարդ կազ մով՝ բաղ կա-
ցած Տր յու ֆո յի ըն կեր նե րից, հա մա խոհ նե րից կամ ազ գա կան նե րից: 
Դ րան նա խոր դել են «Ճս տիկ նե րը» (« Les mistons ») (1957) և «Ջ րի մի 
պատ մութ յուն» (« Une histoire d’eau ») (1958) կար ճա մետ րաժ ֆիլ մե րը, 
որ նկա րա հան վել են նույն սկզբուն քով: Մեկ տա րի անց նկա րա հան-
վե լու էր Ժան-Լ յուկ Գո դա րի «Շն չաս պառ» (« A bout de souffle ») ֆիլ մը՝ 
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ե րի տա սարդ Ժան- Պոլ Բել մոն դո յի և Ջեյն Զե բեր գի մաս նակ ցութ յամբ. 
ֆիլմն ար ժա նա նա լու էր հան դի սա տե սի և քն նա դատ նե րի բարձր գնա-
հա տա կա նին: Ջեյն Զե բեր գի և Բել մոն դո յի մարմ նա վո րած կեր պար նե-
րը, իս կա պես, «մեր ժա մա նակ նե րի հե րոս ներ» են: Ե լի սե յան դաշ տե րի 
կադ րե րը՝ բե կուն ռիթ մա կա նութ յամբ, տե սախ ցի կի ան կան խա տե սե-
լի վե րու վա րում նե րուվ և բ նա կան հնչյու նա շա րով, նոր տա րա ծա կա-
նութ յուն և ժա մա նա կայ նութ յուն են ներ մու ծում կի նոաշ խարհ: Չ մո ռա-
նանք նաև, որ 1959 թվա կա նին էկ րան նե րին էր հայտն վել « Հի րո սի մա, 
իմ սեր» (« Hiroschima, mon amour ») ֆիլ մը, որ կրկին հա մա գոր ծակ-
ցութ յան ծնունդ էր Ա լեն Ռե նեի և  այս ան գամ Նոր վե պի մեկ այլ հե ղի-
նա կի՝ Մար գը րիտ Դ յու րա սի միջև: Մեկ տա րի անց՝ 1960-ին, Պի տեր 
Բ րու կը էկ րա նա վո րե լու էր Դ յու րա սի «Moderato cantabile» վե պը՝ գրո ղի 
ա ռա ջին եր կը, որ պաշ տո նա պես ներ կա յա ցել էր Նոր վե պի հո վա նու 
ներ քո: Ա լեն Ռոբ-Գ րի յեն, ո րը գրա կան խորհր դա տու էր « Մին յո ւի» հրա-
տա րակ չութ յու նում (les éditions de Minuit), ան ձամբ էր մինչ այդ Գա-
լի մար (Gallimard) հրա տա րակ չութ յու նում տպվող Մար գը րիտ Դ յու րա-
սին ա ռա ջար կել մաս նակ ցել Նոր վե պի հե ղի նակ նե րի մա տե նա շա րին: 
Մի խոս քով՝ սա հան դի պում նե րի շլաց քի մի ժա մա նա կաշր ջան էր, որն 
իր կնիքն է թո ղել թե՛ ֆրան սիա կան գրա կա նութ յան, թե՛ կի նո յի պատ-
մութ յան վրա: Մի շարք վե պեր ուղ ղա կի ծնվում էին ֆիլմ նկա րե լու ան-
զուսպ ցան կութ յու նից, կի նո յի շար ժա պատ կեր նե րը գրա կա նութ յան 
տի րույթ փո խադ րե լու փա փա գից: Ո րոշ ֆիլ մեր ծպտված վի պագ րութ-
յուն էին: Շատ եր կար կա րե լի է անդ րա դառ նալ ֆրան սիա կան Նոր ա լի-
քի և Նոր վե պի միջև ե ղած կա պե րին, որ առն չութ յուն նե րի չա փա զանց 
լայն ո լորտ են ընդգր կում՝ Ֆ րան սո ւա Տր յու ֆո յի գրա կան հղում նե րով 
հա գե ցած այն քան գրա սեր և պա տու մա յին ֆիլ մե րից մինչև Մար գը-
րիտ Դ յու րա սի «կի նոա ռաս պե լը», ո րը բո լո րո վին նոր տի րույթ է տե ղա-
փո խում պատ կե րի և խոս քի մեր ձե ցում նե րը: 

Ինչ ևէ, Ա լեն Ռոբ-Գ րի յեն իր գրա կան կա րիե րա յի տար բեր և, վեր-
ջին հաշ վով, ոչ պա տա հա կան պա հե րի դար ձել է դե պի կի նոար վես տը՝ 
որ պես մյու սի, ու րի շի կեն սա կան տա րած քը, որն այն քան անհ րա ժեշտ 
է յու րա քանչ յուր ար վես տա գե տի: Ի՞նչ օգ նութ յուն էր նա հայ ցում կի նե-
մա տոգ րա ֆից: Մի հարց, որ կա րող է վե րա բե րել Նոր վե պի մի շարք այլ 
հե ղի նակ նե րի, ո րոնք սքող ված կամ ան թա քույց փնտրում են յո թե րորդ 
ար վես տի սահ մա նեզ րը: 
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*** 
Ութ սու նա կան թվա կան նե րին ֆրան սիա կան գրա կա նա գի տութ-

յան մեջ կա ռուց ված քա բա նութ յան ապ րած ան կու մից հե տո գրաքն-
նա դա տութ յու նը և մ շա կու թա յին մա մու լը գրո ղի ստեղ ծա գոր ծութ յան 
նոր մեկ նութ յան լայ նա ծա վալ մի փորձ ձեռ նար կե ցին: Ըն թեր ցո ղին մա-
տու ցել ա ռա վել մտեր միկ մի Ա լեն Ռոբ-Գ րի յե, ո րին ստրուկ տու րա լիս-
տա կան դպրո ցի քննա դատ նե րը վե րագ րել էին ծայ րա հեղ, ա պա մարդ-
կա յին ին տե լեկ տո ւա լութ յուն, ա պա մար դայ նաց նող ֆոր մա լիզմ1: Ռոբ-
Գ րի յեին, պարզ վում է, օ տար չեն մարդ կա յին հո գու գաղտ նա րան նե րը, 
նրա վե պե րը բարդ հո գե բա նա կան են, դրանք նվիր ված են ան հա տին 
և ն րա հո գե կան աշ խար հին: Եվ իր գրա կան ժա ռան գութ յան նո րո վի 
ըն թերց ման այս փոր ձի մեջ Ռոբ-Գ րի յեն ան մասն չէ: 

Դեռևս « Նոր վե պի հա մար» ժո ղո վա ծո ւում (1963), ի պա տաս խան 
ըն թեր ցո ղին չա փից դուրս բարդ, ին տե լեկ տո ւալ ստեղ ծա գոր ծութ յուն-
ներ ա ռա ջար կե լու մե ղադ րան քի, վի պա սանն ի րա վա ցիո րեն ա ռար-
կում է, որ իր ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը, ընդ հա կա ռա կը, չա փա զանց 
մոտ են մար դուն և ն րա նե րաշ խար հին: Եր կա րաձգ ված, ա ռաձ գա կան 
ժա մա նա կը և տա րա ծութ յու նը, ան մարդ կա յին լի նե լու փո խա րեն, ըն-
դա մե նը վե րար տադ րում են մար դու ա մե նա ներ քին և  ըստ էութ յան 
ի րա կան ժա մա նա կայ նութ յու նը և տա րա ծա կա նութ յու նը: Հե ղի նա կի 
օ րի նակն այս ա ռու մով «Անց յալ տա րի Մա րիեն բա դում» ֆիլ մին վե րա-
բե րող էս սեում2 չա փա զանց պարզ է. բա վա կան է միայն ու շադ րութ յուն 
դարձ նել, թե ինչ հա ջոր դա կա նութ յամբ է մեր գի տակ ցութ յու նը վե րար-
տադ րում որ ևէ ի րա դար ձութ յուն, ինչ կան գառ ներ ու վե րու վա րող մի-
ջանցք ներ, ինչ հետ դար ձեր է հղա նում հի շո ղութ յու նը: Եվ ի՞նչ է «Անց-
յալ տա րի Մա րիեն բա դում» ֆիլ մը՝ երկ րա չա փա կան իր ճշգրտութ յամբ, 
ե թե ոչ մի զգաց մուն քի ժա մա նա կը և տա րա ծութ յու նը հո րի նե լու կամ 
վե րագտ նե լու փորձ: « Խան դը» վե պը ծայ րից ծայր կա րե լի է ըն թեր ցել 
որ պես իր ու ղե ծի րը կորց րած մի հա յաց քի զա ռան ցանք: 

Սա կայն արդ յո՞ք սա լիար ժեք մեկ նութ յուն է: Ե թե մտաս ևե ռում նե-
րը, ցնորք նե րը և  են թա գի տակ ցա կան աշ խար հի այլ ևայլ ապ րում ներն 
առ կա են Ա լեն Ռոբ-Գ րի յեի վե պե րում, դրանց, այ նո ւա մե նայ նիվ, չի հա-
ջող վում ամ բող ջաց նել նրա վի պագ րութ յան բա ցա ռի կութ յու նը: 

1 Տե՛ս Ռոլան Բարթ, «Օբյեկտիվ գրականություն», «Քննադատական խոհա-
գրություններ» (Roland Barthes, «Littérature objective» in Essais critiques), Gallimard, 
1958: 

2 «Ժամանակը և նկարագրությունը մերօրյա պատումի մեջ», «Նոր վեպի 
համար» («  Temps et description dans le récit d’aujourd’hui  » in Pour un Nouveau 
roman), Gallimard, 1968: Տե՛ս նաև «Ճանապարհորդը», Christian Bourgeois, 2001:
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Ռոբ-Գ րի յեի թերևս ա մե նա խո րա թա փանց ըն թեր ցո ղին ու մեկ նո-
ղին՝ Ռո լան Բար թին է, որ հա ջող վել է դի տար կել նրա վի պար վես տի 
էութ յու նը: Այս պես, Ռո լան Բար թը հա յաց քի, տե սո ղա կան ա րա րի մեջ 
է գտնում Ռոբ-Գ րի յեի ստեղ ծա գոր ծութ յան ա ռանց քը. «հա յաց քի խո-
րազ նի նութ յու նը Ա լեն Ռոբ-Գ րի յեի պա րա գա յում (խոսքն ի դեպ ա վե-
լի շուտ շեղ ման մա սին է, քան խո րազ նի նութ յան)/…/»,-նշում է Բար թը 
«Ա լեն Ռոբ-Գ րի յե դպրոց գո յութ յուն չու նի» խո հագ րութ յան մեջ1: Ըստ 
Ռո լան Բար թի՝ տե սո ղա կան ա րա րը գրված քի մեջ կոչ ված է ար ձա նա-
գրել, ա զա տագ րել ի րե րը ի մաս տա յին, հո գե բա նա կան կա ղա պար նե-
րից և դ րա նով իսկ կյան քի կո չել դրանք՝ «չտեսն ված ի րենց մե նութ-
յամբ»2: Այն գոր ծում է բա ցա սա կա նութ յան նշա նի ներ քո. « Հա յաց քի 
խո րազ նի նութ յունն ու րեմն Ռոբ-Գ րի յեի մոտ /.../ բա ցար ձա կա պես բա-
ցա սա կան է իր էութ յամբ, այն ո չինչ չի հիմ նադ րում կամ ա վե լի շուտ 
հիմ նադ րում է հենց մարդ կա յին այդ ո չին չը ա ռար կա յի մեջ, այն նման 
է սա ռուց յալ ամ պին, որ թաքց նում է ա նէութ յու նը՝ դրա նով իսկ ի ցույց 
դնե լով այն»3: Թերևս, դժվար է գտնել Ա լեն Ռոբ-Գ րի յեի վի պաշ խար հի 
ա ռա վել խո րա թա փանց մի ըն թեր ցում, ո րը վեր է հա նում ար ձա կագ րի 
ձեռ նարկ ման ա ռանձ նա հատ կութ յու նը 50-60 թթ. գրա կան, մշա կու թա-
յին հա մա տեքս տում: 

Ռո լան Բար թի մի շարք սահ մա նում ներ հա կադր վում են, ի հար կե, 
վե րը նշված ա ռա վել «մտեր միկ» վե րըն թերց ման փոր ձին, ո րը ծայր է 
առ նում ութ սու նա կան նե րին: Հե տաքրք րա կան է, որ ին քը՝ հե ղի նա կը, 
կար ծես անձ նա տուր լի նե լով գրաքն նա դա տութ յան մեջ նկատ վող այդ 
մի տու մին, հան դես է ե կել մի շարք ի րա րա մերժ դա տո ղութ յուն նե րով: 
Այս պես, իր հոդ ված նե րից մե կում անդ րա դառ նա լով ա ռար կա յա կան 
աշ խար հի նկատ մամբ ու նե ցած իր հե տաքրք րութ յա նը և ն կա րագ րե-
լու մո լուց քին, վի պա սանն ար տա հայ տում է Բար թի ա ռա ջար կին և կա-
րե լի է ա սել՝ սե փա կան գրված քին տրա մագ ծո րեն հա կա դիր մտքեր. 

1 Բնագրում՝ «La minutie du regrad chez Alain Robbe-Grillet (il s’agit d’ailleurs 
bien plus d’un dérèglement que d’une minutie) /…/», Ռոլան Բարթ, «Ալեն Ռոբ-Գրիյե 
դպրոց գոյություն չունի», «Ալեն Ռոբ-Գրիյե. ապրել եմ գրականությամբ», Երևան, 
Փրինթինֆո, 2015, էջ 294: Տե՛ս նաև Roland Barthes, « Essais critiques », Gallimard, 
1958:

2 Բնագրում՝ «une solitude inouïe», տե՛ս նույն տեղում:
3 Բնագրում՝ «La minutie du regard chez Robbe-Grillet /…/ est donc purement 

négative, elle n’institue rien, ou plutôt elle institue précisément le rien humain de l’objet, 
elle est comme le nuage glacé qui cache le néant, et par conséquent le désigne.», 
Ռոլան Բարթ, «Ալեն Ռոբ-Գրիյե դպրոց գոյություն չունի», «Ալեն Ռոբ-Գրիյե. ապրել 
եմ գրականությամբ», Երևան, Փրինթինֆո, 2015, էջ 292: Տե՛ս նաև Roland Barthes, 
Essais critiques, Gallimard, 1958:
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ի րերն իր վե պե րում եր բեք գո յութ յուն չու նեն որ պես այդ պի սին, դրանք 
ըն դա մե նը ար տա ցո լում են ան հա տի վի ճակն ու նե րաշ խար հը1: Բա-
վա կան միան շա նակ է, բայց ոչ այն քան հա մո զիչ: Չա փա զանց շատ են 
այն տար րե րը, որ հու շում են մեզ, որ սա ա վե լի շուտ մի ջին մա կար դա-
կի ըն թեր ցո ղի ա ռաջ «ա պաշ խա րե լու» մի փորձ է Ռոբ-Գ րի յեի կող մից: 

Առ հա սա րակ, « Նոր վե պի հա մար» ժո ղո վա ծո ւի ո րոշ էս սե նե րի հա-
տուկ են բա վա կան ի րա րա մերժ տե սա կետ նե րը: Եվ դա զար մա նա լի չէ, 
ե թե նկա տի ու նե նանք, որ ա մե նից հա ճախ դրանք ձեռ նարկ վել են ինք-
նա պաշտ պա նա կան նպա տա կով՝ ի պա տաս խան լրագ րող նե րի կամ 
քննա դատ նե րի գոր ծած հար ձա կում նե րի: « Նոր վե պի հա մար» ժո ղո-
վա ծո ւի հիմ քում այն ի նը հոդ ված ներն են, որ սկսած 1955 թվա կա նից՝ 
վի պա սա նը հրա տա րա կել էր գրա կան մա մու լում: 

***
Պա րա դոք սալ կա րող է թվալ, սա կայն հենց «չտեսն ված այդ մե-

նութ յունն» ար ձա նագ րող հա յաց քի մեջ պետք է փնտրել մարդ կա յի նի 
ա մե նա բարձր ար տա հայ տութ յու նը Ռոբ-Գ րի յեի ար ձա կի մեջ, թեև հա-
յացքն այս տեղ ա ռա ջին հեր թին ծա ռա յեց վում է ին տե լեկ տո ւալ ծրագ-
րե րի: Կեն սա թա ղան թին հա մըն թաց՝ խոս քը կոչ ված է այլևս համր այս 
աշ խար հի նկար-ա րա րին: Եվ ճշգրիտ է Ռո լան Բար թի նե րըն կա լու մը. 
«Ե թե Ռոբ-Գ րի յեն գրե թե երկ րա չա փա կան ճշգրտութ յամբ նկա րագ րում 
է ա ռար կա ներ, ա պա նրա նպա տա կը այդ ա ռար կա նե րը մարդ կա յին 
ա մեն մի նշա նա կութ յու նից ձեր բա զա տելն է, դրանք փո խա բե րութ յու-
նից և մարմ նա վո րու մից թո թա փե լը: Հա յաց քը Ռոբ-Գ րի յեի մոտ էա պես 
մաք րա զեր ծող մի գոր ծե լա կերպ է, մար դու և  ա ռար կա նե րի միջև հա-
մե րաշ խութ յան խզու մը՝ որ քան էլ որ ցա վա գին»2:

Ռո լան Բարթն իր մի շարք խո հագ րութ յուն նե րում ի րա վա ցիո րեն 
ընդգ ծում է «մաք րա զեր ծող» (բնագ րում՝ purificatrice), մար դու և  ի րե-
ղեն աշ խար հի համր դա շին քը խզող այդ հա յաց քի ա ռաջ նա յին դե րը 
Ռոբ-Գ րի յեի վի պաշ խար հում3: Մեկ ու րիշ փաստ, այս ան գամ՝ ար տա-

1 «Նոր վեպ, նոր մարդ» (« Nouveau roman, homme nouveau »), Gallimard, 1963, 
վերահրատ. 1968, էջ 147: Բնագրում՝ «Le nouveau roman ne s’intéresse qu’à l’homme 
et à sa situation dans le monde » («Նոր վեպին հետաքրքրում են միայն մարդն ու նրա 
վիճակը աշխարհում »):

2 Տե՛ս Ռոլան Բարթ, «Ալեն Ռոբ-Գրիյե դպրոց գոյություն չունի», «Ալեն Ռոբ-Գրիյե. 
ապրել եմ գրականությամբ», Փրինթինֆո, Երևան, 2015, էջ 293: Տե՛ս նաև Roland 
Barthes, Essais critiques, Gallimard, 1958:

3 Տե՛ս «Տառացի գրականություն», «Օբյեկտիվ գրականություն», «Ալեն Ռոբ-
Գրիյե դպրոց գոյություն չունի», «Essais critiques», Gallimard, 1958: 
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տեքս տա յին բնույ թի, կար ծես է՛լ ա վե լի է հաս տա տում Բար թի մեկ-
նա բա նութ յու նը, որն ա ռանց քա յին դեր է վե րագ րում հա յաց քին. այն 
է՝ Ռոբ-Գ րի յեի գրա կան հղում նե րը: Հե տաքրք րա կան է, օ րի նակ, որ իր 
հար ցազ րույց նե րում և « Նոր վե պի հա մար» գրքի խո հագ րութ յուն նե-
րում նա էք զիս տեն ցիա լիստ հե ղի նակ նե րի եր կե րից մշտա պես ա ռանձ-
նաց նում է եր կու սը՝ Կամ յո ւի «Օ տա րը» և Սարտ րի «Սրտ խառ նու քը»1: 
Եր կու գոր ծե րի հի շա տա կութ յուն նե րում էլ նա ա ռանձ նա հա տուկ ու-
շադ րութ յամբ է խո սում ա ռար կա յա կան աշ խար հի պատ կեր ման մա-
սին. ըստ վի պա սա նի՝ այս եր կե րում ի րե ղեն աշ խար հը դա դա րում է 
նման վել «այն հա յե լի նե րին, ո րոնք հե րո սի առջև ան վերջ սե փա կան 
պատ կերն են անդ րա դարձ նում»2, այն սոսկ հե րո սի հո գե բա նա կան 
վի ճակ ներն ար տա հայ տե լու մի ջոց չէ: Իր լուռ, ո չինչ չնշա նա կող դի-
մա դրութ յամբ ի րե ղեն աշ խար հը դառ նում է ճշմա րիտ ընդ դի մա խոս3: 

Եվս մեկ դի տար կում. նկա րագ րե լու կեն սա կան այս «մո լուց քը» 
Ա լեն Ռոբ-Գ րի յեի մե նաշ նոր հը չէ: Այն հա տուկ է Նոր վե պի գրե թե բո-
լոր հե ղի նակ նե րին՝ յու րա քանչ յու րի մոտ դառ նա լով մի ու րույն գե ղա-
գի տա կան-պոե տիկ ծրագ րի դես պա նոր դը. Կ լոդ Սի մո նը, ո րի վե պե րը 
հե ղեղ ված են ֆրան սիա կան ժա մա նա կա կից ար ձա կի ա մե նաինք-
նա տիպ և բա նաս տեղ ծա կան նկա րագ րութ յուն նե րով, ան վեր ջա նա լի 
թվար կում նե րով, որ խոս քի բո լո րո վին նոր ո րակ, նոր շա րա դա սութ-
յուն, նոր կե տադ րութ յուն են բե րում ֆրան սիա կան գրա կա նութ յուն, 
դրա ա մե նա վառ օ րի նակն է, թեև այս դեպ քում հա յաց քին գե ղա գի-
տա կան և մարդ կա յին բո լո րո վին այլ բո վան դա կութ յուն է վե րագր վում: 
«Ֆ լանդ րիա յի ճա նա պար հը», օ րի նակ, ա ռա ջար կում է սի մոն յան վի-
պագ րութ յան ա մե նացն ցող տե սա րան նե րից մե կը, որ կա րե լի է ըն թեր-
ցել որ պես ի րա կա նութ յունն ար ձա նագ րող այդ ար ձա կի փո խա բե րա-
կան պատ կեր. մե ռած ձիու բաց, չռված աչ քը, ո րի մեջ սա ռել են վեր ջին 
մի քա նի պատ կեր՝ հու շե լով մեզ, որ «ճշմա րիտ ա ռեղծ վածն այն է, որ 
չկա ոչ մի ա ռեղծ ված»: 

Նա տա լի Սառ ռո տի « Մի ան ծա նո թի դի ման կա րը» կա րե լի է ըն թեր-
ցել որ պես ար տա քին աշ խար հի ան կա ռա վա րե լի դի մադ րութ յան ար ձա-
նագ րութ յուն: Ի վեր ջո, կա րե լի է հի շա տա կել հենց իր՝ Ա լեն Ռոբ-Գ րի յեի 

1 Տե՛ս «Բնություն, հումանիզմ, ողբերգություն» («Nature, humanisme, tragédie»), 
«Նոր վեպի համար», Gallimard, 1968, էջ 70: 

2 Բնագրում՝ «/.../ des miroirs qui lui renvoient sans fin sa propre image», Ալեն Ռոբ-
Գրիյե, «Բնություն, հումանիզմ, ողբերգություն», «Նոր վեպի համար», Gallimard, 
1963, վերահրատ. 1968, էջ 77:

3 Նույն տեղում:
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վե պե րում տեղ գտած հատ ված նե րը, որ տեղ մար դու և  ար տա քին աշ-
խար հի առ ճա կա տու մը պեր ճա խոս դրսևո րում ներ է ստա նում. մար դը 
կար ծես դա դա րում է գոր ծո ղութ յան կենտ րո նը լի նե լուց, տրոհ վում է: 
Գոր ծո ղութ յունն ա ռեր ևույթ ներ կա յաց վում է կա՛մ ա ռար կա նե րի, կա՛մ 
մարմ նի մա սե րի տե սանկ յու նից, ո րոնք միա ժա մա նակ և տար բեր չա-
փով են ներգ րավ ված գոր ծո ղութ յան մեջ: « Խան դը» վե պի մեջ կա րե լի է 
մի շարք դի պուկ օ րի նակ ներ գտնել, ո րոն ցից մե կը ներ կա յաց նում ենք 
ստորև. «Աջ ձեռ քը վերց նում է հա ցը և տա նում բե րա նին, ձախ ձեռ քը 
վերց նում է պա տա ռա քա ղը, պա տա ռա քա ղը խրվում է մսի մեջ, դա նա-
կը մի կտոր միս է կտրում, աջ ձեռ քը դա նա կը դնում է սփռո ցին/.../»1:

Ար տա քին աշ խար հի դի մադ րութ յան մեկ այլ փաստ այս ան-
գամ Մար գը րիտ Դ յու րա սի վի պագ րութ յան մեջ: 1958-ին «Moderato 
cantabile»-ի տպագ րութ յու նից հե տո, ո րով նշա նա վոր վում է Դ յու րա սի 
մուտ քը Նոր վեպ, վեր ջի նիս ոճն աս տի ճա նա կան փո փո խութ յան է են-
թարկ վում: Ռիթ մե րի բազ մա զա նութ յան հետ մեկ տեղ՝ այս տեղ հան դես 
են գա լիս քե րա կա նա կան կա ռույց նե րի օգ տա գործ ման ոչ դա սա կան, 
ան կա նոն դեպ քե րը, ի թիվս ո րոնց՝ պրո նո մի նալ կա ռույ ցը, որ եր բեմն 
ան հաս կա նա լիո րեն հայտն վում է չե զոք սե ռի բա յե րում: Ի դեպ՝ Մար գը-
րիտ Դ յու րա սի նոր վի պագ րութ յա նը բնո րոշ շե ղում նե րին հան գա մա նո-
րեն անդ րա դառ նում է Ժիլ Ֆի լի պը իր « Կա պույտ գիր, Սև գիր» ու սում-
նա սի րութ յան մեջ2: Այս պես, «Moderato cantabile»-ում ամ բոխն ա հագ-
նա-ցն -ում է ինքն ի րեն՝ ա հագ նա նա լու փո խա րեն (la foule se grossit, 
էջ 18), ար ցունք նե րը հոս-վ -ում են՝ հո սե լու փո խա րեն (les larmes se 
coulent, էջ 21): Կա ռույց ներ, ո րոնք նույն քան ան սո վոր են որ քան հա-
յե րե նի, այն քան էլ ֆրան սե րե նի քե րա կա նութ յան հա մար: Ա սես ի րե-
րը, եր ևույթ նե րը հանձն ված են ի րենց գո յութ յա նը՝ լուռ, ան սահ ման, 
ա ռեղծ վա ծա յին: Ա ռար կա յա կան աշ խար հի դի մադ րող ներ կա յութ յան 
մեկ այլ դրսևո րում, ո րի պա րա գա յում միակ հնա րա վոր հա րա բե րումն 
է՝ նկա րագ րել, «տես նել»: Ա կա մա հի շում ես Ա լեն Ռե նեի « Հի րո սի մա, իմ 
սեր» ֆիլ մի կրկնվող ռեպ լի կը. « Դու ո չինչ չես տե սել Հի րո սի մա յում»,-
պնդում է կադ րից դուրս ձայ նը՝ ա ղե տը ներ կա յաց նող սև-ս պի տակ 
պատ կե րա շա րին զու գըն թաց: 

Տես նե՛լ, ա յո՛: Հա մա ռո րեն ա ռար կա նե րի և մարդ կանց ներ կա յութ-
յու նը պա տու մա յին-հո գե բա նա կան կա ղա պար նե րից ա զա տել փոր ձող 

1 Alain Robbes-Grillet, « La Jalousie », Minuit, 1957, էջ 111-112: 
2 Ժիլ Ֆիլիպ, «Կապույտ գիր, սև գիր», Մարգըրիտ Դյուրասին նվիրված 

գիտաժողով, «Մարգըրիտ Դյուրասի առասպելը», 2012, Երևան: 
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Նոր վե պի հե ղի նակ նե րի հա մար կի նոն հար ցադ րում նե րի ան ծայ րա ծիր 
մի տա րա ծութ յուն է բա ցում: Ու շագ րավ է, թե ինչ պես են Ռոբ-Գ րի յեի 
մշա կած հար ցադ րում ներն ի րենց պա տաս խա նը գտնում կի նո լեզ վում: 

Ա լեն Ռոբ-Գ րի յեն, որ պնդում էր, որ չկա ֆոր մալ կամ ոչ ֆոր մալ 
ար վեստ, քան զի «ձևի մեջ է նրա ի րա կա նութ յու նը»1, ձևը՝ պա տու մից 
և  ինտ րի գից ա ռաջ, չէր կա րող կի նոն չհա մա րել դրա լա վա գույն ա պա-
ցույց նե րից մե կը: Միև նույն սցե նա րի հի ման վրա ըն դա մե նը կադ րե րի 
տևո ղութ յան կամ տե սախ ցի կի շար ժում նե րի արդ յուն քում եր կու տրա-
մագ ծո րեն տար բեր ֆիլմ կա րե լի է նկա րա հա նել: Կի նոն այս գրող նե-
րին ըն ձեռ ված լա վա գույն հնա րա վո րութ յունն է՝ վկա յել ձևի ա րա րող 
սկզբուն քի, Ռո լան Բար թի «ձևի պա տաս խա նատ վութ յան»2 մա սին: 
Ռո լան Բար թի պնդու մով՝ ձևն  ինք նին բո վան դա կութ յուն է, պատ մութ-
յուն, ձևը էութ յուն է կեր տում, ու նի իր ու րույն ու ղեր ձը, քան զի վե րին մի 
«պա տաս խա նատ վութ յուն» է նրան վստահ ված:

« Նոր վե պի հա մար» ժո ղո վա ծո ւում Ա լեն Ռոբ-Գ րի յեն հի շեց նում է, 
որ ե թե այս օ րի նա չա փութ յունն ակն հայտ է գե ղան կար չութ յան, քան-
դա կա գոր ծութ յան, կի րա ռա կան ար վեստ նե րի, ինչ պես և կի նո յի դեպ-
քում, ա պա այս ճշմար տութ յունն ա մեն ան գամ բա ցատ րութ յուն նե րի 
կա րիք ու նի գրա կա նութ յան տի րույ թում, ո րից մենք ա մե նից ա ռաջ 
ակն կա լում ենք պա տում, ինտ րիգ, դի պա շար, հո գե վի ճակ ներ:

 Նոր վե պի հե ղի նակ նե րի, մաս նա վո րա պես՝ Ա լեն Ռոբ-Գ րի յեի հա-
մար կի նոն ստեղ ծա գոր ծութ յան տի րույ թը ա պա հո գե բա նաց նե լու 
բա ցա ռիկ մի ջոց է: Պատ կե րել մի աշ խարհ, ո րի ներ կա յութ յան ու ժը 
և խ տութ յու նը բխում են հան դի սա տե սին ուղղ ված համր, բայց և հա-
մառ հար ցից: Բո լոր նրանց հա մար, ով քեր հակ ված են չա փա զանց-
նե լու հո գե բա նա կան սկիզ բը Ռոբ-Գ րի յեի եր կե րում, ա նօ գուտ չէր լի նի 
ու շադ րութ յամբ վե րըն թեր ցել հե ղի նա կի այն տեքս տե րը, նո թե րը կամ 
հար ցազ րույց նե րը, ո րոն ցում նա անդ րա դառ նում է իր կի նե մա տոգ րա-
ֆիա կան աշ խա տանք նե րին: Այս պես, «Անց յալ տա րի Մա րիեն բա դում» 
կի նոն կա րի նկա րա հան ման մա սին պատ մող վա վե րագ րա կան ֆիլ-

1 Բնագրում՝ ( «/.../ c’est dans leur forme que réside leur réalité»), Ալեն Ռոբ-Գրիյե, 
«Մի քանի հնացած հասկացության շուրջ» (« Sur quelques notions périmées »), «Նոր 
վեպի համար», Gallimard, 1963, վերահրատ. 1968, էջ 49:

2 Բնագրում՝ «/…/ ce qui est bien voir qu’il y a une responsabilité de la 
forme, chose dont nos anti-formalistes n’ont aucune idée» («ինչը նշանակում է 
արձանագրել, որ գոյություն ունի ձևի պատասխանատվություն, ինչի մասին մեր 
հակաֆորմալիստները պատկերացում անգամ չունեն»), Ռոլան Բարթ, «Ալեն Ռոբ-
Գրիյե դպրոց գոյություն չունի»), Երևան, Փրինթինֆո, 2015, էջ 292: Տե՛ս նաև Roland 
Barthes, Essais critiques, Gallimard, 1958:
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մում Ա լեն Ռոբ-Գ րի յեն հա տուկ նշում է հո գե բա նա կան խոր քի առ կա-
յութ յու նը ֆիլ մի հե րոս նե րի մոտ, մինչ դեռ դրանք բա ցա կա են իր հղա-
ցած սցե նա րում: Եվ ու րեմն, կի նոն Ռոբ-Գ րի յեի հա մար այդ ու ղին է առ 
մա կե րես: Դժ վար բնա կե լի, չնվաճ վող, կեն սա կան մա կե րե սը: 

Ֆ րան սիա ցի հան րա հայտ կի նո գետ Անդ րե Բա զե նը, որ կի նոն «մա-
կե րե սի ար վեստ» էր հա մա րում, « Հա նուն ան մա քուր կի նո յի» իր էս-
սեում, հա մե մա տե լով կի նո յի և գ րա կա նութ յան նշա նա յին հա մա կար-
գե րը, խո սում է կի նո յի «բա ցար ձակ ներ կա յի» մա սին: Ըստ Բա զե նի՝ 
մա կե րե սի այս ար վես տում անհ նար է որ ևէ այլ ժա մա նակ՝ բա ցի ներ-
կա յից1: Անց յա լը պատ կե րե լու հա մար ֆիլ մի ռե ժի սո րը ստիպ ված է դի-
մել հա տուկ հնա րանք նե րի՝ կադ րից դուրս հնչող խոս քի, են թագ րե րի 
կամ սև-ս պի տա կի մի ջամ տութ յա նը և  այլն: 

Ա լեն Ռոբ-Գ րի յեին, ո րը «խո րութ յուն նե րի հի նա վուրց ա ռաս պել-
նե րի»2 ար մա տա կան մերժ ման հետ էր կա պում նոր գրա կա նութ յան 
ա պա գան և լի նե լութ յու նը, չէր կա րող չկա խար դել ներ կա յի այս խոս-
տու մը: Այ սօր էլ բա վա կան տպա վո րիչ է ներ կա յի այդ մտաս ևե ռու մը 
Ժա մա նա կա կից հրա տա րա կութ յուն նե րի թան գա րան-ինս տի տու տում 
Ա լեն Ռոբ-Գ րի յեի տված հար ցազ րույ ցի մեջ: Իր ձե ռագ րերն ի պահ տա-
լով թան գա րա նի ար խիվ նե րին՝ նա մի քա նի ան գամ կրկնում է, որ ին քը 
չի հա վա տում անց յա լին, իսկ ա պա գան, գրա կան հետ նորդ նե րը «ի րեն 
այն քան էլ չեն հու զում»: Եվ բա վա կան հե տաքր քիր է, ե թե ոչ պա րա-
դոք սալ տես նել անց յալն ու ա պա գան ժխտող գրո ղին սե փա կան ձե-
ռագ րե րի կող քին, որ դեռևս չեն հասց րել անց յալ դառ նալ, բայց այլևս 
ներ կա չեն: Ի րար են բախ վում եր կու ժա մա նա կայ նութ յուն ներ. բա վա-
կան դժվար է սահ մա նել, թերևս, ժա մա նա կա յին եր կու չա փում նե րի 
նմա նա տիպ «կարճ միա ցու մը»: 

Ժա մա նա կա յին այս բե կում նե րի, կարճ միա ցում նե րի մա սին է 
«Անց յալ տա րի Մա րիեն բա դում» ֆիլ մը: Ու շագ րավ է սցե նա րի ստեղծ-
ման պատ մութ յու նը. Ռոբ-Գ րի յեն այն հղա նում է ոչ թե որ պես ամ բող-
ջա կան սցե նար, այլ սկսում է գրել պատ կեր առ պատ կեր, ինչ պես ինքն 
է ճշտում « Ճա նա պար հոր դը» ժո ղո վա ծո ւում, ա սես ֆիլ մը նկա րա հա-

1 Տե՛ս Անդրե Բազեն, «Անմաքուր կինոյի համար», «Ի՞նչ է կինոն» (André Bazin, «Pour 
un cinéma impur» in Qu’est-ce que le cinéma), Cerf, 1976, էջ 120: Այս ժողովածուում 
տեղ գտած տեքստերի մի մասը նախապես լույս էր տեսել 1956-1962 թթ: 

2 «La destitution des vieux mythes de la profondeur», Ալեն Ռոբ-Գրիյե, «Դեպի 
ապագա վեպը տանող ուղին» (« Une voie pour le roman futur »), «Նոր վեպի համար», 
Gallimard, 1963, վերահրատ. 1968, Էջ 26:
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նե լիս1: Նույն սկզբուն քով՝ հե ռան կար նե րից զուրկ, կա տար յալ մերկ մի 
ներ կա յում են կերտ վում հե րոս նե րը: Կի նոն կա րի ստեղծ ման մա սին 
պատ մող վա վե րագ րա կան ֆիլ մում ռե ժի սո րը՝ Ա լեն Ռե նեն, նկա րագ-
րում է այն յու րա հա տուկ մթնո լոր տը, որ տի րում էր նկա րա հան ման 
ըն թաց քում Նիմ ֆեն բուր գի սառ ցե դղյակ նե րում և պար տեզ նե րում, 
որ տեղ Դել ֆին Զեյ րիգն ու Սա շա Պի տոևն աս տի ճա նա բար ընկղմ վում 
էին ի րենց մարմ նա վո րած կեր պար նե րի մեջ՝ զուրկ անց յա լից, պատ-
մութ յու նից, որ ևէ առն չութ յու նից միմ յանց հետ: Ն րանց միակ կա պը 
ներ կան է, որ նրանց ձայ նի, ժես տե րի, եր ևա կա յութ յան ծնունդն է: Մի 
բան, որ ա ռա ջին հա յաց քից ան բա ցատ րե լի է, քա նի որ ինչ պես ֆիլ մի 
վեր նա գի րը՝ «Անց յալ տա րի Մա րիեն բա դում», այն պես էլ խոս քե րը ակ-
նար կում են մի անց յա լի մա սին, ո րը, սա կայն, այդ պես էլ չի ստաց վում, 
մար մին չի առ նում: 

***
Եվ վեր ջա պես Եվ րի դի կեն: Ո՞րն է նրա հե տա գի ծը: Ե թե կի նոն՝ որ-

պես ա րար ման զար կե րակ, առ կա է Ռոբ-Գ րի յեի ա ռա ջին իսկ գոր ծե-
րում, ո՞րն է գրված քի և կի նո լեզ վի հա րա բե րու մը՝ սկսած այն պա հից, 
երբ վի պա սա նը սկսում է իս կա պես ֆիլ մեր նկա րել: «Անց յալ տա րի 
Մա րիեն բա դում» կի նոն կա րում այս հար ցադ րու մը հաս նում է գե ղար-
վես տա կան լար ման կի զա կե տին եր կու ար վես տա գետ նե րի՝ Ռե նեի և 
Ռոբ-Գ րի յեի հան դիպ ման, կա րե լի է ա սել՝ բախ ման շնոր հիվ: 

Ողջ ֆիլ մը մի ներ քին հա մոզ մուն քի պատ մութ յուն է, մի ի րո ղութ-
յան, որ հե րոսն ինքն է ստեղ ծում: Այն ա ռար կա յաց նե լու մի ջոց ներն են՝ 
պատ կե րա շա րը և խոս քը: Եվ ե թե ի վեր ջո ներ քին ի րա կա նութ յու նը 
հաղ թա նա կում է, ա պա ի՜նչ ան վեր ջա նա լի, լա բի րին թո սա յին ան ցում-
նե րի և սահ մա նեզր յա դե գե րում նե րի գնով: 

«Անց յալ տա րի Մա րիեն բա դում» ֆիլ մը Օր փեո սի և Եվ րի դի կեի յու-
րօ րի նակ բաց վող-փակ վող բա նաձ ևում նե րից մեկն է ա ռա ջար կում: 
Ֆիլ մը պատ մութ յունն է մի անց յա լի, որ գո յութ յուն չու նի, ո րով հետև 
ար գել ված և սին է դե պի այն շրջվել: Չի կա րող լի նել անց յալ տա րի Մա-
րիեն բա դում, և չի կա րող լի նել Մա րիեն բադ, ինչ պես գրա կա նութ յան 
պատ մութ յան մեջ ո րո շա կի մի պա հի մնում է մա կե րե սը միակ հնա րա-
վոր ներ կա յի, որ տեղ ծնունդ են առ նում, շարժ վում են դեմ քերն ու ի րե-

1 Տե՛ս Ալեն Ռոբ-Գրիյե, «Ճանապարհորդը», Christian Bourgeois, 2001, ինչպես և 
«Ժամանակն ու նկարագրությունը մերօրյա պատումի մեջ (« Temps et description 
dans le récit d’aujourd’hui »), «Նոր վեպի համար», Gallimard, 1963, վերահրատ. 1968: 
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րը: Իս կա պես, թե մա տիկ ա ռու մով ամ բողջ ֆիլ մը մի կող մից՝ անց յա լը 
պար զե լու, հաս կա նա լու, ա ռար կա յո րեն պատ կե րե լու փորձ է, մյուս 
կող մից՝ այդ ձեռ նար կի ձա խող ման վկա յութ յուն: Անց յալ տա րին Մա-
րիեն բա դում հնա րա վոր է միայն և միայն պատ կեր նե րի մի ջո ցով անց-
յա լը ներ կա յում տար րա լու ծե լու, փո շիաց նե լու, հրկի զե լու մի ջո ցով - և  
այն էլ՝ միայն մի ակն թարթ: 

Ս ցե նա րի հիմ քում պարզ պատ մութ յուն է. կինն ու տղա մար դը 
հան գա մանք նե րի բե րու մով հան դի պում են: Թ վում է՝ նրանք ան ծա նոթ 
չեն, ու նրանց ա մե նա կար ևոր խնդիրն է՝ վեր հի շել այն, ինչ ե ղել է անց-
յալ տա րի Մա րիեն բա դում. պատ մութ յուն, ո րով գու ցեև ան քակ տե լիո-
րեն կապ ված են նրանց ճա կա տագ րե րը: Բայց հի շե լու բո լոր փոր ձերն 
ի վեր ջո ձա խող վում են՝ ներ կա յի պլան շպրտե լով մո լե գին հոր ձան քը 
չկա պակց վող պատ կեր նե րի, ո րոնք են թադր յալ պատ մութ յան հա զար 
ու մի վար կած ներն են թվում: Մինչ մեր ժա մա նակ նե րի այդ Օր փեոսն 
ու Եվ րի դի կեն դե գե րում են անհ նա րին հի շո ղութ յան և  են թա գի տակ-
ցութ յան ան ձուկ լա բի րին թոս նե րում, պատ կեր նե րի հրա վա ռութ յու նը 
չի խա ղաղ վում: Ի րար բախ վող պատ կեր նե րի ար տա հոս քը նման է 
ներ կա յի ու անհ նա րին անց յա լի կարճ միաց ման: 

Հե տաքր քիր է, որ այս տեղ «ետ շրջվե լու» հան րա հայտ ար գել քը 
ներ կա յա նում է վե րա փոխ ված կեր պով: Ֆիլ մի ըն թաց քում տղա մար դու 
ձայ նը մի քա նի ան գամ ար տա բե րում է հի շե լու, այ սինքն՝ ետ շրջվե լու 
հրա մա յա կա նը: Դ րան ան մի ջա պես հետ ևում է կնոջ ձայ նը, ո րին հայտ-
նի է ար գել քը: « Չեմ հի շում»,- կրկնում է կի նը, որն ա պա վի նում է միայն 
և միայն ներ կա յին: Կադ րից դուրս ձայ նը դարձ յալ ար ձա նագ րում է հի-
շո ղութ յան անհ նա րի նութ յու նը՝ բա րոկ կո ո ճի գեր խիտ պատ կեր նե րի 
սրաթ ռիչ վազ քին զու գըն թաց: Ֆիլ մի սյու ժե տա յին ճյու ղա վո րում նե րը 
դառ նում են թա տե րա բե մը տա րօ րի նակ մի լար ման, ո րը ծայր է առ-
նում խոս քի և պատ կե րի միջև: 

Այս պի սով, սրահ նե րի լա բի րին թո սա յին հա ջոր դա կա նութ յան մեջ 
ծա վալ վող ֆիլմն ար ծար ծում է էա պես պոե տի կա կան մի խնդիր. կհա-
ջող վի՞ արդ յոք սրաթ ռիչ, կտրտվող պատ կե րա շա րին ըն դա մե նը մի 
ակն թարթ մար մին տալ խոս քին, ո րը ներ քին մի անհ րա ժեշ տութ յամբ 
գե րա դա սում է «չհի շել»: Իս կա պես, « Հի շի՛ր»/« Չե՛մ հի շում» կրկնվող 
ռեպ լի կը դառ նում է յու րօ րի նակ մի բա նաձև, որ նշա նա վո րում է խոս-
քին վե րա պահ ված՝ անց յա լը վե րար տադ րե լու գոր ծա ռույ թի ձա խո ղու-
մը: Խոս քը, որ կի նոաշ խար հում անց յալն ազ դա րա րե լու ա մե նադ յու րին 
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ե ղա նակ նե րից է, այս տեղ, հա կա ռա կը, պար բե րա բար կոչ ված է ծա-
նու ցել այդ անց յա լի անհ նա րի նութ յու նը: 

Հա տուկ գոր ծա ռույթ ու նի կի նո պատ կեր նե րի ներ կան՝ ան նա հանջ 
այդ Եվ րի դի կեն: Դառ նա լով դե պի չնյու թա կա նա ցող անց յա լը, որ տվյալ 
դեպ քում ոչ մի կերպ չկա պակց վող խոսքն է, կի նո պատ կերն ի զո րո՞ւ է 
մար մին տալ անհ նա րին այդ անց յա լին բա ցար ձակ ներ կա յի ակն թար-
թում, դառ նալ այդ ներ կա-անց յա լը. սա է Ռոբ-Գ րի յեի ա ռա ջար կած գե-
ղար վես տա կան վար կա ծը: 

Խն դիր, որն ի դեպ շատ ա վե լի խա ղաց կուն կեր պով և միա ժա մա-
նակ ող բեր գա կա նո րեն եր ևան է գա լիս « Մարդ, ո րը ստում է» ֆիլ մում 
(1969): Բո րի սի անհ նա րին անց յալն այս տեղ պա տու մաս տեղծ, խա-
ղար կա յին մի ջոց է: Քա նի որ այդ անց յալն անհ րա ժեշ տա բար անհ նա-
րին է, պատ կեր նե րը բազ մա պատ կում են վար կած նե րը սրաթ ռիչ, գա-
հա վեժ ա րա գութ յամբ մինչև թա ղանթ նե րի պրկման վեր ջին աս տի ճա-
նը, մինչև ինք նա կոր ծա նում: Այս ինք նա կոր ծան խա ղաց կու նութ յու նը 
առ կա է նաև պատ կե րա յին հա մա կար գի մեջ. « Մար դը, ո րը ստում է» 
ֆիլ մը թերևս Ա լեն Ռոբ-Գ րի յեի կի նոերկ րա չա փութ յան ա մե նա կա յա ցած 
գործն է: Ռոբ-Գ րի յեի ու րիշ ոչ մի ֆիլ մում այս քան ցնցող չեն երկ րա չա-
փա կան ձևե րի նյար դա յին զգա յու նա կութ յու նը, գլխապ տույտ ճյու ղա-
վո րում նե րը, անդ րա դար ձում ներն ու կրկնակ նե րի դի նա մի կան: Միակ 
ժա մա նա կայ նութ յու նը խա ղարկ վող ներ կան է, խա ղա քարտ-ներ կան: 

Ն շենք, որ դժվար է թերևս դա րի երկ րորդ կե սի ֆրան սիա կան վի-
պագ րութ յան որ ևէ այլ հե ղի նա կի եր կե րում գտնել ա ռա վել հա մընդգր-
կուն խորհր դա ծութ յուն՝ կի նո պատ կե րի և խոս քի կա պի, ինչ պես և 
դ րանց հնա րա վոր մեր ձե ցում նե րի մա սին, ո րոնք ար տա հայտ վում են 
նման վառ և  ինք նու րույն կի նո լեզ վի մի ջո ցով: 

Եվ րի դի կեի հե տա գի ծը: Կի նո պատ կե րին՝ ներ կա յի այդ խոս նա կին, 
այս տեղ վի ճակ ված է մի ակն թարթ ապ րեց նել անց յա լը, ձա խող վող 
բառ-անց յա լը, բայց բա ռե րի և պատ կե րա շա րի ի՜նչ բռնկման գնով: 
« Նոր վե պի հա մար» գրքի խո հագ րութ յուն նե րից մե կում Ա լեն Ռոբ-Գ րի-
յեն նշում է. « Մա րիեն բա դի ամ բողջ պատ մութ յու նը ոչ եր կու տա րում, 
ոչ էլ ե րեք օ րում է ծա վալ վում, այն տե ղի է ու նե նում ճիշտ և ճիշտ մեկ 
ու կես ժա մում: Եվ երբ ֆիլ մի ա վար տին եր կու հե րոս նե րը վե րագտ նում 
են ի րար, որ մեկ նեն միա սին, ե րի տա սարդ կինն ա սես ի վեր ջո ըն դու-
նել է, որ ի րենց միջև ինչ-որ բան է ե ղել անց յալ տա րի Մա րիեն բա դում, 
բայց մենք՝ հան դի սա տես ներս, հաս կա նում ենք, որ ի րա կա նում ա կա-
նա տեսն էինք հենց այդ անց յալ տար վան, և  որ ողջ ֆիլ մի ըն թաց քում 
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մենք Մա րիեն բա դում էինք: Սի րո այդ պատ մութ յու նը, որ մեզ պատ-
մում էին՝ որ պես անհ նա րին մի անց յալ, ի րա կա նում տե ղի էր ու նե նում 
մեր աչ քի առջև՝ այս տեղ և հի մա»1: 

Շու շա նիկ Թամ րազ յան - Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն ներն առնչ-
վում են ֆրան սիա կան դա սա կան և  ար դի գրա կա նութ յանն ու ար վես-
տին, թարգ մա նա բա նութ յանն ու մշա կու թա բա նութ յա նը: 2006 թվա-
կա նին Մոն պել յեի Պոլ Վա լե րիի ան վան հա մալ սա րա նում ար ժա նա ցել 
է Docteur ès lettres գի տա կան աս տի ճա նին՝ Իվ Բոն ֆո ւա յի թարգ մա-
նա կան պոե տի կա յին նվիր ված դոկ տո րա կան ա տե նա խո սութ յան հա-
մար (« Le rêve d’Yves Bonnefoy. Pour une poétique de la traduction »): 
Բա նաս տեղծ, թարգ մա նիչ, թարգ մա նա կան և հե ղի նա կա յին տասն յակ 
գրքե րի հե ղի նակ է: Հե ղի նա կել է տասն յակ հոդ ված ներ, ո րոն ցից մի 
քա նի սը հրա տա րակ վել են ֆրան սիա կան գի տա կան հան դես նե րում: 

 

ШУШАНИК ТАМРАЗЯН - КИНОЯЗЫК В РОМАНАХ АЛЕНА 
РОБ-ГРИЙЕ. ТРАЕКТОРИЯ ЭВРИДИКИ - Статья посвящена 
взаимоотношениям киноязыка и современного романа в творческом мире 
известного французского романиста Алена Роб-Грийе в литературно-
культурном контексте 50-70 гг. ХХ в. Во Франции они ознаменовались 
победным шествием Нового романа и Новой  волны. Визуальный акт, 
страсть описывания являются стержнем творчества Роба-Грийе. Поэтому 
неудивительно, что киноискусство открывает перед романистом 
неиссякаемый источник творческих исканий. Кинодеятельность Алена 
Роб-Грийе — сценарии, фильмы — каждый раз по-новому решают ряд 
существенных задач в его творчестве в частности и в Новом романе 
вообще. Это отрицание « мифа глубин », первенство визуального акта, 
скрупулезное описание  внешнего мира, «вероучение  » настоящего. 
Абсолютное настоящее, невозможность оглянуться назад становятся 
пульсом фильма « Прошлым годом в Мариенбаде » режиссера Алена Рене 
и сценариста Алена Роб-Грийе. Фильм, который похож на современную 
интерпретацию легенды об Орфее и Эвридике.

1 Ալեն Ռոբ-Գրիյե, «Ժամանակը և նկարագրությունը մերօրյա պատումի մեջ 
(«Temps et description dans le récit d’aujourd’hui»), «Նոր վեպի համար», Gallimard, 
1963, վերահրատ. 1968, էջ 165-166: 
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Ключевые слова: Новый роман, французская Новая волна, 
взаимоотношения слова и киноязыка,  визуальный акт, страсть 
описывания, абсолютное настоящее.

 

SHUSHANIK TAMRAZIAN - CINEMATIC LANGUAGE IN ALAIN ROBBE-
GRILLET’S NOVELS. EURYDICE’S TRAJECTORY - This article is about 
the existing correlation between cinematic language and Nouveau Roman 
(New Novel) in the creative world of the renowned French novelist Alain 
Robbe-Grillet in the literary cultural context of 1950s-1970s. In France, this 
correlation was marked by the triumphant march of French Nouveau Roman 
(New Novel) and New Wave Cinema. Visual perception and passion for most 
detailed depiction are paramount in Alain Robbe-Grillet’s works. In this regard, 
it was only natural that cinematography offered a whole new spectrum of 
artistic endeavours to the novelist. Robbe-Grillett’s career as a screenplay 
writer and filmmaker, was instrumental in finding solutions to an array of 
significant artistic challenges that he encountered in his work in general and, 
in Nouveau Roman in particular. They include the rejection of the» myth of 
depths», prioritisation of visual perception, minutely description of seemingly 
mundane reality, the «creed» of the present. Absolute present and inability 
to look back became the pulse of «Last year at Marienbad», a film equally co-
authored by screenwriter Alain Robbe-Grillet and film director Alain Resnais. 
This film feels like a modern day adaptation of Orpheus and Eurydice.

Key words: Nouveau Roman (New Novel), French New Wave, correlation 
of words and cinematic language, visual action, passion for depiction, absolute 
present.
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ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ
ՍՈՒՐԵՆ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

Բ.գ.թ., ՀՀ ԳԱԱ Գրա կա նութ յան ինս տի տուտ

ՊՈԵՏԱԿԱՆ ԴԱՐՁԻ ԻՆՔՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԷԴՈՅԱՆԻ 
ՊՈԵԶԻԱՅՈՒՄ. «ԵՍ ՀԻՆ ՀԵԼԻԿՈՆՆ ԵՄ»*
(Հենրիկ Էդոյան, «Էլեգիկ մտորումներ», Երևան, 2019, 64 էջ)

Բա նա լի բա ռեր. - Հեն րիկ Է դո յան, Պոլ Վա լե րի, ճա նա պարհ, բազ-
մա ձայ նութ յուն, լե զու-վայր, աշ խար հա յացք, պոե տի կա, հա մա կարգ, 
ժա մա նակ, գիրք, մշա կույթ:

Հեն րիկ Է դո յա նի գրա կան կես դար յա ան ցած ճա նա պար հը, ո րի 
վեր ջին հանգր վա նը «Է լե գիկ մտո րում ներ» (2019) ժո ղո վա ծուն է, բա-
ցա հայ տում է բա նաս տեղ ծի պոե տա կան հա մա կար գի ինք նութ յան մի 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն, որ կա րե լի է ան վա նել «դար ձի ինք նութ յուն»։ 
Աս վա ծը, ի հար կե, վե րա բե րում է բա նաս տեղ ծի պոե տա կան հա մա-
կար գի երկ խո սա կան բնույ թին, որ տա նում է հա մա կար գի ներ քին 
շրջա նա կի ընդ լայն ման թե՛ աշ խար հա յաց քի և թե՛ պոե տի կա յի ըն-
կալ ման ա ռու մով։ Ուս տի, կա րե լի է ա սել, որ, սկսած Է դո յա նի «Անդ-
րա դար ձում ներ» ժո ղո վա ծո ւից (1977) մինչև « Լույ սը ձախ կող մից» 
(2018) և նոր՝ «Է լե գիկ մտո րում ներ» ժո ղո վա ծու նե րը, ոչ թե ներ քին-
փակ ստրուկ տու րա ու նեն կամ տեքս տի այն պի սի միամ բող ջութ յուն 
են, ուր հնա րա վոր չէ այլ-տեքս տե րի և ն շան նե րի ի հայտ գա լը, այլ, 
ինչ պես Ռ. Բար տը կա սեր, «զբո սանք (է) տեքս տե րի միջև», որն ար-
տա հայտ ված է Է դո յա նի ա ռա ջին ժո ղո վա ծո ւի՝ «Անդ րա դար ձում նե-
րի» ի մաս տի մեկ նա բա նա կան հա վել ման մեջ։ Ուս տի, սա են թադ րում 
է պոե տա կան դար ձի այն պի սի ըմբռ նում, որ Է դո յա նը բա ցատ րում է 
որ պես «շար ժում, որ շար ժում չէ» կամ այն պի սի «ան շար ժութ յուն, որն 
ան շարժ չէ»։ Սա ա մեն ևին պա րա դոքս կամ բա ռա խաղ չէ, այլ պոե տի-
կա յի ի մաս տա վոր ված սկզբունք, որ սահ մա նում է Է դո յա նի պոե զիա-
յի ներ քին է վոլ յու ցիան, երկ խո սա կան բնույ թի ըն թացքն ու հա վե լու մը 
պատ մա կան և  ար դիա կան ա ռու մով։ Եվ, թերևս, պա տա հա կան չէ, որ 
նա խորդ՝ « Լույ սը ձախ կող մից» ծո ղո վա ծո ւից հե տո, ինչ պես ա սում են, 

* Հոդվածն ընդունված է տպագրության 05.11.2019 թ.:
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դեռ թա նա քը չչո րա ցած, Է դո յա նը հրա տա րա կում է «Է լե գիկ մտո րում-
ներ» ժո ղո վա ծուն, որն, ի րոք, մի հանգր վան է, ին չը մեկ նա բա նա կան 
հա վե լում է պա հան ջում։ Սա կայն ա սե լի քը, ինչ պես տես նում ենք, նե-
րա ռում է Է դո յա նի պոե զիա յի քննութ յան այն պի սի ըն կա լում, որ սկիզ-
բը շաղ կա պում է վեր ջի հետ կամ, կա րե լի է ա սել, ար տա հայ տում է 
սկզբի և վեր ջի միաս նութ յան գա ղա փա րը, որն Է դո յա նի «մտո րում նե-
րի» պոե տա կան ա ռանցքն է։ 

Ինչ խոսք, միջ տեքս տայ նութ յան այս պի սի հա կու մը Է դո յա նի պոե-
զիա յում, որն ուղղ ված է դե պի իր ե րեկն ու այ սօ րը, բաց երկ խո սութ յուն 
է մշա կույ թի հետ, ուր ե րե կը, որ մի այլ տեքս տի հա ղոր դում է, ար դեն 
«մեկ-ու րի շի» ձայնն է, որ նոր ի մաս տի հա ղոր դում է, ըն կա լում և փո-
խա նա կում, ին չը ընդ լայ նում է ձայ նե րի հա րա բե րութ յան շրջա նա գի-
ծը Է դո յա նի պոե զիա յում, վե րա ճում պո լի ֆո նիկ ձայ նի ներ կա յութ յան։ 
«Է լե գիկ մտո րում նե րի» ստրուկ տու րան ա հա ին չու լայն է պոե տա կան 
ըն կալ ման ա ռու մով, ուս տի բա նաս տեղ ծը «շար ժու մը» ըն կա լում է բաց 
ստրուկ տու րա յի, «ան շար ժութ յու նը»՝ իբրև տեքս տե րի հիե րար խիա յի 
ամ բող ջութ յուն, որ նկա րագ րում է դար ձի է դո յա նա կան ըմբռ նու մը։ Եվ, 
պա տա հա կան չէ, որ բա նաս տեղ ծի «Է լե գիկ մտո րում նե րի» ստրուկ-
տու րան ձևա վոր վում է այն պի սի ա ռանց քով, որ միջ տեքս տայ նութ յու-
նը սահ մա նում է ոչ միայն «տեքս տը տեքս տի մեջ», այլև ա վե լի բարդ 
փո խազ դե ցութ յուն նե րի՝ պա րա տեքս տայ նութ յան (որ տեքս տի և ն րա 
վեր նագ րի հա րա բե րութ յունն է), մե տա տեքս տի (նա խոր դող տեքս տի 
ծա նո թագ րութ յան ու քննութ յան) կամ ար խի տեքս տի (որ ժան րա յին 
առն չութ յուն ներ է պահ պա նում) մի ջո ցով։ Ստ րուկ տու րա յի այս պի սի 
ըմբռ նու մը, որ սահ մա նել է Ժ․ Ժե նե տը, մեզ հնա րա վո րութ յուն է տա լիս 
Է դո յա նի պոե զիան քննել ա վե լի բարդ կա պե րի ու փո խազ դե ցութ յուն-
նե րի առն չութ յամբ, մա նա վանդ որ ոչ միայն «Է լե գիկ մտո րում նե րը», 
այլև Է դո յա նի պոե զիան առ հա սա րակ, սկսած «Անդ րա դար ձում նե-
րից», այդ հնա րա վո րութ յու նը տա լիս է։ Իսկ «մտո րում նե րը», որ թվում 
է՝ ծա վա լը ա վե լին չէ, քան նա խորդ ժո ղո վա ծու նե րի ծա վա լը, թերևս 
ամ բող ջա կան է, նրա նշա նա կութ յու նը Է դո յա նի պոե տի կա յի քննութ-
յան ա ռու մով՝ ան հեր քե լի, ար դի պոե զիա յի բարդ ըն թաց քը ըն կա լե լու 
տե սանկ յու նից՝ նշա նա կա լի։ Ինչ ևէ, Հեն րիկ Է դո յա նը, վե րապ րե լով 
ան ցա ծը և պոե տա կան ու ղին, ձայ նը ըն կա լում է որ պես փոխ կանչ։ 
Ան ցա ծի մտո րում նե րը է լե գիկ են, ձայ նը՝ երկ խո սա կան, որն, ինչ պես 
ա վե տա րա նա կան խոս քը, ա սում է. « Քո տու նը կար գի բեր» («Է լե գիկ 
մտո րում ներ»), ուր տան այ լա բա նութ յու նը, որ մեկ նա բա նում է Է դո-
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յա նը հե ղի նա կա յին ծա նո թագ րութ յան մեջ, «հան դես է գա լիս որ պես 
ո գու այ լա բա նութ յուն» (57)։ Իսկ երբ աս վում է՝ «կար գի բեր», նշա նա-
կում է՝ վե րա կա ռու ցել հո գին, հաս նել հա վա սա րակշ ռութ յան։ Ին չու՞։ 
Ո րով հետև «պոետ նե րի սիր տը կրծքա վան դա կից ու րիշ տեղ է ան ցել, 
մարմ նի մի այլ մա սում» հանգր վա նել, ընդ հատ վել է կապն ուս տի աշ-
խար հի հետ, և միայն կույրն է շո շա փում ի րա կա նութ յան ոս կոր նե րը՝ 
հպվե լով ի րե րի մա կե րե սին, չճա նա չե լով էութ յու նը, «անց նում՝ տե ղից 
չշարժ վե լով»։ Որ տե՞ղ է սա կայն տու նը, ո րը բա նաս տեղ ծը չի գտնում, 
ո՞ր չափ ման հանգր վա նում, երբ «փորձն է դի մադ րում» և  ա վարտ վում 
է փո ղո ցը, սա կայն ոչ մի փո փո խութ յուն անց յա լի և ներ կա յի միջև, 
իսկ «կյան քը ա պա կի է, որ կոտր վում է//թեթև հար վա ծից» (5-6)։ Տե-
սա նե լիի և  ան տե սա նե լիի կա պը, որ գլխա վոր հար ցա կանն է Է դո յա նի 
մտո րում նե րում, ար տա հայտ վում է ժա մա նա կի ըն կալ ման կա պով, ուր 
ժա մա նա կի դեր ձակ նե րը՝ բա նաս տեղծ նե րը, «ան ցած ժա մա նա կի հա-
գուստն են ձևում», մինչ դեռ «ե րա զը նույնն է, քու նը՝ մշտա կան»։ Շ նոր-
հը, հետ ևա բար, երբ տրվում է, տրվում է միայն, երբ «շնոր հից ա ռաջ 
Աստ ված կու րաց նում է և հե տո միայն//դարձ նում պայ ծա ռա տես (5)։ 
Մինչ դեռ կողք կող քի, միմ յանց ան հա ղորդ տղա յի նկարն է մոր հետ , 
ինչ պես Ա վե տա րա նի կույ սը որ դու կամ Ար չիլ Գոր կու «Տ ղան մոր հետ» 
նկարն է պատ կե րում, բայց քա նի՞ ռումբ է պայ թել երկն քում, ո՞վ է ժա-
մա նա կից հա նել ա պա գան, երբ շու նը դեռևս տաք տեղ է փնտրում 
ա վարտ վող փո ղո ցում (ինչ պես Չի լո յա նի պոե զիա յում)։ Բո լոր պտուղ-
նե րը ար գել ված են՝ բա ցի մե կից, ո րից կա րող ես կոր ծան վել, վեր ևում 
ան գամ ա մեն ինչ դա սա վոր ված չէ այն պես, և հ րեշ տակ նե րը փոր ձում 
են այն սրբագ րել, իսկ ան վեր ջութ յան մեջ չկա ոչ մի ոտ նա տեղ, և գե-
ղեց կութ յունն ան տե սա նե լի է, բա նաս տեղ ծի հո գին՝ ան մերկ։ Ուս տի 
ա սում է՝ «մի՛ մո տե ցիր, ես դեռ պատ րաստ չեմ», ինչ պես պատ րաստ 
չէ և միայ նակ չէ նրա հո գին հա վեր ժութ յա նը ըն դա ռաջ և գ նում է չոր 
քա մուն և  աստ ղե րին դի մա դարձ («Է լե գիկ մտո րում ներ»)։ 

 Ա ղե տը, որ տե ղի է ու նե նում, տե ղի է ու նե նում նախ ևա ռաջ խոս քի 
ո լոր տում, հա ղոր դում պատ կե րը, ո րով հետև խոս քը, որ սկզբում էր, «ոչ 
թե խոս քի բա ցա կա յութ յունն է, այլ՝ նրա կյան քը և հա րութ յու նը» («Մենք 
գի տենք խոս քը») և խորհր դան շում է սկիզ բը և լ ռութ յու նը։ Ինչ պես 
ա ղավ նին է խմում ցողն ա ռա վոտ վա, կտցում ճա կա տագ րի հա տիկ նե-
րը, այն պես էլ «պատ կեր նե րը հե ռա նում են նա խա-պատ կեր նե րից»(7), 
դառ նում բառ ու խոսք, մի աշ խարհ-մի գետ, որ մա ռախ լա պատ եր-
կու սա րե րի միջև է փռված։ Ուս տի բա նաս տեղ ծը, ինչ պես Ո դիսև սը, 
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ե թե մո տե նա մի սա րին, ուր եր գում են մա հա ցու հուշ կա պա րիկ նե րը, 
կմեռ նի մարմ նով (կհո շո տեն նրան երգ չու հի թռչուն նե րը): Իսկ ե թե մո-
տե նա հա կա ռակ ա փին, կմեռ նի հո գով, քա նի որ չի լսի թռչուն նե րի 
կա խար դիչ եր գը: Ուս տի բա նաս տեղ ծը անց նում է՝ ինչ պես անց նում 
են ա ներ ևույթ շեղ բի վրա յով և ն րա ա մեն մի ա րարք վի ճա կա խաղ է, 
որ մի ա փին կոր ծա նում է, մյու սին՝ կյանք առ նում, ո րով հետև, ինչ պես 
պոետն է ա սում՝ «ես չեմ ե ղել, ես կա՛մ» (7)։ Ին չու՞։ Ո րով հետև «այն, 
որ ե ղել է, ե ղել է խոս քի մեջ», ինչ պես որ Օր փեո սը Պ լա տո նի ա ռաս պե-
լում, որ, վե րա դառ նա լով աշ խարհ, կա րապ է դառ նում։ Եվ ա հա՝ «ջրա-
վա զա նում լո ղում են կա րապ նե րը, նրանց աչ քե րից//նա յում է Օր փեո-
սը»(7), որ պետք է ըն կա լել «իր եր կու կյան քե րի մեջ», մե կը «լռութ յունն 
է, որ լսեց մի ան գամ», մյու սը՝ խոս քը՝ խոս քի մեջ։ Իսկ խոս քը «նախ-
նա կան լռու թունն է», ծա գում է նրա նից, ին չի մա սին գի տեր Լաո Ց զին, 
որ փնտրում էր բա ցար ձակ գե ղե ցի կը, գի տեր նաև սուրբ Հով հանն նե-
սը, որ խոս քի (սկզբի) մեջ «իբրև գաղտ նիք նախ նա կան լռութ յունն է» 
ո րո նում, որ ցույց է տա լիս «եր կու տիե զերք՝ մե կը մե կի մեջ» (« Մենք 
գի տենք խոս քը»): Պոե զիան ա հա վեր ևի և ներք ևի (լռութ յան և խոս քի) 
միջև է, որ աստ ղի պես վառ վում է և հանգ չում, հետ ևա պես ՝ 

Նա ո՛չ լռութ յուն է, ո՛չ խոսք, ո՛չ ա րարք,
այլ՝ մար մին ան տես ու 
ան հաս կա նա լի, անց յա լի մի ե րազ,
որ վա ղուց մո ռաց ված է, բայց դեռ բա բա խում է 
քո կյան քի զար կե րա կում, ինք նու րույն, ինքն իր մեջ, 
իր կյան քով, իր մա հով։
Դու հաս կա նում ես (կամ չես հաս կա նում)- 
իր հա մար միև նույն է։ Մի վի ճակ՝ գե ղե ցիկ ու ան մատ չե լի։ (8) 

Իսկ ո՞վ է բա նաս տեղ ծը․ գու ցե նա, ով անց յա լի մո ռաց ված ե րազն 
է վե րապ րում, ում փնտրում է պոե զիան, ո րով հետև, ինչ պես ան տե-
սա նե լի խոս քը, սկիզ բը և լ ռութ յու նը նրա բա բա խում է պոե տի զար կե-
րա կում և  ապ րում է ինք նու րույն կյան քով։ Իսկ բա նաս տեղ ծի կյան քը 
լիքն է աղ մուկ նե րով, ձայ նե րով, ո րոնց «մի ջից դու ոչ մի ա նուն չես կա-
րող դուրս բե րել» (« Մե կը քեզ է փնտրում»)։ Բա նաս տեղ ծը ա հա ին-
չու պետք է ընդվ զի, ո րով հետև «բո լոր շար ժում նե րը հեն ված են քեզ 
(իր) վրա», և մե կը փնտրում է նրան, տա րի նե րը տա նում են մի ան ծա-
նոթ, ու րեմն և՝ սար սա փե լի մի վայր, ա մեն ինչ կլա նող ար ևի տակ, որ 
սնվում է բա նաս տեղ ծի մարմ նի միս ու ար յու նով, վկա յում ժա մա նակն 
ու նրա թևա բախ յու նը։ Իսկ ժա մա նա կը, ինչ պես վրձի նը, օ րերն է ներ-
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կում և ն րա գույ նե րի մեջ հոգ նած ուղ ևո րը՝ մար դը, ե սը նրա, չի կա րող 
ճամ փան շա րու նա կել, ո րով հետև «մարդ կութ յան սիրտն են փա կել, 
ու ղե ղը //լվա ցել» (« Մե կը քեզ է փնտրում»)։ Բայց մե կը՝ ան տե սա նե-
լին, անձ րևի, ծա ռե րի շշուկ նե րի և  օ րե րի ա ներ ևույթ զո հա սե ղա նից 
փնտրում է մար դուն։ Ժա մա նա կի այդ ա ներ ևույթ ձեռ քը պոե զիան է, 
ո րի կան չը, միև նույն է, հաս կա նում ես կամ չես հաս կա նում, իր հա մար 
միև նույն է, ո րով հետև բա ռը և պատ կե րը խոս քի մեջ մի վի ճակ է՝ գե-
ղե ցիկ և  ան մատ չե լի՝ ինչ պես նա խա պատ կե րի գո յութ յու նը և  ի մաս տը 
նրա։ Ա հա ին չու Է դո յանն ա սում է, թե բո լորն ընտր յալ ներ են, բայց կա 
մե կը (բա նաս տեղ ծը) , «ում վրա Ա րար չի հա յաց քը կանգ է առ նում մի 
պահ//և թող նում մի հետք //հա զիվ նշմա րե լի» (« Մի հետք»)։ Իսկ նա, ով 
կրում է այդ հպու մը իր ճա կա տին, կնքված է վա ղուց։ Ա հա այդ ճա նա-
պար հի վկան, որ վկա յում է իր միս ու ար յու նով պոե զիան, վե րապ րե լով 
ան ցած ու ղին, ա սում է․

Ես հին Ի լիոնն եմ, 
չորս կող մից շրջա պատ ված
կա տա ղի դեմ քե րով։ Թեև զա ռե րը
ար դեն նետ ված են, ա մեն ինչ վճռված է,
ան դարձ ո րոշ ված, բայց ես 
չեմ հանձն վում, ես դի մադ րում եմ: Իմ հին սեր,
մո ռաց ված
իմ հի շո ղութ յուն, ա հա, փայ տե ձին
ար դեն իմ ներ սում է, միայն դու կա րող ես ինձ քո մեջ
պատս պա րել, ես չեմ հանձն վում,
ես դի մադ րում եմ դեռ 
քո պա րիսպ նե րի մեջ։ (34) 

Բա նաս տեղ ծի բա նա վի ճող ո գին, այ նո ւա մե նայ նիվ, իր շուր ջը պա-
րիսպ է հյու սել, ո րով հետև չորս կող մից շրջա պատ ված է կա տա ղի դեմ-
քե րով։ Բայց ա մեն ինչ վճռված է, ճա կա տագ րով տրված ո՛չ պար տութ-
յուն, ո՛չ հաղ թա նակ, այլ՝ մի հին հի շո ղութ յուն, մի հին սեր, որ պոե զիան 
է, խոս քը և լ ռութ յու նը նրա։ Ինչ պես փայ տե ձին, ո րը, ինչ պես ո գին 
պոե տի, որ իր հին պարս պի ներ սում է, պատս պա րում է ի րեն՝ պոե-
տին, և նա չի հանձն վում, ո րով հետև պոե զիան հին Ի լիոնն է, ինչ պես 
որ ինքն է հին Ի լիո նը, ում ան կումն են եր գում հին դա րե րը, թեև Ի լիո նը 
ճա կա տագ րով մնում է միշտ ան պարտ։ Բա նաս տեղ ծը ուս տի ան ցա-
ծի կո րուս տը կո րուստ չի հա մա րում, ե թե այն կրկին վե րագտ նում ես։ 
Ին պես որ «քոնն է այն, ինչ գտնում ես քո նոր ե րա զի մեջ» (« Մի կողմ 
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դիր զրահ ներդ»), այն պես էլ քոնն է կո րուս տը և մեղ քի զգա ցու մը, ո րի 
ցան ցում ես։ Բա նաս տեղ ծը պետք է ա զատ վի զրահ նե րից և  այլ նշան-
նե րից, ո րոնք չեն տա նում նոր ժա մադ րութ յան (« Մի կողմ դիր զրահ-
ներդ»): Ին չու՞: Բա նաս տեղծն ա զատ է կա պանք նե րից, ի րե րի, բա ռի և 
ժա մա նա կի իշ խա նութ յու նից ան գամ։ Մինչ դեռ «անց յա լը մար դունն է, 
ա պա գան ՝ Աստ ծու նը» (« Կոնտ րա պունկտ»), իսկ ներ կան այն վայրն է, 
ուր եր կու աշ խարհ նե րը հան դի պում են ի րար, ինչ պես հան դի պում են 
ա ռա ջին այն բա ռը, երբ վեր ջին բա ռը չի ծնվել դեռևս (երբ «վեր ջին բա-
ռը դեռևս չգի տես»), ինչ պես չգի տես ա նու նը նրա (« Կոնտ րա պունկտ»)։ 
Ա հա այդ պես, « Մի հին եր գի սու լո ցի մեջ», անց յա լի ա մեն մի եր գի հետ 
դառ նում է ան ցած մի դա րաշր ջան իր զենք ու զրա հով, պատ կե րա-
ցում նե րով՝ ինչ պես «ետ ևից հսկա մի դա րաշր ջա նի ստվերն ար տաս-
վող», գա լիս է կյան քը այդ պես ՝ ինչ պես մի պա տա հար, որ, ինչ պես 
կինն այն, որ պառ կած է կող քիդ, ում սի րել ես և  ո րը քո նը չե ղավ և քո նը 
չէ եր բեք (« Պա տա հար)։ Այդ պես էլ «վեր ջին մար դիկ»՝ վաթ սու նա կան-
նե րը, ո րոնց ոճն ա վարտ վել է, նրանք էլ «գե ղեց կութ յան զա վակ ներ են 
մահ կա նա ցու» (« Վեր ջին մար դիկ»)։ Ժա մա նա կը սա կայն նոր դի մակ է 
հա գել, փո խա տեղ վել են սկիզբն ու վեր ջը, դեմ քե րը դար ձել են օ տա-
րո տի, և վա րա գույրն իջ նում է կար ծես, վեր ջին բնա կիչ նե րը նախ նա-
կան քա ղա քի ան տե սա նում են լույ սե րի մեջ, փո խա կերպ վում խոս քի։ 
Եվ ինչ պես հին Կ տա կա րա նի լույ սը հո սում է դե պի նոր Կ տա կա րան, 
այն պես էլ խոս քը սկզբից իր վերջն է ստեղ ծում կամ, ինչ պես աս վում է, 
սկզբից մեռ նում է, որ պես զի հա րութ յուն առ նի նոր վեր ջի մեջ։ Այդ պես 
էլ պոե զիան, բա ռը և  ա նու նը նրա, փո խա կերպ վում են (« Փո խա կեր-
պում»)։ Այդ պես է սե րուն դը հե ռա նում նաև, քա մին սրբում է նրանց 
ոտ նա հետ քե րը, մնում է միայն մո խի րը՝ ինչ պես Պոմ պե յի քան դակ-ֆի-
գուր նե րը մոխ րի մեջ դա րե րի («Ո չինչ չի՞ ե ղել»)։ Ն րանք հե ռա նում են՝ 
հայտն վե լով «պատ մութ յան մի ու րիշ չափ ման մեջ», պարտ ված անց-
յա լից և  ա պա գա յից։ Եվ հար ցը, թե՝ ո չինչ չի՞ ե ղել, բա նաս տեղ ծը պա-
տաս խա նում է․ « Գու ցե ե ղել է, բայց ա նուն չու նի» կամ՝ «գու ցե ու նի, 
բայց չի ար տա սան վում», ո րով հետև չըն դուն ված, մերժ ված էին նրանք 
և ճա նա պար հից դուրս, ու րեմն և՝ ան թարգ մա նե լի («Ո չինչ չի՞ ե ղել»)։ 
Եվ երբ նրանք խո սում էին, ապ րում էին։ Բայց երբ չեն խո սում, նրանց 
լսում են նաև մա հից հե տո։ Բա նաս տեղծն ուս տի ա սում է՝ լսիր նրանց, 
որ պես զի չփակ վեն դռնե րը նրանց վրա։ Ձայ նը նրանց մեզ է հաս նում, 
ո րով հետև նրանք հուզ վում են, խո սում են քա վա րա նի դռնե րի ա ռաջ 
գլխի կոր, պարս պի այն կող մից, ուր վառ վում են լապ տեր նե րը, ա սես 
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չորս կող մից հո րի զոն ներ են լույս ար ձա կում («Լ սիր նրանց»)։ Այս պես 
է վե րապ րում պոե զիան Հեն րիկ Է դո յա նը, ո րի խա րիս խը բառն է, մշա-
կույ թը և հո րի զո նը նրա, ին չի մա սին շատ հա ճախ է աս վել, թե այն ի մա-
ցա բա նա կան հիմք ու նի։ Ան շուշտ, ու նի, բայց այն պի սի հիմք, ին չը Հա-
կոբ Մով սե սի դի պուկ մեկ նա բա նութ յամբ բնո րոշ է Ժո ղո վո ղի, Նա րե կի, 
«Սր բա զան սո նետ նե րի», « Չորս կվար տետ նե րի» բա նաս տեղծ նե րին 
«եր կու դրսևո րում նե րով. գնո սի սի և սո ֆիա յի․ ա ռա ջին դեպ քում այն 
էկ զիս տեն ցիալ և վեր լու ծա կան է, երկ րորդ դեպ քում՝ օն տո լո գիա կան և 
հա մադ րա կան»։ Ի մաս տութ յու նը և փոր ձը այն պես են ձուլ ված ի րար, 
որ, ինչ պես հա վե լում է Մով սե սը, ի մաս տութ յու նը շո ղար ձակ վում է բա-
նաս տեղ ծի բա ռե րի մի ջո ցով, ու րեմն և՝ « դրանք ոչ թե աս վում են , 
այլ՝ շո ղար ձակ վում․․. ինչ պես ա դա մանդն է շո ղար ձակ վում», ուս տի և՝ 
«գնո սի սը գի տե լիք է ա դա ման դի մա սին, սո ֆիան նրա շո ղար ձա կումն 
է»։ Ա հա ին չու այդ քան կա տար յալ է Է դո յա նի «Է լե գիկ մտո րում ներ» 
շարքն ինք նին, որ կա րող ենք դա սել բա նաս տեղ ծի « Ճա նա պար հի 
եր գեր», « Կո լում բո սի նա վար կութ յու նը», «Ե րեք օր ա ռանց ժա մա նա-
կի» և  այլ շար քե րի նշա նա կութ յա նը հա մար ժեք։ Ուս տի զուտ հար ցը, 
թե ո՞րն է այն յու րա հատ կութ յու նը, որ կա րող է ներ կա յաց նել Է դո յա նի 
պոե զիա յի ամ բող ջութ յու նը, կնա խընտ րեի ներ կա յաց նել « Պա սա կալ-
յա» բա նաս տեղ ծութ յան մի հատ ված, ուր նկա րագր վում է պոե տի-
կա յի է դո յա նա կան ըմբռ նու մը որ պես «ժա մա նա կի տա րա ծութ յուն», 
որ պես ժա մա նա կի ըն կա լում, ուր ի րե րը ե թե ան շարժ են, մեռ նում է 
տա րա ծութ յու նը, լե զուն և բա ռե րը՝ իբրև նշան, իսկ շար ժու մը՝ որ պես 
ի մաս տի հա ղոր դում, նկա րագ րում է ի րե րի շար ժու մը որ պես բա ռե րի 
և պատ կեր նե րի հա րութ յան ի մաստ, ուր ե րազ է արթմ նի կամ, ինչ պես 
Մով սեսն է ա սում Է դո յա նի պոե զիան նկա րագ րե լիս՝ «մի տե սակ ի րա-
պաշ տա կան միս տի կա» կամ «միս տի կա կան ի րա պաշ տութ յուն»․

Այս տեղ մի ցան կա պատ կա,
ցան կա պա տից այն կողմ, մի տուն,
մի ցածր ա ռաս տաղ, մի հին մահ ճա կալ 
և հե տո պոեմ ներ՝ օ դում թա փա ռող, 
և  եր կու ձեռ քեր մահ ճա կա լի վրա։
Պա հա րա նի մեջ հան գիստ նիր հում են 
տո նա կան զգես տնե րը, 
մատ նե րի ա րան քում սի գա րետ նե րի կյան քը 
մա րում է կրա կի մեջ, 
ես նրանց մո խի րը նմա նեց նում եմ կո վե րի աչ քե րին,
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այդ մո խի րը ես լուռ հա վա քում եմ
հո ղե րի վրա ցա նե լու հա մար։ 
Մե կը մի օր կանգ նեց ճա նա պար հի վրա,
ձեռ քը խփեց գլխին,
հի շեց, որ այս տեղ մո ռա ցել է մի բան,
ու զեց ետ դառ նալ,
բայց հե տո միայն ձեռ քը թա փա հա րեց և սկ սեց քայ լել: 

Բա նաս տեղ ծութ յու նը, ո րի գրութ յու նը թվագր ված է 1966-ին, նկա-
րագ րում է պոե տա կան մի տա րա ծութ յուն, ուր պատ կեր նե րը և ն շան-
նե րը ու նեն է դո յա նա կան պոե զիա յի այն պի սի ինք նութ յուն, որ բա-
նաս տեղ ծը կա րող է ան վա նել « Մի կեն սագ րութ յուն, որ կա րող էր լի նել 
ի մը»։ Բա նաս տեղ ծութ յան վեր նա գի րը, ի մաս տը և  աշ խար հըն կա լու մը 
ձուլ ված են միմ յանց այն պես, որ թվում է՝ պատ կեր նե րի ար խե տի պը, 
ինչ պես շրջապ տույ տը և շար ժու մը, ան վերջ կրկնվում է, ո րը վե րապ-
րում է Է դո յա նը «Է լե գիկ մտո րում նե րում», « Հի սուն տա րի անց» բա-
նաս տեղ ծութ յան մեջ։ Թերևս ցան կա պա տը, տու նը, քա ղա քը, դար ձի 
մղու մը « Պա սա կալ յա յում» և « Մի կե սագ րութ յան…» մեջ ինչ-որ հե ռուն 
գնա լու, իսկ « Հի սուն տա րի անց» բա նաս տեղ ծութ յան մեջ՝ դար ձի ի րա-
կան ե րազն է շարժ ման ըն թաց քով փո խա կերպ վում ի րա կան դար ձի 
ապ րու մի… Դար ձի այս ժես տը, ուս տի, վե րապ րե լով որ պես ար խե տի-
պի ինք նութ յան փոխ կանչ, Է դո յա նը «մտո րում նե րում», ինչ պես ա սում 
է, վե րապ րում է վեր ջից դե պի սկիզբ, ժա մա նա կի հա կա դարձ շարժ-
ման ըն թաց քով՝ ըն կա լե լով ժա մա նա կը իբրև հա մա սեռ միա վոր (62)։ 

Դար ձի այս պոե տա կան շար ժու մը, որ յու րա հա տուկ է Է դո յա նի 
պոե զիա յին առ հա սա րակ, շար ժումն ըն կա լում է ոչ թե որ պես հա կա-
դրութ յուն, այլ՝ բա նաս տեղ ծա կան ինք նութ յան գա ղա փար, ուր բա ռե-
րը և պատ կեր նե րը վե րա ճում են բա նաս տեղ ծի կեն սագ րութ յան թե՛ 
« Պա սա կալ յա յում», թե՛ « Հի սուն տա րի անց» գոր ծում․  ա ռա ջի նում 
պոե տա կան տա րա ծութ յան նվա ճումն է Է դո յա նի պոե զիա յում, երկ-
րոր դում ՝ կեր պա րի ինք նութ յան։ Ա հա այդ պի սին է Է դո յա նի պոե զիան 
և պոետն ին քը, որ « Հի սուն տա րի անց» բա նաս տեղ ծութ յան մեջ նույն 
«ար տա քի նով» է ներ կա յա նում, ին չը նկա րագ րում է նաև բա նաս տեղ-
ծի ներ քի նը (անձր ևի տակ, օ ձի քը բարձ րաց րած վե րար կո ւով, սի գա-
րե տը ձեռ քին՝ մոխ րա մա նում Պր ևե րի մո խի րը թո ղած): Վե րա դառ նում 
է՝ ա սես պա տաս խան հար ցու մով ա վար տե լով ու ղին և շր ջապ տույ տը, 
ուր կրկին բա ռե րը իր տունն են, որ թո ղել է ցան կա պա տից այն կողմ և  
ուր պոեմ ներ են օ դում թա փա ռում, մա րում է սի գա րե տի կրա կը մոխ րի 
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մեջ, որ նմա նեց նում է կո վե րի աչ քե րին (« Պա սա կալ յա»)…
Հետ քը, ու րեմն, պահ պա նո ղը տա րա ծութ յու նը չէ, ո րը ծու ղակ է։ Այս 

ա ռու մով, սա կայն, ինչ պես Հ. Մով սեսն է բա ցատ րում, Է դո յա նի պոե-
զիան ա թե նա կան դպրո ցի դե պի «եր կիր ցույց տվող ժեստն է» նկա-
րագ րում, «մի տե սակ Պ լա տոն, ո րը խո սում է Ա րիս տո տե լի բե րա նով», 
ուս տի «ի րերն այս տեղ հա մակ ված են ի րա կա նութ յամբ» և «ա ռար-
կա յութ յու նը առ կա յութ յուն է», որ ոչ թե քա ղա քա կան կամ այլ կար գի 
«ռեա լի զի մի հա մար է, այլ որ պես զի ծա ռա յի գո յութ յա նը»: Հետ ևա բար, 
«ա ռանց գո յութ յան՝ ի րա կա նութ յու նը ո չինչ է», որ նշա նա կում է՝ լի նե-
լը վեր հուշ է, որ վե րապ րում է ի րերն ու ա ռար կա ներն Է դո յա նի պոե-
զիա յում, որ այլ բան չէ, քան «ար թուն և ք նած ժա մա նակ տեսն վող 
ե րազ» կամ՝ «կյանք-փա րա վո նի ոտ քե րի տակ նստած ե րա զա հան», որ 
համ լետ յան հար ցի (լի նե՞լ, թե՞ չլի նել) պա տաս խանն է ըղ ձում։ Տա րա-
ծութ յունն ա հա Է դո յա նի «մտո րու մնե րում» մի վայր է, ուր ժայ ռեր են և  
ան դունդ ներ, մա ցա ռուտ ներ, փակ կի նո դի տում, ան պա տու հան և  ան-
դուռ շի նութ յուն, ճա նա պարհ ներ, ո րոնք ոչ մի տեղ չեն տա նում․․․ Ուս-
տի «դժվար է գտնել ել քը ա րարք նե րի լա բի րին թո սից» (« Տա րա ծութ յու-
նը…»), ուր զգաց մուն քը չկա, թեև բա նաս տեղ ծի անվս տահ ձայ նի մեջ 
մի կին ժա մա նա կի հետ շաղ կա պող կա մուրջ է տես նում, որ բա նաս-
տեղ ծը «ծած կել (թաքց նել) չի կա րող» (« Տա րա ծութ յու նը…»)։ Իսկ փո ղո-
ցով անց նող նվա գա խում բը, որ ի րե րի (ի րա դար ձութ յուն նե րի) շքերթն է 
նվա գում, նվա գում է նաև ի րեն, ո րով հետև՝ «բո լոր շար ժում նե րը հեն-
ված են քեզ վրա», ուս տի տա րա ծութ յունն աղ քատ է և բա նաս տեղ-
ծը, երբ ան ցել է, ինչ պես անց նում են ա նա պա տի մի ջով, ցան կա նա լով 
վե րա դառ նալ, չի գտել իր հետ քե րը, քա մին ջնջել է դրանք («Ան ցել եմ 
ա նա պա տի մի ջով»): Դա րե րի քրքի ջը շփո թել է ջու թա կի մե ղե դու հետ, 
ո րով հետև կյան քը թո ղել է ա վազ նե րի մո ռա ցութ յան մեջ, անց յա լի լյու-
ցի ֆեր յան տե սիլք նե րի մեջ մնա ցել է մե նակ (անց յա լը Լ յու ցի ֆե րինն է, 
ա պա գան՝ Աստ ծու նը), փակ վել են դռնե րը դար ձի և «ոչ-ո քը մե ռել է» 
(որն ապ րում է Ցե լա նի պոե զիա յում ) («Ան ցել եմ ա նա պա տի մի ջով»):

Դար ձի գա ղա փարն, ան շուշտ, դարձ է դե պի նա խա պատ կե րը, որ 
բա ռի նա խա հիմքն է կրում և  ո րը ար տա հայ տում է պոե զիան։ Մինչ դեռ 
ըղձ յալ բա նաս տեղ ծը՝ Մե ծա րեն ցը, որ «անց նում է լու սե ղեն ճա նա պար-
հով, դեռ տեղ չի հա սել»(«Ան ցել եմ ա նա պա տի մի ջով»): Նույ նը և Է դո-
յա նը, կառ չած իր մե նութ յան ե րազ նե րից՝ պա տա հա կան ան ցորդ է ի րեն 
ան վա նում, մի սերմ՝ հենց այն պես քա մու բե րանն ըն կած, ցան կա պա տի 
վրա թևե րը ծա լած մի թռչուն վտա րան դի, ա ռօր յա հոգ սե րի տակ կքած 
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ան ցորդ։ Սա կայն «ա նա պա տի բե րա նը փնտրում է նոր լե զու» և «ե ղի՛ր 
ան ցորդ» ա վե տա րա նա կան հրա հան գը շար ժում են ա վազ նե րը։ Եվ բա-
նաս տեղ ծը ա սում է՝ «կու՛յր ե ղիր, և դու աշ խար հը կտես նես («Ս ֆինքսն 
ա նա պա տում»)։ Սա կայն՝ կու՛յր ե ղիր, ինչ պես կույր ե ղավ Է դիպ ար քան, 
ում ճա նա պար հը ճա կա տագ րով էր տրված, ով Թե բեի ճա նա պար հին 
լու ծեց Ս ֆինք սի հա նե լու կը։ Ս ֆինքսն է, ու րեմն, պոե զիա յի ի րա կա-
նութ յու նը կամ ի րա կա նութ յան պոե զիան և բախ տը նրա, որ սպա սում 
է ա նա պա տում ան ցոր դին՝ բա նաս տեղծ-Է դի պին։ Մինչ դեռ Ս ֆինք սը 
քաշ վել է Է դի պի տե սա դաշ տից և կ լա նում է բո լոր ձգտում նե րը՝ ինչ պես 
սև խո ռո չը տիե զեր քում, որ լա փում է ա նա պա տը, հա զա րամ յակ նե-
րը, Է դի պի կույր աչ քե րը և ճա նա պար հը նրա։ Ի մաս տութ յու նը կորց-
րած պոետ նե րը ուս տի ու րիշ կերպ են դա տում, կյանքն ըն կա լում իբրև 
պատ մութ յուն, իսկ պատ մութ յու նը գլխա տում է նրանց, կլա նում աճ յուն-
նե րը։ Ն րանք կեղծ մար գա րե ներ են, որ ա ղետ են գու շա կում, ո րով հետև 
կամքն է կա ռա վա րում եր կի րը, ուս տի ոչ թե բառն է խո սում, այլ՝ նա, ով 
խո սում է։ Մինչ դեռ, ե թե բա ռե րը կույր չեն և լե զուն գաղտ նի քը չի վեր-
ծա նում, մեռ նում է պոե զիան և բա ռը նրա («Ս ֆինքսն ա նա պա տում»)։ 

Բա նաս տեղ ծի և Է դի պի հա մե մա տութ յու նը, ի հար կե, մի ընդ հան-
րութ յուն ու նի․ ճա կա տագ րի զո հա սե ղա նը սպա սում է նրանց ․․․ Ուս-
տի, ինչ պես Է դո յանն է ա սում, «Աբ րա հա մը մինչև այժմ զո հա բե րում է 
որ դուն//որ պես զի հե տա գա յում Աստ ված իր միակ որ դուն զո հա բե րի։ 
// Մարդն աստ ված է դառ նում, որ Աստ ված//մարդ դառ նա։ Մե կը բարձ-
րա նում է, մյու սը՝ իջ նում․․․» («Աբ րա հա մը մինչև այժմ․․․»)։ Շար ժու մը 
ի րե րից ներքև, ի րե րից վերև, մի միջ նորմ ու նի, ուր պոե զիան փնտրում 
է իր վայ րը։ Հա րութ յան և մահ վան փո խա կեր պու մը Գող գո թա յի աս-
տի ճան նե րից իջ նե լու սահ մա նագ ծին է, ուր, վեր ևում, վառ վում է Գող-
գո թա յի լույ սը, իսկ ներք ևում ստվերն է լույ սի, ո րի ի րա կա նութ յան մեջ 
բա նաս տեղ ծը փնտրում է ի՛ր ի րա կա նութ յու նը՝ շարժ ման և  ըն թաց քի 
փո խա կեր պութ յու նը վե րապ րե լով որ պես վկա։ Բայց Է դո յանն ա սում է, 
որ XXI դա րը XX դա րը չէ, դամ բա րա նից մի դիակ մինչև այժմ եր կիրն է 
կա ռա վա րում, զոհ ված նե րի ար յան ճի չը հո ղի տա կից լսվում է դեռ, խո-
զե րը չեն մար սում մար գա րիտ նե րը («Աբ րա հա մը միչև այժմ…»)։ Նույ նը 
աս վում է նաև « Քեզ ո՞վ է ձեռք տա լու» բա նաս տեղ ծութ յան մեջ, ուր 
բա նաս տեղ ծը, հա վե լե լով աս վա ծին՝ կրկնում է՝ ա մեն ինչ նույնն է, ան-
ցած դա րե րի ստվեր ներն են թա փա ռում քո շուր ջը՝ ինչ պես ճմար տութ-
յան վի րա վոր ված դա րաշր ջան ներ, ուր եր գում են եղծ ված մար գա րե-
նե րը։ Իսկ ժա մա նակն ի՞նչ ա ռեղծ ված է հյու սում այ սօր, երբ հզոր քա-
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ղաք նե րում «աղ քատ ներ են գեր հա րուստ» սե փա կան տան մեջ՝ օ տա-
րա կան ներ վտա րան դի։ Այս տեղ իշ խում է ո գին տեն դի և խա բեութ յան, 
ուր լույ սը չի թա փան ցում, հրա ցա նա կիր նե րը դար ձել են հե ռա խո սա-
կիր ներ (ապ րում են վիր տո ւալ աշ խար հում, որ ժա մա նա կա կից մշա-
կույ թի անպտ ղութ յան խորհր դա նիշն է), աշ խար հը թաքն ված է էկ րա-
նի ա պա կու մեջ և «այն աստ ղը, որ ձեզ ու ղի էր ցույց տա լիս, փայ լում 
է մի ու րիշ աշ խար հի ո լոր տում»՝ ա ռաջ նոր դե լով մի ու րիշ Բեթ ղե հեմ, 
նեն գա փո խե լով Ծննդ յան խոր հուր դը («Աղ քատ ներ գեր հա րուստ…»): 
Ան շուշտ, շրջվել է գո յութ յան աս տա ռը և բա նաս տեղ ծը, որ կրում է 
այ սօ րի նակ ժա մա նա կը, կանգ նած է համ լետ յան հար ցի ա ռաջ: Բայց 
նա ըղ ձա ցող է, որ իր ժա մա նա կի Հայր Մերն է ա սում: Սա կայն Հայ-
րը երկն քում է, և բա նաս տեղծն ա ղեր սում է, որ Հայ րը ան տե սա նե լիի 
իր ո լոր տից իջ նի մի աս տի ճան ներքև, դառ նա սուրբ ա նուն, որ պես զի 
ճա նա չենք նրան։ Ա նու նը, ա հա ին չու, ինչ պես մեր ի րա կա նութ յու նը, 
դեմք ու նի և ճա կա տա գիր, ինչ պի սին մար դը, որ երկ րի ար քա յութ յանն 
է ա պա վի նում, հա նա պա զօր յա հա ցով սնվում, միչ դեռ չի տես նում 
Վեր ևի «կամ քի ան տե սա նե լի երկ նա կա մա րը» (« Հայր մեր»)։ Վեր ևից 
ներքև և ներք ևից վերև այս շար ժու մը, որն ուղղ ված է ո գու հայտ նա-
բեր մա նը, ար տա հայ տում է Լո գո սը բա ռի և լեզ վի մի ջո ցով: Սա է ըղ-
ձում բա նաս տեղ ծը, որ դար ձի մի ճա նա պարհ է, ին չը հնա րա վոր է, ե թե 
աշ խար հի ըն կա լու մը միաս նա կան է և հա կա դիր ո լորտ նե րի ըմբռ նում 
չկա եր կու աշ խարհ նե րի՝ վեր ևի և ներք ևի միջև։ Երկ րի ա վե լի խոր քը 
(ներք ևի խա վա րը) արթ նաց նում է մար դու բնազդ նե րը, ո րոնք ար շա-
վում են երկ րում, և զուր են մեր ա ղոթք նե րը ա զա տութ յուն ա ղեր սե լու, 
չա րից փրկվե լու և պարտ քը հա տու ցե լու մա սին։ Մինչ դեռ շար ժու մը 
ներք ևից վերև, Հոր (Ո գու) ան վան հետ նույ նա նա լու այս ճա նա պար-
հը մի ու ղի է, որ ե րա զում է ըղ ձա ցող բա նաս տեղ ծը, ին չը նաև պոե-
զիա յի ու ղին է, ուր առ հա սա րակ հնա րա վոր է պոե զիան: Սա, ինչ պես 
Է դո յանն է կար ծում, յու րա տե սակ խա չե լութ յան միս տե րիա է (շար ժում 
ներք ևից վերև, ո գու ո լոր տում միա ձու լու մը Լո գո սի մի ջո ցով, ո րի ար-
տա հայ տութ յու նը, ա սա ցինք, լե զուն է), եր կու աշ խարհ նե րի միաս նութ-
յան ըմբռ նում, որ, դրա մա տիզ մով հան դերձ, յու րա հա տուկ է Է դո յա նի 
պոե զիա յին «Անդր ադար ձում նե րից» (սկզբից) մինչև « Հայր մե րը», և, 
ի հար կե, «Է լե գիկ մտո րում նե րը»։ Այդ պի սի պատ կեր է, օ րի նակ, Պետ-
րոս Դուր յա նին նվիր ված բա նաս տեղ ծութ յան նկա րագ րութ յան մեջ, 
ո րը «Զղ ջում» բա նաս տեղ ծութ յան օք սի մո րոնն է ա սես։ Բա նաս տեղ-
ծը, արթ նա նա լով չոր հա զից, ամ բող ջո վին պա տած սա ռը քրտին քով, 
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վար դե րը վառ վում էին ճա կա տին, և մի կին, ա ներ ևույթ, ձեռ քը դնե լով 
գլխին, ա սում է․«Այս քան տա րի, Պետ րոս, ապ րե ցիր դժոխ քում, այժմ 
կապ րես ինձ մոտ, դրախ տի լույ սի մեջ» (« Պետ րոս Դուր յա նի վեր ջին 
գի շե րը»)։ Խա չե լութ յան միս տե րիան, ու րեմն, խա ղա ղութ յան, ան դոր-
րի և ներ դաշ նա կութ յան ու ղին է, որ երկ րա յին կա պանք նե րից ա զատ-
ված բա նաս տեղ ծին տրվում է որ պես երկ նա յին լույ սի, հետ ևա բար և՝ 
ամ բող ջա նա լու շնորհ որ պես։ 

Նույն միտքն է թերևս Է մի լի Դի քին սը նի « Հայր մեր, որ երկն քում 
ես» բա նաս տեղ ծութ յան մեջ նաև: Բա նաս տեղ ծու հին, դի մե լով երկ նա-
յին Հո րը, ա սում է, որ հոգ տա նի Հայ րը մկնի կի մա սին, որ «կատ վի թա-
թե րի մեջ է» և  ու զում է, որ Հայ րը պստիկ մի տեղ գտնի իր ար քա յութ-
յան մեջ, ուր նշված լի նի «մկան հա մար» (granish org): Գո յութ յան մեծ 
դրա ման, որ վե րապ րում է աշ խար հը, հոգ ևոր աղ քա տութ յան, ինք նա-
ճա նա չո ղութ յան անհ նա րի նութ յան, ներք ևի (ստո րին աշ խար հի) ող-
բեր գութ յան պա տումն է նկա րագ րում, որ ելք չու նի ա զա տագր վե լու և 
«սե րով բեա կան խա ղաղ դա րակ նե րում բա ժակ նե րի» կրծում է իր հա-
ցը, մինչ դեռ ա նի վը գլոր վում է հան դի սա վոր, որ մի այլ հեռ վի կանչն է՝ 
ներք ևի աշ խար հին դեռևս մնա լով ան հա սա նե լի...

Հա կոբ Մով սեսն էլ, հա մադ րե լով աս վա ծը, ա հա ին չու Է դո յա նի 
պոե զիա յում քնա րա կան հե րո սի ար քե տի պը Համ լե տին է հա մա րում, 
որ վե րապ րում է սկզբից այս անց ման (շարժ ման) դրա ման։ Բայց, 
կա րե լի է հա վե լել, գու ցե Է դի՞պն էլ յու րա հա տուկ Համ լետ է Է դո յա նի 
պոե զիա յում, նույ նը և՝ Էմ մաուս տա նող ճա նա պար հի վկա՞ն, ան հայտ 
ա փեր նա վար կո՞ ղը՝ Ո դիսև՞ սը թերևս, առ հա սա րակ նշա նա կա լի մի 
ա՞յլ ա նուն՝ Մ. Մե ծա րե՞ն ցը, Պ. Դուր յա՞ նը կամ Տեր յա՞ նը... Հար ցու մը, 
որ մեզ ստի պում է անդ րա դառ նալ և վեր լու ծել աս վա ծը, երկ խո սա կան 
է, որ նշա նա կութ յուն ու նի Է դո յա նի պոե զիա յի աշ խար հա յաց քի և պոե-
տի կա յի միաս նութ յան քննութ յան պա րա գա յում։ 

Է դո յա նի ո րո նա ծը, ան շուշտ, Գիրքն է, ո րի նա խա հիմ քը պոե զիան 
է, որ տա նում է նրան Էմ մաուս, որ տե ղից հնա րա վոր է դար ձը։ Ա հա 
ին չու բա նաս տեղ ծի ճա նա պար հի ռիթ մը, ինչ պես Հա րութ յան տա ղի 
սայ լի իջ նու մը լե ռան գա գա թից դե պի ստո րո տը նրա, Ծնն դի ա նան ցե լի 
և դժ վար ճա նա պարհ է։ Բա նաս տեղ ծի «լու ծը ոս կի է», ին քը ճորտ մի 
ճա պուկ, որ բե րում է Սի նա լե ռան երկ րորդ օ րեն քը, որ Հա կոբ Մով սե-
սը ան վա նում է հոգ ևոր Լ ևան տե, հինգ հա զա րամ յա մո դեռ նիզմ կամ 
«ան տիկ ար դիա կա նութ յուն», ո րի նա խա հիմ քը Ար ևելքն է։ Բայց ոչ այն 
Ար ևել քը, որ միջ նա դա րից խու ժած էկ զալ տա ցիան է բե րում, «քնա րա-
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կան նա մա զը» և «իթ թի հա տի ծո րուն մի ջա վայ րը» նկա րագ րում, որ 
հետ չա րենց յան շրջա նի պոե զիա յում առ կա է, այլ՝ Թու ման յա նի Ար ևել-
քը, ո րի պար տեզ նե րից վտար վել է բա նաս տեղ ծը և բա նաս տեղ ծութ յու-
նը։ Աշ խար հագ րութ յունն այս տեղ գործ չունի: Ար ևել քը ծնունդ է տվել 
մշա կույթ նե րին, կրո նա կա նո րեն՝ մար դուն ( Մով սես)։ Ար ևել քը հետ ևա-
բար դար ձի ճա նա պարհ է՝ դե պի ուր դա ձի ու ղի ներ է փնտրում բա-
նաս տեղ ծը, ո րո նում Ա վես տա յի, Ու պա նի շադ նե րի, Մեռ յալ նե րի գրքի, 
Գիլ գա մե շի հայ րե նի քը, ում հետ «այս էլ քա նի հա զա րամ յակ վերջ չու-
նե ցող զրույ ցի է բռնվել իր մեռ յալ ըն կե րոջ՝ Էն կի դո ւի հետ: Նո րոգ վե լով 
ներ կա յով, Է դո յա նը վե րա կանգ նում է Գր քի պա տա ռիկ նե րը, ինչ պես 
Ռես տավ րա տո րը, ով հին նկար նե րի փո շին սրբե լով, բռնում է վրձի նը և 
կ տա վի վրա քնած ներ կե րը արթ նա նում են կրկին, շնչում թարմ օ դով, և  
անց յա լը մի պահ դառ նում է ներ կա, նոր լեզ վով խո սում, մի նոր կտավ 
նկա րից հա նում (« Ռես տավ րա տո րը»)։ Այդ պես էլ Է դո յա նը, ո րի կտավ-
նե րը պատ կե րում են ա նի րա կան մի ի րա կա նութ յուն, մեկ նում ի րա կա-
նութ յան ե րա զը, որ Մով սեսն ան վա նում է «յու րա տե սակ մո դեռ նիզմ՝ 
նկար ված կա վե պնա կիտ նե րին»։ Ս րա նով ո ւիթ մեն յան Ա մե րի կան և 
Եվ րո պան Է դո յա նը տե ղադ րել է (ա սել է՝ նո րո գել) Լ ևան տեի հոգ ևոր 
Ար ևել քում, ուր «հույ զը բա նաս տեղ ծութ յու նը վե րա ծում է ապ րու մի, 
իսկ խո հը՝ Լո գո սի»: Բայց, միա ժա մա նակ, ար դի հայ պոե զիան հասց-
րել մի հանգր վա նի, որ նա յում է կա րա պի փո խա կերպ ված Օր փեո սի 
աչ քե րի խոր քից, ինչ պես պոետն է նա յում՝ ցան կա պա տին թևե րը ծա-
լած վտա րան դի մի թռչուն որ պես։ Եվ թեև սրա նով «ա մեն ինչ աս ված է, 
բայց կա տար ված չէ» («Աղ քատ ներ գեր հա րուստ...»)։ Ու րեմն, ինչ պես 
ա սում է Է դո յա նը, պետք է քայ լել մինչև «մարդ կանց, քա ղաք նե րի և 
փո ղոց նե րի//ող բի մեջ հա վեր ժա կան» և նոր փա կել գրքի է ջը (« Տա-
րա ծութ յու նը»), ո րով հետև դար ձի ճա նա պար հը ան վերջ է, թեև լսե լի 
է մեզ ար դեն ձայ նը ան վեր ջութ յան։ Ուս տի, ինչ պես Է դո յանն է ա սում, 
ա մեն ինչ, թերևս, կա րող է մի ան գամ կա տար վել, և, ինչ պես օրն է 
մայր մտնում, որ պես զի նոր օր բարձ րա նա, այն պես էլ հե ղա փո խութ-
յու նը պոե զիա յում մեկ ան գամ է կա տար վում, երկ րոր դը մահ է (Է լիոթ), 
(« Վար քագ րութ յուն»)։ Իսկ Է դո յանն այդ ճա նա պարհն ան ցել է և քա մին 
իր հետ բե րում է բա նաս տեղ ծի ան ցած ճա նա պար հի ա ռաս պե լը․․․

Սու րեն Ս. Աբ րա համ յան.- գի տա կան հե տաքրք րութ յուն ներն 
ընդգր կում են հայ նո րա գույն գրա կա նութ յան պատ մութ յան, տե սութ-
յան, քննա դա տութ յան հիմ նա հար ցե րը: Հ րա պա րա կել է հար յու րից 
ա վելի հոդ ված ներ գի տա կան և գ րա կան մա մու լում և  աշ խա տութ յուն:



ՍՈՒՐԵՆ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

312

СУРЕН АБРААМЯН - ИДЕНТИЧНОСТЬ ПОЭТИЧЕСКОГО ПОВОРОТА 
В ПОЭЗИИ ЭДОЯНА: «Я - СТАРЫЙ ГЕЛИКОНН» - В статье автор 
обсуждает и анализирует коллекцию «Элегантные отражения» Генрика 
Эдояна в литературной системе, в системе точке зрения и поэтики поэта. 
Автор также подчеркивает значение коллекции Эдояна в современном 
литературном процессе, а также оценивает ее.

Ключевые слова: Генрик Эдоян, Павел Валерий, Дорога, полифония, 
язык-место, мировоззрение, поэтика, система, время, книга, культура.

SUREN ABRAHAMYAN - THE IDENTITY OF POETIC TURN IN 
EDOYAN’S POETRY: «I AM THE OLD HELIKONN» - In the article the author 
discusses and analyzes Henrik Edoyan’scollection «Elegant reflections»in the 
literal system, and in the viewpoint and poetic system of the poet. The author 
also emphasizes the significance of Edoyan’s collection in the contemporary 
literal process, as well as values and assesses it.

 
Keywords: Hentik Edoyan, Paul Vallerie, the Road, polytheism, language-

location, view, poetics, system, time, book, culture.
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ՎԱՆՈ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ
Բ.գ.դ., ՎՊՀ

ԱՐՄԵՆ ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ «ԱՆԿԱԽՈՒԹՅԱՆ 
ՊՈԵԶԻԱՆ. XXI ԴԱՐ» ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ*

Բա նա լի բա ռեր.- ար դի պոե զիա, գե ղար վես տա կա նութ յուն, հայ կա կա-
նութ յուն, քննա դատ, ան կա խութ յան շրջա նի պոե զիա, աք սիո լո գիա կան 
մե թոդ:

Ար մեն Ա վա նես յանն ար դի հայ գրա կան քննա դա տութ յան հու սա լի 
դեմ քե րից մեկն է, որն ու նի գի տա կան հա յե ցա կարգ և գի տակց ված 
մե թո դա բա նութ յուն, ին չի պա կասն այն քան զգաց վում է մեր գրա կա-
նա գի տութ յան մեջ: Գի տութ յա նը հայտ նի է Ա. Ա վա նես յա նի «Ար դի հայ 
դրա մա տուր գիան (1991-2008)» ու սում նա սի րութ յու նը1, ին չի հա մար 
նրան շնորհ վել է գի տա կան կո չում: Իսկ 2017 թ. տպագր վել է Ա. Ա վա-
նես յա նի «Ան կա խութ յան պոե զիան. XXI դար» ար դիա կան ու սում նա-
սի րութ յու նը2: 

Սույն գրա խո սութ յան նպա տակն է՝ գի տա կա նո րեն արժ ևո րել 
Ար մեն Ա վա նես յա նի «Ան կա խութ յան պոե զիան. XXI դար» ու սում նա-
սի րութ յու նը, ո րի մա սին դեռևս չի գրվել որ ևէ գրա խո սութ յուն, ո րը 
հաս տա տում է հոդ վա ծի ար դիա կա նութ յու նը: Մեր խնդիրն է՝ մաս նա-
գի տո րեն արժ ևո րել ար դի հայ պոե զիա յի մա սին գրված գրա կա նա գի-
տա կան այս գիր քը: 

Գ րա խո սութ յան մեջ կի րա ռել ենք ար ժե բա նա կան (աք սիո լո գիա-
կան) մե թո դը:

Գ րա խո սութ յան գի տա կան նո րույ թը ու սում նա սի րութ յան գրա կա-
նա գի տա կան արժ ևո րումն է` ար ժա նիք նե րի և թե րութ յուն նե րի բա ցա-
հայտ մամբ:

Գիր քը տպագ րութ յան է ե րաշ խա վո րել ՀՀ ԳԱԱ գրա կա նութ յան 
ինս տի տու տի գի տա կան խոր հուր դը: Խմ բա գիրն է Արք մե նիկ Նի կո-
ղոս յա նը3:

* Հոդվածն ընդունված է տպագրության 15.09.2019 թ.:
1 Ա. Ավանեսյան, Արդի հայ դրամատուրգիան (1991-2008), Ե., 2011:
2 Ա. Ավանեսյան, Անկախության պոեզիա. XXI դար, Ե., 2017, 311 էջ:
3 Չենք կարող չնշել, որ գրքի ակնհայտ թերություններից մեկն այն է, որ խմբա-

գրական աշխատանք համարյա չի կատարված, որի պատճառով հաճախադեպ են 
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Գիրքն սկսվում է մուտ քով, որ տեղ հե ղի նա կը հա մա ռոտ ներ կա յաց-
նում է իր ու սում նա սի րութ յան նպա տակն ու խնդիր նե րը, նշում նաև 
այն մաս նա գի տա կան մե թոդ նե րը, ո րոն ցով ա ռաջ նորդ վել է. «Ու սում-
նա սի րութ յան մեր նա խընտ րած մե թոդ նե րը հա մակց ված են և պատ-
մամ շա կու թա յին մե թո դից ան ցում ենք կա տա րում հո գե բա նա կան մե-
թո դին և  եր բեմն-եր բեմն ընդ մի ջար կում հա մե մա տա կան մե թո դով»1: 
Ն շենք, որ պատ մամ շա կու թա յին տեր մի նը կուլ տուր-պատ մա կան մե-
թո դի Ա. Ա վա նես յա նի ոչ հա ջող թարգ մա նութ յունն է: Ա վե լին` գրքում 
նկա տե լի են այլ մե թոդ ներ ևս, ո րոնց մա սին հե ղի նա կը լռել է, ինչ պես` 
մի ֆաքն նա դա տութ յան մե թո դը, որ կի րա ռել է Վա հան Վար դան յա նին 
նվիր ված հոդ վա ծում և  այ լուր:

Հե ղի նա կը մուտ քի մեջ գրում է. « Գու ցե ճիշտ կլի ներ, որ պես զի 
ա ռան ձին անդ րա դառ նա յինք նաև պոե մի ժան րին, որն, ան շուշտ, ո րո-
շա կիո րեն պա սի վա ցել է, այ նո ւա մե նայ նիվ, հե տաքր քիր դրսևո րում-
ներ ի հայտ է բե րում 2000 թվա կա նից հե տո»2: Փաս տենք, որ գրա կա-
նա գե տը չի անդ րա դար ձել ան կա խութ յան շրջա նի պոեմ նե րին, թեև իր 
գրքի վեր նա գի րը պա հան ջում էր:

Գ րա կա նա գե տը հստա կեց նում է նաև իր խնդրադ րութ յան սահ-
ման նե րը. «Կ ռա հե լով ա վան դա կա նո րեն ե կող բա նա վե ճի ըն թաց քը և 
հիմ նա վո րե լու հա մար ան կա խութ յան պոե զիա յի ու սում նա սի րութ յան 
մեր հար ցապն դու մը, պետք է փաս տենք, որ «ան կա խութ յան պոե-
զիա» հաս կա ցութ յու նը սոսկ ժա մա նա կա հատ վա ծով չէ պայ մա նա վոր-
ված, այլև եզ րույ թի ար ժեք ու նի: Ուս տի պա տա հա կան չէ մեր կող մից 
XXI դա րի շեշ տադ րու մը»3:

Հենց մուտ քի մեջ էլ ներ կա յաց վում է այն հա յե ցա կար գը, որ դար ձել 
է Ար մեն Ա վա նես յա նի` ար դի պոե զիա յի մեկ նա բան ման հա մա կար գը: 
Այս պես` գրա կա նա գե տը ընտ րել է մեկ նա բան ման հստակ հա յե ցա-
կարգ` դեմ քեր, գրքեր և մի տում ներ բա ժա նու մով, որ գի տա կա նո րեն 
հիմ նա վոր ու հա մո զիչ է: 

Ա ռա ջին` « Դեմ քեր» գլխում հոդ ված առ հոդ ված ներ կա յաց վել 
են ար դի պոե զիա յի հայտ նի դեմ քե րը` Էդ. Մի լի տոն յա նը, Սո նա Վա-
նը, Վար դան Հա կոբ յա նը, Շանթ Մկրտչ յա նը, Ներ սես Ա թա բեկ յա նը, 

կետադրական և ուղղագրական սխալները, կան նաև մասնագիտական անճշտու-
թյուններ: 

1 Արմեն Ավանեսյան, Անկախության պոեզիա. XXI դար, էջ 11:
2 Անդ, էջ 13:
3 Անդ, էջ 6:
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Գ ևորգ Թու ման յա նը, Հ րաչ յա Թամ րազ յա նը, Հ րաչ յա Բեյ լեր յա նը, Գա-
գիկ Դավթ յա նը, Խա չիկ Մա նուկ յա նը, Վա հան Վար դան յա նը: Երկ-
րորդ` «Գր քեր» գլխում գրա կա նա գետն արժ ևո րում է ան կա խութ յան 
շրջա նում տպագր ված ու շագ րավ գրքե րը` Սե րո Ան տոն յա նի « Վեր ջին 
տեր ևա թափ», Ար տա շես Ա րա մի « Դի մակ նե րի բեմ կամ հա սա րակ նե-
րի թա ղա մաս», Ման վել Մի կո յա նի «Ան դուն դի եզ րով քայ լո ղը», Նո նա 
Պո ղոս յա նի «Ապ րե լու կան խա վար կած», Գո հար Գալստ յա նի «Ջ րօրհ-
նութ յան կար գով» և « Տա նի քի դար պաս ներ», Դա րի կո Խա չատր յա նի 
«Ան մեռ եր գե հոն», Հաս միկ Սի մոն յա նի « Լուս նոտ բա ռեր», Լու սին Ղա-
զար յա նի «Ես քո նը չե ղա», Հ րաչ յա Մե լիք- Սարգս յա նի «Ս պա սում ներ», 
Նաի րա Ջուլ հակ յա նի « Գի շե րա թի թեռ», Ն շան Ա բաս յա նի «Ու րիշ լռութ-
յուն», Ք րիս տի նե Հով սեփ յա նի «Սև թուղթ», Լու սի նե Հո վա կիմ յա նի 
« Գետ նից բարձր»:

Գր քի եր րորդ` « Մի տում ներ» գլխում անդ րա դարձ է ար վել ան կա-
խութ յան պոե զիա յի մեկ նա բան ման տե սա կան հար ցադ րում նե րին, 
ըստ այդմ` այն բա ժա նե լով « Ժա մա նա կա կից գրա կան չա փա նիշ նե րի 
մա սին», « Նոր պոե զիա յի ճյու ղա վո րում նե րը», « Նո րե րը», «Ե րի տա-
սարդ բա նաս տեղծ նե րի հայ րե նի քի ըն կա լու մը 2016-2017 թթ.» են թա-
գլուխ նե րի:

Ն շենք, որ Ժ. Քա լան թար յա նը քննա դա տի գնա հա տա կա նը հա մա-
րում է ոչ ճշգրիտ` «միշտ մո տա վոր», սա կայն միա ժա մա նակ գտնում 
է. «Որ քան էլ մո տա վոր լի նի չա փա նի շը, որ քան մեծ` սխալ վե լու հա-
վա նա կա նութ յու նը, և դժ վար` քննա դա տի գոր ծը, նա պար տա վոր է 
ցո րե նը ո րո մից զա տել: Բարձ րա գույն չա փա նի շը ժա մա նա կի ոչ թե 
դեպ քե րի, այլ ո գու մեջ թա փան ցե լու կա րո ղութ յունն է, ա սե լի քի կա-
րևո րութ յունն ու թար մութ յու նը, բա նար վես տի հարս տութ յու նը, լեզ վի 
ճկու նութ յու նը»1:

Փաս տենք, որ Գ ևորգ Թու ման յա նը ա նըն դու նե լիո րեն ներ կա յաց-
վում է ար դի բա նաս տեղ ծութ յան դեմ քե րի մեջ, մինչ դեռ Ռազ միկ Դա-
վո յա նի ա նու նը չի էլ հի շա տակ վում, թեև վեր ջինս ար դի պոե զիա յի 
ա ռաջ նա կարգ դեմ քե րից մեկն է: «Դեմ քեր» գլխում անհ րա ժեշտ էր 
նե րա ռել ար դի ան կա խութ յան շրջա նի պոե տա կան դի մա գիծ ու նե ցող 
Ռազ միկ Դա վո յա նին, Հ րաչ յա Սա րու խա նին, Ար մեն Մար տի րոս յա նին, 
Հա կոբ Մով սե սին, Հով հան նես Գ րի գոր յա նին, Հեն րիկ Է դո յա նին, Ար-
տեմ Հա րութ յուն յա նին, Դա վիթ Հով հան նե սին և  այ լոց:

1 Ժ. Քալանթարյան, Ուրվագծեր արդի հայ գրականության, Ե., 2006, էջ 27:



316

ՎԱՆՈ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ

Գ ևորգ Թու ման յա նի և Սո նա Վա նի բա նաս տեղ ծութ յան «նո րա րա-
րա կան» մի տու մը չի բխում հա յոց լեզ վի պա հանջ նե րից, ա վե լին` ար-
հա մարհ վում է հա յե րե նի կե տադ րութ յունն ու ուղ ղագ րութ յու նը, որն 
ա նըն դու նե լի է, ին չի մա սին հարկ էր վե րա բեր մունք ար տա հայ տեր 
գրա կա նա գե տը: Գ րողն ա զատ է իր գրի մեջ, սա կայն գրա կա նա գե տը 
պար տա վոր է գի տա կան չա փա նիշ նե րով մեկ նա բա նել գրա կան ստեղ-
ծա գոր ծութ յու նը, իսկ այս դեպ քե րում ան թույ լատ րե լիո րեն ոտ նա հար-
վում է հա յոց լե զուն:

Փաս տենք նաև, որ գրա խոս վող գրքի երկ րորդ գլխում հայտն վել են 
հե ղի նակ նե րի գրքեր, ո րոնց խոս քը մեղմ ա սած նա հանջ է գե ղար վես-
տա կա նութ յու նից, սա կայն լա վա տես գրաքն նա դատն ա ռաջ նորդ վել է 
մի ա ռողջ սկզբուն քով. «XXI դա րի քննա դատն էլ, ով կա ռու ցո ղա կան 
նպա տակ ներ ու նի, ա մեն ինչ ա նում է գտնե լու, տես նե լու և վեր հա-
նե լու այն լա վը, դրա կա նը, ո րը զար գաց ման հե ռան կար կա րող է տալ: 
Սույն գիր քը հատ կա պես այդ մի տումն է որ դեգ րել` հիմ նա կա նում նա-
խորդ եր կու գլուխ նե րում»1:

Հիշ յալ եր ևույ թը նկա տե լի է ա մե նուր, այս պես` Հաս միկ Սի մոն յա նի 
գրքի գրա խո սութ յան մեջ գրաքն նա դատն ա սում է իր ներ գոր ծող խոս-
քը, ո րը մաս նա գի տա կան օբ յեկ տիվ գնա հա տա կան է և քն նա դա տի 
ուղ ղոր դում` ուղղ ված սկսնակ «օժտ ված բա նաս տեղ ծու հուն»2:

Գր քում ցան կա լի էր գնա հատ ված տես նել Արև շատ Ա վագ յա նի, 
Լ յուդ վիգ Դուր յա նի, Ղու կաս Սի րուն յա նի, Լի պա րիտ Սարգս յա նի, Եր-
վանդ Պետ րոս յա նի, Յու րի Սա հակ յա նի, Վա հագն Մուղ նեց յա նի, Սամ-
վել Կոս յա նի, Սամ վել Զու լո յա նի, Ա լեք սանդր Ղու մաշ յա նի, Մա րո Երկ-
նա փեշ յա նի, Էդ վարդ Հախ վերդ յա նի և  այ լոց գրքե րը:

Գ րա խոս վող գրքի եր րորդ գլխում` «Ան կա խութ յան շրջա նի գրա-
կան չա փա նիշ նե րի մա սին» տե սա կան հոդ վա ծում, Ա. Ա վա նես յա նը 
հան դես է բե րում ար դի գրաքն նա դա տի` մեզ հա մար լիո վին ըն դու նե լի 
մաս նա գի տա կան դիր քո րո շում: Այս հոդ վա ծը, մեր ըն կալ մամբ, գրքի 
լա վա գույն մասն է` տե սա կան հար ցադ րում նե րով ու պատ կե րա ցում-
նե րով:

Այս պես` նախ գրա կա նա գետն ի րա վա ցիո րեն գտնում է, որ 
«սևակ յան շրջա նից սկսված հայ գրա կա նութ յու նը բնո րոշ վում է «ար-
դի» սխալ եզ րով»3: Ի րոք ա նըն դու նե լի է, երբ ար դի «եզ րը կի րառ վում է 

1 Ա. Ավանեսյան, Անկախության պոեզիա. XXI դար, էջ 260:
2 Անդ, էջ 227:
3 Անդ, էջ 259:
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թե՛ 60-70-ա կան թվա կան նե րի ա ռի թով և թե՛ ներ կա յիս ըն թա ցիկ գրա-
կա նութ յանն անդ րա դար ձի դեպ քում»1: Մա նա վանդ այն դեպ քում, երբ 
«գրա կա նութ յան պատ մութ յու նը այդ տա րի նե րի վե րա բեր յալ ի հայտ է 
բե րում ի րա րից տար բեր պար բե րա ցում ներ»2:

Ժա մա նակն է, որ ար դի գրա կա նա գի տութ յու նը կա տա րի այդ 
սրբագ րու մը: Ար դի եզ րույ թը իր բա ռա րա նա յին ի մաս տով պետք է 
հաս կա նալ` «այժմ յան, ներ կա յիս, հի միկ վա», այն է` ըն թա ցիկ գրա կա-
նութ յու նը:

Մեր պատ կե րաց մամբ, ժա մա նակն է, որ նո րա գույն գրա կա նութ-
յան մի ա ռան ձին շրջան հա մար վի 20-րդ դա րի գրա կա նութ յու նը3, իսկ 
ար դի գրա կա նութ յուն ան վան վի 21-րդ դա րի գրա կա նութ յու նը, ինչ պես 
փոր ձել է ան կա խութ յան պոե զիան հա մա կար գել Ա. Ա վա նես յա նը. «Ան-
կա խութ յան շրջա նի հայ բա նաս տեղ ծութ յան ար ժե քը նշա նա կա լի է որ-
պես XX դա րա վեր ջի և XXI դա րասկզ բի ի րո ղութ յուն, և  ու նի գրա կան 
ամ բող ջութ յուն: Մենք ու նե նա լով մեկ նա բա նութ յան մեր մեկ նա կե տը, 
կփոր ձենք տե սա կան հա մա կարգ վա ծութ յան են թար կել և վեր լու ծել 
այս շրջա նի երկ րորդ ժա մա նա կա հատ վա ծի` XXI դա րի բա նաս տեղ-
ծութ յու նը` հստակ սահ մա նե լով մեր ուղղ վա ծութ յու նը` գա ղա փա րա-
կան հար ցադ րում ներ»4: 

Կ յանքն ա ռաջ է ըն թա ցել, գրա կա նութ յու նը՝ մտել զար գաց ման նոր 
ճա նա պարհ, մինչ դեռ գրա կա նա գի տութ յան մեջ ար դի գրա կա նութ յան 
ի րո ղութ յուն է ան վան վում 1960-70-ա կան թվա կան նե րին ստեղ ծա գոր-
ծած, ար դեն վա ղուց մահ կա նա ցուն կնքած Ս լա վիկ Չի լո յա նը, Ա շոտ 
Ավ դալ յա նը և  այլք, որն ա նըն դու նե լի է ու կա րոտ է նոր հա յաց քով անդ-
րա դար ձի:

Այս ա ռու մով, մեզ հա մար լիո վին ըն դու նե լի է Ա. Ա վա նես յա նի` XXI 
դա րը սահ մա նա գիծ հա մա րե լու մո տե ցու մը:

Գ րաքն նա դատն ի րա վա ցիո րեն նկա տել է, որ ար դի գրա կա նութ յու-
նը մաս նա գի տա կան վե րարժ ևոր ման կա րիք ու նի. « Փոխ վել են պոե-
զիա յի մա սին մեր պատ կե րա ցում նե րը, ար տա քին է ֆեկտ նե րը, բա ռա-
խա ղե րը, անգ րա գետ կա ռու ցում նե րը, որ պես նո րութ յուն-թար մութ յուն 
են ներ կա յաց վում, մեկ-եր կու հա ջող ված տող ու նե ցող բա նաս տեղ-

1 Անդ:
2 Անդ:
3 Տե՛ս Ա. Եղիազարյան, XX դարի հայ գրականություն. դեմքեր և խնդիրներ, Ե., 

2002:
4 Ա. Ավանեսյան, Անկախության պոեզիա. XXI դար, էջ 14:
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ծութ յուն նե րը գլուխ գոր ծոց են հոր ջորջ վում, արդ յուն քում մո ռաց վում 
են տա ղա չա փութ յան կա նոն նե րը, բա նաս տեղ ծութ յան ներ քին դի նա-
մի կան, լեզ վամ տա ծո ղութ յու նը և  ա մե նա կար ևո րը` գե ղար վես տա կա-
նութ յու նը»1:

Պոե զիա յի արժ ևոր ման ա ռա ջին պայ մա նը գե ղար վես տա կա նութ-
յունն է, որն այն քան նա հան ջել է ար դի գրա կա նութ յան մեջ, ին չը նկա-
տում է նաև Ա. Ա վա նես յա նը. « Գե ղար վես տա կա նութ յու նը գե ղե ցի կի 
մաս նա վոր եր ևում նե րը չեն սոսկ, այն ի րե նից գրո ղի աշ խար հա յաց քի 
հա մա կարգ է ներ կա յաց նում: Գե ղար վես տը գե ղե ցի կի կար ևո րումն է: 
Ում հա սու չէ գե ղե ցի կը, սքո ղում են ի րենց տգի տութ յու նը օ րի գի նալ 
եր ևա լու ճի գի տակ»2:

Երկ րորդ կար ևոր չա փա նի շը Ա. Ա վա նես յա նը հա մա րում է «գրա-
կան ա վանդ նե րի` ազ գա յին ար մա տի խնդի րը»3` ա վե լաց նե լով, որ 
«ա վան դույթ ա սե լով, չպետք է հաս կա նալ հա մաշ խար հա յին փոր ձի 
բա ցա սում»4:

Գ րաքն նա դա տը նկա տում է. « Հայ կա կա նութ յան բա ցա կա յութ յուն 
կա ան կա խութ յան շրջա նի հայ պոե զիա յում»5, մյուս կող մից` «տե սա-
կան միտ քը պոե զիա յում իշ խում է գե ղար վես տա կա նին, իսկ տե սա-
կանն էլ հա մա կարգ ված չէ և միջ նոր դա վոր ված է»6, ո րի արդ յուն քում 
«հա մաշ խար հա յին տե սա կան միտ քը հե ղե ղել է այ սօր վա գրա կան 
դաշ տը, և մի տե սակ դուրս են մնում ազ գա յին խնդիր նե րը»7: Ս րանք 
լուրջ մտա հո գութ յուն ներ են, որ բարձ րա ձայ նում է գրաքն նա դա տը` 
ուղ ղոր դե լով ար դի բազ մա շա վիղ պոե զիան ճիշտ ճա նա պար հով` դե-
պի գե ղար վես տա կա նութ յուն և հայ կա կա նութ յուն, որ տե սա կա նո րեն 
լիո վին ըն դու նե լի է մեզ հա մար: Հա վե լենք ոչ պա կաս կար ևոր մի չա-
փա նիշ ևս` մար դա սի րութ յու նը, քան զի ար վես տը ստեղծ վում է մար-
դու կող մից` ի շահ մարդ կութ յան:

Ժ. Քա լան թար յա նը գրում է. « Խոս քի ա զա տութ յան նոր պայ ման նե-
րում գրող նե րի ներ սում ձեր բա զատ ված ստեղ ծա գոր ծա կան է ներ գիան 
եր ևան է հա նել ո ճե րի, մե թոդ նե րի ու նա խա սի րութ յուն նե րի այն պի սի 
ապ շե ցու ցիչ բազ մա զա նութ յուն, ո րի պատ ճա ռով օ րի նա չա փութ յուն-

1 Անդ, էջ 260:
2 Անդ:
3 Անդ, էջ 261:
4 Անդ, էջ 262:
5 Անդ:
6 Անդ, էջ 263:
7 Անդ:
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նե րի բա ցա հայտ ման ու ընդ հան րաց ման ա մեն մի փորձ իր մեջ նե րա-
ռում է ան հա տա կա նութ յուն նե րի հա մա հար թեց ման մեծ վտանգ»1: Այ-
նո ւա մե նայ նիվ, Ժ. Քա լան թար յա նը խո սե լով ար դի պոե զիա յի մա սին` 
ինքն իսկ նկա տել է այդ պի սի մի քա նի ընդ հան րութ յուն ներ, ինչ պես` 
օր վա դեպ քե րի հրա պա րա կա խո սա կան մեր կութ յամբ վա վե րագ րե լը 
(էջ 56), քա ղա քա ցիա կան պոե զիա յի` վա վե րա կա նը ընդ հան րա կան 
դարձ նե լու մի տու մը (էջ 60), ա վան դա կա նի և նո րա րա րութ յան զու-
գակ ցու մը (էջ 70), պոե զիա յի տե ղե կատ վա կան հա գեց վա ծութ յու նը (էջ 
72), ան տի պոե զիան (էջ 73), պոե զիա յի պայ մա նա կա նութ յու նը, վե րա-
ցար կու մը և  այ լա բա նութ յան նա խընտ րութ յու նը (էջ 80), ուր բա նիս տա-
կան (քա ղա քա յին) պոե զիան (էջ 89) և  այլն:

Ար մեն Ա վա նես յա նը, թերևս ի մտո ու նե նա լով այս ընդ հա ն րաց ման 
փոր ձը, գրում է. « Փոր ձենք ա ռանձ նաց նել բա նաս տեղ ծութ յան տե սակ-
նե րը` (ին տե լեկ տո ւալ պոե զիա, լեզ վա պաշտ պոե զիա, մե տա ֆի զի կա-
կան պոե զիա, քա ղա քա յին պոե զիա, հրա պա րա կա խո սա կան պոե-
զիա, ա վան դա պաշտ պոե զիա, ան տի պոե զիա) և  այս ուղ ղութ յամբ 
տալ 50-ամ յա բա նաս տեղ ծութ յան նկա րա գի րը»2: Ա պա գրա կա նա-
գե տը փոր ձել է կա տա րել իր այդ ընդ հան րա ցու մը` ա ռանձ նաց նե լով 
հետև յալ «ճյու ղա վո րում նե րը».

1.Չա փա կան բա նաս տեղ ծութ յուն,
2.Ք րիս տո նեա կան ա վան դույ թից ա ծանց վող բա նաս տեղ ծութ յուն,
3.Ա ռաս պե լա բա նա կան կամ բա նահ յու սա կան բա նաս տեղ ծութ յուն,
4.Ին տե լեկ տո ւալ բա նաս տեղ ծութ յուն,
5.Այլ գրա կա նութ յան հետ խա չաձ ևվող բա նաս տեղ ծութ յուն:
Սա կայն հարկ է նշել, որ գրա կա նութ յան տե սութ յան մեջ ըն դուն-

ված է, որ չա փա կանն ա մա նա կա յին տա ղա չա փութ յունն է3: Կար ծում 
ենք Ա. Ա վա նես յա նի չա փա կան բա նաս տեղ ծութ յուն եզ րույ թը գե րա-
դա սե լի է ան վա նել դա սա կան պոե զիա, մա նա վանդ չա փա կան բա-
նաս տեղ ծութ յուն ա սե լով` Ա. Ա վա նես յա նը նկա տի ու նի «դա սա կան 
պոե զիա յի ձևա յին-կա ռուց ված քա յին և բո վան դա կա յին սահ ման նե րի 
մեջ» ստեղծ վող պոե զիան: 

Հարկ է փաս տել, որ Զ. Ա վե տիս յա նը ևս փոր ձել է նկա տել ար դի 
պոե զիա յի ո րոշ ընդ հան րութ յուն ներ. դրանք են «բնույ թով` հրա պա-

1 Ժ. Քալանթարյան, Ուրվագծեր արդի հայ գրականության, էջ 45:
2 Ա. Ավանեսյան, Անկախության պոեզիա. XXI դար, էջ 265:
3 Տե՛ս Էդ. Ջրբաշյան, Հ. Մախչանյան, Գրականագիտական բառարան, Ե., 1980, 

էջ 237-238, նաև Մ. Սանթոյան, Գրականագիտական բառարան, Ե., 2009, էջ 193:
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րա կա խո սա կան, կա ռուց ված քով` ա զատ բա նաս տեղ ծութ յուն նե րով»1 
պոե զիան, ո րոն ցում գե րիշ խո ղը սուր ծաղ րի են թա տեքստ ու նե ցող 
հեգ նանքն էր, ««միջ նա դա րա կան ներ»- կամ դար ձի բա նաս տեղծ-
ներ»2, ո րոնք «ձգտում էին վե րա դառ նալ հայ մի ջան դար յան հա րուստ 
բա նաս տեղ ծութ յան կեն սու նակ ա վանդ նե րին, ճոխ լեզ վաո ճին, պատ-
կե րա վոր ման ինք նա տիպ մի ջոց նե րին, քրիս տո նեա կան կո դե րին, սիմ-
վոլ նե րին, տա ղեր գութ յան սե ման տիկ դաշ տի նշան նե րի շռայլ բազ-
մա զա նութ յա նը, վեր ջա պես` ծի սա կան հան դի սա վո րութ յա նը»3, հայ-
րե նա սի րա կան պոե զիա4, ուր բա նիս տա կան պոե զիա5, հա մաշ խար-
հա յին գրա կա նութ յան խա չաձ ևում ներ` ազ գա յի նի պահ պան մամբ6, 
ան տի պոե զիա7:

Ե ղել են նաև այլ պար զու նակ և  ոչ գի տա կան խմբա վոր ման փոր-
ձեր, ինչ պես` հայ րե նաբ նակ, գյում րիաբ նակ, վա նա ձո րաբ նակ, ար ցա-
խա հայ բա նաս տեղծ ներ8:

Հա մադ րե լով Ժ. Քա լան թար յա նի, Զ. Ա վե տիս յա նի և Ա. Ա վա նես յա-
նի ընդ հան րա ցում նե րը` նկա տե լի են դառ նում ար դի հայ բա նաս տեղ-
ծութ յան զար գաց ման ընդ հա նուր մի տում նե րը, ո րոնք հիմ նա կա նում 
նույ նա կան են, սա կայն կան եզ րույթ նե րի ձևա կերպ ման ո րոշ տար բե-
րութ յուն ներ: 

Ա. Ա վա նես յանն ու նի եր ևույթ նե րի գնա հատ ման և  ընդ հան րաց-
ման հա մա կարգ ված պատ կե րա ցում և տե սա կան մտա ծո ղութ յուն: 
Դա ակն հայտ է ոչ միայն գրա խոս վող գրքի կա ռուց ված քում` դեմ քեր, 
գրքեր, մի տում ներ տրա մա բա նա կան ընտ րութ յամբ, այլև ար դի պոե-
զիա յի զար գաց ման մի տում նե րի ընդ հան րա ցում նե րի փոր ձի, ինչ պես 
նաև հայ րե նի քի ըն կալ ման ե րի տա սարդ բա նաս տեղծ նե րի պատ կե-
րա ցում նե րի հա մա կարգ ման դեպ քում9: 

Ա. Ա վա նես յա նը եր բեմն-եր բեմն ար տա հայ տում է նաև իր վե րա-
բեր մուն քը ար դի գրա կան դաշ տի ա նըն դու նե լի եր ևույթ նե րի մա սին, 

1 Զ. Ավետիսյան, XX դարավերջի հայ պոեզիան արդի համաշխարհային գրակա-
նության համատեքստում, տե՛ս Գրականագիտական հանդես, ԺԷ, 2016, էջ 74: 

2 Անդ, էջ 78:
3 Անդ, էջ 78-79:
4 Տե՛ս անդ, էջ 90:
5 Տե՛ս անդ, էջ 96:
6 Տե՛ս անդ, էջ 96:
7 Տե՛ս անդ, էջ 105:
8 Տե՛ս Վ. Փիլոյան, Ակնարկներ արդի հայ գրականության. ուսումնական 

ձեռնարկ, Ե., 2018, էջ 198-200:
9 Տե՛ս Ա. Ավանեսյան, Անկախության պոեզիա. XXI դար, էջ 298:



ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 2019-2

321

ինչ պես «այ սօր վա գրա կան դաշ տում հա մա տա րած տի րող ցու ցան-
քով, որն ան բո վան դակ ձևա պաշ տութ յուն է սոսկ»1: 

Գիր քը, բնա կա նա բար, ու նի նաև ո րոշ թե րութ յուն ներ: Այս պես` 
ակն հայտ է, որ գիր քը պատ շաճ խմբագր ման և սր բագր ման չի են-
թարկ վել, ա վե լին` տպա վո րութ յունն այն պի սին է, որ խմբա գիր և 
սրբագ րիչ չի էլ ե ղել:

Ան տես ված են 21-րդ դա րի պոեմ նե րը, ո րը ևս պոե զիա է, ուս տի 
առ կա է վեր նագ րի ու բո վան դա կութ յան մաս նա կի ան հա մա պա տաս-
խա նութ յուն: 

Ան տես ված է թե մա յի մշակ վա ծութ յու նը, այն է` չեն հի շա տակ վում 
գրա կա նա գի տա կան այն գրքե րը կամ հոդ ված նե րը, որ գրվել են այս 
կամ այն գրո ղի, նաև առ հա սա րակ ար դի պոե զիա յի ու սում նա սիր ման 
մա սին:

Հ րաչ յա Բեյ լեր յա նին նվիր ված հատ վա ծում մեկ նա բան վում են 1982 
թ. « Հար թա վայ րի սիր տը» և 1988 թ. «Մ հե րի դուռ» գրքե րը, մինչ դեռ 
դրանք 20-րդ դա րի գրա կան եր ևույթ ներ են, հարկ էր, որ վեր նագ րին 
հա մա հունչ մեկ նա բա նութ յու նը ծա վալ վեր եր րորդ` 2004 թ. տպագր-
ված « Վեր ջա լույ սը թռչուն» գրքի շուրջ: Այս եր ևույ թը նկա տե լի է այլ 
հոդ ված նե րում ևս: 

Վա հան Վար դան յա նին նվիր ված հոդ վա ծում ա վե լի շատ քննութ-
յան է ար ժա նա ցել հե ղի նա կի դրա մա տուր գիան (էջ 171-176), քան 
պոե զիան, ո րը ևս շե ղում է գրքի վեր նագ րից: Ա մեն դեպ քում չա փա ծո 
դրա ման չի կա րե լի դի տել որ պես պոե զիա, այն դրա մա տի կա կան սե ռի 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն է, և ս խալ է պոե զիա յին նվիր ված գրքում վեր լու ծել 
դրա մա տի կա կան սե ռի եր կը: Սա մաս նա գի տա կան անճշ տութ յուն է, 
ինչ պես նաև` էջ-171-ում «դրա մա տուր գիա յի ժան րի մի ջո ցով» ար տա-
հայ տութ յու նը, ո րում թվում է` գրա կա նա գե տը դրա մա տուր գիան ժանր 
է ան վա նում, մինչ դեռ, կար ծում ենք, ճիշտ խմբագր ման դեպ քում պետք 
է լի ներ «դրա մա տի կա կան սե ռի չա փա ծո դրա մա ժան րի մի ջո ցով»:

Ա ռան ձին դեմ քե րին նվիր ված հոդ ված նե րում չի հստա կեց ված մեկ-
նա բան ման մաս նա գի տա կան մե թո դը, եր բեմն հոդ վածն ա վարտ վում է 
հստակ ամ բող ջաց ված եզ րա կա ցութ յամբ, իսկ եր բեմն էլ եզ րա հան գում 
չի ար վում ( Վար դան Հա կոբ յան, Շանթ Մկրտչ յան, Հ րաչ յա Բեյ լեր յան):

Շանթ Մկրտչ յա նի մա սին գրում է. « Վեր լիբ րը նրա ստեղ ծա գոր-
ծութ յուն նե րում քմա հաճ տո ղե րի շա րան չէ: Բա ռա յին շղթան այն պես է 

1 Անդ, էջ 256:
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կա ռուց ված, որ պահ պան վի այդ բա նաս տեղ ծութ յան բնո րոշ ռիթ մը»1: 
Սա կայն մեջ բեր վում է բա նաս տեղ ծից մի հատ ված, որ տեղ խախտ ված 
է վեր լիբ րի տո ղանց չու նե նա լու պար տա դիր սկզբուն քը, ին չի մա սին 
Մա նուկ Ա բեղ յա նը գրում է. « Տո ղի ամ բող ջա կա նութ յունն ա զատ ո տա-
նա վոր նե րի հիմ նա կան պայ մանն է, տո ղանց չի թույ լատր վում ա զատ 
ո տա նա վոր նե րի մեջ»2: Սա խախ տում է բա նաս տեղ ծը, սա կայն այդ 
թե րութ յունն իբրև ա ռա վե լութ յուն է ներ կա յաց նում գրա կա նա գե տը:

Գր քում գոր ծած ված են պոստ մո դեռ նիզմ (էջ 115), հայ կա կան հի-
պե րա վան գար դիզմ (էջ 117) եզ րույթ նե րը, սա կայն դրանք չեն ստա ցել 
տե սա կան հա մա կարգ ված հիմ նա վո րում:

Առ հա սա րակ նկա տե լի է, որ ար դի գրա կա նա գի տութ յան մեջ ան-
տես վում է նկատ ված թե րութ յուն նե րի մա սին խո սե լը, որն ինք նին լուրջ 
թե րութ յուն է: Այս եր ևույթն առ կա է նաև գրա խոս վող գրքում. բա ցա-
ռութ յուն է Հաս միկ Սի մոն յա նի « Լուս նոտ բա ռեր» գրքի` գույ նե րի չա-
րա շահ ման մա սին դի տար կու մը (էջ 226):

Գիր քը չու նի ամ փո փում, օգ տա գործ ված գրա կա նութ յան ցանկ, 
ո րոնք պար տա դիր են այս կար գի ու սում նա սի րութ յուն նե րի հա մար:

Այս ա մե նով հան դերձ` Ար մեն Ա վա նես յա նի գրա խոս վող գիր քը 
ե կել է հիմ նո վին վերջ տա լու այն սին պատ կե րաց մա նը, թե գո յութ յուն 
չու նի ար դի հայ բա նաս տեղ ծութ յուն: Ար մեն Ա վա նես յա նը` որ պես 
քննա դատ, հստակ ար տա հայ տում է պոե զիա յի մա սին իր գրա կան 
չա փա նիշ նե րը` գե ղար վես տա կա նութ յուն և հայ կա կա նութ յուն, ո րի 
պա կա սը զգա լի է ար դի հայ պոե զիա յում: Քն նա դա տի խոս քը դի պուկ 
է, տե սա կա նո րեն հա մա կարգ ված, ո րը գրքի ա մե նա կար ևոր ար ժա-
նիք նե րից մեկն է: Քն նա դատն ու նի գրա կան եր ևույթ նե րի գնա հատ-
ման և  ընդ հան րաց ման հա մա կարգ ված պատ կե րա ցում և տե սա կան 
մտա ծո ղութ յուն: Ն րա գնա հա տա կան ներն ար դի պոե զիա յի մա սին 
հնա րա վո րինս օբ յեկ տիվ են, թեև կան նաև ոչ ճշգրիտ արժ ևո րում-
ներ: Ան կա խութ յան պոե զիան` իբրև գրա կան ի րո ղութ յուն, տե սա-
կա նո րեն մեկ նա բան վել և  արժ ևոր վել է գրքում` ի ցույց դնե լով այդ 
պոե զիա յի ու ժեղ և թույլ կող մե րը, ո րը կնպաս տի ար դի հայ բա նաս-
տեղ ծութ յան նո րո վի զար գաց մա նը: 

1 Անդ, էջ 85:
2 Մ. Աբեղյան, Երկեր, հտ. Ե, Երևան, 1971, էջ 297: 
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Վա նո Ե ղիա զար յան – Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն ներն ընդգր-
կում են հայ հին և միջ նա դար յան գրա կա նութ յան պատ մութ յու նը, 
բնագ րա գի տութ յու նը` գրա բար բնագ րե րի փո խադ րութ յամբ, բա նա-
գի տութ յու նը, ար դի հայ գրա կա նութ յու նը և գ րա կան քննա դա տութ յու-
նը: Տ պագր վել են հար յու րից ա վե լի հոդ ված ներ, 18 գրքեր: Մի քա նի 
աշ խա տութ յուն ներ թարգ ման վել և տ պագր վել են այլ լե զու նե րով: 

ЕГИАЗАРЯН ВАНО - ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ АРМЕНА АВАНЕСЯНА «ПОЭЗИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ: 
XXI  ВЕК» - Армен Аванесян как критик четко выражает свои литератур-
ные критерии о поэзии, а именно: художественность и армянскость, 
недостаток которых заметно ощущается в современной армянской 
поэзии. Слова критика меткие, теоретически структурированные, что 
составляет одну из самых главных ценностных особенностей книги. 
Критик имеет систематизированное представление об оценке и 
обобщении литературных явлений и абстрактное мышление.

Ключевые слова: современная поэзия, художественность, армян-
скость, критик, поэзия эпохи независимости, аксиологический метод.

VANO YEGHIAZARYAN - THE STUDY OF «THE POETRY OF 
INDEPENDENCE: 21ST CENTURY BY LITERARY CRITIC ARMEN 
AVANESYAN - As a literary critic, Armen Avanesyan clearly expresses his 
own literary criteria - artistism and «Armenianism» on poetry, the lack of 
which we experience badly in modern Armenian poetry. The critic’s speech 
is accurate, theoretically systematized, which is considered to be one of the 
most significant virtues of his study. The critic has a systematized notion of 
literary phenomena evaluation and generalization. He is also endowed with 
distinct theoretical thinking. 

Key words: modern poetry, artistism, «Armenianism», critic, poetry of 
the independence period, axiological approach (method).
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