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ԳԵՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՊԵՏՐՈՍ ԴԵՄԻՐՃՅԱՆ, բ.գ.դ.

ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան
գրականության ինստիտուտ

ԵՂԻԱ ՏԵՄԻՐՃԻՊԱՇՅԱՆ․ ԳԵՂԱԳԻՏԱԿԱՆ 
ՀԱՅԱՑՔՆԵՐԸ*

Բանալի բառեր - Եղիա Տեմիրճիպաշյան, գեղագիտական հայացքներ, 
ներ դաշնակություն, էվոլյուցիա, բնական, օգտակար, ճշմարիտ, բարոյա կա-
նություն, գրական քննադատություն

Ե ղիա Տե միր ճի պաշ յա նի՝ ար վես տի, մշա կույ թի, գրա կա նութ յան 
ըն կալ ման ու գնա հատ ման վկա յութ յուն ներն ամ փոփ ված են ինչ պես 
ա ռան ձին հոդ ված նե րում, բա նաս տեղ ծութ յուն նե րում, այն պես էլ մա
մու լում սփռված բազ մա թիվ ու բազ մա զան հրա պա րա կում նե րում, 
ե լույթ նե րում ու ճա ռե րում։ « Գե ղեց կին պաշ տա մունքն՝ ում նո ւի րած 
եմ կեանքս․․․», մի ա ռի թով խոս տո վա նել է Ե ղիան։ 2 Նույ նը նա կրկնում 
է նաև  Նո րայր Բ յու զան դա ցուն գրած իր մի պա տաս խան նա մա կում, 
ո րով գո հու նա կութ յուն էր հայտ նում իր « Բա րեշր ջու թիւն» հոդ վա ծը 
«գե ղե ցիկ» ո րա կե լու հա մար։ «Եւ այդ բառն ինձ յոյժ ա խոր ժե լի թո ւե
ցաւ, ոգ ևոր ված գրում է Ե ղիան, յոյժ գգո ւեց այդ բառն՝ իմ ա կանջս, 
սիրտս ու հո գիս․ Ո րով հե տեւ, սի րե լի՛դ իմ Նո րայր, նիւ թա կան ու բա րո
յա կան, ո րոց կը հան դի պիմ իմ ճա նա պար հիս վրայ /ընդգ ծու մը մերն 
է – Պ․Դ․/»։3 Ա ռանց շին ծու հա մես տութ յան հաս տա տե լով, թե « Գե ղե
ցի՜կն․  ի րա՛ւ է որ կրնամ զայն ցո լաց նել մերթ իմ վա ղան ցիկ է ջե րուս 
մէջ», նա ե րախ տա պարտ էր, որ Ն․ Բ յու զան դա ցին ևս վ կա յում էր դա 
«հրա պա րա կաւ»։ Թեև, ինչ պես պարզ է դառ նում հե տա գա տո ղե րից, 
վեր ջինս այդ հար ցում ա մեն ևին էլ միա կը չէր․ «Եւ նա՝ որ Ձեր վար ժա
պետն ե ղած է եւ ա մե նուս ալ է մեծ վար պետն ու Նա հա պետն՝ Հայր 

* Հոդվածն ընդունված է տպագրության  06.07.2020 թ.:
2 «Երանի մեծատանց որք չեն աղքատ սրտով ու մտքով», Գրական եւ 

իմաստասիրական շարժում /այսուհետև հոդվածում՝ ԳԻՇ/, 1883, տետր Դ, էջ 64։
3 Հետագա տեքստում բնագրային ընդգծումները կտրվեն շղա-ով։
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ՊԵՏՐՈՍ ԴԵՄԻՐՃՅԱՆ

Ղե ւոնդ Ա լի շան, հի շեց նում է Ե ղիան, ան ցեալ օր այդ նկատ մամբ ինձ 
մաս նա ւոր գրով մը կու տար բա րի վկա յու թիւն»։ Ե․ Տե միր ճի պաշ յա
նի հա մար մա նա վանդ Ղ․ Ա լի շա նի նման մե ծութ յան գնա հա տա կա նը, 
ի հար կե, չա փա զանց կար ևոր էր, քան զի, ինչ պես ստիպ ված էր խոս
տո վա նել, «Ո՛չ ոք ա ւե լի հաս տոյր հա րո ւած ներ ուղ ղած է վա նա կա
նու թեան քան Ա զա տա խո հեան․ եւ ա հա վա նա կանք, Մ խի թա րեան 
Հարք, նախ կին թէ՛ այժ մեան, կու գան վկա յել թէ՝ գործս գե ղե ցիկ է․․․»։1

Ար վես տի, գե ղեց իկի ըն կա լու մը բնո րոշ էր Ե ղիա յին դեռ ման կուց, 
կա րե լի է ա սել, ծնվել էր նրա հետ։ Այդ են վկա յում նրա ման կութ յան 
հու շե րը, շրջա պա տի, ա նա ղարտ բնութ յան, գար նան հրա պույր նե րի 
նկա րագ րութ յուն նե րը։ «Ես որ՝ սո խա կաց ձայ նովն ի կեանս զար թու
ցեալ ըլ լա լովս գու ցէ, խոս տո վա նել է նա, բնա կան բե րում մը ու նիմ ի 
լուր աշ խար հի հռչա կե լու «քնա րեր գա կան ո ճով» ա մեն ձիրք եւ ա մեն 
իս կա կան ար ժա նիք»։ Ուս տիև, հետ ևե լով միայն իր «բնա կան բա րե
բաս տիկ բեր ման», ու րախ էր իր ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը նվի րե լու 
«այն ազ նո ւա խոհ» ան ձանց, ո րոնք ի րենց հո գում ան բա ցատ րե լի սեր 
էին տա ծում «գե ղա տա ռից ու գե ղա րո ւես տից նկատ մամբ, ե՛ւ ա մեն 
գե ղե ցիկ ե՛ւ ա մեն բա րի ե՛ւ ա մեն ճշմա րիտ բա նի նկատ մամբ․․․»։ 2 Հե
տա գա յում նա սի րով ու ոգ ևո րութ յամբ էր հի շում Եե նիԳ յու ղում Տի
րու հի Կոս տա նի հետ նրանց տանն անց կաց րած «ե րա նա ւէտ» օ րերն 
ու զրույց նե րը՝ դաշ նա մու րի սրտազ դե ցիկ հնչյուն նե րի տակ, շրջա
պատ ված բազ մա թիվ գե ղան կար նե րով։ Ամ բողջ մի ջա վայ րը շնչում 
էր ար վես տի ու ներ քին «ան բար բառ» հա ղոր դակ ցութ յամբ․ «Ես լռին 
ար ձա նա ցած կե ցած էի վա ռա րա նին մօտ, եւ Տի րու հին, տժգոյն՝ 
Օ թել լօի դիւ ցազ նու հեաց հան գոյն, հող մա կոծ պա տու հա նին մօտ ըն
կողմ նած էր թիկ նա թո ռի մը մէջ, պատ մում է Ե ղիան, /․․․/ Այս պէս կը 
խօ սէր ինձ Տի րու հին ան բար բառ, մինչ կը մռնչէր հողմն, որ կը փո
խա նա կէր Պէ թո վը նի ե րաժշ տու թեան՝ զոր պաշ տե լի մա տունք այդ 
լուռ դաշ նա մու րին վրայ լսե լի կ’ը նեն ինձ երբ եր բեմն»։ 3Ե ղիան կա րող 
էր նաև « Բէր շը ռօ նի թղթա տան մէջ»  հիա ցու մով եր կար կանգ առ նել 
Պետ րոս Ս րապ յա նի նոր նկա րի առջև, «որ Հա յու հի մը կը ներ կա յաց
նէ»։ 4 Հասգ յու ղի Ս․ Ներ սիս յան վար ժա րա նի մրցա նա կա բաշ խութ յան 

1 Գրասէր Ատոմ, «Դիցուհին ի բանտի», Երկրագունտ, 1884, թիւ 3, էջ 124։ 
2 «Երանի մեծատանց․․․»,  էջ 62։
3 «Ողբ ի վերայ Տիրուհւոյն», ԳԻՇ, 1883, տետր Գ, էջ 5455։
4 «Հայ իգական սեռն», ԳԻՇ, 1883, տետր Ե, էջ 9798։
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հեր թա կան հան դես նե րից մե կում ար տա սա նած իր ա տե նա բա նութ
յան մեջ, վկա յա կո չե լով իր ծննդա վայր թա ղը «Ա թէնք Կոս տանդ նու
պօլ սոյ» կո չե լու Շահ նա զար յան վար դա պե տի օ րի նա կը և թ վար կե լով 
ա թե նա ցի նե րի հայտ նի բա րե մաս նութ յուն նե րը /«սի րել զաս տո ւածս, 
սի րել զի մաստս, սի րել ըզ հայ րե նիս»/, շա րու նա կում է, թե «մե ծա գոյն 
սէր մ’ալ ու նէին Ա թի նա ցիք․ նո քա կը սի րէին Գե ղե ցիկն»։ Ա վե լին՝ 
ըստ Ե ղիա յի, հիշ յալ հատ կութ յուն նե րը նրանք ու նեին «ա՛յն պատ ճա
ռաւ՝ զի գե ղե ցիկ էին դո քա․․․»։1 Եվ դարձ յալ, ներ կա յաց նե լով Ա սիա
կան ըն կե րութ յան լսա րա նում տի րող մթնո լոր տը, Ե ղիան վկա յում է՝ 
«Եւ մի թէ հո գիք ու լսե լիք ազ նիւ ունկնդ րաց զմայլ մամբ եւ եր կիւ ղա
ծու թեամբ չը հա մա կո ւե ցա՞ն, երբ Էնկ ռի մե ծա հան դէս պատ կե րին 
առ ջեւ որ կը ներ կա յաց նէ երգ չաց երգ չին՝ Հո մե րի՝ աս տո ւա ծա ցումն, 
նո ւա գիչն ու նո ւագ չու հին, Տիգ րան Չու հա ճեան եւ Նար դոս Գաբ րիէ
լեան, քա ռա ձեռն նո ւա գե ցին դաշ նա մու րին վրայ, քա ռից հող մոց ձայ
ներն ի մի նո ւագ դաշ նա կա լի սխրա լի զու գա խառ նե լով ու միաց նե լով։ 
Ա յո՛, գոհ մեկ նե ցան ունկն դիրք․․․»։ 2Ա հա նաև մեկ այլ հատ ված Ա սիա
կան ըն կե րութ յան լսա րա նում տե ղի ու նե ցած հան դի սութ յու նից․ «Եւ 
ե րաժշ տու թիւնն սկսաւ վերս տին։ Գառ մէն․ զո ւարթն ու քաղց րօ րէն 
մե լա մաղ ձիկն ա՜յն Գառ մէն, նո ւա գեալ Ճա մալ վա յի խում բէն, դիւ թեց 
ար դա րեւ ունկն դիր ներն։ Յով հան նէս Ա րա մեան է ֆէն տին, որ քովս 
նստած էր, պատ մում է Ե ղիան, « Դի տէ՛» կ’ը սէր « Ճա մալ վան․ դի տէ՛ 
իր շար ժում նե րը կամ մա նա ւանդ իր ան շար ժու թիւնն․ հիա նա լի է այդ 
ա րո ւես տա գէ տը»։ Կը դի տէի․ այլ ո չինչ, ոչ զոք կը տես նէի․ ձայն մը կը 
լնուր ա կանջս, ձայն մը կը լնուր հո գիս․ Ճա մալ վա՜․․․»։ Տա րօ րի նա՜կ  
ա նուն․ այդ ա նունն՝ ե րաժշ տու թիւն մ’էր բո վան դակ․ այդ ա նունն 
ա նո՜ւրջ մ ’էր․ ինք զինքս փո խադ րո ւած կը գտնէի Հնդ կաս տան, հրա
շա լի եր կիրն․․․»։ 3Ար վես տով ներշնչ ման, ար վես տով ապ րե լու, հի րա
վի, էքս տա զա յին վի ճակ․․․

Ե․ Տե միր ճի պաշ յա նը մեծ նա խան ձախնդ րութ յամբ էր հետ ևում 
նաև թա տե րա կան աշ խար հում կա տար վող ի րա դար ձութ յուն նե րին։ 
Նա ա ներկ բա յո րեն հա վա նութ յուն է տա լիս, օ րի նակ, Օս ման յան թատ
րո նի վե րա բեր յալ Հովհ․ Ա ճեմ յա նի գրած և « Ռը վիւ Օ րիան թալ»ից 

1 «Մեծութիւն Հասգիւղի եւ ունայնութիւն աշխարհի», ԳԻՇ, 1884, տետր 
իններորդ, էջ 162։

2 Ե․, «Լսարանք եւ լսարան Ասիական ընկերութեան», Երկրագունտ, 1886, թիւ 3, 
էջ 102103։

3 Ե․, Լսարան Ասիական ընկերութեան․․․, Երկրագունտ, 1888, թիւ 34, էջ 101։
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/«Ա րե ւե լեան Հան դէս»/ « Լա Թիւռ քի »ում ար տատպ ված մի հոդ
վա ծը նաև «ազ գա յին Հան դի սի մը մէջ» տպագ րե լու « Հայ րե նիք» 
օ րա թեր թի խմբագ րա պետ Մար կոս Ա ղա բեգ յա նի ա ռա ջար կութ յա նը, 
և  ան մի ջա պես էլ ի րա գոր ծում այն իր խմբագ րած «Երկ րա գունտ»
ում՝ Աղ․ Փա նոս յա նի թարգ մա նութ յամբ։ Խմ բագ րա կան իր նա խա բան 
խոս քում  նա հի շա տա կում է նաև «Ա ճէ մեան է ֆէն տիին ան մո ռա նա լի 
ծա ռա յու թիւն ներն առ թատ րօնն Օս մա նեան»,  նրա ոչ միայն «գրա
կան,  ու քեր թո ղա կան» տա ղան դը, այլև դե րա սա նա կան ձիր քը՝ ո րով 
«կա րօղ է փայ լիլ թա տե րա բե մին ալ վրայ, որ պէս ար դէն փայ լած է՝ 
ստեղ ծե լով մե ծա նուն Չու հա ճեան է ֆէն տիի գե ղե ցիկ թատ րեր գու
թեան ց ա ռա ջին ան ձերն ու կա տա րե լով  կա րե ւո րա գոյն դե րերն»։ Եվ 
դա պա տա հա կան չէր, քան զի Ե ղիա Տե միր ճի պաշ յանն ամ բող ջո վին 
կի սում էր հոդ վա ծագ րի այն տե սա կետ նե րը, թե «Ամ բողջ դար մ’իսկ 
չ’է ան ցած այն ժա մա նա կէն ի վեր յո րում « Թուրք թատ րօն» ա նո ւամբ 
հաս տա տու թիւն մը գո յու թիւն չու նէր։ /․․․/ Բուն իսկ թատ րօնն՝ Հայք 
հաս տա տած են ի Թուրքս․․․»։1Եվ ա պա՝ ա վե լի վճռա կան շեշ տադր
մամբ՝ «Իբր պատ մա բան ճշմար տա խօս, պար տիմ ը սել թէ՝ Հայ ա րու
ես տա ւորդե րա սան նե րով՝ Թուրքքնա րեր գա կան թատ րօնն հաս տա
տած լի նե լու պա տիւն՝ ամ բող ջա պէս կը պատ կա նի Հայ ե րաժշ տա
պետ ու Ի տա լա կան դպրո ցին ա շա կերտ Չու հա ճեա նի»։ 2

Ինչ վե րա բե րում է հայ թատ րո նին, ա պա այս տեղ Ե․ Տե միր ճի պաշ
յա նի հա մար ան վի ճե լի մե ծութ յուն նե րից մե կը Պետ րոս Ա դամ յանն էր։ 
« Հոս ու հոն, կը շա րու նա կէ տիե զե րահռ չակ դե րա սանն իր ներ կա
յա ցում ներն, գրում է նա։  Ա դա մեա նի մեծ փառքն իր շուրջ փա ռաց 
պայ քար /struggle for glory/ մը գոգ ցես յա րոյց գրա կան աշ խար հին 
մէջ»։ 31888ին Կ․ Պոլ սի հայ բե մում Շեքս պիր յան Օ թել լո յի նրա նշա
նա վոր դե րա կա տա րու մը հիաց րել էր բազ մա թիվ ան վա նի գրող նե րի 
ու մտա վո րա կան նե րի, այդ թվում՝ «գե ղեց կա տենչ հո գի լու սա թեւ» 
Թով մաս Թերզ յա նին, որ «խօ սե ցաւ գրա կա նու թեան ան ցե լոյն վրայ, 
ան ցեա՜լ  ա ւուրց վրայ՝ յորս «Ա դա մեան ի Թիֆ լիզ կ’ու ղար կէր՝ լի երկ
նա հա յեաց նա յո ւածք նե րով», անգ լիա կան ու գեր մա նա կան պոե զիա
յից կա տա րած «իր քա նի մ’ըն տիր բնագ րա հան թարգ մա նու թեամբք» 
հայտ նի, Շեքս պի րը բնագ րով ըն թեր ցած, Շեքս պի րի հա մազ գա յին 

1 Խմբ․, Երկրագունտ, 1886, թիւ 2, էջ 7071։
2 Նույն տեղում, էջ73։
3 Ե․, «Ադամեան», Երկրագունտ, 1888, թիւ 10, էջ 476։
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քննա դատ նե րը «թղթա տած», «հին հա յե րէ նի ու եւ րո պա կան ար դի 
ճո խա գոյն լե զո ւաց ու գրա կա նու թեանց» հմուտ Գառ նիկ Ֆնտքլ յա նին, 
«գե րա տարր հուրց քաջ հա ղոր դակն այն»  Լ ևոն Բա շալ յա նին․․․Ին քը՝ 
Ե ղիան, Ա դամ յա նին ա ռա ջին ան գամ ծա նո թա ցել էր Գ րի գոր Օտ յա նի 
շնոր հիվ, բայց՝ «ոչ ան ձամբ, այլ իր մէկ եր կին մէջ»։ « Դա րուց հրա շա
վէ պի հան ճա րահ րաշ բա նաս տեղ ծին պատ կերն էր այն իւ ղան կար, 
հի շում է նա։  Քան զի Ա դա մեան վրձին ալ կը գոր ծա ծէ։ Եւ Ա դա մեան 
նկա րած է Հիւ կօն ոչ ըստ դի պաց, այլ առ սքանչ ման, առ ե րախ տա
գի տու թեան․  քան զի Ա դա մեան ըն թեր ցած է Հիւ կօն»։ Ե ղիան վկա յում 
է այ նու հետև, թե «Ա դա մեան ոչ միայն կը հասկ նայ բա նաս տեղ ծու
թիւն, այլ եւ ինքն ալ, երբ վար իջ նէ թա տե րա բե մէն, կ’եր թայ հանգ
չիլ ի գիրկս Մու սա յին, որ ար ծա թա փայլ կայ լակ ներն իր քրտանց՝ կը 
փո խար կէ փափ կիկ բա նաս տեղ ծու թեանց։ Մու սա յից տա ճարն էր իր 
սրահն ալ, Օ տեան է ֆէն տիի սրահն»։ Ե ղիան ափ սո սան քով է նշում, 
որ փակ վել էր այլևս այդ տա ճա րը, քան զի Գր․ Օտ յա նը հե ռա ցել էր 
Կ․ Պոլ սից։ Ու հի մա, ստիպ ված էր ցավ ի սիրտ ար ձա նագ րել, թե «Երբ 
Բե րա եր թամ, թո ւի ինձ թէ թա փո՜ւր  է Բե րան։ Այս դա տար կու թիւնն, 
նկա րիչբա նաս տեղծդե րա սա նա պետն ո՞չ ա պա քէն ա ռա ւել քան ոչ 
զոք կը զգայ զայն․․․»։1

Ինչ վե րա բե րում է Ա դամ յա նա կան Օ թել լո յի՝ ներ կա յաց ման և դե
րա կա տար ման, Ե ղիա յի գնա հա տա կա նին, ա պա, ինչ պես շատ այլ 
դեպ քե րում, այս տեղ ևս ն րա վար քա գի ծը զերծ չէր շրջա պա տի /և 
նույ նիսկ հենց իր/ հա մար ո րո շա կի տա րօ րի նա կութ յու նից։ « Մինչ 
ա մեն ոք՝ մեր մայ րա քա ղա քին մէջ՝ մաս նակ ցիլ փու թաց մե ծա պայ
ծառ տա ղան դի մը մա տա կա րա րած ան հա մե մատ վա յե լից, խոս տո
վա նում է նա, ա ռաս պե լա կան տա րօ րի նու թեամբ մ’ես զիս դա տա-
պար տե ցի սոյն վա յել քէն զրկո ւե լու գե րախ տա բա նա կան վա յե լից»։ 
Եվ ո՞րն էր նման, ինչ պես ինքն է բնո րո շում, «ախ տա յա մառ անձ նազր
կու թեան» պատ ճա ռը․․․ Մա նա վանդ, թվում է, գեր մարդ կա յին լա րում
ներ էին հար կա վոր հան ճա րեղ դե րա սա նի խա ղին հետ ևե լու ներ քին 
մղու մը զսպե լու հա մար, քան զի՝ « Թա տե րա բե մին թնդիւնք մին չեւ իմ 
բարձր ա ռանձ նո ցիս մէջ ար ձա գանգ կը գտնէին, գրում է նա, այն 
ա ռիւ ծա տիպ կամ ա րե գակ նա տիպ Օ թէլ լօ յին բա նից ու նա յո ւա ծոց, 
ե՛ւ շարժ մանց ե՛ւ ան շար ժու թեան ա հե ղա շող ճա ռա գայ թից բեկ բեկ
մունք կը հաս նէին մինչ իմ մոր թոյս գե ղազ գա յիկ եւ կը խտղտէին 

1 Նույն տեղում, էջ 477478։
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զայն ներ թա փան ցիկ հեշ տու թեամբ․ զայ րա ցա սումն Մաւ րի տա նաց
ւոյն սի րոյ եւ նա խան ձու կրկնա հո սա նօք դժո խե ռանդն ա րիւնն՝ եր
կա րաձ գեալ ե րա կացս մէջ կ’ե ռար ու կը բոր բո քէր»։ Այն աս տի ճան, 
որ ինչ պես ստիպ ված էր խոս տո վա նել, «կը սպա սէի որ բա րե կամ մը 
գար, կամ մա նա ւանդ ո՜մն բա րե կա մու հի, եւ զիս ա զա տէ՜ր  այս հո գե
մաշ վա յել քէն զոր ես ան ձինս կը հայ թայ թէի՝ հե տե ւա նօք տա րօ րի նա
կու թեան ախ տին ո րով վա րա կեալ է նո րա րո ւես տա մոլ մաղ կա տիկ 
միտքս»։ Պարզ վում է, սա կայն, որ ինք նա ձաղկ ման նման վար քագ ծի 
բուն պատ ճառն այն էր, որ ցան կա նում էր «գա ղա փար մ’ու նե նալ ա՛յն 
տան ջա նաց վրայ, զորս կը կրեն ոս տա նիկ ըն տա նեաց ոս կե ծա ղիկ 
աղջ կունք, ոյք կա մո վին աշ խար հէ կը հրա ժա րին, մեր ժե լով զգա յա
րա նաց զգլխիչ հրա ւէր ներն, ի րենց ա ռա ւօտ ներն հեղ ձու ցա նե լով ի 
մա հար բոյց ստո ւերս մե նաս տա նին»։1 Այս տեղ հատ կան շա կան է եր
կու հան գա մանք․ նախ՝ այն, որ Ա դամ յա նի Օ թել լո յի, այ սինքն՝ բարձր 
ար վես տի վա յել քից զրկվե լը, ըստ էութ յան, հա վա սա րեց վում է «աշ
խար հէ», զգա յա կան «զգլխիչ հրա ւէր նե րէ» հրա ժար վե լուն, և  ա պա՝ 
ինք նազն նութ յան տա ռա պա լից սևե ռու մի մի ջո ցով ի րեն «տե սա նող 
դարձ նե լու» ռեմ բո յա կան դա վա նան քի ի րա գործ ման հնա րա վո րութ
յա նը։ 

Իսկ ի՞նչ է ար վես տը, ո՞րն է նրա էութ յու նը, չա փա նի շը։ Ի վեր ջո, 
ի՞նչ էր հաս կա նում Ե․ Տե միր ճի պաշ յա նը ար վեստ ա սե լով։

Կա րող ենք հաս տա տա պես ա սել, որ Ե ղիա յի հա մար նախ և  ա ռաջ 
այն զու գա հեռ վում է ներ դաշ նա կութ յուն հաս կա ցութ յան հետ։ Բայց, 
ըստ էութ յան, ի՞նչ է ին քը՝ ներ դաշ նա կութ յու նը, ո րին ձգտում է հա մա
պա տաս խա նել նոր ար վես տը։ Այս հար ցի պա տաս խա նը ևս Ե․ Տե
միր ճի պաշ յա նը ո րո նում էր եվ րո պա կան խո շոր մտա ծող նե րի ու ար
վես տա գետ նե րի մոտ։ Եվ ա հա, նա թարգ մա նում է Վիկ տոր Հ յու գո յի 
«գրա կան դա ւա նանքն եւ կամ Քեր թո ղա կան ա րո ւեստն հա մա րո ւօղ 
Գ րօ մո ւէլ մեծ ե ղե րա խա ղին հռչա կա ւոր Նա խա բանն», որն ան ծա նոթ 
էր դեռ «բա զում գրա սէր ազ գայ նոց», այն ձո նե լով «ող բա ցեալ բա նաս
տեղ ծին ժո ղովր դա կան վսեմ դիւ ցազ ներ գու թեան»՝ «Թշ վառ ներ»ի, 
«բազ մար դիւն» թարգ մա նիչ Գ րի գոր Չի լին կիր յա նին։2 Ծ րագ րա յին 
այդ գրութ յան մեջ մեծ տե սա բանբա նաս տեղ ծը ար վես տի, պոե զիա
յի զար գա ցու մը դի տար կում է մար դու և հա սա րա կութ յան պատ մա-

1 Նույն տեղում, էջ 475։
2 «Գրօմուէլի Նախաբանն», ԳԻՇ, 1885, տետր վեցերորդ, էջ 100101։
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կան բա րեշր ջութ յան ըն թաց քի՝ «աշ խար հի այն ե րեք մեծ շրջա նաց 
մէջ, որք են նախ նա կան ժա մա նակք, նախ նի ժա մա նակք, ար դի 
ժա մա նակք», ըստ ո րի ան խառն, «կու սա կան» տա ղին հա ջոր դում է 
դյու ցազ ներ գութ յու նը, ա պա նաև՝ ար դի շրջա նում՝ ներ քին բար դութ
յամբ, հա կա սա կա նութ յամբ բնո րոշ վող դրա ման, վե պը։ Ըստ Վ․ Հ յու
գո յի, այս նոր շրջա նին՝ «ար դի քա ղա քակր թու թեան», սնունդ տվո
ղը, այս պես կոչ ված, «նոր կրօնքն» է, «կա տա րեալ կրօնք», որ նաև 
«կրօնքն է ճշմար տու թեան», և  որ «ընդ մէջ իւր վար դա պե տու թեան 
եւ իւր պաշ տա ման՝ ամ րա պէս կը հաս տա տէ նա բա րո յա կանն»։ Այդ 
կրո նը «նախ, իբր ա ռա ջին ճշմար տութ յուն ներ՝ մար դոյն կ’ու սու ցա նէ 
թէ մարդն ու նի կեանք կրկին ապ րե լու․ կեանք ա ռօ րեայ եւ կեանք յա
ւէր ժօ րեայ», « Մարդն է կէտն հատ ման եւ հա սա րա կաց օ ղակն էա կաց 
կրկին շղթա յի մը՝ որ կ’ընդգր կէ հա մայն ա րար չու թիւնն․ էակք նիւ թա
կան եւ էակք ան նիւ թա կան, ա ռա ջինն սկսե լով քա րէն եւ հաս նե լով ի 
մարդն, երկ րորդն սկսե լով մար դէն եւ յան գե լով յԱս տո ւած»։1 Ու րեմն, 
եզ րա կաց նում էր բա նաս տեղ ծը, «Կր նա՞ր մարդ կա յին սիրտն՝ նոր 
կեր պա րի մը տակ չը տես նել ի րերն հա մայն, յոր մէ հե տէ Ա ւե տա րանն 
նմա ցոյց տո ւած էր հո գին՝ զգա յա րա նաց ընդ մէ ջէն, եւ աղ ցա ւոր ան
ցա ւոր կե նաց ե տեւ՝ կեանքն ե րա նա կան յա ւի տե նա կան»։2 Բա նաս
տեղ ծա կան միտ քը ևս, բնա կա նա բար, չէր կա րող չբա րեշրջ վել և 
«Ք րիս տո նէու թեան նման, նոր մու սայն՝ բարձ րա գոյն ու լայ նա գոյն 
տե սա կէ տով մը կը տես նէ զա մե նայն»։ Ո՞րն էր այդ նոր տե սա կե տը․ 
այն, որ « Կը զգայ թէ մարդ կօ րէն գե ղե ցիկ չէ ա մեն բան, թէ կայ տգեղն 
առ գե ղեց կին, տխեղծն առ շնոր հալ ւոյն, այ լան դակն յետ կոյս վսե
մին, չարն ընդ բար ւոյն, ստո ւերն ընդ լու սոյն․․․»։ Այ սինքն՝ աշ խարհն 
ու մար դը ա մեն ևին էլ միա տոն ու միան շա նակ կա տար յալ չեն։ Եվ, 
ըստ Հ յու գո յի, մար դը՝ մտա ծո ղը, ստեղ ծա գոր ծող ան հա տը կամ «նոր 
մու սայն», հարց է տա լիս ինքն ի րեն՝ «մար դո՞ւն ին կեր է զԱս տո ւած 
ուղ ղել», ա վե լին՝ «հուսկ ու րեմն ան կա տարն՝ ներ դաշ նակ ըլ լա լու մի-
ջո՞ցն է․․․»։3  Մեկ ու րիշ տեղ ևս Ե․ Տե միր ճի պաշ յա նը նկա տում է, թե 
«․․․ես, որ գրո ւա ծոցս մէջ ու րիշ կա նոն չեմ ճա նա չեր գրե թէ՝ բաց ի 
ներ դաշ նա կու թե նէն, պի տի գամ ա ւան դել քե րա կա նա կան կա նոն
ներ՝ որք հաս տա տո ւած են յա ճախ ի հե ճուկս ներ դաշ նա կու թեան»։  

1 «Գրօմուէլի Նախաբանն» /Շար․/, ԳԻՇ, 1885, տետր եօթերորդ, էջ 129130։
2 «Նույն տեղում, էջ 132։
3 «Գրօմուէլի Նախաբանն» /Շար․/, ԳԻՇ, 1885, տետր ութերորդ, էջ 148։
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ՊԵՏՐՈՍ ԴԵՄԻՐՃՅԱՆ

1Այս հար ցում նա, ի հար կե, հետ ևում էր նաև Գ րի գոր Օտ յա նին, ինչ
պես և խոս տո վա նում է հիշ յալ հրա պա րակ ման մեջ․ «Երբ՝ գրա կան 
ար տադ րու թեանցս վեր ջին ձեռք դնե լէ յե տոյ՝ կ’ըն թեռ նում զայնս, եւ 
ա կանջս՝ ա գահ ներ դաշ նա կու թեան/այս տեղ էլ տո ղա տա կում 
հղում է ա նում Լուկ րե տիո սին – Պ․Դ/ կ’ըլ լայ, կը յի շեմ Օ տեան է ֆէն
տիի խօսքն ի Վիս պատ, եւ կ’ը սեմ՝ Կար գը այս ան կար գու թեան մէջ 
է»։2  Ճա կա տագ րա կան այս կե տում է, ա հա, որ «մեծ քայլ մը կ’առ
նէ բա նաս տեղ ծու թիւնն․ ո րո շիչ քայլ մը, գրում է Վ․ Հ յու գոն, քայլ մը 
որ՝ երկ րա շար ժի մը ցնցման հան գու նակ՝ կը փո խէ մտա ւոր աշ խար
հի կեր պա րանքն հա մակ։ Կը սկսի բնու թեան հե տե ւիլ․ իւր ստեղծ
մանց մէջ՝ ա ռանց սա կայն շփո թե լու զայնս՝ կը սկսի խառ նել ի րա րու 
հետ ստո ւերն ու լոյսն, ան հե թեթն ու վսեմն, ա՛յլ բա ռե րով՝ մար մինն 
եւ հո գին, զգա յու թիւնն եւ ի մա ցա կա նու թիւնն․ ո րով հե տեւ կրօ նին 
սկզբնա կէտն՝ սկզբնա կէտն է յա ւէտ բա նաս տեղ ծու թեան։ Մի մեանց 
ա ռըն չա կան են ա մե նայն»։3

Այ սինքն՝ գե ղեցի կի հիմ քում դրվում է նախ և  ա ռաջ  հա մա պա-
տաս խա նութ յու նը բնութ յա նը, բնա կա նին, ին չը՝ իր հեր թին, հիմն
վում էր գի տութ յան նո րա գույն նվա ճում նե րի վրա։ Կեդ րո նա կան վար
ժա րա նի դա սա խո սութ յուն նե րից մե կում Ե․ Տե միր ճի պաշ յանն այն 
միտքն էր զար գաց նում, թե « Կեն դա նին մար դոյն ա ռա ջին աշ խա տա
կիցն եւ՝ կրնանք ը սել՝ ա ռա ջին ու սու ցիչն է․ ճար տա րա գոր ծու թիւն եւ 
ե րաժշ տու թիւն ի կեն դա նեաց կ’ու սա նի մարդն։ Այլ, ըստ ո րում կեն
դա նի նե րէն ա ւե լի բարձր կա րո ղու թեամբք օժ տեալ է, կը գե րա զան
ցէ վար պետ ներն։ Ըն դօ րի նա կող մ’է նախ, ա պա կ’ըլ լայ յօ րի նող»։ 
4Այդ պես, դա րե րի ըն թաց քում բա րեշրջ վե լով ու զար գաց նե լով իր 
բնա կան ու նա կութ յուն նե րը, «ստեղ ծա կան» կա րո ղութ յուն նե րը, նաև 
«ար տա քին աշ խար հին ներ գոր ծու թեամբ», մար դը կա տա րե լա գործ
վում և  աս տի ճա նա բար հե ռա նում է «բնա կան վի ճա կէն»։ Ու րեմն և՝ 
«հետ ևո ղու թեամբ Եւ րո պա ցի հե ղի նա կաց», Ե ղիան եզ րա կաց նում է, 
թե « Մարդս, կա տա րե լա գոյն կեն դա նի, ծնած չէ կա տա րեալ։ Կեանքն 
է, կամ ար դի բա ցատ րու թեամբ՝ կե նաց պայ քարն է որ մարդս մարդ 

1 «Համառօտ իմաստասիրական քերականութիւն» /Նախաբան/, ԳԻՇ, 1885, 
տետր հինգերորդ, էջ 9495։

2 Նույն տեղում, էջ 96։
3 «Գրօմուէլի Նախաբանն» /Շար․/, ԳԻՇ, 1885, տետր ութերորդ, էջ 148149։
4 Ե․, «Ընթացք գրագիտութեան», Երկրագունտ, 1888, թիւ 10, էջ 449։
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կ’ը նէ․․․»։1  Նույն կերպ՝ բնութ յան հետ ան դա դար շփում նե րի մեջ, շա
րու նակ բա րեշրջ վե լով, զար գա նումկա տա րե լա գործ վում է նաև նա
խա մար դու լե զուն․ «Ո՜հ, որ քան բա նաս տեղ ծու թիւն կայ նախ նա կան 
մարդ կու թեան կե նաց մէջ, ո գեշնչ ված բա ցա կան չում է Ե ղիան։  Եւ 
որ քա՜ն լաւ այն նախ նա կան ժո ղովր դոց լե զուն կը պատ կե րաց նէ բնա
կե ցիկ կեն ցա ղոյն բա նաս տեղ ծու թիւնն։ Երգ ու պար, սէր ու պայ քար, 
ո գո րում ու գիր կընդ խառ նում ընդ բնու թեան՝ կը կազ մեն, կը զար գաց
նեն, կը ճկեն ու կը ճո խաց նեն լե զուն, ուս տի եւ գրա կա նու թիւնն․․․»։2

« Յա մե նուստ յա րա ժամ կը շրջա պա տէ՝ տե սա նե լի կամ ան տես՝ 
գե ղե ցիկն զմեզ», մեկ այլ տեղ հաս տա տում է Ե․ Տե միր ճի պաշ յա նը։ 
Բ նութ յան ա մեն մի եր ևույթ, շար ժում իր ո րո շա կի ար տա հայ տութ
յունն է գտնում մար դու հո գում․ «բիւ րեղ մ’է հո գին, գրում է Ե ղիան, որ 
երկ նա յին ճա ճան չէ մը կը գու նա ւո րի, որ սի րա յին շուն չէ մը կ’ո րո րի, 
ուր կ’անդ րա դառ նան ե թե րին թրթռմունք, ուր ար ձա գանգ կը գտնեն 
բնու թեան բիւր ներ դաշ նա կու թիւնք։ /․․․/ Այդ ձայնք եւ այդ ե րանգք 
ի րենց ձայ նա շարն եւ ե րան գա շարն ու նին մարդ կա յին լե զո ւին մէջ, 
գե ղա րո ւես տից ու գե ղե ցիկ դպրու թեանց մէջ»։ Շատ դեպ քե րում այդ 
կա պը, թերևս, տե սա նե լի էլ չէ, բայց ի րա կա նում գո յութ յուն ու նի։ Ա հա 
թե ին չու, նրանց, ով քեր հա մա ձայ նութ յուն չէին տես նում « Մեր նիւ
թա վար ժա մա նա կին ար ձա կու նակ /prosaique/ ոգ ւոյն» և բա նաս տեղ
ծա կան վե րա զարթ նու մի միջև, Ե ղիան պա տաս խա նում էր հար ցու
մով՝ «Այլ մի թե չե՞նք սխա լիր, նիւ թա կան ար հես տին հետ ան հաշտ 
ե թէ նկա տենք ա րո ւեստն՝ ոյր ա ռար կան է գե ղե ցիկն»։ Հետ ևա պես, 
ըստ Ե ղիա յի, հեն վե լով նաև ար դի գի տութ յան հաս տա տում նե րի վրա, 
«կրնանք՝ ըն ծա յու թեան ու մա կա ծու թեան /ի մա՝ ա ռա ջար կի ու պա
հան ջար կի – Պ․ Դ․/ կրկին ճշմար տա չափ ի ձե ռին՝ վճռել թէ Ա րո ւես-
տին թա գա ւո րու թիւնն յա ւի տե նա կան է»։3

Ե ղիա Տե միր ճի պաշ յա նի ար վես տա գի տա կան հա յացք նե րի պար
զա բան ման տե սա կե տից կար ևոր է նրա մի բա նա խո սութ յու նը, ո րը, 
ինչ պես ինքն է նշում տո ղա տա կի ծա նո թագ րութ յամբ, Ա սիա կան ըն
կե րութ յան Տ նօ րէն Ժո ղո վը հանձ նա րա րել էր Ե ղիա յին, ո րը նա պետք 
է ար տա սա ներ « Մարտ 2ի լսա րան»ի ա ռաջ՝ «Ե թէ Հայ բա նա խօս
նե րէն մին ներ կայ չը գտնո ւէր ա նակն կալ ար գե լա նօք»։ Եվ քա նի որ 

1 Նույն տեղում, էջ 452։
2 Նույն տեղում, էջ 456։
3 Ե․, «Սփոփանք ռամկին», Երկրագունտ, 1888, թիւ 10, էջ 469։
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դա չէր պա տա հել, իսկ Ե․ Տե միր ճի պաշ յա նը, իր խառն ված քին հա մա
պա տաս խան, նա խա պատ րաստ վել էր ա մե նայն բա րեխղ ճութ յամբ, 
«ա նօ գուտ» չէր հա մա րել իր բա նա խո սութ յու նը հրա տա րա կել «Երկ
րա գունտ»ում։1  Կար ևո րա գոյն հար ցե րից մե կը ժո ղովր դի կյան քի 
բուն հարս տութ յու նը ստեղ ծող աշ խա տանք նե րի շար քում ար վես տի 
տե ղի, դե րի ու նշա նա կութ յան խնդիրն էր։ Բա նա վի ճե լով ֆրան սիա
ցի Ռաուլ Ֆ ռա րիի « Լա տի նե րէ նի խնդիր ներն /La question du latin/» 
գրքում ար տա հայ տած այն տե սա կե տի հետ, թե « Կան ա րո ւեստք 
ար տադ րա կան եւ ա րո ւեստք ա նար տադ րա կան», ընդ ո րում՝ 
« Հո ղա գործ, վա ճա ռա կան, ար հես տա ւոր, գոր ծա ւոր, ար հես տա
պետ, ի րենց աշ խա տու թեամբ կ’ա ւելց նեն հար կա ւոր, օգ տա կար 
կամ հա ճո յա կան ա ռար կա յից գու մարն», իսկ, ա հա, « Զի նո ւոր, քա
հա նայ, բժիշկ, քա ղա քա գէտ եւ օ րէնս գէտ ո չինչ կը յա ւե լուն երկ րին 
հարս տու թեան վրայ», Ե ղիան այդ ա մե նը հա մա րում է «ա նի մաստ» 
խոս քեր, գո չե լով՝ «Ո՜հ, Պա րոն Ռաուլ Ֆ ռա ռի՛, հրա մանքդ ֆռան սա
յի հա մալ սա րա նէն ըլ լա լովդ հան դերձ՝ տա կա ւին ճիշդ գա ղա փար մը 
չու նիս ո՛չ աշ խա տու թեանվ րայ, ո՛չ հարս տու թեան վ րայ։ /․․․/ Ուս
տի, ես որ Ֆ ռան սա կան հա մալ սա րա նին գրե թէ մէկ դուռ նէն մտած ու 
միւս դռնէն ե լած եմ միայն, գրում է նա, կը հա մար ձա կիմ ը սել քեզ թէ՝ 
աշ խա տու թիւ նը սո ւած բանն այն քան հա մեստ բան մը չէ․․․»։ Ներ
կա յաց նե լով իր տե սա կե տը աշ խա տութ յուն հաս կա ցութ յան շուրջ, Ե․ 
Տե միր ճի պաշ յա նը դի մում է ոչ միայն հայտ նի օ րի նակ նե րի, այլև ի րեն 
բնո րոշ պատ կե րա վոր խոս քի օգ նութ յա նը՝ աս վա ծի ա ռա վե լա գույն 
մատ չե լիութ յունն ա պա հո վե լու հա մար։ «Ա նոնք՝ որ միայն կ ’աշ խա
տին ըստ քեզ, գրում է նա, ա նոնք կը կա տա րեն ա մե նէն հա սա րակ 
աշ խա տու թիւնն։ Հ րա մանքդ գի տե՞ս, Տիար Ռաուլ Ֆ ռա ռի՛, թէ Բաս
դէօռ ի՞նչ կ’ը նէ․ քար չը կրեր, մաճ կամ մուրճ ալ չը շար ժեր, ա ռեւ տուր 
ալ չը ներ, գոր ծա րա նա պետ ալ  չ’է, վեր ջա պէս քու աշ խա տօղ  կո չած 
դա սե րէդ ոչ միոյն կը պատ կա նի․ սա կայն ես կ’ը սեմ քեզ, եւ տիե զերք 
հա մօ րէն կը հռչա կէն ար դէն, թէ Բաս դէօռ կ’աշ խա տի՝ բա ռին ըն դար
ձա կա գոյն նշա նա կու թեամբ», այն պես, ինչ պես աշ խա տում էին Ն յու
տո նը, Լայբ նի ցը, Ֆ րանկ լի նը, Լապ լա սը, Օգ յուստ Կոն տը․․․ Հատ կա
նշա կան է, որ իր այս տե սա կե տը հիմ նա վո րե լու հա մար Ե․ Տե միր ճի
պաշ յա նը պար տա դիր չէր հա մա րում հա մալ սա րա նա կան կրթութ յուն 
ու նե նա լու պայ մա նը։ « Կը տես նէ՞ք, գրում է նա, հա մալ սա րա նա կան 

1 Տէմիրճիպաշեան Ե․, «Կրթական խնդիր», Երկրագունտ, 1886, թիւ 4, էջ 145։
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չ’ըլ լա լով ես ձեզ նման, զձեզ հեր քե լու հա մար ոչ Ա դամ Ս միթն օգ նու
թեան կո չե ցի՝ որ պէս զի սահ մա նէ հարս տու թիւնն, եւ ոչ Տիւ նօ յէին 
դի մե ցի՝ որ պէս զի բա ցատ րէ աշ խա տու թիւնն․ հա սա րա կաց միտքն 
ինձ բա ւա կան ե ղաւ»։1 Ս րա նով Ե․ Տե միր ճի պաշ յա նը, ա սես, տա րի
ներ անց պա տաս խա նում էր նաև Հ․ Պա րոն յա նի « Հոս հո սի ձե ռա
տետ րում» իր հաս ցեին ար ված «մե ղադ րան քին»։ « Կը ներ կա յաց նեմ 
ձեզ պ․ Գ րա սէր Ա տոմն, որ Մա սի սի մէջ նոր կամ հին հրա տա րա կու
թիւն ներ քննա դա տե լու պաշ տօն կը վա րէ, գրում էր « Ձե ռա տետր»ի 
հե ղի նա կը։  Ճա շա կը կիրթ է, և քն նա դա տի մը հարկ ե ղած դրա մա
գլուխն ու նի․ բայց շատ ան գամ գիրք մը քննա դա տած մի ջո ցին կը 
սկսի իւր ցա ւե րը մե զի պատ մել։ Եր բեմն ալ ին քը խօ սած ա տեն Լիթ
րէն ալ խօս քի մէջ կը նե տո ւի։ Սա խօս քը չլմնցու ցած Վիք թօր Հիւ կօ, 
Վօլ թէռ, Լա մար թին, և  ու րիշ հա րիւ րա ւոր հե ղի նակ ներ, կու գան խօս
քին մէջ կը խառ նո ւին, այն պէս որ ըն թեր ցողն կը ստի պո ւի լռել․

 Կամ ա մենքդ ալ լռե ցէ՛ք, կամ մէ կիկ մէ կիկ խօ սե ցէ՛ք որ հասկ
նանք։ 

Քա նի քա նի ան գամ ներ ը սած եմ պ․ Գ րա սէր Ա տո մին․ «Պ․ Ա տոմ, 
թող տուր սա մար դե րուն օ ձիքն և դու խօ սե լիքդ ը սէ՛»։ /․․․/ Ին չո՞ւ հա
մար մտքին ուղ ղու թեա նը դէմ ապս տամ բիլ և  ըն թեր ցող ներդ չար չա
րել, ո՛ Ա տոմս․ շի տակ ճամ բադ գնա՛, ինչ հարկ կայ ա մեն քայ լա փո
խիդ մէյ մէկ հե ղի նա կի դուռն ափ առ նե լու»։2

Անդ րա դառ նա լով գե ղե ցի կի և  օգ տա կա րի փոխ հա րա բե րութ յան 
հար ցին, Ե․ Տե միր ճի պաշ յա նը՝ վկա յա բե րե լով Ա սիա կան ըն կե րութ
յան լսա րա նի հո վա նա վոր և Բե րա յի վար ժա րան նե րի վե րին հսկո
ղութ յունն ստանձ նած «վսե մա շուք Սեր վի չէն է ֆէն տիի» ա ռա ջար կը՝ 
«նա խակր թա կան սրա հէն զատ», եր կու բարձ րա գույն դա սա րան ներ՝ 
մե կը գե ղեցի կի /«Գ րա կան կրթու թիւն»/, մյու սը օգ տա կա րի /« Գործ
նա կան կրթու թիւն»/ ու սուց ման հա մար, ու նե նա լու մա սին, դարձ յալ 
հան դի մա նում է Ռ․Ֆ ռա րիին այն բա նի հա մար, որ նա՝ խոր հում է, թէ 
«դաս տիա րա կու թիւնն նպա տակ ու նե նա լու է միայն  կամ մա նա
ւան դ օգ տա կարն»։ «Այդ պէս խոր հելն, մեկ նա բա նում է Ե ղիան, ա յո՛, 
կը նշա նա կէ տգի տա նալ գի տու թեան, տգի տա նալ պատ մու թեան, 
տգի տա նալ ա մե նա պարզ ուղ ղա խո հու թեան պա հանջ մանց»։3 «Օգ

1 Նույն տեղում: 
2 Հոսհոս, «Իմ ձեռատետրս», Փորձ, Տփղիս, 1880,  թիւ 1112, էջ 125126։
3 Տէմիրճիպաշեան Ե․, «Կրթական խնդիր»․․․, էջ 152։
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տա կարն նպա տակ ու նե նալ պար տիմք կ ’ը սէք, գրում է նա, Այ
սու՝ բազ մաց հետ՝ կ’ան տե սէք Գի տու թիւնն, որ կը պա տո ւի րէ մեր 
բո լոր կա րօ ղու թեանց հա ւա սար զար գա ցումն»։ Հետ ևա պես և, ըստ 
Ե ղիա յի, «նպա տակ ու նե նալ պար տինք հա ւա սա րա պէս օգ տա կարն 
ու գե ղե ցիկն»։1 Եվ ա պա՝ դարձ յալ ու դարձ յալ շեշ տե լով, թե «բնու
թեան օ րէնքն է ներ դաշ նա կու թիւն, հա ւա սա րակշ ռու թիւն», հաս տա
տում է, թե, ու րեմն, « Պէտք է որ մեր տղա յոց ա ւան դեալ ուս մանց մէջ 
լի նի հա ւա սա րակշ ռու թիւն»։ Չ բա վա րար վե լով տե սա կան դրույթ նե
րով, Ե ղիան՝ լսա րա նի հա մար ա վե լի ըմբռ նե լի օ րի նակ նե րով փոր
ձում է ամ րապն դել իր հա մոզ մունք նե րը։ Կար ծում ենք, այդ հատ վածն 
ար ժե մեջ բե րել ամ բող ջութ յամբ՝ որ պես պատ կե րա վոր մտքի հրա
շա լի նմուշ ներ․ « Պէտք է որ մարդ կա րե նայ գոր ծա ծել եր կաթն իբ րեւ 
խոփ․ այլ եւ պէտք է որ մարդ կա րե նայ զայն գոր ծա ծել իբ րեւ գրիչ, 
իբ րեւ շղթայ ժա մա ցոյ ցին, իբ րեւ գնդա սեղ փող կա պին․ իբ րեւ ա ռար
կայ մը՝ յոր ա նուրջ մը, գա ղա փար մը կը մարմ նա նայ կը պատ կե րա
նայ։ Պէտք է որ մարդ քարն իւր ո տից պա տո ւան դան ը նէ․ այլ եւ պէտք 
է որ քա րին վրայ իւր խո հանքն ու տեն չանքն ար ձա նաց նէ։ Պէտք է 
որ գոր ծա րա նաց մէջ ազ նիւ փայ տե րով ու փղոսկ րով նո ւա գա րանք 
պատ րաս տո ւին․ այլ պէտք է միան գա մայն որ պատ րաս տո ւին նո ւա
գա ծուք, որք ձայ նե րով թարգ մա նեն հոգ ւոյն ա ւիւնն ու սրտին զգաց
մունքն․ պէտք է պատ րաս տո ւին ա կանջ ներ, որ պէս զի գնա հա տո ւին 
այդ նո ւագ ներն, որ պէս զի մար դիկ այդ նո ւագ նե րով յու զո ւին ու գե ղե
ցիկ գոր ծոց ե ռան դեամբ ձեռ նա մուխ լի նին»։ Եվ վեր ջա պես, իր տե
սա կե տը նշված հար ցի շուրջ Ե ղիան եզ րա փա կում է հետև յալ ամ փո
փիչ խոս քե րով՝ «Ա յո՛, պէտք է հո ղա գործն, եւ պէտք է դաս տիա րակն․ 
ո րով հե տեւ ոչ միայն հա ցով, այլ եւ ճշմար տու թեամբ կ’ապ րի մարդ․ 
պէտք է ար հես տա ւորն, այլ եւ պէտք է ա րո ւես տա գէտն․ իսկ բժիշկն, 
ե թէ ա ւե լորդ է այն, դաս տիա րակն ալ ա ւե լորդ է, եւ ին չու չ’ը սենք թէ 
կեանքն ալ ա ւե լորդ է․․․»։2

Մեկ այլ ա ռի թով, ար ձա գան քե լով Սամ սոն Չեր քեզ յա նի Բաք վից 
ու ղար կած «Թղ թակ ցութ յան» մեջ ար ված դի տո ղութ յա նը, ո րով ար դի 
ժա մա նա կի պա հանջ նե րի տե սա կե տից կաս կա ծի տակ էր առն վում 
Հո մե րոս թարգ մա նե լու անհ րա ժեշ տութ յու նը, Ե․ Տե միր ճի պաշ յա նը 
տո ղա տա կում ծա նո թագ րում է․ «․․․եր բեք ա նօ գուտ չէ մեզ հա մար Հո

1 Նույն տեղում, էջ 151։
2 Նույն տեղում, էջ 152153։
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մե րի  թարգ մա նու թիւնն»՝ իր այդ տե սա կե տը հիմ նա վո րե լով նրա նով, 
որ «Ազ գի մը կա րօ ղու թիւնք պէտք է հա ւա սա րա պէս մշա կո ւին․ պէտք 
է  յա ւէտ  օգ տա կա րին զու գել գե ղե ցիկն»։1

Վեր ջա պես, գե ղե ցի կը ա մե նա սերտ հա րա բե րութ յան մեջ է ոչ 
միայն օգ տա կա րի, այլև ճշմար տի հետ։ Բ նո րոշ է, որ Ըն թեր ցո ղի ու 
Խմ բագ րի երկ խո սութ յուն նե րից մե կում, մի բան, որ Ե ղիա Տե միր ճի
պաշ յա նի սի րած գրա կան հնարք նե րից էր, Ըն թեր ցողն, ի վեր ջո, հան
գում է այն եզ րա կա ցութ յան, որ վար պե տո րեն ներշն չում է նրան Խմ
բա գի րը․ «Ա յո՛, իմ ալ փա փաքս ադ է, խոս տո վա նում է նա, տղաքս 
կ’ու զէի որ Հայ ըլ լա յին, ա ռողջ  Հա յեր ըլ լա յին, տնտե սօղ  Հա յեր ըլ լա
յին, Հա յեր ըլ լա յին՝ որ ճիշդ ծա նօ թու թիւն ներ ու նե նա յին ի րաց վրայ, 
որ չա փա ւո րու թեամբ սի րէին  Գե ղե ցի կը՝ որ Ճշ մար տին մէջ պա րու-
նա կո ւած է, որ Ճշ մա րի տէն ան բա ժան է․․․»։2

Ե ղիա Տե միր ճի պաշ յա նի գե ղեց կա գի տա կան հա յացք նե րում հե
տա զո տող նե րի կող մից, թերևս, ա մե նա խո ցե լի կե տե րից մեկն է դի
տարկ վել գե ղե ցի կի ու բա րո յա կա նի փոխ հա րա բե րութ յան խնդի րը։ 
Մի նաս Չե րա զի կար ծի քով, Ե ղիա յի գրա կա նու թիւ նը, «թէեւ ընդ հան
րա պէս գե ղե ցիկ ու խո րա խոր հուրդ», ա ռաջ նորդ վե լով «ա րո ւեստ 
վասն ա րո ւես տի» տե սութ յամբ, «հի ւան դոտ է սա կայն ու ջլա տիչ»։3 
Տի րան Չ րաք յա նը /Ինտ րա/, ա վե լի լայ նաց նե լով շրջա նա կը, գրում է, 
թե «Ե ղիա Տէ միր ճի պա շեան «ա րո ւեստն ա րո ւես տին հա մար» սխալ 
սկզբուն քը կը թո ւի փո խադ րած ըլ լալ մտքի ընդ հա նուր կեան քին մէջ, 
մտա ւո րա կա նու թիւն՝ մտա ւո րա կա նու թեան հա մար․․․»։ 4Այս խնդրի 
շուրջ իր տե սա կե տը, սա կայն, Ե ղիան բա վա կան հստակ շա րադ րել 
է մտե րիմ ըն կե րո ջը՝ Ռե թեոս Պեր պեր յա նին /«առ Հ րա չեայ»/ ուղ ղած 
մի գրութ յան մեջ, ո րը կրում է « Խոս տո վա նու թիւնք» բնո րոշ խո րա
գի րը։ « Զի՛, թէեւ յա ւէտ սի րա հար ձե ւին որ քան մտա դիր ի մաս տին․ 
թէեւ յա ւէտ ու շա դիր բա ռե րու դիր քին, բա ռից ընտ րու թեան ու պար
բե րու թեանց ներ դաշ նա կու թեանց, գրում է նա, սա կայն մերթ կա-
մա՜ւկ’ան տե սեմ fondն  եւ մի միայն կը տես նեմ formն, որ պէս Հ րա
չեայ կ’ը սէ ֆռան սա խառն հայ կա բա նու թեամբ։ Երկ բա յու թեան, յո ռե

1 Տե՛ս Երկրագունտ, 1886, թիւ 6, էջ 249։
2 Ե․, «Ազգային կրթութիւնն եւ Հայ ընկերութիւնն», Երկրագունտ, 1886, թիւ 9, էջ 

398։
3 Չերազ Մ․, Կենսագրական միւսիոններ, Ամբողջական երկեր, թիւ Գ, Փարիզ, 

1929, էջ 32։
4 Չրաքեան Տ․, «Ռ․ Յ․ Պէրպէրեան, գրագէտ», Ոստան, Կ․ Պոլիս, թիւ 4, էջ 860։
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տե սու թեան, յու սա հա տու թեան ժա մուց մէջ, ա յո՛, դառն հա ճոյք մը կը 
զգամ հայ հո յե լով կոչ մանս դէմ,մա տե նագ րի ճշմա րիտ ու վեհ կոչ ման 
դէմ, որ կը պա հան ջէ –  ա րո ւեստ վասն բա րո յա կա նիեւ ո՛չ ա րու
եստ վասն ա րո ւես տի։ Ա՜հ, մի թէ ցան կա լի չէ՞ր ինձ՝ դրօշ մ’ու նե
նալ, դա ւա նանք մ’ու նե նալ, մարդ կու թեան ա պա գա յին վրայ հա ւատք 
մ’ու նե նալ ան սա սան։ Այլ ո՞վ է որ յա ւէտ լա ւա տես ըլ լայ, երբ այն քա՜ն 
լա լու բա ներ իր շուր ջը կը տես նայ»։1  Նա խոս տո վա նում է, թե հո ռե
տե սութ յան նման «մա հա ցու» պա հե րին կամ ժա մե րին է միայն, որ 
«կը խա ղամ գա ղա փար նե րուն և  ի մաս տա սի րա կան ճշմար տու թիւն
նե րուն հետ», ինչ պես « Լորտ Պայ րըն դառ նա ցեալ՝ դառն ա լեաց հետ 
տրտմա բա՜ր կը խա ղար» և  կամ՝ «Ան տար բեր ի մաս տին, կը շա րեմ 
բա ռերն ի րա րու քով՝ ե րաժշ տա կան խա զե րու կեր պով․ չար չա րե լով 
զա նոնք, վա նե լով մին եւ ըն դու նե լով միւսն, յա ճախ կոպ տու թեամբ 
վա նածս վերս տին խան դա ղա տու թեամբ ըն դու նե լով եւ իր հա մա
հնչիւն հա մա կիր մէկ բա ռին քով փափ կու թեամբ զե տե ղե լով․․․»։2

Պաշտ պա նե լով ոչ միայն ի մաս տա սի րութ յան, գի տութ յան ու ար
վես տի, այլև վեր նա շեն քա յին այդ եր ևույթ նե րի և  ըն կե րութ յան, ինչ
պես ինքն էր սի րում կրկնել, նյու թա կան հարս տութ յան միջև ներ քին 
խոր քա յին կա պե րի գո յութ յան գա ղա փա րը, Ե ղիա Տե միր ճի պաշ յանն 
այն ևս դի տար կում էր բա րեշր ջութ յան բնա կան ընդ հա նուր օ րեն քի 
տե սանկ յու նից։ « Հին դա սա կան որ պէս նոր դա սա կան մա տե նագ
րաց մէջ՝ որք ար դէն հին են մեզ նկատ մամբ, գրում է նա, յոյժ ցան ցա
ռա կի կ’ե րե ւի Քա ղա քա կան Տն տե սու թեան ար մատ հա մա րո ւօղ 
Հարս տու թիւն բառն․ ո րով հե տեւ գռե հիկ բառ մը կը հա մա րո ւէր այն․ 
ո րով հե տեւ Հարս տու թիւնն ան հաշտ ընդ հան րա պէս կը նկա տո ւէր 
ընդ Բա րո յա կա նու թիւնն․ ո րով հե տեւ Ա ւե տա րանն՝ Հարս տու թեան 
դէմ փա կած էր խստիւ Երկ նից ար քա յու թիւնն ․ո րով հե տեւ –  ի՜նչ գիտ
նամ – Գե ղե ցիկն, որ կը թո ւէր վախ ճանն ըլ լալ մա տե նագ րու թեան, 
բո լո րա մերկ՝ այ սինքն ան հա րուստ՝ կը կեր պա րա նո ւէր Ա թի նեան 
ար ձա նա գոր ծու թեան գլուխգոր ծո ցին վրան»։ «Ֆ ռան սա կան մա տե
նագ րու թեան մէկ հրա շա կերտն» հան դի սա ցող « Պէռ նար տէն տը Սէն 
Բիէ ռի Պող եւ Վիր գի նիա»ի օ րի նա կը բե րե լով, ընդգ ծում է, որ նույ
նիսկ «սէր եւ բնու թիւն» պան ծաց նող այդ եր կում «միայն ա նի ծո ւե լու 
հա մար՝ Ըն կե րու թիւն եւ Հարս տու թիւն կը յի շո ւին միաս նա բար»։ 

1 «Խօստովանութիւնք», ԳԻՇ, 1883, տետր Թ, էջ 165166։
2 Նույն տեղում, էջ167։
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Այդ պի սով, մինչև իսկ «ժո ղովր դա կան ե ղած դա սա կան մա տե նի մը 
մէջ, եզ րա կաց նում է Ե ղիան, կ’ա նի ծո ւին Ըն կե րու թիւնն՝ որ ար դիւ-
նա րար եւ ար դիւնք է միան գա մայն քա ղա քակր թու թեան, եւ Հարս-
տու թիւնն՝ որ ա րո ւես տից ու գի տու թեանց ծնօղ ու ծնունդ է միան-
գա մայն»։1  Դի մե լով իր սի րած բա ռա խա ղի հնար քին, նա նույ նիսկ 
ա ֆո րիս տիկ ձևա կեր պում է ա նում, թե « Հարս տու թեան սկզբնա ւո
րու թիւնն Ըն կե րու թեան սկզբնա ւո րու թեան հետ ժա մա նա կա կից է․ 
Հարս տու թեան մե ծու թիւնն Ըն կե րու թեան հո ծու թեան հետ հա մե մա
տա կան է»։2  Պատ մա կան ան խու սա փե լի ըն թացք է դա, ըստ Ե ղիա յի, 
ո րը նյու թա կա նից և  անձ նա սի րութ յու նից տա նում է դե պի բա րո յա
կանն ու այ լա սի րա կա նը․ «Անձ նա սի րու թեան ըն դար ձա կումն ա՛յն է 
թէ, մարդն՝ նախ ինք նա սէր՝ աս տի ճա նաւ ըն տա նե սէր, ցե ղա սէր, ազ
գա սէր, մար դա սէր, ի մի բան որ քա՛ն ինք նա սէր /Egoiste/ ի բնէ՝ նոյն
քա՛ն այ լա սէր /Altruiste/ կ’ըլ լայ հետզ հե տէ․․․»։3  Քան զի, ըստ Ե ղիա
յի՝ «այս է, /․․․/ բնու թեան ան փո փոխ օ րէնքն»։4 Այ սինքն՝ « Նիւ թա կան 
նախ, եւ ա պա նիւ թա կան ու միան գա մայն բա րո յա կան հարս տու-
թեան տի րա նա լու կը մղո ւի մարդն, նախ անձ նա սի րա կան զգա ցու
մէն շար ժեալ, եւ ա պա միան գա մայն անձ նա սի րա կա նեւ այ լա սի
րա կանզ գա ցում նե րէն դրդո ւե լով՝ երբ բա ւա կան զար գա նայ միտքն 
եւ հա մե րաշ խու թեան /Solidarité/ գա ղա փա րին ծնունդ տայ»։ Ա հա 
թե ին չու, նա ի րեն ի րա վունք էր վե րա պա հում՝ իբրև «կեն դա նի մա
տեան», «հմա յե լով հրա հան գել» իր ու սա նող նե րի «մա տաղ միտքն», 
«որ պէս եւ ու սում նա կա րօտ հայ ե րի տա սար դու թեան»՝ ըն թեր ցե լու ոչ 
թե «յուշ կա պա րի կի մը նման» միտք ն ի րենց մեջ «կեն դա նա ռոյգ ե րի
տա սար դու թիւնն» մա հաց նող մատ յան նե րը, ո՛չ թե «ա լեաց եւ օ դա յին 
ոգ ւոց, այլ մար դոց եւ կեն դա նի հոգ ւոց կեն սա ւէտ ու փրկա ւէտ ըն կե
րու թիւնն» պատ կե րող ար դիա կան եր կե րը։5

Ա վե լին՝ Ե ղիա Տե միր ճի պաշ յա նի կար ծի քով, գե ղե ցի կի ու բա րո յա
կա նի հա րա բե րութ յան մեջ ա ռա վե լութ յու նը նույ նիսկ բա րո յա կա նինն 
է, քան զի, ինչ պես նշում է «սի րե լի եւ մե ծա նուն բա րե կամ» Պո ղոս 
Պառ նաս յա նի կնոջ մահ վան կա պակ ցութ յամբ նրան հղած նա մա
կում, « Վա ղան ցիկ է բնա կան գեղն․ այլ եւս քան զեւս կ’ա ճի բա րո-

1 «Ընթացք քաղաքական տնտեսութեան», ԳԻՇ, 1883, տետր ԺԲ, էջ 225226։
2 Նույն տեղում, էջ 227։
3 Նույն տեղում, էջ 231։
4 Նույն տեղում, էջ 229։
5 Նույն տեղում, էջ 227228։
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յա կան գե ղեց կու թիւնն․ եւ կը պա տա հի թէ, հրա շա գեղ կին մը նո ւազ 
ար տա սո ւաց եւ ող բոց կ’ար ժա նա նայ քան կին մը՝ ո րոյ միակ օ ժիտն 
էր սի րա հա րուստ իւր սիրտն»։1

Ա վե լի քան մեկ տաս նամ յակ անց՝ 80ա կան նե րի իր գե ղեց կա գի
տա կան հա յացք նե րը Ե․ Տե միր ճի պաշ յանն ամ փո փում է « Բա րեշր ջու
թիւն գե ղեց կին» ծրագ րա յին հոդ վա ծում՝  ա ռա վել ամ բող ջա կա նո րեն 
ու հա մա կարգ ված շա րադ րե լով իր տե սա կետ նե րը գե ղեց իկի՝ ա վե լի 
ճիշտ՝ ընդ հան րա պես ար վես տի, մար դու գե ղա գի տա կան ձգտում
նե րի սկզբնա վոր ման և զար գաց ման ըն թաց քի, տար բեր շրջա փու
լե րի, բա րեշր ջութ յան վե րա բեր յալ։ Հաս տա տե լով, որ « Գե ղե ցիկն ալ 
իր բա րեշր ջու թեան մէջ կ’եր թայ պար զա գոյն հա մա սե ռա գոյն ձե ւե րէն 
ու բա ցա գոյն բո ցա գոյն գոյ նե րէն՝ բազ մա յօ դա գոյն ձե ւե րու եւ ա ղօ
տա գոյն մե լա նա գոյն /մե լան բառն ա՛յն նշա նա կու թեամբ զոր ու նի 
մե լա մաղ ձու թեան մէջ/ գոյ նե րու», նա փոր ձում է ներ կա յաց նել, թե 
ո րոնք են «Ա րո ւես տին նա խա տի պարք ժա մա նա կի կամ բա րեշր ջու
թեան կար գաւ»։2 Ըստ այդմ, գե ղե ցի կի ա ռա ջին ար տա հայ տութ յուն
նե րը՝ Րիկ Վե դան ու Աստ վա ծա շուն չը, «որ պէս ա մեն ազ գաց ա ռա ջին 
եր գիչ նե րուն» բա նա ւոր /«գրիչ կա ղա մար իսկ չու նի»/ ինք նա բուխ 
հո րին վածք ներ, հատ կանշ վում էին հե ղի նակ նե րի ինք նա մո ռաց ան
կեղ ծութ յամբ ու «ներշն չուն յափշ տա կու թեամբ»։ Մար դու և բ նութ
յան կա պը դեռևս այն քան ան մի ջա կան է, որ դրան ցում «բնու թիւնն 
ուղ ղա կի՛ կը ցո լա նայ»։ Զար գաց ման հա ջորդ փու լում, ո րի գա գա թա
յին ար տա հայ տութ յուն ներն են Ռա մա յա նան և Ի լիա կա նը, ար վես տի 
երկն ար դեն ա ռա վել ամ բող ջա կան կա ռույց է, որն ու նի սկիզբ ու վերջ, 
ո րո շա կի ներ քին հա մա չա փութ յուն կամ ներ դաշ նա կութ յուն։ Թեև չի 
խզում կա պը երկ րի հետ, բայց նաև ձգտում է դե պի եր կինք։ Ե ղիա
յի պատ կե րա վոր ար տա հայ տութ յամբ՝ այլևս «ոստ մը չէ ծաղ կա հա
րուստ, այլ ծառ մը՝ ոս տա հա րուստ»։ Այն ար դեն ա վե լի զար գաց յալ, 
ա վե լի կա տար յալ է՝ զա նա զա նա վոր յալ, շա րա կարգ յալ կամ շա րագր
յալ, ա վե լի գի տակ ցա կան ու ար վես տակ յալ՝ սա կայն գու նա գե ղութ
յան, ներշն չու մի ու թրթռու մի նվազ ման հաշ վին։ Պատ կերն այս տեղ 
ա ռա վել ման րա մասն յալ է ու մերթ նրբե րանգ յալ, իսկ հա մա չա փութ
յու նը՝ ա վե լի ներ քին։ Դ յու ցազ ներ գա կը հետ ևում է որ ևէ գոր ծո ղութ

1 «Առ Մեծ․ Պօղոս էֆէնտի Պառնասեան», ԳԻՇ, 1886, տետր իններորդ, էջ 166։
2 Տէմիրճիպաշեան Ե․, «Բարեշրջութիւն գեղեցկին», Մասիս, 1901, թիւ 11, էջ 166։
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յան կամ գոր ծո ղութ յուն նե րի, ոչ թե պա րի կամ պատ րան քի։ Գոր ծա
րա նա ւո րու թեան բո լոր պայ մանք կը միա նան»։1

Սա կայն բա րեշր ջութ յու նը ուղ ղա գիծ՝ «վե րե լա կան» ըն թացք չէ։ 
Եվ դրա ցայ տուն ա պա ցույ ցը գե ղե ցի կի զար գաց ման ի րեն ժա մա նա
կա կից փուլն է՝ 18րդ դա րա վեր ջի ու 19րդ դա րասկզ բի ար վես տի և 
գ րա կա նութ յան ու րույն բնույ թը, ուր իշ խում է․․․տ գե ղը, իբրև գե ղե-
ցի կի բա րեշր ջութ յան արդ յունք։ Պատ ճառն այն է, որ ինչ պես ար դեն 
նշվել է, փոխ վել է ժա մա նա կը, փոխ վել է մար դը։ Պայ քա րի թա տե
րա բե մը դրսի աշ խար հից տե ղա փոխ վել է մար դու հո գու մեջ՝ « Չա
փա հաս մարդն յո ռե տես ե ղած է․ խոր հուր դը կը գրա ւէ իր հո գին․․․»։ 
Ան ցել են միջ նա դար յան վար դի ու բլբու լի հով վեր գա կան ժա մա նակ
նե րը։ Եվ րո պա կան և հատ կա պես ֆրան սիա կան ռո ման տիզ մի, սեն
տի մեն տա լիզ մի, ա պա նաև սիմ վո լիզ մի գրա կա նութ յու նը բռնված է 
հո գե կան պայ քա րի, ներ քին դրա մա յի տեն դով։ Դ րա մա յի ժան րը բա
ցա հայ տում է ևս մի օ րի նա չափ եր ևույթ գե ղար վես տա կան մտա ծո
ղութ յան մեջ՝ «․․․մտա ծու մին նա ժիշ տը կ’ըլ լայ ե րե ւա կա յու թիւնն, որ 
յա ւէտ հրա պու րե լու դե րը կը կա տա րէ՝ այլ եւ մտա ծու մին կը ծա ռա յէ 
յա ւէտ»։ Ա վե լին՝ «․․․ մու թը ճիշդ լոյ սին պէս տե սա նե լի՝ այ լեւ ոչ նո ւազ 
ի մա նա լի /ide՛al/ հրա պոյր ներ ու նի, ո րոնք հո գին այ լա պէս կը գրա ւէն 
քան լու սոյն հրա պոյրք»։ Դարձ յալ շատ դի պուկ պատ կե րա վոր ար
տա հայ տութ յամբ Ե ղիան ձևա կեր պում է, թե «Ան ծայ րա ծիր ով կիա
նո սը կը փոքր կա նայ գլխոյն քով նա ւա բե կեալ մար դո՛ւն, որ հոն կը 
սու զո ւի»։ Մարդն իր շուր ջը այլևս չի տես նում «մար դեր, այլ ու րո ւա
կան ներ՝ Իպ սէ նի ան ձին նման»։ Բեր վող օ րի նակ նե րը ևս բ նո րոշ վում 
են ներ քին խոր հա կա սա կա նութ յամբ՝ « Գան կին մէ ջէն հրեշ տա կա յին 
մե ղե դի կ’ընդլ սո ւի, վհին յա տա կէն՝ ա նաս տո ւա ծի ա ղօ՜թք»։ Ընդ հան
րաց նե լով դի տար կում նե րը, Ե ղիան այն հետ ևութ յանն է հան գում, 
որ դրա ման, թերևս, «չա փա հաս այդ դան դաղ մար դուն» ստեղ ծած 
գրա կան սեռն է, որ ի մի է ձու լում աշ խար հըն կալ ման եր կու բևեռ նե
րը՝ ող բեր գութ յունն ու կա տա կեր գութ յու նը, «ո րոնք գրա կա նու թեանց 
երկ րորդ շրջա նէն կը սկսին ծաղ կիլ ար դէն»։2 Ինչ վե րա բե րում է գրա
կան ար վես տի եր րորդ փու լը նշա նա վո րող բա նաս տեղ ծութ յանն ու 
վե պին, ա պա, ըստ Ե ղիա յի, այդ ժան րե րը լա վա գույնս գո հաց նում են 
բա րեշր ջութ յան ներ քին տրա մա բա նութ յամբ ներ կա յաց վող զա նա

1 Նույն տեղում, էջ 166167։
2 Նույն տեղում, էջ 167։
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զա նա վոր ման, կա պա կից մա սե րի ո րո շա կի ար տա հայ տութ յան պա
հանջ նե րին։

Իսկ ի՞նչ է սպաս վում ա պա գա յում, ո րա կա կան ի՞նչ հատ կա նիշ
նե րով է բնո րոշ վե լու ար վես տի, գրա կա նութ յան զար գաց ման հա ջորդ՝ 
չոր րորդ փու լը։ Այս հար ցին Ե ղիան ո րո շա կի պա տաս խան չու նի՝ « Թէ՛ 
մա տե նագ րու թեան կամ Ա րո ւես տին նկա րա գիրն ի՛նչ պի տի ըլ լայ այդ 
շրջա նի մէջ՝ ոչ ոք կրնայ զայն այժ մէն ճշտագ րել», գրում է նա՝ նշե լով, 
որ, թերևս, մթութ յունն ա վե լի թանձ րա նայ և կամ գրա կա նութ յու նը 
վե րա դառ նա իր նախ նա կան պայ ծա ռութ յա նը՝ «լա ւա տես ի մաս տա
սի րու թեան ա ւիւ նա լից մէկ հա կա գոր ծու թեամբն»։ Բայց ինչ էլ լի նի, 
Ե ղիա յի հա մոզ մամբ, բո լոր գրա կան սե ռե րը հա վա սա րա պես պի տի 
մշակ վեն՝ բնա կան ընտ րութ յու նը թող նե լով ժա մա նա կի վճռո րոշ գոր
ծո նի ազ դե ցութ յա նը։

Այ նո ւա մե նայ նիվ, դա տո ղութ յուն նե րի այս շղթա յի մեջ Ե ղիան 
ա նում է նաև մի դի տար կում, ո րը շատ կար ևոր է հենց իր՝ Ե ղիա Տե
միր ճի պաշ յա նի, անձն ու գոր ծը ճիշտ ըմբռ նե լու և գ նա հա տե լու հա
մար։ Նա գտնում է, որ գրա կա նութ յան ու ար վես տի բա րեշր ջութ յան 
պատ մա կան ըն թաց քի հետ մեկ տեղ, «պի տի գտնո ւին միշտ ա պա-
ժա մա նակ մա տե նա գիր նե ր ո րոն ց իս կա պէս բնու թե նա պաշտ կամ 
իս կա պէս մար դա սէր միա միտ հո գին նա խաշ խար հեան պայ ծա ռե
րանգ ցո լա ցում մ’ու նե նայ ի րենց այ լա զան ար տադ րու թեանց մէջ, 
պայ ծա ռե րանգ ու թա փան ցիկ՝ ո ճոյ թէ՛ մտքի կող մա նէ»։1

Գ րա կան քննա դա տը։
Բա ցի տե սա կան հար ցադ րում նե րից, Ե ղիա Տե միր ճի պաշ յանն իր 

լրագ րո ղա կան գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում, բնա կա նա բար, զբաղ
վում էր նաև գրա կան ըն թաց քի, գրա կան ա ռան ձին հրա տա րա կութ
յուն նե րի, գրող նե րի ու նրանց ար տա հայ տած կար ծիք նե րի նկատ
մամբ իր վե րա բեր մուն քի, կարճ ա սած՝ գրա կան քննա դա տութ յան 
հար ցե րով։ Ճիշտ է, դա այն քան էլ սրտա մոտ չէր ի րեն։ Մի ա ռի թով 
նա նույ նիսկ ան կեղ ծո րեն խոս տո վա նում է, թե «բա նաս տեղ ծու
թեանց վրայ գրե լէ հեշ տա գոյն է հոգ ւոյս բա նաս տեղ ծու թիւն գրել»։ 
Եվ դա հիմ նա վո րում էր ստեղ ծա գոր ծա կան իր խառն ված քի ա ռանձ
նա հատ կութ յամբ՝ «Ինձ՝ ա զա՜տ հո գի՝ հող մա վար գնա լու մա նա ւանդ 
սահ մա նեալ՝ ա պա քէն ծանր է կա սիլ, անդ րա դառ նալ հող մոյն ու րոյն 
ու րոյն նշա նա կե լու գրով ու թղթոյն վրայ հաս տա տե լու», գրում է նա՝ 

1 Նույն տեղում, էջ 168։
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ի պա տաս խան «Ս փո փանք ռամ կին» իր բա նաս տեղ ծա կան ժո ղո վա
ծո ւի մա սին կար ծիք հայտ նե լու Միհ րան Հով հան նիս յա նի խնդրան
քին։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, չցան կա նա լով մեր ժել հե ղի նա կին, տե ղե կաց
նում է, թե «պի տի ջա նամ բա րե կա մա կան իղձդ լնուլ», միայն թե այն 
վե րա պա հութ յամբ, որ «նե րո ղա միտ պի տի լի նիս ան շուշտ, ե թէ հա
րե ւան ցի իմն կա տա րեմ ա՛յն գործն, ում հա մակ րու թիւն չու նիմ, յում
մէ հրա ժա րած եմ Մա սի սօ րա թեր թին օ րե րէն ի վեր»։1 Մեկ այլ տեղ, 
անդ րա դառ նա լով Աղ․ Փա նոս յա նի « Շո ղեր եւ ցօ ղեր» ժո ղո վա ծո ւի 
մա սին Ծ․ վար դա պետ Մ․ Օր ման յա նի նա մա կին, դրվա տա կան գնա
հա տա կան նե րին և « Նոր Քեր թող» ո րա կե լուն, ա ռար կում է նրան՝ 
նրբո րեն նկա տե լով, որ այն քան էլ ճիշտ չէ, «թէ Փա նո սեան է ֆէն տիի 
բա նաս տեղ ծու թիւնք միայն  ան ձանձ րոյթ կը կար դա ցո ւին այ սօր, 
երբ կը թրթռան քնարք Թով մաս Թէր զեա նի, Ռե թէոս Պէր պէ րեա նի, Սե
թեան եղ բարց եւ այլ ոչ նո ւազ ներշն չեալ ու քա ջա րո ւեստ քեր թո ղաց»։ 
« Բարձր Հա յոց Ա ռաջ նորդն, ան տա րա կոյս իւր բազ մա թիւ զբաղ մանց 
պատ ճա ռաւ, գրում է նա, չը կրնար ըն թեռ նուլ մեր բո լոր գրա գի տաց 
ար տադ րու թիւնքն՝ որ քան ալ սա կա ւա թիւ ըլ լան․ այս պատ ճա ռաւ 
ալ պի տի նե րո ւի՜ն Նո րին Գե րա պա տո ւու թեան ա պա գայ յան դո՞ւգն 
– չը սենք ա նի րաւ – դա տաս տանքն ի վե րայ գրա կան եր կոց եւ գրա
գի տաց»։ Այ նու հետև, խոս տո վա նե լով, թե իր «պաշ տօ նին բեր մամբ» 
է ծա նո թա նում « Հայ գրա կա նու թեան ու գրա գի տաց պատ կան ա մե
նայն ի րաց», ար տա հայ տում է իր կար ծի քը Աղ․ Փա նոս յա նի և ն րա ժո
ղո վա ծո ւի մա սին՝ ու րա խակ ցե լով «դե ռա հաս այլ ար դէն հռչա կա ւոր 
հե ղի նա կին, որ իւր ֆռան սա կան քեր թո ւած նե րով Եւ րո պաց ւոց առ
ջեւ կը ներ կա յաց նէ Հա յերն իբ րեւ ժո ղո վուրդ մը գնա հա տօղ ու միան
գա մայն ար տադ րօղ Գե ղեց կին։ Ա ղեք սանդր է ֆէն տի Փա նո սեան՝ ար
ժա նա նա լով Ա պո ղո նի՝ կ’ար ժա նա նայ եւ հայ րե նեաց»։ 2

Աս վա ծից հետ ևում է, որ, ըստ էութ յան, Ե ղիան հաս տա տում էր 
գրա կան քննա դա տութ յան ան կողմ նա կա լութ յան, ա նա չա ռութ յան 
և գ րա կան ըն թաց քը լիար ժե քո րեն գնա հա տե լու սկզբուն քը։ Ն կա
տենք, որ դեռևս 1884ին, անդ րա դառ նա լով Նո րայր Բ յու զան դա ցու 
հրա պա րա կում նե րից մե կին՝ լեզ վա կան խնդրի շուրջ, նա գրում էր, 
թե « Ժա մա նակն ան ցաւ, ուր Հայ կա բա նին ու Ճար տա սա նին առ ջեւ 
կը ծնրադ րէին Հայք»։ Ա պա՝ բա րե փո խե լով Ա րիս տո տե լի հայտ նի 

1 Ե․, «Սփոփանք ռամկին»,  էջ 468։
2 Ե․, «Խմբագրական», Երկրագունտ, 1886, թիւ 3, էջ 111112։
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ա սույ թը, հայ տա րա րում՝ « Հայ ժո ղո վուրդն այ սօր կը գո չէ․ Կը սի րեմ 
Հայ կա բա նու թիւնն, այլ ա ւե լի կը սի րեմ Ի մաս տա սի րու թիւնն։ 
Ի՜նչ ս նա մէջ յօ դո ւած Պա րոն Նո րա՜յրին ան վախ ճան գրու թիւնն, երբ 
քննա դա տա կան ա չօք մարդ զայն ըն թեռ նու»։ 1 Այդ պես, նաև վեր լու
ծե լով Ս․ Տ յու սա բի « Սի րա նոյշ», « Մայ տա» վե պե րը, ընդգ ծում էր, թե 
«Երբ, այս պէս, ա զատ ի յուզ մա նէ նկա տենք ի րերն, յայն ժամ կը փո
խո ւի Տի կին Տիւ սա բի գոր ծոյն նշա նա կու թիւնն։ Ի մաս տա սի րա կան 
գործ մ’ըլ լա լէ կը դադ րի, եւ պար զա պէս գրա կան, նկա րագ րա կան, 
գե ղա գի տա կան գործ մը կ’ըլ լայ ա նի»։ 2 Հատ կան շա կան է նաև մեկ 
այլ ա ռի թով տո ղա տա կի ծա նո թագ րութ յամբ Ե ղիա Տե միր ճի պաշ յա նի 
ա րած այն դի տար կու մը, թե « Չը շփո թենք –  որ պէս կը պա տա հի մերթ 
– յար ձա կումն ու քննա դա տու թիւնն։ Ա րե ւելք կը յար ձա կի, Երկ րա
գունտ կը քննա դա տէ»։3

( Շա րու նա կե լի)

Պետ րոս Դե միրճ յան– Բ․ գ․ դ․, Հա յաս տա նի գրող նե րի միութ յան վար չութ
յան քար տու ղար, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Ա բեղ յա նի ան վան Գ րա կա նութ յան ինս տի տու
տի հայ նոր գրա կա նութ յան բաժ նի ա ռա ջա տար գիտ աշ 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: 

pdemirchyan@mail.ru

ПЕТРОС ДЕМИРЧЯН։  Е.ТЕМИРЧИПАШЯН։ ЭСТЕТИЧЕСКИЕ 
ВЗГЛЯДЫ։  Свидетельства о восприятии и оценке искусства, культуры, 
литературы Е. Темирчипашяном можно найти как в его отдельных статьях, 
стихах, так и в многочисленных и разнообразных публикациях, речах 
и  выступлениях, опубликованных в прессе. «Поклонение прекрасному, 
которому я посвятил свою жизнь…», признался он. 

Восприятие искусства, красоты было типичным для Е.Темирчипашяна 
с детства, можно сказать, он родился с этим. Об этом свидетельствуют 
его детские воспоминания, описания окружающей среды, первозданной 
природы, прелестей весны. Позже во многих публикациях он с восхищением 
высказивался о литературе, музыке, живописи, театре, о великих деятелях 
этих искусств.

1 Գրասէր Ատոմ, «Արդի հայերէն», Երկրագունտ, 1884, թիւ 2, էջ 76։
2 «Սիրանոյշ», ԳԻՇ, 1885, տետր եօթերորդ, էջ 122։
3 Ե․, «Հանդէս մրցանակաբաշխութեան Պէրպէրեան վարժարանի», Երկրագունտ, 

1886, թիւ 7, էջ 314։
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А что такое искусство, в чем его суть, каковы критерии? В конце концов, 
что понимал E. Темирчипашян говоря об искусстве?. Можно с уверенностью 
сказать, что для него, прежде всего, это граничит с понятием гармония. 
Для достижения этой цели он рассматривает красоту как результат 
развития, эволюции во времени, утверждает, что красота должна быть 
основана на соответствии с природой, естественностью, красота должна 
находиться в самом тесном отношении с полезным, истинным, а такжес 
нравственностью.

Помимо теоретических постановок проблем, Егия Темирчипашян 
в своей журналистской деятельности, естественно, занимался также 
вопросами своего отношения к литературному процессу, определенным 
литературным изданиям, писателям и их мнениям, словом, литературной 
критики.

Ключевые слова։ Темирчипашян, Егия, искусство, культура, красота, 
гармония, эволюция, естественность, полезный, истинный, нравственность, 
литературная критика.

PETROS A.DEMIRCHYAN։  YEGHIA TEMIRCHIPASHYAN- AESTHETIC 
VIEWS։  Yeghia Temirchipashyan’s evidences of the perception and evaluation of 
art, culture, literature are  summarized  in separate articles, poems, as well as in 
numerous and various publications, speaking and speeches spread in the press. 
“The worship of the beautiful, to whom I have dedicated my life…” he confessed.

The perception of art and beauty was typical of  Yeghia since his childhood, it 
can be said that it was born with him. His childhood memories, descriptions of the 
environment, pristine nature, the charms of spring testify to that. Later, in many 
publications, he spoke with admiration about literature, music, painting, theatre, 
the outstanding people representing those arts.

And what is art, what is its essence, standard? After all, what did Ye. 
Temirchipashyan understand saying art. We can say with certainty that for Yeghia, 
first of all, it is paralleled with the concept of harmony. In order to achieve this 
goal, he views beauty as the result of development and prosperity in times, 
affirms that beauty must be based on conformity with nature, the natural, 
beauty must be in the closest relationship with useful, truthful and moral.

In addition to theoretical questions, Yeghia Temirchipashyan, during his 
journalistic activity, naturally  dealt with the literary process, individual literary 
publications, his attitude towards writers and their opinions, in short, literary 
criticism.

Key words: Temirchipashyan, Yeghia, art, culture,beautiful, harmony, 
benevolence, naturalness, useful, true, moral, literary criticism.
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ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
ԼԻԼԻԹ ՍԵՅՐԱՆՅԱՆ, բ.գ.թ., դոցենտ

ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան
գրականության ինստիտուտ

ՓՈԽԱՏԵՂՎՈՂ ԲԵՎԵՌՆԵՐԻ ՀԱՎԻՏԵՆԱԿԱՆ 
ԿՇՌՈՒՅԹԻ ՄԵՋ. «ՀԻՆ ԱՍՏՎԱԾՆԵՐ»*

Բա նա լի բա ռեր – Շանթ, հին աստ ված ներ, ճեր մակ դևու հի, ծով, եր
կինք, սիրտ, Մե րեժ կովս կի, ան տի նո միա ներ, հա րութ յուն, Լեո նար դո դա Վին
չի 

Լ ևոն Շան թի նշա նա վոր « Հին աստ ված ներ»ի գա ղա փա րա գե
ղա գի տա կան կա ռույ ցը՝ մաս նա գետ նե րի կող մից ըստ ար ժան վույն 
քննա բան ված ու գնա հատ ված, ըն թերց ման նո րա նոր դի տանկ յուն
ներ բա ցա հայ տե լու հնա րա վո րութ յուն է տա լիս, ո րոն ցից է նշա նա
գի տա կան քննութ յու նը: Ճեր մա կի և ս ևի, լույ սի և խա վա րի, դրախ տի 
և  ա նա պա տի, տա ճա րի և  ա վե րակ նե րի, կյան քի և մահ վան, հո գու և 
մարմ նի, կյանքխա ղի և կ յանքխա չի, սրտի և մտ քի, ծո վի և  երկն քի, 
կյան քի և  ե րա զի, ե րա զի և փո սի հա կա դիր եզ րե րի մի ջո ցով կազ մա
կերտ վող հա մա կարգն ամ բող ջա նում է տա րի քա յինհո գե բա նա կան 
ան ցում նե րի, գա ղա փա րա կան զար գաց ման փու լե րի և կեն սազ գա
ցո ղա կանաշ խար հա տե սա կան զա նա զան հան գու ցա լու ծում նե րի 
ձևով շա րա կարգ վող կեր պա րա կեր տում նե րի և պատ կե րա կեր տում
նե րի շնոր հիվ:

Լույսխա վար գո յա բա նա կան հիմ նա րար զույ գի գու նա պատ կե
րա յին փո փո խա կը ճեր մակսև հա կադ րա միաս նութ յունն է՝ որ պես 
բնագ րա յին տի րա կան ներ կա յութ յուն: Այն ա վե լին է, քան բևե ռա յին 
պարզ հա կադ րութ յու նը և Վա նա հայր Ճեր մա կա վոր առն չութ յան մեջ 
պար զում է կեն սա կան ան խու սա փե լի փոխ ներ թա փանց ման և  ան
տա րան ջա տե լի միաս նութ յան, կան խա տե սե լի ու ան կան խա տե սե լի 
փո խա տե ղում նե րի, ոչ միար ժեք խորհր դան շա կան լից քի հա րատև 

* Հոդվածն ընդունված է տպագրության  14.08.2020 թ.:
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կշռույ թը: Ճեր մա կա վո րը, որ թեև ճեր մակա վոր է, սա կայն սև մա
զե րով և «ա սո րա կան ձևի հյուս ված սև և շքեղ մո րու քով»1, խորհր
դան շում է հե թա նոս, դեռևս սևա հեր, «մա նուկ մարդ կութ յու նը», իսկ 
Վա նա հայ րը՝ որ պես ժա մա նա կա յինան ցու մա յին մյուս փու լի՝ քրիս
տո նեութ յան խորհր դա պատ կերկեր պար, ա լե խառն է: Ճեր մա կա
վորն է, որ Վա նա հո րը  բնու թագ րում է իբրև «սևա վոր»ի, որն ի րեն 
շրջա պա տել է «սևազ գեստ» ու «սևա հո գի» մարդ կան ցով: Ճեր մա կը 
հե թա նո սա կանն է « Հին աստ ված ներ»ում՝ լու սա վո րը, պայ ծա ռը, 
ներ դաշ նա կը, աշ խար հիաց ման նշա նը, նաև մարմ նա կան վա յել քը, 
սևը՝ քրիս տո նեա կան աշ խար հա թո ղութ յան նշա նը, հո գու ան դուն
դը, հոգ ևոր գո յութ յան վա յել քը: Ար տա քի նը, մա կե րե սը հա կադր վում 
են ներք նա խոր քին, ինք նօ րի նակ էքս տա վեր սիան՝ ինտ րո վեր սիա յին: 
Միա ժա մա նակ, սպի տա կը սևի կա րե լիութ յան հաս տա տումն է և  ընդ
հա կա ռա կը, ինչ պես որ լույ սի ըն կա լումն ու սահ մա նու մը հնա րա վոր 
են բա ցա ռա պես խա վա րի հա կադ րու մով, իսկ խա վա րը լույ սի ո րո
նումն է ըստ էութ յան:

Պատ կե րա կերտ ման և պատ կե րըն կալ ման այս ստեղ ծա րար 
«խառ նաշ փո թը» քննա բան վող կեն սա կան հիմ նա րար սկզբունք նե
րի՝ ար դեն շեշ տադր ված անխ զե լի միաս նութ յունն է գե ղար վես տո րեն 
հաս տա տում:

Ս ևի և ճեր մա կի գու նա պատ կե րա յին նշան նե րը եր ևում են նաև 
Ա բե ղա Սե դա առն չութ յան մեջ. ա հա իբրև տե սիլ Ա բե ղա յին այ ցե լած 
աղ ջի կը՝ «ամ բող ջա պես սպի տակ հա գած»(146), և սե փա կան վե րար
կո ւով (ո րի գույ նը դժվար չէ գու շա կել) նրա դո ղա ցող մար մի նը ծած կել 
փոր ձող տղան: 

Գու նա յին հի շա տակ ված լու ծում ներն առ կա են Իշ խա նու հու՝ 
Վա նա հոր տա րի քա յինհո գե բա նա կան կրկնոր դի կեր պա րա կերտ
ման մեջ նույն պես. նա «թեթև մը ճերմ կած» մա զեր ու նի (167), իր 
ա ռանձ նա սեն յա կում սև խա չե լութ յուն կա՝ ճեր մակ սե ղա նի վրա: Ի 
դեպ, Շան թը հետ ևո ղա կան է կեր պար ներն ամ բող ջաց նող գու նա
յին բա ղադ րի չի գոր ծադր ման տե սանկ յու նից. Իշ խա նու հու պա ռավ 
ա ղա խի նը ալ ևոր է ու սևազ գեստ. սևը և ճեր մա կը հան դես են գա լիս 

1  Լ.Շանթ, Հին աստվածներ, Երկերի ժողովածու յոթ հատորով, հատոր չորրորդ, 
Դրամատուրգիա, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, 2007, էջ 
134: Այստեղ և այսուհետ Շանթի «Հին աստվածներ» դրամայից կատարված բոլոր 
մեջբերումները՝ այս գրքից: Փակագծում կնշվի համապատասխան էջը: 
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իբրև տա րի քա յին վերջ նա հանգր վա նի միա ժա մա նակ յա նշորդ ներ: 
Ի հա կադ րութ յուն նրա՝ ճեր մա կազ գեստ են մե հե նա կան աղ ջիկ նե
րը՝ տա րի քա յինհե թա նո սա կա նի խորհր դան շա կան խտաց մամբ, և 
Ար ևի տա ճա րի քրմե րը՝ որ պես ար ևա յինլու սա վորհե թա նո սա կա նի 
կրող ներ: 

Հատ կան շա կան մի դրվա գում, երբ Վա նա հայ րը Վար պե տին 
կար գադ րում է փա կել լու սա մու տը, ար գե լել ար ևի մուտ քը,  լույս
խա վար առն չութ յան մեկ նա բա նութ յու նը պա րա դոքս թվա ցող գո
յա բա նա կան խնդիր է լու ծում` պատ կե րա կեր տե լով փո խա տեղ վող 
բևեռ նե րի հա վի տե նա կան կշռույ թը: Վա նա հոր ըն կալ մամբ՝ խա վա
րը ան մահ ու հա վի տե նա կան ա վա զանն է, ո րից լույսն է ծնվում, ո րի 
խոր քում գո յա նում և  աշ խարհ են գա լիս բո լոր մեծ հղա ցում նե րը, մեծ 
խո րութ յուն նե րը: « Խա վա րը խա վար է միայն կար ճա տես աչ քե րի հա
մար»(179), սահ մա նում է նա: Լույսխա վար զույգն այս պես հա մա
կար գա յին խա չաձ ևում է գո յա վո րում հո գիմար մին զույ գի հետ՝ հա
կադ րե լով մարմ նա վոր աչ քը և հոգ ևոր աչ քը, հո գու սրա տե սութ յու նը՝ 
Կույր վա նա կա նի կեր պա րով ու ճա կա տագ րով բյու րե ղա ցած: «Եր նեկ 
բաց ըլ լա յին աչ քերդ, որ չտես նեիր, չտես նեիր...»(144), վեր ջի նիս դի
մե լով՝ ա սում է Ա բե ղան:

Հոգ ևորպաշ տա մուն քա յին եր կու հա մա կար գե րի՝ քրիս տո նեութ
յան և հե թա նո սութ յան՝ խո շոր չա փու մով կի զա կետ վող հա կադ րութ
յու նը, այս պի սով, ար տա հայտ վում է նաև ի մաս տա յին ռե զո նանս կազ
մող են թա հա մա կար գա յին զու գա պատ կեր նե րի ձևով: Հատ կա նշա
բար, ե թե Ճեր մա կա վո րի հա մար կղզին սուրբ դրախտ է, ա պա Վա
նա հայրն այն ա նա պատ է ան վա նում՝ մե նաս տա նի ի մաս տով, նաև 
զար գաց ման հնա րա վո րութ յունն ար գե լա փա կող քրիս տո նեա կան 
դոգ մա տիկ կա նո նի և տե ղապ տույ տի նշա նա կութ յամբ (դոգ մա յին 
կու րո րեն հետ ևե լու սկզբուն քի զոհն էր դար ձել կույր վա նա կա նը): Եվ 
այդ պես, հա ջոր դիվ կշռու թա վոր վում են «հին աստ ված նե րի տա ճար» 
և «հին աստ ված նե րի ա վե րակ ներ», կյան քի մեհ յան և տան ջան քի 
գոր ծիք, մահ եզ րե րը: Իշ խա նի և Ծե րու նի վա նա կա նի զրույ ցում խա
ղարկ վում են կյանքխաղ և, հա մա պա տաս խա նա բար, կյանքխաչ, 
ա սել է թե՝ տա ռա պանք հա կոտն յա նե րը: Այս եր կա կիութ յան ա կուն քը 
դի տանկ յան ընտ րութ յունն է, նույն և միև նույն եր ևույթ նե րին բևե ռայ
նո րեն հա կա ռակ դի տանկ յուն նե րից նա յե լու հնա րա վո րութ յու նը, ո րը 
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ճեր մա կի և ս ևի գու նա յին հա կադ րութ յան մեջ եր ևում է նաև Ա բե ղա յի 
հեր թա կան տե սի լում, երբ Սե դան ինքն ի րեն ան վա նում է Ա բե ղա յի մի
ջի սև դև, ո րին հա կադր վում է ե րի տա սար դը՝ նրան «հո գիի ճեր մակ 
թև» կո չե լով (204): Մարմ նի մի ջի սև դ ևը և հո գու ճեր մակ թևը տար
բեր դի տանկ յուն նե րից եր ևա ցող նույն կինն է: 

Աշ խար հա տե սութ յան եր կու տար բե րակ նե րի՝ եր կու բևեռ նե րի 
հան դիպ ման հնա րա վո րութ յու նը՝ մտքի թևեր և սր տի թևեր ու նե նալն 
է՝ Շան թի ըն կալ մամբ. Վա նա հայ րը վեր ջին հան դիպ ման ժա մա նակ՝ 
ճա կա տագ րա կան խզու մից ա ռաջ, ա բե ղա յին ա սում է. «Ափ սոս, 
ա բե ղա, քու միտքդ եր բեմն թևեր ու ներ ( Դուրս): Ա բե ղան – (Ետ ևեն) 
Ափ սոս, վա նա հայր, սիրտդ եր բեմն թևեր ու ներ»(213):  

Զ գա ցա կանզգա յա կա նի և գա ղա փա րա կաննյու թա կանմարմ
նա վո րի հա կա դիր տի րույթ ներն են խա ղար կում հո գիմար մին, միտք
սիրտ, եր կինքծով, ե րազփոս փո խառն չութ յուն նե րը: 

Բ նագ րի նշա նա յին հա մա կարգն ամ բող ջաց նում է կեն սա կան 
հա կադ րա միաս նութ յան ա ռանց քա յին զույ գը՝ ա րա կան և  ի գա կան 
սկզբունք նե րը, ո րոնք մի ֆա կի րարկ ման հա րուստ շեր տե րով և միջ
տեքս տա յին ակն հայտ ու քո ղարկ ված հղում նե րով ձևա կերտ վում են 
չորս տար րե րի՝ հա մա պա տաս խա նա բար մի կող մից ա րա կան սկիզ
բը հայտ նա կեր պող օ դի և կ րա կի, մյուս կող մից ի գա կա նի նշորդ նե րի՝ 
հո ղի ու ջրի խորհր դա պատ կե րա յին խա չաձև վող խա ղար կում նե րով 
և  ազ գա յին մշա կույ թի հա մա տեքս տում օ րի նա չափ կի զա կե տու մով:

Ա ռա ջին ա րա րի երկ րորդ տե սա րա նը բաց վում է ծո վի փո թոր
կու մով՝ ջրա յին և  օ դե ղեն տա րերք նե րի մաս նակ ցութ յամբ: Ծն վում 
է սե րը: «Ե կուր, հենց որ նո րեն ջրե րը հուզ վին, հենց որ նո րեն ծո վը 
փրփրի» (205), «ա սում է» Սե դան:  Հ նա գույն մի ֆամ տա ծո ղութ
յան հա մա ձայն՝ Ափ րո դի տեն՝ սի րո աստ վա ծու հին, ծո վի փրփու
րից է ծնվում: Այդ պես տեքս տում առ կա է Աստ ղի կը՝ գե ղե ցիկ, հորդ 
փրփու րից, «սի րար ծարծ, հուզ վող ու ե ռա ցող» ա լիք նե րից ծնված, որ 
Ա բե ղա յի մտա պատ կե րում նույ նա նում է Սե դա յին: Սե դա յին էլ Ա բե
ղան ծո վից է հա նում, նա ծո վից է ել նումհայտ նվում: « Ծո վը սիրտն 
է բնութ յան»(152), բնո րոշ ված է պիե սում: Եվ ակն հայտ է ծովսիրտ
զգաց մունքզգա յա կա նութ յունկիրքկինկյանք կա պը: Սե րը, կիր քը, 
փո թո րի կը «գո յա նում են» ջրա յին (կա նա ցի) և  օ դե ղեն (ա րա կան) 
տա րերք նե րի մաս նակ ցութ յամբ:
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Տեքս տում առ կա են նաև աղբ յու րը և հի նա վուրց վիթ խա րի ծա ռը՝ 
հա մաշ խար հա յին մի ֆամ տա ծո ղութ յան ա ռանց քա յին մի ֆո լո գիա
կան ար քե տի պեր: Այս պի սի քրո նո տո պա յին լու ծումտե սա րան է գտել 
Շան թը՝  վա նա կան նե րի զգա յա կան փո թոր կում նե րը՝ ի րենց ըն կալ
մամբ՝ չա րի (ի րա կա նում՝ կա նա ցի) փոր ձութ յուն նե րը ներ կա յաց նե լու 
հա մար: Զ գա յա կան փո թոր կում ներն առ թող ո գի ներն ա մե նու րեք են՝ 
քա րա փի ծեր պե րի մեջ, սա ղարթ նե րի մու թի մեջ, աղբ յու րի ա կուն
քում («նա յե՛, նա յե՛, ին տո՜ր կքրք ջա»(150)): Պետք է նշել, որ աղբ յու րը՝ 
որ պես ջրա յին տա րեր քի դրսևո րում և ս նուց ման նշորդ, կրկին կա նա
ցի սկզբի խորհր դա պատ կեր է: Այդ պի սին են նաև «քա րա փի ծեր պե
րը» և «սա ղարթ նե րի մու թը»՝ որ պես մթա մած, խորհր դա վոր ո լորտ
ներ պա րու նա կող ներ: Ըստ Է րիխ Նոյ մա նի1՝ պա րու նա կո ղը կա նա ցի 
սկզբի ընդ հան րա կան նշանն է: 

Եր կին քը, սա վառ նու մը օ դե ղեն տա րեր քի նշան ներ են, որ պիե
սում նույ նա նում են բա նա կա նութ յան հետ. «Եր կին քը միտքն է բնութ
յան, խոր ու խա ղաղ»(152), ա սում Վա նա հայ րը: Ա բե ղան ա մե նա
բարձր սա վառ նողն է ե ղել, բայց ա հա թևե րը «թրջվել են», առնչ վել 
է կա նա ցի սկզբին: Մի գա նուշ նե րը (ար մա տը՝ մեգ, օ դե ղեն խո նա
վութ յուն, այ սինքն՝ դարձ յալ ջրա յին տա րերք և կա նա ցի սկիզբ՝ բաց 
կա պույտ, բաց կա նաչ, փրփրա հան դերձ, ո րոնք շունչն են ծո վե րի՝ 
ջրա յին տա րեր քի գո լոր շու կար գա վի ճա կով) «կազ մա կեր պում են» 
Ա բե ղա յի փոր ձութ յու նը՝ նրան հա լա ծող զգա յա կան կա նա ցիութ յան 
մարմ նա ցում նե րը դառ նա լով: Ն րանց տար փա ծու նե րը հո վիկ ներն են՝ 
օ դե ղեն տա րեր քի՝ ա րա կան սկզբի կրող նե րը՝ «հույզ քը ե թե րի»(158), 
ո րոնք կեր պա վոր ված են իբրև պա տա նի ներ:

Հո ղե ղեն տա րեր քի հայտ նա կեր պու մը հա մընկ նում է իր տե սա կի 
մեջ Սո ղո մոն ար քա յի նմա նա կի՝ Ճգ նա վո րի եր ևու մին, ո րը ճա շա կել 
էր երկ րա յին բո լոր բա րիք նե րը՝ փառ քը, իշ խա նութ յու նը, հարս տութ
յու նը, վա յել քը, և  ե կել ա նա պատ՝ ճգնե լու՝ ու նայ նութ յուն հա մա րե լով 
այդ ա մե նը: Ու նայ նութ յան փո սը հո ղե ղեն տա րեր քի կլա նող զո րութ
յան, ան հագ ու ա մե նա կուլ երկ րա յին ո րո վայ նի նշանն է2, մարդ կա
յին ջան քի ցա վա լի դա տա պարտ վա ծութ յան, մահ վան ի մաս տա յին 

1 Տե՛ս Э. Нойманн, Великая Мать, https://castalia.ru/posledovateliyunga
perevody/731erihnoymannvelikayamatglavapervayastrukturaarhetipa.html

2 Երկրային մոր որովայնը ամենայնի ծննդյան, բայց և մահվան՝ գերեզմանի 
մետաֆորն է:
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հա մար ժե քը: Ու նայ նութ յան փո սին առն չակց վում է կի նը՝ ցան կա
ցած ա նու նով ու կեր պա րով, այս դեպ քում՝ « Ծո վիկ» Սե դան (ինչ պես 
պարզ վում է քո ղա զեր ծու մից հե տո): Փո սը լցվում է ե րազ նե րով («վե
րեն կսկսի մշու շի (sic! մեգմի գա նուշմշուշ) նման բան մը իջ նել վար՝ 
դե պի փո սը»(162)): Ա բե ղան կյանքն էլ «եր կար, եր կար ե րազ» է հա
մա րում, որն էլ լցվում է ու նայ նութ յան փո սը և  ան հե տա նում: Հո ղե ղեն 
տա րեր քը առն չակց վում է կա նա ցի սկզբին. փո սը նույն պես պա րու
նա կո ղի մի դրսևո րում է:

Կեն սա գո յաց ման և գո յու մի շրջապ տույ տը կազ մա կեր պող չորս 
տա րերք նե րի կի զա կե տու մը կրա կի՝ ա րա կան սկզբի եր ևումն է՝ Վա
հագն աստ ծո պաշ տա մուն քա յին ծե սի բե մադր մամբ: Եր ևում է ծո
վի և  երկն քի՝ ի գա կան և  ա րա կան սկիզբ նե րի ի րար կպչող ծի րը, և  
արևա ծա գը պատ կե րա կերտ վում է Գող թան նշա նա վոր եր գի գու նա
զ գա ցո ղա կան մթնո լոր տի վե րա հայտ նութ յամբ՝ «շա ռա գույն, տեղ
տեղ դե ղին երկն քի», «լերդ կար միր, տեղտեղ ծի րա նի ծո վի» և «բո
ցոտ աչ քե րով» (էջ 193) պա տա նու խորհր դա պատ կե րա յին բնո րոշ 
լից քով: Ն րա նից ան բա ժան է Աստ ղի կը՝ ճկուն ու նուրբ, մարմ նի վրա 
«մեկեր կու թել ծո վա յին նուրբ ու եր կար սեզ»(նույն տե ղում), ինչ պես 
«նուրբ ու ձիգ» Սե դան՝ Ա բե ղա յի տե սի լում՝ մա զե րի մեջ մեկեր կու թել 
«ծո վու խոտ»(146): 

Ար ևա ծա գի տե սի լին սաս տիկ դղրդյու նից հե տո հա ջոր դում է 
թանձր խա վա րը: Դի պա շա րա յին այս դրվա գում հոգ ևորպաշ տա
մուն քա յին եր կու հա մա կար գե րի հա կադ րութ յու նը դրսևոր վում է 
դար ձյալ լույ սի և խա վա րի բևեռ նե րով:

Եվ կրկին վե րա դառ նա լով Սե դա յին տրվող «սև դև» և «հո գիի ճեր
մակ թև» բնո րո շում նե րին, եր կու շա րու նա կա բար փո խա տեղ վող եզ
րե րի կշռույ թին տրվե լով՝  ա կա մա հի շում ենք ռուս խորհր դա պաշտ 
հե ղի նակ Դ միտ րի Մե րեժ կովս կու « Հա րութ յուն ա ռած աստ ված ներ. 
Լեո նար դո դա Վին չի» վե պը, ո րը գրվել է 1899—1900 թվա կան նե րի 
ըն թաց քում՝ Շան թի գոր ծից ի նը տա րի ա ռաջ: Սա «Ք րիս տոս և Հա
կաք րիս տոս» ե ռա պա տու մի  (1895—1907) ե րեք գրքե րից երկ րորդն 
է (ա ռա ջի նը՝ « Հու լիա նոս Ու րա ցո ղը», եր րոր դը՝ « Հա կաք րիս տո սը. 
Պետ րո սը և Ա լեք սե յը»): Գա ղա փա րա գե ղա գի տա կան լու ծում նե րի 
բա զումբազ մա թիվ նմա նութ յուն նե րի շար քում հատ կա պես տպա վո
րիչ է սևի և ճեր մա կի, լույ սի և խա վա րի, բա րու և չա րի ոչ միան շա
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նակ հայտ նա կեր պում նե րի շղթան: Հատ կան շա կան է Մե րեժ կովս կու 
վե պի սկիզ բը. Վե րածնն դի դա րաշր ջա նում հո ղի խոր շեր տե րի տա
կից սկզբում «հայտն վում է» (պա տա հա բար գտնում են) Վե նե րա յի 
ճեր մա կա փառ ար ձա նի ձեռ քը, ա պաև ար ձանն ամ բող ջութ յամբ (պե
ղումհա նում են): « Նույն պայ ծառ ժպի տով, ինչ պես երբ ևէ ծո վի ա լիք
նե րի փրփու րից, ել նում էր նա հո ղի խա վա րից՝ հա զա րամ յա գե րեզ
մա նից»1 (թարգմ. ռուս.՝ Լ.Ս.),գրում է Մե րեժ կովս կին: Վե պի ա ռա ջին 
գլու խը կոչ վում է « Ճեր մակ դևու հի», ո րը Շան թի Սե դա«սև դև»«ճեր
մակ թևի» ի մաս տա յինպատ կե րա յին հա մար ժեքն է: Վե պում այդ պես 
են ան վա նում նաև ճեր մա կա փառ Վե նե րա յին: Ի դեպ, այդ պես էր կոչ
վում Պետ րոս Ա ռա ջի նի օ րոք Սանկտ Պե տեր բուր գի Ա մա ռա յին այ գում 
տե ղադր ված Վե նե րա յի մար մա րե ար ձա նը նույն պես: Եվ թերևս ա մե
նից հե տաքր քիրն այն է, որ Մե րեժ կովս կու «կյան քում ևս « Ճեր մակ 
դևու հի» կար, ո րին Ա լեք սանդր Բ լոկն ան վա նում էր կա նա չաչ յա նա
յադ (հի շենք Շան թի դրա մա յի բաց կա պույտ, բաց կա նաչ մի գա նուշ
նե րին): Դա Զի նաի դա Գի պիուսն էր՝ Մե րեժ կովս կու կի նը՝ դե կա դենտ
նե րի մա դոն նան: Երբ 1901 թվա կա նին Պե տեր բուր գում հոգ ևորփի
լի սո փա յա կան հա վաք ներ էին կազ մա կերպ վում, ո րոնց նպա տա կը 
ա ռա ջա դեմ հոգ ևո րա կա նութ յա նը և  ար վես տա գետ մտա վո րա կան
նե րին միա վո րելն էր, Գի պիու սը այդ նա խագ ծի կազ մա կեր պիչ նե րից 
էր: Այդ տա րի նե րին «կա նա չաչ յա նա յա դը» փո խա կերպ վում է «ճեր
մակ դևու հու»: Մե րեժ կովս կի նե րի մշտա կան քար տու ղար Վ. Զ լո բի
նը վկա յում է2, որ Գի պիու սը ա ռա ջին հա յաց քից հա մեստ սև զ գեստ 
էր պատ վի րել իր հա մար, ո րը կար ված էր այն պես, որ փոք րա գույն 
շար ժու մից ծալ քե րը բաց վում էին, և  եր ևում էր ճեր մակվար դա գույն 
աս տա ռը՝ մեր կութ յան պատ րանք ստեղ ծե լով:  Գու ցե այս, գու ցե այլ 
հնարք նե րի պատ ճա ռով հա վա քի դժգոհ մաս նա կից նե րը նրան «ճեր
մակ դևու հի» ա նուն էին տվել: Այդ զգես տը դառ նում է ճեր մա կի և ս ևի 
փոխ ներ թա փանց ման, անխ զե լի, հա ճախ ակն թար թա յին փո խա տե
ղում նե րի, ան տա րան ջա տե լիութ յան ինք նօ րի նակ մե տա ֆո րը:

Ճեր մակ դևու հին վե պում մարմ նա վոր ված է նաև մո նա Կա սանդ
րա յի կեր պա րում: Նա իր տե սա կի մեջ ֆաուստ յան Գ րետ խե նի և 

1 Д. Мережковский, Христос и Антихрист, Воскресшие боги (Леонардо да 
Винчи), Собрание сочинений в четырех томах, том I, Москва, Издательство 
,,Правда,,, 1990, с. 329.

2 Տե՛ս В. Злобин, Тяжелая душа, Вашингтон: Русское книжное дело в США, 
1970, с. 22.
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բուլ գա կով յան ա պա գա Մար գա րի տի կեր պա րա յին հա մար ժեքն է, 
ո րը հոր դո րում է Ջո վա նի Բելտ րա ֆիո յին հա վա տալ օ լիմ պիա կան 
աստ ված նե րին և  իր հետ թռչելգնալ՝ մաս նակ ցե լու վհուկ նե րի՝ բա
քոս յան խրախ ճան քի փո խա կերպ վող հա վա քին: Կա խար դութ յան 
հա մար մահ վան դա տա պարտ ված Կա սանդ րան պա տա նու տե սիլ
նե րում հայտն վում է Ափ րո դի տեի տես քով և Աստ վա ծա մոր դեմ քով: 
Այս պատ կե րում կա նա ցի նույն կեր պա րի մեջ անխ զե լիո րեն միա
հյուս ված են հե թա նո սա կան և ք րիս տո նեա կան ըն կա լում նե րը, ո րոնք 
« Հին աստ ված նե րում» առ կա են տա րի քա յինհո գե բա նա կան եր կու 
եզ րե րի՝ Սե դա յի և Մա րիա մի կեր պար նե րով: Եր կու գոր ծե րում առ
կա ընդ հան րութ յուն նե րի հեր թա գա յում նե րի շար քում հայտն վում է 
ծա նոթ հան գու ցա լու ծու մը. հո գեմ տա վոր փե ղեկ ման մեջ հայտն ված 
պա տա նին ինք նաս պան է լի նում: Այդ փե ղե կու մը նաև ու սուց չի՝ Լեո
նար դո եր ևույ թի միան շա նակ ըն կալ ման դժվա րութ յամբ էր պայ մա
նա վոր ված: Ով է նա՝ Ք րիս տո՞ս, թե՞ Հա կաք րիս տոս. այս հարցն էր 
տան ջում ե ղե րա բախտ ա շա կեր տին: Ինչ պե՞ս կա րող էր աստ վա ծա
յին կտավ նե րի հե ղի նա կը, որ, ապ րու մակց ման բա ցա ռիկ ձիրք ու ներ 
և դի մա ցի նի հո գու նրբա գույն թրթիռ նե րը զգա լու հմտութ յուն, միա
ժա մա նակ մա հա բեր զենք ստեղ ծել և թու նա վոր պտուղ ներ ստա նա
լու փոր ձար կում ներ ա նել:

Եր կու գրող նե րը ծնվել են 19րդ դա րի վաթ սու նա կան նե րին ըն դա
մե նը չորս տար վա տար բե րութ յամբ։ Եր կուսն էլ ու սում նա սի րել են փի
լի սո փա յութ յուն և տար վել խորհր դա պաշ տութ յամբ։ Եր կու սի հա մար 
էլ թերևս հոգ ևորգա ղա փա րա կան ա վա զան են ե ղել քրիս տո նեա կան 
անձ նա կան փոր ձա ռութ յու նը ( Շան թի կյան քում՝ Գ ևորգ յան ճե մա րա
նը, Մե րեժ կովս կու դեպ քում՝ հա վա տաց յալ դա յա կը) և  արևմ տաեվ
րո պա կան փի լի սո փա յութ յու նը, դո ւա լիս տա կանգնոս տի կա կան ըն
կա լում նե րը, Շան թի պա րա գա յում՝ նաև արևմ տաեվ րո պա կան նոր 
դրա ման: Ընդ հան րութ յուն ներ կան ոչ միայն պատ կե րա կերտ ման, 
այլև հենց կեր պա րա կերտ ման սկզբունք նե րում. Ա բե ղա յի և Ջո վան
նի Բելտ րա ֆիո յի, Վա նա հոր, Ճեր մա կա վո րի, Ճգ նա վո րի և Ջի րո լա մո 
Սա վո նա րո լա յի, Մե րու լա յի, Դա Վին չիի կեր պար նե րի զու գա հեռ ներն 
ակն հայտ են:

Մե րեժ կովս կի ա մու սին նե րը հոգ ևոր նոր գի տակ ցութ յան հա յե ցա
կարգ էին ստեղ ծել, ո րի հիմ քում տաս ներ կո ւե րորդ դա րի ի տա լա ցի 
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աստ վա ծա բան Իոա հիմ Ֆ լորս կու տե սութ յունն է: Այդ հա յե ցա կար
գի հա մա ձայն՝ Հայր Աստ ծո Հին Կ տա կա րա նին և Որ դի Աստ ծո Նոր 
Կ տա կա րա նին հեր թա գա յե լով հա ջոր դե լու է եր րոր դը՝ Սուրբ Հո գու 
կտա կա րա նը: Ե թե ա ռա ջի նը Աստ ծո իշ խա նութ յան և  օ րեն քի վրա էր 
հիմն ված, երկ րոր դը՝ սի րո, եր րոր դի հիմ քում պետք է լի նի սե րը՝ որ պես 
ա զա տութ յուն: Եվ երբ Սուրբ Եր րոր դութ յան խոր հուրդն ի րա գործ վի, 
վրա կհաս նեն պատ մա կան ժա մա նա կի վեր ջը և Հայտ նութ յան մեջ 
խոս տաց ված ար քա յութ յու նը: Այս հա մա տեքս տում էլ Մե րեժ կովս կին 
մարդ կութ յան հոգ ևոր պատ մութ յու նը դի տար կում էր որ պես եր կու 
ան դունդ նե րի հա կա մար տութ յուն, ո րոն ցից մե կը հե թա նո սութ յան 
մեջ մար մա նա վոր ված «մարմ նի ան դունդն» է՝ «երկ րի ճշմար տութ
յու նը», մյու սը քրիս տո նեութ յան հռչա կած «հո գու ան դուն դը»՝ երկն քի 
ճշմար տութ յու նը՝ աս կե տիզ մը: Թե՛ Շան թի հե րո սը, թե՛ Մե րեժ կովս կու 
հե րո սը կոր ծան վում են այս եր կու սկզբունք նե րի բախ ման արդ յուն
քում:  Ս րանք, այդ հա յե ցա կար գի հա մա ձայն, եր կու հա կա դիր ան կա
տար սկզբունք ներ են, ո րոնք ձգտում են միութ յան: Թե զի և հա կա թե
զի միա վո րու մից էլ, ըստ Մե րեժ կովս կու, պի տի ծնվի սին թե զը՝ Եր րորդ 
կտա կա րա նի ե կե ղե ցին: Շա րու նա կութ յու նը տա նում է խիստ վտան
գա վոր ա րա հետ նե րով: Քա նի որ ա րա մեե րե նում духո գի («Rucha») 
բա ռը ի գա կան սե ռի է, Սուրբ Եր րոր դութ յան Սուրբ Հո գին մեկ նա բան
վում էր իբրև կինմայր՝ Մայր Հո գի, այ սինքն՝ Հայր, Որ դի և Մայր Հո գի: 
Եր րորդ կտա կա րա նը Մայր Հո գու՝ «սա ռը աշ խար հի կրա կոտ պաշտ
պա նի» («пламенной заступницы холодного мира»1) տի րա պե տութ
յան շրջանն է լի նե լու: Մե րեժ կովս կու կար ծի քով՝ մարդ կութ յան բա ժա
նու մը եր կու սե ռե րի ան ձի տրոհ ման, քայ քայ ման պատ ճառն է դար
ձել: Ան ձի կա տա րե լա տի պը, ա պա գա յի մար դը թե՛ մեր հե ղի նա կի և 
թե՛ Վլ. Սո լով յո վի և Ն. Բերդ յա ևի հա մոզ մուն քով, երկ սեռ ա րա րածն է՝ 
կինտղա մար դը2, ա վե լի ճիշտ՝ ան սեռ ա րա րա ծը: Ս վե դեն բոր գի հա
յացք նե րի ազ դե ցութ յամբ ձևա վոր ված նմա նա տիպ ըն կա լում ներ կան 
նաև Բալ զա կի « Սե րա ֆի տա» վե պում, ո րի հե րո սը երկ սեռ է: Ի դեպ, 
նաև գեր մա նա կան ռո ման տիզ մի ներ կա յա ցու ցիչ ներն էին կար ծում, 
որ ինչ պես որ ժա մա նակ նե րի սկզբում է ե ղել անդ րո գի նը (հի շենք հին 

1 Д. Мережковский, Иисус Неизвестный, https://predanie.ru/book/195535iisus
neizvestnyy/

2 Д. Мережковский: Тайна трех. Египет и Вавилон, https://www.labirint.ru/
books/548872/
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հու նա կան ա ռաս պե լա բա նութ յու նը), այն պես էլ ժա մա նակ նե րի վեր
ջում պի տի հայտն վի՝ որ պես ան ձի եր բեմ նի ամ բող ջա կա նութ յան 
վե րա կանգն ման ար տա հայ տութ յուն: Մ նում է միայն են թադ րել, թե 
որ տե ղից են ծա գում Կոն չի տան և գեն դե րա յին բո լոր ըմբռ նում նե րը: 
Բայց սա ար դեն ու րիշ ու սում նա սի րութ յան թե մա է:

Մե րեժ կովս կու՝ եր կու սկզբունք նե րի բախ ման արդ յուն քում կոր
ծան ված հե րո սի ու սու ցիչ նե րից մե կը Սա վո նա րո լան էր՝ քրիս տո նեա
կան խստա կեն ցաղ բար քի՝ աս կե տիզ մի քա րո զի չը, մյու սը՝ Լեո նար
դո դա Վին չին, ո րի կեր պա րը, ինչ պես ար դեն նշվեց, ոչ միան շա նակ 
մեկ նա բա նութ յան ա ռար կա է ե ղել և  է՝ բա րու և չա րի, նաև ա նի մա յի 
և  ա նի մու սի՝ ի գա կան և  ա րա կան սկիզբ նե րի հա մա մաս նութ յան տե
սանկ յու նից:

Պա տա հա կան չէ Լեո նար դո յի «հայտ նութ յու նը» վե պում 
Coincidentia oppositorumը՝ հա կադ րութ յուն նե րի հա մընկ նու մը, միա
վո րու մը մեկ ամ բող ջի մեջ, ո րի շնոր հիվ լուծ վում են ան հա մա տե ղե լի 
եզ րե րի հա կա սութ յուն նե րը, ձևա կերպ վել է 15րդ դա րի աստ վա ծա
բան Նի կո ղա յոս Կու զան ցու ուս մուն քում` արևմ տեվ րո պա կան մտքի 
պատ մութ յան մեջ դրսևո րե լով զար մա նա լի կեն սու նա կութ յուն ու տի
րա կա նութ յուն և հաս նե լով մինչև Հե գել և Մարքս: Ըստ Կու զան ցու՝ 
այդ միա վո րող ամ բող ջը Աստ ված է: Միա վոր ման գա ղա փա րը նա քա
րո զում էր նաև պե տա կան և քա ղա քա կան չա փու մով՝ իր գերն պա
տա կը հա մա րե լով  խա ղա ղութ յան և հա մե րաշ խութ յան հնա րա վո
րինս լայն շրջա ծի րով տա րա ծու մը՝ ան կախ տա րա կար ծութ յուն նե րից 
և տա րըմբռ նում նե րից: Կու զան ցին իր ժա մա նա կի հա մար ան սո վոր 
կրո նա կան հան դուր ժո ղա կա նութ յան ջա տա գով էր: Մեկ նար կե լով 
Կու զան ցու ըմբռ նում նե րից՝ ռուս աստ վա ծա բան Պա վել Ֆ լո րենս կին 
գրում է. « Միև նույն եր ևույ թին տար բեր կող մե րից նա յե լով, այ սինքն՝ 
հոգ ևոր գոր ծու նեութ յան տար բեր մո տե ցում ներ կի րա ռե լով՝ կա րող 
ենք հան գել ան տի նո միա նե րի՝ մեր գի տակ ցութ յան մեջ ան հա մա տե
ղե լի դրույթ նե րի: Միայն ե րա նե լի պայ ծա ռաց ման պա հին կա րող են 
մեր գի տակ ցութ յան մեջ այդ հա կա սութ յուն նե րը լուծ վել, բայց ոչ թե 
բա նա կա նութ յամբ, այլ գեր բա նա կան սկզբուն քով: Ան տի նո միա կա
նութ յու նը ա մեն ևին չի ա սում՝ « Կա՛մ այս ճշմա րիտ չէ, կա՛մ այն», ինչ
պես և չի ա սում՝ «Ո՛չ այս է ճշմա րիտ, ո՛չ այն», այլ ա սում է՝ «Ե՛վ այս է 
ճշմա րիտ, և ՛ այն, բայց յու րա քանչ յուրն իր ձևով. հաշ տե ցու մը և միա
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վո րու մը բա նա կա նութ յու նից վեր են»1 (թարգմ. ռուս.՝ Լ.Ս.) և հ նա րա
վոր են ան գի տակ ցա կան բա նա կա նութ յան մի ջո ցով, ո րը նե րա ռում է 
են թա գի տակ ցա կան և վեր գի տակ ցա կան բա ղադ րիչ նե րը:

Նի կո լայ Լոս կու ձևա կեր պու մով՝ Մե րեժ կովս կու կա տա րե լա
տի պը «ոչ թե ան մար մին սրբութ յունն է, այլ՝ սուրբ մար մի նը, Աստ
ծո ար քա յութ յու նը, ո րը զու գակ ցում է մարմ նի և  ո գու միս տի կա կան 
միաս նութ յու նը»2: Մե րեժ կովս կին ձևա կեր պել է այդ եր կու սկզբունք
նե րի հաշ տեց ման բա նաձ ևը: Ինքն ու կի նը ո րո շել էին «կա ռու ցել» 
Եր րորդ կտա կա րա նի ե կե ղե ցին: Շան թի հե րոս նե րը՝ Վա նա հայ րը և 
Մա րիամ իշ խա նու հին, փոր ձում են կա ռու ցել ի րենց ե կե ղե ցին, ո րի 
հիմ քում ի րենց սերն էր փաս տո րեն, և Վա նա հայ րը հե ռա նա լով, իր 
սրտում քան դե լով այն՝ ո րո շում է կա ռու ցել նոր ե կե ղե ցի: Սա եր րորդն 
էր հե թա նո սա կան ար դեն ա վեր ված տա ճա րից և ք րիս տո նեա կան 
ե կե ղե ցուց հե տո՝ ա մեն տե սա կի կաշ կան դում նե րից հե ռու և վեր, բա
ցար ձակ ա զա տութ յան սկզբուն քով, բա նա կա նութ յան, կամ քի ու հա
վա տի զու գակ ցու մով: Ան տի նո միա նե րի հաշ տեց ման՝ Վա նա հոր ընտ
րութ յամբ հայտ նա կերպ վող Շան թի բա նաձ ևը բա նա կա նութ յան հիմ
քով, հա մառ կամ քով, բայց հա վա տի, այ սինքն՝ բա նա կա նութ յու նից, 
տրա մա բա նութ յան օ րենք նե րից վեր կանգ նած հա վա տի՝ իր տե սա կի 
մեջ՝ են թա գի տակ ցա կա նի և վեր գի տակ ցա կա նի մի ջո ցով է հնա րա
վոր դառ նում: 

Բա ցի շան թա գի տութ յան մեջ ար դեն նկատ ված նից շեա կան գեր
մար դու հետ ու նե ցած առն չութ յու նից3՝ կեր պա րը ո րո շա կի ընդ հան
րութ յուն ներ ու նի հնդկա կան հոգ ևոր կեր պըն կա լում նե րում կա տա
րե լա տիպ հա մար վող Ջի վան մուկ տա յի հետ, այն կա մա զոր ան հա տի, 
որն ա զատ է կյան քի հա կադ րա միաս նութ յուն նե րի պայ քա րի հա վի
տե նա կան կշռույ թից, կյան քի օ րենք նե րից, ցան կութ յուն նե րից ու ճա
կա տագ րից վեր:

Ա սում են՝ Լեո նար դոն չէր կա րո ղա նում ա վար տել իր կտավ նե րը, 
նրա հա մար ոչ թե արդ յուն քը՝ ա վարտհան գու ցա լու ծումն էր կար ևոր, 

1 П. Флоренский, Столп и утверждение истины, Письмо шестое, Противоречие, 
https://azbyka.ru/otechnik/Pavel_Florenskij/stolpiutverzhdenieistiny/7

2 Н. Лосский, История русской философии, , http://www.vehi.net/nlossky/
istoriya/23.html

3 Տե՛ս Վ. Գրիգորյան, Շանթի դրամատուրգիան, Հրազդան, 2002, Յու.
Հովականյան, Լևոն Շանթի կենսափիլիսոփայությունը, Պատմաբանասիրական 
հանդես, 2004, № 2, էջ 3447:
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այլ ըն թաց քը, ա րար ման շա րու նա կա կան հո գե վի ճակզգա ցո ղութ յու
նը, ան վեր ջա նա լի կեր տու մը1: « Կու զեիր, որ վե՛րջ  ու նե նար, ա սում է 
Շան թի Վա նա հայ րը Ծե րու նի վա նա կա նին, քա նի կապ րինք, շի նենք 
պի տի. պի տի շի նենք մեր Աստ ծուն իր տա ճա րը. շի նենք ու փլի, շի
նենք ու քան դենք, շի նենք ու շի նենք միշտ, բայց եր բե՛ք, եր բե՛ք չա
վար տենք: Հենց որ ա վար տի, ալ տա ճար չէ Աստ ծու, այլ... (Ե կե ղե ցին 
մատ նա նիշ) կռա տուն»(212):

Շան թի աշ խար հը թրթռում է փո խա տեղ վող բևեռ նե րի հպման ու 
անհ պե լիութ յան սահ մա նին: Շան թը գտնում է գո յութ յան՝ տիե զե րա
ստեղծ ման, աշ խար հա րար ման ու ան ձի ինք նա կերտ ման բա նա ձևը 
չորս տա րերք նե րի փո խազ դե ցութ յամբ ու փոխ ներ թա փանց մամբ 
հայտ նա կերպ վող ի գա կա նութ յան և  ա րա կա նութ յան, կյանքխա ղի և 
կ յանքխա չի, մարմ նի և հո գու, սրտի և մտ քի, ծո վի և  երկն քի, կյան քի 
և  ե րա զի, ե րա զի և փո սի, կա ռուց ման և  ա վեր ման, լույ սի և խա վա
րի՝ փո խա տեղ վող բևեռ նե րի հա վի տե նա կան կշռույ թի մեջ: Հո գու և 
մարմ նի տա րաբ ևեռ չա փում նե րի հա վի տե նա կան կշռույթտա րու բե
րու մից է փոր ձում պոկ վել Վա նա հայ րը և ս լա նալ վեր՝ հայտ նա կեր
պե լով զար գաց ման նոր ըն թացք՝ ան սահ ման ու ան հանգր վան, ան
վերջ: Փոր ձում է, և ն րա պատ կե րաց րած ե կե ղե ցին ըստ էութ յան է լի 
կյան քի և հոգ ևոր կա տա րե լա գործ ման, միայ նակ և  ա զատ ան հա տի 
ինք նէաց ման մե տա ֆորն է, ա վեր ման և կա ռուց ման, շարժ ման, փո
փոխ ման և զար գաց ման հա վի տե նա կան կշռույ թը, ո րի հա կակ շի ռը 
ան շար ժութ յունն է, մա հը:

Ըստ Ֆ լո րենս կու՝ ճշմար տութ յու նը ան վեր ջի վեր ջա վորն է և վեր
ջա վո րի ան վեր ջը, մա թե մա տի կա յի լեզ վով՝ ակ տո ւալ ան վեր ջութ յու նը 
(∞), երբ ան վեր ջութ յունն ըն կալ վում է իբրև միե ղեն ամ բող ջութ յուն, 
ինք նա բավ սուբ յեկտ, ինքն իր մեջ ա վարտ վածամ բող ջա ցած, ո րը 
Ֆ լո րենս կին ան վա նում է նաև բա ցար ձակ մաք սի մում: Ճշ մար տութ
յու նը կրում է իր մեջ իր հե ռան կա րի խո րութ յու նը, այն ան շարժ շար
ժումն է և շարժ վո ղի ան շար ժութ յու նը, հա կադ րութ յուն նե րի միութ յու
նը՝ Coincidentia oppositorumը: Ի դեպ պետք է նշել, որ Ֆ լո րենս կին իր 
նշված՝ «Ս յուն և հաս տա տութ յուն ճշմար տութ յան» աշ խա տութ յու նը 
մտմտում էր 190809 թվա կան նե րին:

Եվ այ սու, Շան թի՝ 1909 թվա կա նին գրված այս գործն ըն թերց
1 Ярина Пришляк, Леонардо да Винчи  безликий гений Ренессанса, http://m.

day.kyiv.ua/ru/article/kultura/leonardodavinchibezlikiygeniyrenessansa
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վում և  արժ ևոր վում է ժա մա նա կի հոգ ևորփի լի սո փա յա կան և գա
ղա փա րա գե ղա գի տա կան ըմբռ նում նե րի հա մա տեքս տում, ու ե թե 
Ճեր մա կա վո րը սև մա զե րով է, «ա սո րա կան ձևի հյուս ված սև և շքեղ 
մո րու քով» և խորհր դան շում է հե թա նոս, դեռևս սևա հեր, «մա նուկ 
մարդ կութ յու նը», իսկ Վա նա հայ րը՝ ժա մա նա կա յինան ցու մա յին մյուս 
փու լի՝ քրիս տո նեութ յան խորհր դա նի շը, ա լե խառն է, ո՞վ է եր րոր դը՝ 
ար դեն լիար ժե քո րեն ա լե հե րը... Ան վեր ջի վեր ջա վո րը և վեր ջա վո րի 
ան վեր ջը:

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, Սփյուռ 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 - В ВЕЧНОМ РИТМЕ ПЕРЕМЕЩАЮЩИХСЯ 
ПОЛЮСОВ: «СТАРЫЕ БОГИ» В статье методом компаративистского 
исследования и семиотического анализа сопоставляются драма Левона 
Шанта ,,Старые боги,, и роман Дмитрия Мережковского ,,Воскресшие боги. 
Леонардо да Винчи,,. Выделяются метафорические бинарные оппозиции 
белыйчерный, светтьма, райпустыня, храмруины, жизньсмерть, 
душатело, жизньигра и жизнькрест, сердцеразум, моренебо, жизнь
мечта, имеющие ключевое художественное значение в сопоставляемых 
произведениях. Рассматриваются сходство главных героев, способы 
примирения антиномий у Шанта и Мережковского в контексте философских 
проблем.

Ключевые слова : Шант, древние боги, белая дьяволица, море, небо, 
сердце, Мережковский, антиномии, воскресение, Леонардо да Винчи.

LILIT SEYRANYAN – IN THE ETERNAL RHYTHM OF MOVING POLES: 
«ANCIENT GODS» The article compares the drama of Levon Chant ,, Ancient 
Gods,,, and the novel of Dmitry Merezhkovsky ,, Resurrection of Gods. Leonardo 
da Vinci,, by using comparative semiotic analysis. Metaphorical binary oppositions 
stand out: whiteblack, lightdarkness, paradisedesert, templeruins, lifedeath, 
soulbody, lifegame and lifecross, heartmind, seasky, lifedream, which have 
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the important artistic value in comparable works. The similarities of the main 
characters, ways of reconciling the antinomies of Shant and Merezhkovsky are 
examined in the context of philosophical problems. 

Key words: Shant, ancient gods, white devil, sea, sky, heart, Merezhkovsky, 
antinomies, resurrection, Leonardo da Vinci.
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ՎԼԱԴԻՄԻՐ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ, բ.գ.դ
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան
գրականության ինստիտուտ

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ  ՁՈՆԵՐԳԵՐԸ*
(Հա մա տեքս տա յին քննա կան ակ նարկ)

Բա նա լի բա ռեր –  ժանր, տեքստ, հա մա տեքստ, Գր. Արծ րու նի, Վ.  Խան
դա միր յան, Մկր տիչ Խ րիմ յան, Օ. Գ րու զեն բերգ, Վ րաս տա նի բա նաս տեղծ ներ, 
Վ, Բր յու սով,  Նիմ ֆա  Գո րոդեց կի

Ձո ներ գը՝ իբրև քնա րա կան են թա ժանր, ծա գում նա բա նո րեն 
կապ վում է հնա գույն ներ բո ղի հետ, որ, դա րաշր ջան առ դա րաշր ջան 
ա նընդ հատ փո խե լով իր բնույթն ու ձևը, այ սօր գի տակց վում է որ պես 
ո րո շա կի ան ձի հաս ցեագր ված, որ ևէ նշա նա կա լից ի րա դար ձութ յան 
ա ռի թով հո րին ված քնա րա կան կամ քնա րաէ պի կա կան ստեղ ծա գոր
ծութ յուն:  

 Թու ման յա նի ձո ներ գե րը հե տաքրք րութ յուն են ներ կա յաց նում 
ա մե նից ա ռաջ ըն թա ցիկ ի րա կա նութ յան, իր մեր ձա վոր ու հե ռա վոր 
շրջա պա տի հետ նրա տա րաբ նույթ հա րա բե րութ յուն նե րի ա ռու մով, 
որ ան մի ջա կան ազ դակ են ծա ռա յել տար բեր ստեղ ծա գոր ծա կան 
մտահ ղա ցում նե րի հա մար: Իսկ այդ մտահ ղա ցում նե րը ի րաց ման  ըն
թաց քում հա ճախ հե ռա նում են ի րենց գո յա վոր ման ո րո շա կի սկզբից՝ 
կապ վե լով կեն սա փի լի սո փա յա կան ու գե ղա գի տա կան աշ խար հա յե
ցութ յան ա վե լի լայն շրջա նակ նե րի հետ: Ուս տի դրանց վեր լու ծա կան 
քննութ յու նը բա նաս տեղ ծի ստեղ ծա գոր ծութ յան հա մա տեքս տում ան
շուշտ օգ տա կար կա րող է լի նել այդ ստեղ ծա գոր ծութ յան ինչինչ կող
մեր ա վե լի լավ հաս կա նա լու ու մեկ նա բա նե լու հա մար, մա նա վանդ 
որ ու սում նա սի րող նե րը բա նաս տեղ ծի այդ գոր ծե րին հա մար յա չեն 
անդ րա դար ձել:

 Բա նահ յու սա կան ծա գու մով ձո ներ գե րը, որ միշտ էլ լայն տա րա
ծում են ու նե ցել ժո ղովր դի մեջ,  Թու ման յա նին հե տաքրք րել են վաղ 
պա տա նութ յան տա րի նե րից: « Շատ վաղ եմ սկսել ո տա նա վոր գրե լը,
մի ա ռի թով հի շում է բա նաս տեղ ծը: 1011 տա րե կանս  Լո ռիս  Մե լի քո

* Հոդվածն ընդունված է տպագրության  18.08.2020 թ.:
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վի վրա եր գեր էին եր գում ժո ղովր դի մեջ: Այդ եր գե րին տներ էի ա վե
լաց նում և  եր գում էի զա նա զան ո տա նա վոր ներ՝ եր գի ծա բա նա կան, 
հայ րե նա սի րա կան և  սի րա յին»:1

 Թու ման յա նի ինք նու րույն ձո ներ գե րից մեզ հա սած ա մե նա վաղ 
օ րի նա կը հայտ նի « Հո գուս հա տոր»ն  է՝ 12ամ յա պա տա նու զար մա
նա լիո րեն գի տակց ված սի րո խոս տո վա նութ յուն:2   Պարզ ան մի ջա կա
նութ յամբ, ու ժեղ, կից հան գա վոր մամբ քա ռա վանկ կարճ տո ղե րով 
այս ո տա նա վո րը, որ հե տո պի տի դառ նար  Թու ման յա նի նա խա սի
րած տա ղա չա փա կան ձևե րից մե կը, հյուս ված է բա նաս տեղ ծա կան 
ար վես տի բո լոր կա նոն նե րով և, որ ա մե նա կար ևորն է, կրում է, հե
տա գա յում մի այլ ա ռի թով բա նաս տեղ ծի ար տա հայ տութ յամբ ա սած՝ 
«ստեղ ծա գոր ծո ղի կեն դա նի շուն չը, էն, որ ա մե նայն ի րա վամբ կոչ վում 
է Աստ վա ծա յին»:3  Պա տա հա կան չէ, որ վաղ պա տա նե կան տա րի նե
րի իր ստեղ ծա գոր ծա կան փոր ձե րից բա նաս տեղ ծի հի շո ղութ յան մեջ 
մնա ցել է հենց այս մե կը:

80ա կան նե րի վեր ջե րից, երբ բա նաս տեղծն ար դեն թևա կո խում 
էր իր նա խա սահ ման ված կո չու մի գի տակ ցութ յան շրջա նը, նրա ձո
ներ գե րը գա ղա փա րա կան հարս տաց մա նը զու գըն թաց հատ կանշ
վում են մտահ ղաց ման ու կա ռուց ված քի բազ մա զա նութ յամբ: Դ րանք 
սո վո րա բար ան վեր նա գիր են կամ կրում են ար տաք նա պես հաս
ցեա տի րոջ հետ կապ չու նե ցող խո րագ րեր. իս կութ յու նը պարզ վում 

1 Հովհ, Թումանյան, Երկերի լիակատար ժողովածու՝ տասը հատորով (այսուհետև՝ 
ԵԼԺ), հ. 1, Երևան, 2018, էջ 596: Նույն նամակում հիշում է իր ավելացրած այդ 
տներից մեկը.

Ես Մելիքն եմ Լոռեցի,
Մուհտար փաշին զոռեցի,
Տարի՜նանա՜, տարի՜նանա,՜
Մելիք ջան,
Ղոշունի սարդար Մելիք ջան...
Արփաչայի ծիլծիլ խոտը
Կտրել է Մուհտարի հոտը,
Մելիք ջան,
Ղոշունի սարդար Մելիք ջան...

2 Թե ով է եղել ապագա մեծ բանաստեղծի սիրտը գրաված այդ բախտավոր 
պարմանուհին, ստույգ հայտնի չէ: Ժամանակակիցները հիշում են Ջալալօղլու 
դպրոցի տնօրեն Տ. ՏերԴավթյանի դստեր՝ Վերգինեի և համադասարանցի Քալի 
Շահվերդյանի կամ Սիմոնյանի անունները:

3 Հովհ. Թումանյան, ԵԼԺ, հ. 7, Երևան, 1995, էջ 26: Տարօրինակ է, որ անգամ Տ. 
ՏերԴավթյանը՝ կրթված և բանիմաց մի անձնավորություն, ոչ միայն չի կռահել որ 
գործ ունի բացառիկ շնորհով օժտված մեկի հետ, այլև փորձել է իր սանին պատժել 
հանդուգն արարքի համար:
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է բո վան դա կութ յու նից՝ այլ տվյալ նե րի հա մադ րութ յամբ, կամ ժա մա
նա կա կից նե րի հու շե րից: Դ րան ցից է, օ րի նակ, 1889ին գրված «Ի՞նչ 
ես կա տա ղել ան մեղ ա րար քից» սկզբնա տո ղով  ո տա նա վո րը, որ, ինչ
պես ա սել է 20ամ յա  Թու ման յա նը ի րեն մեծ բա նաս տեղ ծի ա պա գա 
գու շա կող ա ռա ջին նե րից մե կին՝  Տիգ րան  Փի րում յա նին, նվիր ված է 
Գր. Արծ րու նուն և  ուղղ ված է նրա հա կա ռա կորդ նե րի դեմ:1

 Հո գե բա նա կան  ի րադ րութ յու նը ներ կա յաց վում է այն պես, որ դրա 
կրո ղը ոչ թե հե ղի նակն է, ինչ պես ըն դուն ված է քնա րա կան կա ռույց նե
րում, այլ նա, ում ձոն ված է բա նաս տեղ ծութ յու նը, այ սինքն՝ Արծ րու նին 
ին քը:  Բարձ րաց վում է գա ղա փա րա կան ընտր յալ  ամ բոխ հա կադ
րութ յան թե ման, որ գա լիս էր ընդ հա նուր ռո ման տի կա կան և  մաս նա
վո րա պես հայ 60ա կան նե րի դեռևս կեն սու նակ ա վան դույթ նե րից: 
Այ նո ւա մե նայ նիվ ար դեն նշմար վում է բա նաս տեղ ծա կան կեն սա փի լի
սո փա յութ յան այն ե րա կը, որ ա վար տուն աշ խար հա յացք պի տի դառ
նար վեր ջին տա րի նե րի խո հա կան եր գե րում ու քառ յակ նե րում: Դ րա 
մա սին է վկա յում ձո ներ գի ա վար տա կան քա ռա տո ղը.

 Միա միտ ամ բոխ, մո լոր ված ես դուն,
Ես ան գի տութ յամբ կուռք չպաշ տե ցի,
Ես այն մար դու մեջ տե սա Աս տը ծուն,
Ա հա թե ին չու երկր պա գե ցի:

«Աստ վա ծաց յալ մար դու» այս ի դեա լը հե տո պի տի դառ նար  Թու
ման յա նի բա նաս տեղ ծա կան եր ևա կա յութ յան ու ո գեշն չու մի ա կունք
նե րը սնու ցող զար կե րակ նե րից մե կը:

 Տիգ րան  Փի րում յա նը վկա յում է, որ Արծ րու նուն է նվիր ված նաև 
« Մար գա րե» բա նաս տեղ ծութ յու նը՝ գրված 1890 թ. մա յի սի 1ին, նրա 
հրա պա րա կա խո սա կան գոր ծու նեութ յան քսա նամ յա կի առ թիվ: Այս
տեղ ևս Արծ րու նու մա սին ուղ ղա կի ակ նարկ չկա: «Հ րա թափ լեզ վով» 
հրա պա րա կա խո սի նրա կեր պա րը ուր վագծ վում է աստ վա ծաշնչ յան 
մար գա րե նե րի հետ են թա տեքս տա յին զու գադ րութ յամբ:2 Այդ պես է 

1 Թումանյանը ժամանակակիցների հուշերում, լրամշակված վերա հրա տա րա-
կություն, հ. 1, 2019, էջ 339: 

2 Այս մասին հանգամանորեն տե՛ս բանաստեղծության ծանոթագրություններում 
(Հովհ. Թումանյան, ԵԼԺ, հ.1, 2018, էջ 608609):

Արծրունու և նրա գաղափարախոսության հանդեպ Թումանյանի վերաբերմունքը 
միա նշանակ չի եղել ինչպես «Մշակի» հիմնադրի և երկարամյա խմբագրի կեն-
դա նության ժամանակ, այնպես էլ հետագայում: Դա ունեցել է իր ինչպես օբ յեկ-
տիվ, այնպես էլ սուբյեկտիվ պատճառները: Հայտնի է, որ Արծրունին որպես 
սկզբունք «Մշակում» ոտանավորներ չէր տպագրում և խիստ քննադատաբար էր 
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ի րե րի դրվածքն աշ խար հում, հու շում է բա նաս տեղ ծը. մարդ կանց մո
լո րութ յու նը նե րող և ն րանց «փրկութ յան մա սին մտա հոգ» լու սա միտ 
ան հատ նե րը միշտ էլ ի տրի տուր վաս տա կում են «խա վար ամ բո խի» 
ա պե րախ տութ յու նը: Այս ա մե նի մեջ չի կա րե լի չտես նել նաև ինք նա
կեն սագ րա կան պահ:  Հոգ ևոր կոն սիս տո րիա յում հո գե մաշ աշ խա
տան քի տա րի ներն էին, երբ ա ռա ջին քայ լերն ա նող բա նաս տեղ ծը 
ստիպ ված էր ա մեն քայ լա փո խի կրել շա հա մոլ ու խա վա րա միտ մի
ջա վայ րի թշնա ման քի դառ նութ յու նը, որ ար տա հայտ վել է այդ օ րե րին 
գրված եր գի ծա կան մի քա նի ո տա նա վոր նե րում, տա րի ներ անց՝ նաև 
« Պոետն ու  Մու սան» պոե մում: 

 Թու ման յա նի ձո ներ գե րը եր բեմն կար ևոր տե ղե կութ յուն ներ են 
պա րու նա կում նրա նշա նա վոր ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի մտահ ղաց
ման վե րա բեր յալ: Ա նու շա վան Ա բով յա նին նվիր ված ձո նից, օ րի նակ, 
հե տաքր քիր ման րա մաս ներ ենք ի մա նում «Ա նուշ» պոե մի ստեղ ծա
գոր ծա կան պատ մութ յան մա սին:1  Պարզ վում է, որ պոե մի հիմ քը կազ
մող կեն սա կան ի րա կա նութ յան շուրջ մտո րում նե րը վա ղուց են զբա
ղեց րել նույն ի րա կա նութ յան մեջ ծնված ու մե ծա ցած եր կու մտե րիմ 
ըն կեր նե րին:  Դա հստակ եր ևում է ձո նի հենց ա ռա ջին քա ռա տո ղից.

 Սի րե լի ըն կեր, շատ ոգ ևոր վել,
 Շատ ես հա ռա չել դու նրա մա սին,
Որ այ սօր հո գուս թռիչք է տվել,
Որ պի տի եր գեմ ես քո ա ռա ջին:

տրամադրված հատկապես «Մուրճում» տպագրվող երիտասարդ բանաստեղծների 
հանդեպ: 1891 թ. «Մշակի» հմ. 90ում տպագրվում է նրա հայտնի «Ֆելիետոնը», 
որտեղ ծաղրանքով է հիշվում նաև Թումանյանը: Արծրունու մահից հետո էլ 
«Մշակի» թշնամական պահվածքը բանաստեղծի հանդեպ դեռ երկար ժամանակ 
շարունակվում էր: Պատճառներից մեկն էլ թերևս դա էր, որ հետագայում 
Թումանյանը որոշակի վերապահումով էր մոտենում նրա անվան շուրջ ստեղծված 
ավանդական պատկերացումներին: Օրինակ՝ 1913 թ. դեկտեմբերի 26ին ՀԳԿԸ 
24րդ երեկույթում, որ նվիրված էր Արծրունուն,  Թումանյանն իր ելույթն սկսում է 
այսպես. «Առհասարակ ինչպես շատ խնդիրների մասին, էնպես էլ Արծրունու մասին 
մի անգամ արդեն հայտնված ու տարածված  կարծիքն ընդունվում է ճիշտ և անվիճելի 
շատերի կողմից, որը առաջ է գալիս խնդրի ոչ հիմնավոր ուսումնասիրությունից» 
(տես՝ Հովհ. Թումանյան, ԵԼԺ, հ. 7, 1995, էջ 3738): Բայց այդ օրերին Արծրունին 
երիտասարդության աչքին դեռ երևում էր մարգարեի լուսապսակով: Դրա 
վկայությունն է Թումանյանի «Մարգարե» բանաստեղծությունը: 

1 Ձոնը գրված է 1891 թ. մարտի 2ին ընկերոջն ուղղված նամակում: Այդտեղից 
էլ իմանում ենք, որ  Թումանյանը նախապես մտադիր է եղել պոեմի առաջին 
տարբերակը նվիրել նրան, և նրա խորհրդով է, որ հրաժարվել է պոեմը «Մուրճում» 
տպագրելու մտքից, և այն առաջին անգամ լույս է տեսել «Բանաստեղծությունների» 
2րդ հատորում:
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Այդ մեծ հա ռա չան քը, որ այ սօր ըն դուն ված բա ցատ րութ յամբ՝  Թու
ման յա նի  ստեղ ծա գոր ծութ յան «բա նա լի բա ռե րից» է և  ան գամ պի
տի դառ նար հայտ նի պոե մի խո րա գի րը, նրա հո գում բնա վոր վել է այն 
օ րե րից, երբ դեռ նորնոր էր գի տակ ցում, որ աշ խարհ է ե կել այդ հա
ռա չան քը ա մե նից խոր հա ռա չե լու ա ռա քե լութ յամբ:

 Ժա մա նա կի հետ  Թու ման յա նի ձո ներ գե րի են թա տեքս տը հարս
տա նում է ի մաս տա յին նո րա նոր շեր տե րով, որ հնա րա վո րութ յուն է 
տա լիս բա նաս տեղ ծի ստեղ ծա գոր ծա կան հա սու նաց ման ըն թաց քին 
հետ ևել նաև այս դի տա կե տից:  Տա րի ներ անց՝ 1902 թ. օ գոս տո սի 10
ին իր մյուս մտե րիմ ըն կե րո ջը՝  Փի լի պոս  Վար դա զար յա նին ուղղ ված 
նա մա կում պահ պան վել է նրան ձոն ված մի ո տա նա վոր՝ «Ըն կե րիս» 
վեր նագ րով: Այս տեղ թու ման յա նա կան ի դեա լի հո րի զոն ներն ըն դար
ձակ վում են, ձևա վոր վում է « Վեր»ի գա ղա փա րա նի շը1, որ պի տի 
դառ նար նրա գե ղար վես տա կան հա մա կար գի հիմ նա խա րիսխ նե րից 
մե կը, ե թե չա սենք ա մե նագլ խա վո րը: Այդ խորհր դա նի շը հե տա գա
յում տար բեր հա մա կար գիչ գոր ծա ռույթ նե րով պի տի հան դես գար 
քնա րա կան շատ կա ռույց նե րում, ինչ պես « Վայ րէջք»,« Մեր ուխ տը», 
« Բարձ րից», քառ յակ ներ և  այլն: 

 Փոր ձենք հետ ևել բա նաս տեղ ծա կան խո հե րի ըն թաց քին: Ա ռա ջին 
քա ռա տո ղը ներ կա յաց նում է քնա րա կան մտահ ղաց ման առ կա նա
խադր յա լը.

Իմ վեհ տեն չե րի, չըք նաղ վըշ տե րի,
 Վառ ե րազ նե րի մը տե րիմ ըն կեր,
 Դու էլ ինձ նը ման պան դուխտ ու գե րի,
Ան զուսպ կա րո տով ձըգ տում ես միշտ  Վեր:

Փ.  Վար դա զար յա նը   Թու ման յա նի «վեհ տեն չե րի, չքնաղ վշտե րի, 
վառ ե րազ նե րի» «մտե րիմ ըն կերն» էր ուղ ղա կի ի մաս տով, ո րով հետև 
լի նե լով ջերմ գրա սեր ու հո գով բա նաս տեղծ՝ ապ րում էր նույն տեն չե
րով, ե րազ նե րով ու վշտե րով: «Չք նաղ» վե րա դի րը շրջում է վշտե րի 
ա ռօ րեա կան ի մաս տը՝ դրանց հա ղոր դե լով նույն տեն չե րի այ լա գո յութ
յան նշա նա կութ յուն: Պանդխ տութ յան մա սին ակ նար կի ի րա կան ե րե
սը ամ բող ջո վին բաց վում է երկ րորդ քա ռա տո ղում.

Այն տե՜ղ, մեր հո գու սուրբ հայ րե նի քում,
1 Նամակում Թումանյանն այսպես է մեկնաբանում այդ գաղափարանիշը. 

«Գաղափարների ու երազների աշխարհն է, որ ես մի խոսքով  անվանել եմ Վեր» 
(Հովհ. Թումանյան, ԵԼԺ, հ. 9, էջ 297):



44

ՎԼԱԴԻՄԻՐ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ

 Խա ղաղ օ րե րի պայ ծառ լույ սի տակ
Ապ րում է սե րը, ժը պի տը ծաղ կում,
Ու րախ եր գե րը թըն դում ներ դաշ նակ...

« Հո գու հայ րե նի քի» գա ղա փա րը, ա ռա ջին ան գամ բա ռա յին ձևա
կեր պում ստա նա լով այս տեղ, հե տա գա յում մեկ ան գամ չէ, որ պի տի 
հան դի պեր  Թու ման յա նի քնա րա կան մտահ ղա ցում նե րում՝ ա մեն ան
գամ նո րո վի ի մաս տա վոր վե լով նոր հա մա տեք տում, բայց նշա նա
կութ յամբ մնա լով նույ նը:  Հի շենք, օ րի նակ, «Ար ևել քի ե դեմ նե րին ի ջավ 
պայ ծառ ի րի կուն...», «Ար յու նա լի ա ղետ նե րով, աղ մուկ նե րով ա հար
կու...» քառ յակ նե րը, « Բարձ րից» բա նաս տեղ ծութ յու նը, «Ոս կի քա ղա
քը» հե քիա թը և  այլն: Ի րա կան աշ խար հում պան դուխտ լի նե լու ի րո
ղութ յու նը ան մի ջա կա նո րեն կապ վում է «հո գու հայ րե նի քի» հետ, որ 
դեռ հե ռա վոր ե րազ է.

 Բայց, ա՜խ, նա այն քան, այն քա՜ն է հե ռու,
Ու՝ մինչև այն տեղ կը հաս նենք մենք դեռ,
Այն քա՜ն ենք լա լու, այն քա՜ն տանջ վե լու,
Իմ տան ջանք նե րի մը տե րի՛մ ըն կեր:

 Չի կա րե լի չհի շել աշ խար հին ու մար դուն այն քան սի րա հար ված 
բա նաս տեղ ծի՝ հու սա բե կութ յան պա հե րին հնչեց րած ծան րա թա խիծ 
տո ղե րը՝ «Ու հե ռու է մինչև  Մար դը իր ճամ փան...» կամ « Մար դա կեր 
գա զան՝ մար դը՝ դեռ եր կար էս պես կըմ նա...»:

« Հո գու հայ րե նիք» հաս կա ցութ յու նը սո վո րա բար նույ նաց վում 
է « Վայ րէջ քից»  հայտ նի «Ան հայ տը սուրբ», «աշ խարհ քը պայ ծառ», 
այլ գոր ծե րում հան դի պող «Ան հուն» ար տա հայ տութ յուն նե րի հետ: 
 Սա կայն դրանք ուր վագ ծում են թու ման յա նա կան ի դեա լի տար բեր 
ե զերք ներ: Ա ռա ջի նը ներ կա յաց նում է յու րօ րի նակ սո ցիա լա կան ու
տո պիա՝ կապ ված ա ռար կա յա կան աշ խար հի հետ, մյուս նե րը խորհր
դան շում են մարդ կա յին մտքի՝ գո յութ յան ա ռեղծ վա ծը լու ծե լու հա վեր
ժո րեն ան հաս բաղ ձան քը, որ տան ջա լի թռիչք է տա լիս բա նաս տեղծ 
հո գի նե րին: Այս տե սա կե տից բնո րոշ օ րի նակ կա րող են լի նել բա նաս
տեղ ծի եր բեմ նի մտեր մու հի  Վար յա  Խան դա միր յա նին1 ձոն ված « Դու 
քո ճամ փեն գնա, քույ րի՛կ...» բա նաս տեղ ծութ յու նը, որ  Թու ման յա նի 
քնա րեր գութ յան ըն տիր է ջե րից է: Այս տեղ ուղ ղա կի ակ նարկ ներ կան 
բա նաս տեղ ծի հոգին ա լե կո ծող «ան մե կին կա րոտ նե րի» մա սին.

1 Վարյա Խանդամիրյանը հետո պիտի դառնար պատմաբան Հակոբ 
Մանանդյանի կինը:
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Ե լած կյան քի ա մեն ճամ փից,
 Կա րոտ նե րով ան մե կին,
Ա գահ, ան վերջ ու ան հան գիստ
 Թա փա ռում է իմ հո գին:

 Մի ձեռք չը կա, մի գիրկ չը կա՝
 Պա հի նը րան ի րեն մեջ,
 Խենթ, խե լա գար գը նում է նա
 Ձըգ տում նե րովն իր ան վերջ:

Այս բա նաս տեղ ծութ յան մա սին  Թու ման յա նը Փ.  Վար դա զար յա նին 
գրում է. «Այս այն բա նաս տեղ ծութ յուն նե րից է, ո րոնց մեկ նութ յու նը 
ի րեն ցից շատ ու շատ է եր կար, ո րոնք կեն սագ րութ յուն ու նեն, պատ
մութ յուն ու նեն ի րենց ետ ևը: Այս պի սի ո տա նա վոր նե րի տո ղե րում է, 
որ թաքն ված է լի նում բա նաս տեղ ծի հո գին»:1 Ո տա նա վո րը և  այս տո
ղե րը գրե լիս  Թու ման յանն ար դեն եր կու ժո ղո վա ծու նե րի հե ղի նակ էր, 
հրա տա րա կել էր « Դաշ նակ նե րի» եր կու գրքե րը, պատ րաս տում էր 
եր րորդ՝ բե կում նա յին ժո ղո վա ծուն, ար դեն բա վա կան լայն հա սա րա
կա կան ճա նա չում ու ներ: Ու րեմն ին չո՞ւ կա րոտ նե րը դեռ «ան մե կին» 
էին, ին չո՞ւ էր հո գին թա փա ռա կան, ին չո՞ւ ան վերջ «ձգտում նե րի» հե-
տևից նրա «խենթ, խե լա գար» թռիչ քը չէր գտնում հանգս տի հանգր
վան:  Վար յա  Խան դա միր յանն ան շուշտ ծա նոթ է ե ղել ի րեն ձոն ված 
ո տա նա վո րին և  հենց այս պի սի հար ցեր է ուղ ղել բա նաս տեղ ծին, թե 
«բախ տա վոր» աստ ղի տակ ծնված լի նե լով՝ ի զուր է դժգո հում իր ճա
կա տագ րից: Ըստ էութ յան այդ հար ցե րի պա տաս խանն է նույն  Խան
դա միր յա նին ձոն ված երկ րորդ բա նաս տեղ ծութ յու նը՝ « Պան դուխտ եմ, 
քույ րի՛կ, մա նուկ օ րե րից...»: Այդ մա սին ուղ ղա կի ակ նարկ կա նաև 
ո տա նա վո րում. 

Եվ դու հան դի պած իմ դը ժար ճամ փում, 
Ա սում ես՝ ար դեն բախտ ավոր եմ ես,
Ի զուր եմ փախ չում, ի զուր գան գատ վում
Ու տանջ վում այս պե՜ս...

 Բա նաս տեղ ծը ան մի ջա պես հա կա դար ձում է ու բա վա կան 
կտրուկ.

1 Հովհ. Թումանյան, ԵԼԺ, հ. 9, Երևան, 1997, էջ 438: Ուսումնասիրողները այս 
բանաստեղծություններին անդրադառնալիս խոսում են առավելապես դրանց 
մտահղացման իրականկենսագրական ազդակների մասին՝ միայն ընդհանուր 
դիտարկումներ անելով բանաստեղծի հոգու կենսագրության մասին:
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Ո՜վ դու միա միտ:  Բայց եր կինք վը կա,
 Չեմ ե ղել եր բեք ես այդ քա ն ըս տոր,
Որ կա րե նա յի այս դա ժան բան տում
 Լի նել բախ տա վոր: 

Ու սում նա սի րո ղը այս քա ռա տո ղը մեկ նա բա նում է այս պես. «Ե րա
զի և  դա ժան ի րա կա նութ յան օր հա սա կան մե նա մար տում ա զա
տութ յան մեծ ի դեա լի երդվ յալ պաշտ պա նը չէր կա րող լի նել  «այն քան 
ստոր», որ «այս դա ժան բան տում լի նի բախ տա վոր»:1 Այս պի սի մեկ
նա բա նութ յու նը, ի հար կե, բո լո րո վին ան հիմն չէ, ե թե ըն դու նենք, որ 
բա նաս տեղ ծը, «դա ժան բանտ» ա սե լով, նկա տի ու նի միայ ն ազ գա յին 
կամ սո ցիա լա կա ն ո րո շա կի ի րա կա նութ յուն, ինչ պես, ա սենք, « Գու
թա նի եր գում»:  Բայց դա ակն հայ տո րեն նե ղաց նում է հե ղի նա կի ու 
նրա զրու ցակ ցի երկ խո սութ յան ի մաս տը. «դա ժան բան տի» մա սին 
բա նաս տեղ ծի ակ նար կը  վե րա բե րում է աշ խար հի կարգ ու սար քին 
ընդ հան րա պես: Այդ աշ խար հի ա ռար կա յա կան պատ կե րը՝ իր բազ
մա տե սակ դրս ևո րում նե րով  Թու ման յանն ար դեն ցույց էր տվել և  դեռ 
է լի պի տի ցույց տար իր տար բեր ժան րի շատ գոր ծե րում:  Բայց դա 
չէ, որ նա, ինչ պես աշ խար հի բո լոր մե ծե րը, հա մա րում էր իր գլխա
վոր ա ռա քե լութ յու նը: Այդ ա ռա քե լութ յան խոր հուր դը ինքն իր հա մար 
դեռ լիո վին չէր պար զել և ան հե թե թ աշ խար հում  պան դուխտ էր զգում 
ի րեն.

 Պան դուխտ եմ, քույ րի՛կ, մա նուկ օ րե րից,
 Գը նում եմ դե պի մի ան հայտ եր կիր՝
 Կըտր ված կյան քի ա մեն կա պե րից, 
             Մե նակ, տա րա գիր:

 Պանդխ տութ յան ու մե նա կութ յան զգա ցո ղութ յու նը մեկ ան գամ 
չէ, որ հու զում էր բա նաս տեղ ծի հո գին, ինչ պես տե սանք նաև վե-
րևում: « Հո գու հայ րե նի քի» ո րոն ման ճա նա պար հին նա դեռ շատ 
հանգր վան ներ պի տի փոր ձեր՝ մերթ տա ռա պե լով «հա յոց վշտի մեծ 
ծո վի մեջ», մերթ հա ռա չե լով զրկվա ծի հա ռա չան քը, մերթ ընդվ զե լով 
«շահ ու գե րու, ստրուկ ու տի րոջ» աշ խար հի դեմ:  Բայց այդ բո լո րից 
հո գուն ծան րա ցած բե ռը չի թեթ ևա նում, մինչև որ իր քա ռաս նամ յա
կի բարձ րութ յու նից նշմա րում է «հո գու խա ղա ղութ յան» հանգր վա նը 
(« Վայ րէջք»):  Բայց «Ան հայ տը սուրբ, աշ խարհ քը պայ ծառ» դեռ մշու

1 Տե՛ս Հովհ. Թումանյան, ԵԼԺ, հ. 1, Երևան, 1988, էջ 524, «Թումանյանի 
քնարերգությունը» ներածական հոդվածը:
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շոտ հե ռա վո րութ յուն է, որ տա րի ներ անց՝ 1917 թ., ա ռար կա յա կան 
ի մաստ է ստա նում դստեր՝ Ար փե նի կի ալ բո մում թո ղած մի «ան մեղ» 
ո տա նա վո րում.

 Նա յի՛ր, նա յի՛ր սըր տա բաց
Էս լեն ար ձակ աշ խար հին
Ա ռատ, ա ռատ տա րած ված,
 Գե ղե ցի կը ու բա րին:

Էս քան, էս քան մոտ ու շատ
 Բախ տը փըռ ված մեր կյան քում,
 Մար դը, մար դը միշտ ան բախտ
Ո րո նում է երկն քում:

Այս տեղ են միա վոր վում թու ման յա նա կան «եր կինքն» ու «եր կի րը», 
այ սինքն՝ «Ան հայ տը սուրբ, աշ խարհ քը պայ ծառ» և «հո գու հայ րե նի
քը»:Աստ ված, որ գե ղե ցիկ ու բա րի է, երկն քից իջ նում ու տա րած վում է 
երկ րում, մար դը բարձ րա նում է եր կինք ու միա նում իր ա րար չին:  Թու
ման յա նա կան հո գու այս հանգր վա նում է մտահ ղաց վել ու ի րաց վել 
նրա վեր ջին ծրագ րա յին բա նաս տեղ ծութ յուն նե րից մե կը՝ « Տիե զեր քի 
ըն թեր ցու մը»՝ իր բնո րոշ ա վար տով.

 Վե րա նում է վեր հո գիս զը վար թուն – 
 Չը կա մոտ ու տար, չը կա վեր ու ցած,
 Տիե զերքն ամ բողջ հայ րե նիք ու տուն,
Իսկ ես մի ա զատ՝ ան տար բեր Աստ ված:

 Բա նաս տեղ ծը վեր ջա պես գտել ու իր ամ բողջ ստեղ ծա գոր ծութ
յամբ մարդ կանց էր պատ գա մում «եր ջան կութ յան գաղտ նի քը», ինչ
պես «Ոս կի քա ղա քը» հե քիա թում:  Հա վա տո՞ւմ էր նա այդ գե ղե ցիկ 
ե րա զի եր բեմ նի ի րա կա նաց մա նը՝ դժվար է ա սել:  Հա մե նայն դեպս, 
հայտ նի քառ յա կում այս հար ցի պա տաս խա նը թեա կան է. «Եր բեմն, 
ա սես, զգում եմ ես, թե կհաս նեմ Ն րա մոտ...»:

 Ժան րա յին ա ռու մով դա սա կան ներ բո ղին ա վե լի մոտ են  Թու ման
յա նի ձո ներ գե րից եր կու սը՝ նվիր ված Մկր տիչ Խ րիմ յա նին: Ա ռա ջի նը՝ 
« Հայ ուխ տա վո րին», գրված է հան պատ րաս տից1 1893ին նրա՝ կա
թո ղի կոս օծ վե լու առ թիվ: Մ տահ ղաց ման հիմ քը ուխ տա վո րի և  ուխ

1 Այդ մասին Նվարդ Թումանյանը հիշում է հոր պատմածը. ««Հայ ուխտավորին» 
էքսպրոմտ է: Խրիմյանի ընտրության առթիվ չորս հոգի քեֆ սարքեցինք Օրթաճալում, 
էն քեֆին գրեցի (Ն. Թումանյան, Հուշեր և զրույցներ, 1987, էջ 231):
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տագ նա ցութ յան ճա նա պար հի մտա պատ կերն է, որն էլ պայ մա նա վո
րել է ա վար տուն քնա րաէ պի կա կան կա ռույ ցի ձևաի մաս տա յին կեր
պը: 

 Ծա վալ վող պա տու մի չորս մա սե րից ա ռա ջին եր կու սը ներ կա յաց
նում են  Գե ղա մա լեռ նաշղ թա յով ու Ա րա գա ծի զանգ վա ծով ե զեր ված 
Ս ևա նի ա վա զա նը և  ի սկզբա նե հայ կա կան բնան կա րից ան բա ժան 
Ա րա րա տը՝ ի րենց սրբա ցած մա սունք նե րով:  Տե սա րան նե րի բա նաս
տեղ ծա կան ըն կա լումն ու պատ կե րա վոր վե րար տադ րութ յու նը էա
պես տար բեր վում են  Լո ռու՝  Թու ման յա նի շատ ստեղ ծա գոր ծութ յուն
նե րից ծա նոթ բնա պատ կեր նե րից: Ե թե այս վեր ջին նե րում գե րիշ խո ղը 
ա ռաս պե լա կան խորհր դա վո րութ յան ու խրոխտ վե հութ յան շունչն է 
կամ ձո րե րի անդն դա յին խո րութ յու նը, ո րով չափ վում է բա նաս տեղ
ծի «սրտի թա խիծն ա հա վոր», ինչ պես նշա նա վոր « Նա խեր գան քում», 
ա պա այս դեպ քում ուխ տա վո րի հա յաց քը  շո յում են աշ խույժ, թեթև, 
զվարթ ու ոգ ևո րիչ գու նա խա ղե րը: Դ րանք կեն դա նի հո գով շնչա վո
րում են  Գե ղար քուն յաց և Ա րա րատ յան ողջ բնաշ խար հը, որ ուխ տա
վո րին դի մա վո րում են հյու րըն կալ սրտա բա ցութ յամբ.

 Զեփ յուռ նե րով, ծաղ կանց բույ րով,
Ինչ պես ծնող սի րա գո րով,
 Քեզ կող ջու նեն զմրուխտ հա գած
 Գե ղամ սա րերն ու Ա րա գած,
Ու կա րո տած աչ քի նը ման
 Քեզ կըժպ տա վճիտ Ս ևան,
Որ լեռ նե րի շու քե րի հետ
 Խաղ է ա նում, խայ տում վետվետ,
 Փայլփ լում է ծը փանք նե րով,
 Հո րի նում է լույ սե րի ծով...

Ո գեշն չու մի նույն կրակն է ջեր մաց նում նաև այն տո ղե րը, որ հա
վեր ժա կան լե ռան ան թիվ նկար նե րի ու նկա րագ րութ յուն նե րի ծա նոթ 
ըն թեր ցո ղի աչ քին նոր շող ու շու քով են ներ կա յաց նում «էն սա րե րի 
սարն ու ար քան», որ՝

 Լա զուր երկ նի ծո ցը մը տած,
 Ճեր մակ գլուխն ամ պեր փաթ թած,
Ա հա կանգ նեց ծանր ու տրտում, 
 Քու ա ռաջևն ու քու սրտում...,
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որ՝
         ... ար դեն քա նի սև  դար
 Պերճ գա գա թովն իր ձյու նա փառ
 Շող շո ղում է, փայ լա տա կում,
Եվ ուխ տա վոր հա յի հո գում
Հ պար տութ յան ծնում թուն դեր...

Բ նա պատ կե րին ի մաս տա յին նոր լիցք է հա ղոր դում ուխ տա վո րի 
այն «սի րե լի ե րա զը», թե բիբ լիա կան լե ռան կա տա րին  Նո յան տա պա
նի հետ քե րով դեռ պի տի հանգր վա նեն «փառ քերն մեր հին», որ «նո
րա փայլ իջ նեն կըր կին...»:

 Բա նաս տեղ ծա կան խոս քի այս պեր ճան քը, որ այն քան էլ բնո րոշ 
չէ թու ման յա նա կան ո ճին, ստեղ ծա գոր ծութ յա նը ա ռա ջին ան գամ 
ծա նո թա ցող ըն թեր ցո ղին տա րա կույ սի ա ռիթ է տա լիս՝ ին չո՞ւ, ի՞նչ 
նպա տա կով: Երկ րորդ մա սում տա րա կույ սը կա րող է տե ղիք տալ են
թադ րութ յան, թե գու ցե բա րե պաշտ ուխ տա վո րի գի տակ ցութ յան մեջ 
տես լա ցած ի րա կան բնա պատ կե րը հա վա տա վոր հո գուն ներ կա յա
նում է սրբութ յան ա ներկ րա յին փայ լով: Այս պես թե այն պես, դրանք, 
թվում է, ստեղ ծա գոր ծա կան «խո րա ման կութ յուն ներ» են՝ ըն թեր ցո ղի 
հե տաքրք րութ յու նը լար ված պա հե լու հա մար:  Հե ղի նա կա յին հղաց
ման ի րա կան աս տա ռը պի տի բաց վի քնա րաէ պի կա կան պա տու մի 
վերջ նա մա սում:

Եր րորդ և  չոր րորդ մա սե րը, որ տեղ վեր ջա պես բաց վում է մտա
հղաց ման ի րա կան շար ժա ռի թը, գծա նի շով ա ռանձ նաց ված չեն, 
ո րով հետև եր կու սը միա սին կա ռուց ված քա յին մեկ ամ բող ջութ յուն են 
կազ մում:  Մայր տա ճա րը՝ հիմ նադր ման լու սե ղեն տե սիլ քով, « Լու սա
վո րիչն ու մեծ Տր դատ», որ «տա կա վին այն տեղ կե ցած կը սա վառ նեն 
հո գիա ցած», միաս նա բար կազ մում են հա մե մա տութ յան եզր՝ նո րըն
տիր կա թո ղի կո սի մե ծութ յու նը ցու ցադ րե լու հա մար: Այս ա մե նը՝  Հայ
կա կան լեռ նաշ խար հը իր «վճիտ Ս ևա նով», «տա ճա րը սուրբ, լյառն 
ա հա գին» մեր հոգ ևոր պատ մութ յան չխամ րող փառ քե րից են.

 Բայց ա վե լի մեծ ու շքեղ
Ար ծիվ հայ րիկ ու նենք էն տեղ,
 Ճեր մա կա հեր ու հո գե հուր,
Հս կա յա տիպ կանգ նած ա մուր,
Ինչ պես կաղ նին  Լի բա նա նի,
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Որ հող մե րին ծաղր կա նի,
Էն տեղ ար թուն կանգ նել է նա
 Լու սա վոր չի շիր մի վը րա,
 Բա զուկն հպարտ հե նել կող քին,
 Կանգ նել է մեծ ու ա հա գին,
Ու ար ծը վի աչ քերն հը նոց
Ս ևե ռել է կող մերն  Հա յոց,
 Կող մերն  Հա յոց ու շատ հե ռուն,
 Դի տե ցրված իր ձա գե րուն...

Այս հատ վածն է, որ հյուս ված է ի րոք դա սա կան ներ բո ղի օ րենք
նե րով: Այդ դեպ քում, ի րոք, ա վե լորդ չե՞ն ուխ տա վո րի կեր պա րը կամ 
հայ կա կան բնաշ խար հի ո գե շունչ նկա րագ րութ յուն նե րը:  Հար ցի պա
տաս խա նը պետք է փնտրել մտահ ղաց ման են թա տեքս տում: Ս տեղ
ծա գոր ծութ յան հու զա կան մթնո լոր տը լից քա վո րող տո նա կան տրա
մադ րութ յու նը նշա նա կում է, որ հայ րե նի բնաշ խարհն էլ է մաս նակ
ցում հա մընդ հա նուր ցնծութ յա նը, իսկ ուխ տա վո րը ժո ղովր դի պատ
վի րակն է, որ բո լոր հայ հա վա տաց յալ նե րի շուր թե րով պի տի համ բու
րի նո րըն ծա հայ րա պե տի ա ջը: 

 Ձո ներ գը գրված է կից հան գա վոր մամբ, ութ վան կա նի տո ղա չա
փով, ո րոնց աշ խույժ ու թրթռուն ըն թաց քը միան գա մայն պատ շաճ 
է տո նա կան ընդ հա նուր տրա մադ րութ յա նը: Ս տեղ ծա գոր ծութ յու նը 
թեև էքսպ րոմտ է, բայց մա սե րի հա մա չա փութ յամբ ու փոխ կա պա
կից հա րա բե րութ յուն նե րով,1 հնչեղ ռիթ մի կա յով, խորհր դան շա կան 
ար տա հայ տութ յուն նե րի խնա յո ղա բար ու տե ղին գոր ծա ծութ յամբ, 
պատ կեր նե րի թարմ ինք նա տի պութ յամբ  գե ղար վես տա կան գրե
թե ան թե րի կա ռույց է ներ կա յաց նում: Ու շագ րավ է, որ հինգ տա րի 
անց՝ ա ռա ջին ան գամ տպագ րութ յան պատ րաս տե լիս, բա նաս տեղ ծը 
հարկ է հա մա րել կա տա րել միայն ո ճա կան մաս նա կի սրբագ րում ներ:2

 Գե ղար վես տա կա նութ յան ա ռու մով « Հայ ուխ տա վո րին» ձո ներ գը 
 Թու ման յա նի վաղ շրջա նի քնա րաէ պի կա կան փոր ձե րի լա վա գույն նե
րից է, և  պետք է դա սել նրա այդ ժան րի ստեղ ծա գոր ծութ յան ըն տիր 

1 Առաջին երկու մասերը միմյանցից և բանաստեղծական պատումի ավարտական 
հանգույցներից առանձնացված են գծանիշերով՝ կառուցվածքային որոշակի նկա
տա ռումով, քանի որ ներկայացնում են հայկական բազմաբղետ բնաշխարհի եր կու 
տարբեր գոյավիճակներ՝ ձևաիմաստային տարբեր գործառույթներով: Ընդ հան րու
թյունը երկուսին միավորող ոգեշնչումի վերելքն է:

2 Տե՛ս Հովհ. Թումանյան, ԵԼԺ, հ. 1, 2018, էջ 479480:
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է ջե րի շար քը:  Բա նաս տեղծն ինքն էլ ան շուշտ զգա ցել է դա. չի հետ ևել 
ըն կեր նե րի հոր դոր նե րին և  չի ոչն չաց րել1ստեղ ծա գոր ծա կան պայ ծա
ռա տե սութ յան  այս բա ցա ռիկ ակն թար թի գե ղե ցիկ ար գա սի քը:

Եր կու տա րի անց՝ 1895 թ.,  Թու ման յանն ա ռա ջին ան գամ հան դի
պում է կա թո ղի կո սին, ո րով սկիզբ է դրվում նրանց հե տա գա մտեր
մութ յա նը:2 Արդ յուն քը լի նում է նոր ձո ներ գը՝ « Կաղ նին»:3 Այս խո րա գի
րը, ան շուշտ, կապ ված է նա խորդ ձո ներ գի հի շո ղութ յան հետ, որ տեղ 
բա նաս տեղ ծը նո րըն տիր կա թո ղի կո սին մե ծա րում էր ա վան դա կան 
այդ  այ լա բա նութ յամբ: Ան տա ռում բո լո րից վեր բարձ րա ցած «ծե րու նի 
կաղ նին» ռո ման տի կա կան ա վան դույ թից լավ հայտ նի մե նա վոր ծա
ռի խորհր դա նիշն է, որ այ լա բա նո րեն ներ կա յաց նում է ա մե նայն հա
յոց «հայ րի կին»:  Տար վա բո լոր ե ղա նակ նե րին կաղ նուն սպառ նա ցող 
բնութ յան տա րերք նե րը խորհր դան շում են այն բո լոր խո չըն դոտ ներն 
ու փոր ձութ յուն նե րը, ո րոնց հար կադր ված էր դի մա կա յել ան նկուն կա
թո ղի կո սը:  Վեր ջին թա փան ցիկ երկ տո ղը՝

« Սա, որ վերև է բարձ րա ցել այս քան,
Ոչ ո րոտ գի տի, ոչ քա մի, ոչ բան...»,

որ չա կերտ նե րի մեջ է առն ված՝ որ պես ու րի շի խոսք, «չնչին դժգոհ
նե րի» նա խան ձոտ բամ բա սանք ներն են, որ պի տի ու ղեկ ցեին նրան 
ամ բողջ գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում: Այս երկ տո ղի նա խօ րի նա կը նա
խորդ ձո ներ գի «Որ հող մե րին ծաղր կա նի» տողն է: Ինչ պես երևում է, 
նո րըն ծա կա թո ղի կո սի կեր պա րը այդ եր կուե րեք տա րի նե րի ըն թաց
քում մշտա պես ե ղել է բա նաս տեղ ծի խո հե րի ու մտո րում նե րի կենտ
րո նում:4

1 Ձոներգի հետ կապված այդ պատմությունը հետևյալն է: Կաթողիկոս ընտր
վե լուց հետո Խրիմյանն Էջմիածնում կատարում է մի շարք կադրային և այլ 
փոփոխություններ, որոնք ոգևորված երիտասարդության շրջանում հիաս թա փու
թյուն են առաջացնում: Ընկերները հորդորում են բանաստեղծին «կորցնել» ոգևո
րու թյան պահին գրած ձոներգը: Նա պատասխանում է. «Ինչո՞ւ կորցնեմ, այն կմնա 
իբ րև հիշատակ մեր առաջին զգացումների»: Միաժամանակ սկսում է գրել մի նոր 
բանաստեղծություն՝ «Եթե այդպես է, մենք կխորտակենք // Այն պատվանդանը, որ 
մենք կառուցինք...» սկսվածքով, որ չի շարունակել (տե՛ս՝ ԹՏ (18691928), էջ 209
210):

2 Տարիներ անց, երբ Վասպուրականի արծիվն արդեն չկար, բանաստեղծը գոհու
նակությամբ պիտի գրեր. «Երկար տարիներ ունեցել եմ Խրիմյանի մոտիկությունը 
վայելելու պատիվը (Հովհ. Թումանյան, ԵԼԺ, հ. 6, 1994, էջ 368):

3 Թումանյանի կենդանության օրոք չի տպագրվել:
4 Հետագայում Խրիմյանի կերպարին Թումանյանն անդրադարձել է ևս երկու 

ան գամ: 1907 թ. կաթողիկոսի մահվան առիթով գրում է «Երկու հայր» հուզիչ 
պատմ ված քը, որի հիմքում, ինչպես կարծում են ուսումնասիրողները, ընկած է 
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 Ձո ներգն ու նի են թա վեր նա գիր՝ « Հայ րի կին», և  ըն ծա յա կան «Ն վեր 
իշխ. Մ. Թ<ու ման յա նին>»:   Զու գա դի պութ յու նը, որ քիչ է հան դի պում 
այդ ժան րի գոր ծե րում, թվում է, պա տա հա կան չէ. իշ խա նու հու հա
սա րա կա կանմշա կու թա յին անձն վեր գոր ծու նեութ յան մեջ ե րի տա
սարդ բա նաս տեղ ծը նպաս տա վոր ընդ հան րութ յուն ներ է տես նում 
կա թո ղի կո սի հայ րե նան վեր ա ռա քե լութ յան հետ:

Ա վե լի ուշ շրջա նի թու ման յա նա կան ձո ներ գե րում՝ նվիր ված հատ
կա պես հայ ժո ղովր դի և  հայ մշա կույ թի հետ տար բեր առն չութ յուն
նե րով կապ ված այ լազ գի գրող նե րի կամ գոր ծիչ նե րի, քնա րա կան 
ի րադ րութ յան բնույ թը փոխ վում է. սկսում է գոր ծել չա րի և  բա րու, 
մար դա սի րութ յան ու մար դատ յա ցութ յան մա սին թու ման յա նա կան 
բա րո յա փի լի սո փա յութ յու նը՝ ա մեն ան գամ կեն սա կան փաս տի թե
լադ րած ո րո շա կի ուղ ղութ յամբ ու դրված քով: 

«Եր կու հո գի» (1912)1 ձո ներ գը նվիր ված է ի րա վա բան Օս կար 
Գ րու զեն բեր գին, որ պե տեր բուրգ յան հայտ նի դա տա վա րութ յան ժա
մա նակ պաշտ պա նում էր  Թու ման յա նի դա տը: Ն րա կեր պարն ուր
վագծ վում է չար ու բա րի հո գի նե րի հա վեր ժա կան գո յակ ցութ յան ու 
փո խա դարձ բա ցաս ման հան գույ ցում:  Մե կը «ցավ» է բե րում, մյու սը՝ 
«սեր», և  դա գո յութ յան հա րա փո փոխ ըն թաց քի պայ մանն է:  Բայց 
հիմ քը «սերն» է.

 Մի նը մար դու օ րենքն ու նի,
Որ միշտ մար դուն ցավ է բե րում,

1896ի կոտորածներից մազապուրծ Էջմիածին հասած սասունցի մի քահանայի 
իրական պատմությունը: 1910ին Իզմիրլյան կաթողիկոսի մահվան առիթով գրում 
է «Խրիմյան և Իզմիրլյան» հոդվածը, որտեղ խորաթափանց բնութագրումներով 
ներկայացնում է երկու նշանավոր գործիչների բնավորության ընդհանրություններն 
ու տարբերությունները: Այդ բնութագրումներից. «Իզմիրլյանը գահն էր իրենից 
բարձր նկատում, Խրիմյանը իրեն էր գահից բարձր համարում», «Իզմիրլյանը սիրում 
էր խորհուրդ հարցնել, Խրիմյանը վիրավորվում էր, երբ խորհուրդ էին տալիս», 
«Իզմիրլյանը մարդկանց հարգանքով էր վերաբերվում, Խրիմյանը՝ հեգնանքով», 
«Իզմիրլյանը պարզ էր ու բաց սիրտ, Խրիմյանը բարդ էր ու խորը»: «Իզմիրլյանը 
անկասկած մաքուր էր, Խրիմյանը՝ անպայման մեծ» (նույն տեղում, էջ, 268269): 

1 Հատկանշական է, որ այս թվականին Թումանյանից քնարական այլ 
ստեղծագործություն հայտնի չէ: Գրել է երկու պատմվածք՝ «Ուրախ գիշեր», «Ալլահից 
ղրկած», որոնք բարոյափիլիսոփայությամբ համահունչ են «Երկու հոգի» ձոներգին, 
և «Քաջ Նազար» հեքիաթը: Քնարերգության մարզում  ստեղծագործական այդ 
«ամլության» պատճառը բանաստեղծի հոգեվիճակն էր «Տևական լարվածությունից 
հետո վրա հասած անխուսափելի թուլության» մասին նա գրում է 1912 թ. հուլիսին 
Մարիամ Թումանյանին ուղղված նամակում (տե՛ս Հովհ. Թումանյան ԵԼԺ, հ. 10, էջ 
154156):
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Մ յու սը մար դու և Ան հու նի,
Որ և  ան հուն սեր է բե րում:

Եվ օրհ նեալ է, ով այդ սի րով
Կ յան քի ճամ փում ընկ նող մար դուն
 Պաշտ պա նում է եղ բոր ձեռ քով,
 Տա նում դե պի խա ղա ղութ յուն:

 Բա նաս տեղ ծի հո գում այս պես է կեն դա նագր վել իր «տա ղան դա
վոր պաշտ պա նի» մտա տի պա րը:1

 Վեր ջին քա ռա տո ղում հո գե բա նա կան պա հի ի մաս տա յին տա րո
ղութ յու նը հա մալր վում է թու ման յա նա կան հու մա նիզ մի հիմ նա րար 
ար ժեք նե րով: Իր պաշտ պա նի կեր պա րում հայտ նա բե րե լով ոչ միայն 
մար դու, այլև Ան հու նի, այ սինքն՝ աստ վա ծա յին բա ցար ձակ սի րո ու 
բա րութ յան օ րենք նե րով ա ռաջ նորդ վող ազն վա կան հո գի, գտնում է 
նաև սե փա կան հո գու խա ղա ղութ յու նը, վե րա կանգն վում է խարխլ
ված հա վա տը մար դու հան դեպ.

Ա հա ին չու էս աշ խարհ քում
 Խա ղաղ է միշտ և  իմ հո գին,
 Պաշտ պա նում է նա իր խոր քում,
 Սի րում է ողջ ու ա մեն քին:

 Հա մընդ հա նուր սի րո թու ման յա նա կան բա րո յա փի լի սո փա յութ
յան շրջա նակ նե րում պետք է դի տել նաև Վ րաս տա նի թե մա յով եր
կու բա նաս տեղ ծութ յուն նե րը՝ «Վ րաս տա նի հա մար» (1916) և «Ն վեր 
Վ րաս տա նի բա նաս տեղծ նե րին» (1919), ո րոնք, գրված լի նե լով ո րո
շա կի ա ռիթ նե րի բե րու մով, ձևա բո վան դա կա յին հատ կա նիշ նե րով 
մեր ձե նում են ձո ներ գին:

1 Օսկար Օսիպովիչ Գրուզենբերգը՝ իբրև զարգացած ու լայնահայաց 
մտավորական, շատ լավ է հասկացել գործի բնույթը և հենց իրեն՝ բանաստեղծին: 
Պաշտոնի բերումով նա հաճախ է հանդիպել իր պաշտպանյալի հետ, և նրանց միջև 
հավանաբար հաստատվել է նաև գաղափարական փոխադարձ համակրանք: Այդ 
հանդիպումների մասին նա մի անգամ պատմել է բանաստեղծի դստերը՝ Աշխենին. 
«Գնում եմ մոտը՝ գործի հետ ծանոթանալու, իրեն նախապատրաստելու, չէ՞ որ 
շուտով կսկսվի նրա գործի քննությունը, վկաների հարցաքննումը, դրանց մեջ 
կան մարդիկ, որ հատուկ եկել են նրան խորտակելու: Ասում, ներշնչում եմ նրան 
այս բոլորը, իսկ նա՝ ոչ մի ուշադրություն, շատ հմուտ կերպով խոսքը դարձնում է 
գրական ու փիլիսոփայական հարցերի շուրջ, և ցավալին այն է, որ նրան հաջողվում 
է ինձ գրավել այդ նյութերով: Երկու ժամ մոտը մնալուց հետո դուրս եմ գալիս փողոց 
և նոր եմ սթափվում ու հասկանում, որ ըստ էության գործի վերաբերյալ իրենից 
ոչինչ չիմացա» (Թումանյանը ժամանակակիցների հուշերում, Երևան, 1969, էջ 639):
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Ա ռա ջի նի ա ռի թը ռուս և վ րաց մա մու լի այն հրա պա րա կում ներն 
էին, ո րոնց նպա տակն էր ազ գա միջ յան հա կա մար տութ յուն հրահ րել 
հայ և վ րա ցի ժո ղո վուրդ նե րի միջև:  Մաս նա վո րա պես, ինչ պես տե ղե
կաց նում է  Թու ման յա նը «Ի՞նչ են ա սում...» հոդ վա ծում, լու րեր էին տա
րած վում, թե իբր Վ րաս տա նի թե մի ա ռաջ նորդ « Մես րոպ ե պիս կո պո
սը զեն քեր է ստա նում ու բա ժա նում հա յե րին: Անդ րա նիկն էլ խմբեր է 
կազ մում վրա ցի նե րի դեմ»:1  Բա նաս տեղ ծը դա հա մա րում է չա րա միտ 
սադ րանք և  վի րա վո րանք եր կու բա րե կամ ժո ղո վուրդ նե րի հա մար.

Երբ խո սում են  Վը րաս տա նի
 Թըշ նա ման քից ար յու նոտ,
 Զար մանք է ինձ պա տում հայտ նի,
Եվ խո րին ցավ, և  ա մոթ:

 Ներ բո ղում է վրա ցու աղ ու հա ցը, հո գու բա րութ յունն ու զվարթ 
կեն սա սի րութ յու նը:  Նույն շնչով հոդ վա ծում հան ձին Անդ րա նի կի ներ
կա յաց վում են  հայ մար դու հո գու վե հութ յունն ո ւ ազն վութ յու նը:  Հի
շա տակ վում են զո րա վա րի խոս քե րը, որ նա, ինչ պես վկա յում է բա
նաս տեղ ծը, հա ճախ էր սի րում կրկնել. «Երբ ի րի կուն նե րը գլուխ ներդ 
բար ձին կդնեք, որ քնա նաք, մի քիչ մտա ծե ցեք ձեր ազ գի մա սին: Այ
նու հետև մտա ծե ցեք ձեր հար ևա նի մա սին, հայ լի նի նա, թուրք լի նի, 
ռուս լի նի, վրա ցի լի նի, ով կու զե լի նի, և  բա րի մտա ծե ցեք...»:2  Կա րե
լի է ա սել՝ բա նաս տեղ ծութ յու նը հոդ վա ծի չա փա ծո տար բե րակն է, և  
ի զուր չէ, որ կրում է « Հոդ վա ծի փո խա րեն» են թա վեր նա գի րը:

«Ն վեր Վ րաս տա նի բա նաս տեղծ նե րին» ձո նը հե ղի նա կը կար դա
ցել է 1919 թ. ապ րի լի 16ին  Տի ցիան  Տա բի ձեի մե ծար մա ն ե րե կո յին:3  
Բայց գրութ յան բուն ա ռի թը սահ մա նա յին վե ճե րի շուրջ հայվրա

1 Հովհ. Թումանյան, ԵԼԺ, հ. 7, Երևան, 1995, էջ 261:
2 Նույն տեղում, էջ 262:
3 Տաբիձեի և նրա ընտանիքի հետ Թումանյանի հարաբերությունները ջերմ 

ու մտերմական են եղել: Նինո Տաբիձեն գրում է. «Մի անգամ Տիցիան Տաբիձեի 
հետ գնում եմ Ռուսթավելի պողոտայով… Հանկարծ տեսնեմ հեռվից գալիս է մի 
բարձրահասակ ծերունի, ասես արև ճառագայթելով իր շուրջը, թվում էր, նա կյանք 
ու բերկրանք է տալիս ողջ շրջապատին… 

Ես կանգ առա: Ինչոր անբացատրելի մի բան հուզեց ինձ. բռնեցի Տիցիանի 
ձեռքը և հարցրի.

Ո՞վ է նա:
Ծերունին մոտեցավ մեզ և պայծառ ու զվարթ ժպիտով իր երկու ձեռքը մեկնեց 

Տիցիանին: Հովհաննես Թումանյանն էր, հայ հայտնի բանաստեղծը, հայ ժողովրդի 
ազնվության և դարավոր տառապանքների լավագույն արտահայտիչը: Այդ 
օրվանից ես գտա հայր, որ չունեի...» (Թումանյանը ժամանակակիցների հուշերում, 
էջ 731733):
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ցա կան զին ված ընդ հա րում նե րից հե տո կնքված հաշ տութ յունն էր, 
ինչ պես նաև դրա նից ա ռաջ  Տա բի ձեի հրա պա րա կա յին նա մա կը 
հայ բա նաս տեղ ծին: Մ տահ ղաց ման նա խա պատ մութ յան մա սին  հե
տաքր քիր տե ղե կութ յուն ներ կա րե լի  է քա ղել այդ նա մա կից1և դ րա 
պա տաս խա նից:2

Վ րա ցա կան գու նա զարդ հա ճո յա խո սութ յուն ներ շռայ լե լով հայ 
բա նաս տեղ ծի հաս ցեին, թե «ոչ ոք ա վե լի ի րա վունք չու նի  Հա յաս տա
նի ժո ղովր դի ա նու նից խո սե լու», որ քան նա, հի շեց նե լով նրա միտ քը, 
թե՝ «ա մեն մի պա տե րազ մից պի տի հաղ թող դուրս գա ճշմար տութ
յու նը և  կուլ տու րան»3, նա մա կա գի րը, ինչ պես ա սում են, «խոս քի 
տա կով»  ու զում է հաս կաց նել, թե վրա ցա կան կող մը իր սահ մա նա
յին պա հանջ նե րու մ ի րա վա ցի է, և հայ բա նաս տեղ ծի պարտքն է այդ 
«ճշմար տութ յու նը» հասց նել յու րա յին նե րի գի տակ ցութ յա նը:  Դա են 
հաս տա տում նաև նա մա կի վեր ջին տո ղե րը. «Ես և  այն վրա ցի բա
նաս տեղծ նե րը, ո րոնց  Դուք ճա նա չում եք –  Ձեզ պատ վե լու մեջ միա
ցած – մ տա ծում ենք, որ կկտրվի պա տե րազմ սկսո ղի ձեռ քը,  Հա յաս
տա նի ժո ղո վուրդն էլ կա զատ վի Ա ղաս վե րի ճա նա պար հից, և  Ձեր ու 
ձեր նման հար գե լի բա նաս տեղծ նե րով լու սա վոր ված ճա նա պար հը 
կմնա  Ձեր խա ղաղ սահ ման նե րում»:4  Հաս կա նա լով նա մա կի բուն 
նպա տա կը՝  Թու ման յա նը չի շտա պում պա տաս խա նել և  Տա բի ձեին 
ուղղ ված երկ տո ղով բա ցատ րում է. « Ձեր նա մա կից ան մի ջա պես հե
տո սկսվե ցին հաշ տութ յան բա նակ ցութ յուն նե րը: Էդ պատ ճա ռով ես 
հե տաձ գե ցի իմ պա տաս խա նը, ո րով հետև բա նակ ցութ յուն նե րի էս 
կամ էն ել քը մե ծա պես ազ դե լու էին իմ պա տաս խա նի բնա վո րութ յան 
վրա: Այժմ, բա րե բախ տա բար, հաշ տութ յունն ար դեն կա յա ցած է և  

1 Տաբիձեի բաց նամակը տպագրվել էր «Սաքարթվելո» թերթի 1919 թ. առաջին 
համարում, հայերեն թարգմանությունը՝ «Ժողովրդի ձայն» թերթի վեցերորդ 
համարում:

2 Թումանյանն իր պատասխանը գրել է հունվարի վերջին կամ փետրվարի 
սկզբին՝ երկտողով տեղեկացնելով, թե ինչու է ուշացրել. «Ձեր նամակից անմիջապես 
սկսվեցին հաշտության բանակցությունները: Էդ պատճառով ես հետաձգեցի իմ 
պատասխանը, որովհետև բանակցությունների էս կամ էն ելքը մեծապես ազդելու 
էին իմ պատասխանի բնավորության վրա: Այժմ, բարեբախտաբար, հաշտությունն 
արդեն կայացած է և էլ չի ուշանալ Ձեր պատասխանը» («Ժողովրդի ձայն», 1919, 
հունվարի 21):    

3 Կուլտուրայի մասին ակնարկով հիշեցնում է, որ Թումանյանը իր «Что может 
делать Грузуя?» (1918) հոդվածում Վրաստանը համարել է «կովկասյան Ֆրանսիա» 
( ԹՏ (19151919), էջ 520):

4 ԹՏ (19161919), ՀՀ ԳԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 1919, էջ 639:
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էլ չի ու շա նալ  Ձեր  պա տաս խա նը»:1 Եվ գրում է այդ պա տաս խա նը, 
բայց այն պես էլ չի տպագ րում,2 ո րով հետև մտքում ար դեն ձևա վոր
վում էր չա փա ծո պա տաս խա նի ուր վա գի ծը: Այն պես որ՝ «Ն վեր Վ րաս
տա նի բա նաս տեղծ նե րին» ձո նը վրա ցի և  հայ եր կու բա նաս տեղծ նե
րի՝ լար վա ծութ յու նը հմ տո րեն քո ղար կած հո գե բա նա կան երկ խո սութ
յան ար գա սիքն է:

 Ձո նը ևս  Թու ման յա նը հարկ չի հա մա րել տպագ րել, ան գամ ռու սե
րեն թարգ մա նութ յան տպագ րութ յու նից հե տո:3  Հար ցը ծա գում է ան
մի ջա պես՝ ին չո՞ւ: Այս հար ցին ուղ ղա կի ու միան շա նակ պա տաս խա
նել հա զիվ թե հնա րա վոր լի նի:  Բայց ո րոշ են թադ րութ յուն նե րի հիմք 
տա լիս են բա նաս տեղ ծի՝ այդ օ րե րի հո գե վի ճա կը և ն րա պա տաս խա
նը  Տա բի ձեի նա մա կին:

 Հա յաս տա նի ան կախ հան րա պե տութ յու նը մեկ տա րի է, ինչ կա
յա ցած ի րո ղութ յուն էր, Վ րաս տա նի հետ սահ մա նա յին վե ճերն ար դեն 
հարթ ված էին: Թ վում է՝ բա նաս տեղ ծի հո գին պետք է որ խա ղաղ ված 
լի ներ: Ի րա կա նում, սա կայն, այդ պես չէր: Այս պես,  Տա բի ձեի նա մա կի 
պա տաս խա նում հու սա լի ա ռա ջըն թաց է հա մա րում, որ ազ գե րի լի
գա յի ստեղծ մամբ «հա մե րաշ խութ յան ու եղ բայ րութ յան խնդի րը  բա
նաս տեղ ծութ յու նից ան ցել է քա ղա քա կա նութ յա նը»:4  Միա ժա մա նակ 
նկա տում է, ինչ պես շատ ու րիշ ա ռիթ նե րով, որ հա մե րաշխ ու խա ղաղ 
աշ խար հի ե րա զան քը դեռ հե ռու է ի րա կա նութ յու նից. մինչ այդ ի՞նչ 
ի մա նաս՝ ինչ նոր ցնցում ներ են սպա սում աշ խար հին, որ կոր ծա նա
րար կա րող են լի նել հատ կա պես փոքր ազ գե րի հա մար: « Նա յե ցեք 
 Հա յաս տա նին, շա րու նա կում է բա նաս տեղ ծը, ո րի հա մար էդ քան 
գե ղե ցիկ բա րե մաղ թութ յուն ներ եք ա նում: Էս հա մա տա րած ահ ռե լի 
թշվա ռութ յան մեջ ո՛չ մեր ա պի կա րութ յու նը սահ ման ու նի, ո՛չ թշնա

1 Նույն տեղում, էջ 640641:
2 Առաջին անգամ հասկանալի կրճատումներով հրապարակել է Ա. Ինճիկյանը 

(«Սովետական գրականություն», 1962, No 3, էջ 110113):
3 Ձոնը բանաստեղծի կենդանության ժամանակ լույս է տեսել ռուսերեն Ս. Գորո-

դեցկու թարգմանությամբ: Հայերեն առաջին անգամ հրատարակել է Ի. Գրիշաշվիլին 
«Джейран» ժողովածուի մեջ 1919 թ.: Հայերեն առաջին անգամ հրատարակել է Ի. 
Գրիշաշվիլին արդեն բանաստեղծի մահից հետո՝ 1929 թ., տե՛ս Հովհ. Թումանյան, 
ԵԼԺ, հ. 1, 1918, էջ 715716: 

4 Ակնարկը վերաբերում է Տաբիձեի  նամակի սկզբին. «Քաղաքականությունը 
Հայաստանի և Վրաստանի բախտի վճիռը հանձնեց արյունոտ սրին, մինչև որ 
դեմոկրատիան սպառեց խաղաղ ճանապարհով  հաշտություն ձգելու բոլոր մի ջոց-
ները, սակայն դեմոկրատական սրից էն կողմ էլ խոսում է բանաստեղծությունը» 
(ԹՏ (19151919), էջ 637):
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մի նե րի անգ թութ յու նը, և  նա գրե թե մահ վան դուռն է հա սել:  Գո նե ինձ 
այլևս չեն ու րա խաց նում ո՛չ հան րա պե տութ յուն, ո՛չ ան կա խութ յուն 
խոս քե րը:  Կորց րել եմ ու րա խա նա լու ըն դու նա կութ յու նը:  Կար ծեք թե  
ար տա սու քի տա կից այլևս չեմ նկա տում նրա նոր ծա գող ար շա լույ սը: 
Ընդ հա կա ռա կը, մռայլ կաս կած նե րը սար սափ են ազ դում դեռ մո տա
կա օ րե րի վե րա բե րութ յամբ, և  ես այժմ  միայն մի բան եմ ցան կա նում 
նրան՝ մի հաս տա տուն, հզոր ու լու սա վոր մի հո վա նա վո րութ յուն, որ 
նա փրկվեր էս դրութ յու նից և  կազ դուր վեր ժա մա նա կի ըն թաց քում»1: 
Ինչ պես հայտ նի է, բա նաս տեղ ծի «մռայլ կաս կած նե րը» շու տով ի րա
կա նութ յուն պի տի դառ նա յին...

Ին չո՞վ է ար դա րաց ված, ու րեմն, «եղ բայ րա կան երգ ու սե րի», 
«հա նուր բերկ րան քի», «խրախ ճան քի» տրա մադ րութ յու նը, ո րով 
շնչում է ձո նը:  Դա պայ մա նա վոր ված է ա մե նից ա ռաջ ժան րի բնույ
թով և ե րե կույ թի մթնո լոր տով:  Ձո նը, ան շուշտ, մտահ ղաց ված է հենց 
իբրև ող ջույ նի խոսք  Տա բի ձեին և վ րա ցի բո լոր  բա նաս տեղծ նե րին.

Ող ջո՜ւյն, ող ջո՜ւյն,  Աստ վա ծա յին
Ա րի, բա րի ըն կեր ներ,
Ա րա րա տի կող մից էն հին – 
Եղ բայ րա կան երգ ու սեր:2

Աստ վա ծա յին բնու թա գի րը վե րա բե րում է ոչ թե «ող ջո՜ւյն»ին, այլ՝ 
«ա րի, բա րի» ըն կեր նե րին: Այ սինքն՝ բա նաս տեղ ծի լեզ վով Աստ ված 
ինքն է խո սում: Այդ մա սին ուղ ղա կի ակ նարկ վում է նաև նա խա վեր
ջին եր կու քա ռա տո ղե րում.

 Զար կե՛ք ուժ գին մեծ  Շո թա յի
Էն քը նա րը ոս կե լար,– 
 Մար դը ինչ տա էն կը շա հի,
 Թող ի մա նա ողջ աշ խարհ.

 Տես նի քա նի նոր ձե նով է 
 Խո սում Աստ ված3 էս երկ րում,

1 ԹՏ (19161919), էջ 645:
2 Քառատողը խորհրդային շրջանի բոլոր հրատարակություններում, այդ թվում 

նաև ակադեմիական երկու բազմահատորյակներում տպագրված է հաս կա նալի 
խմբագրությամբ. Աստվածային բառը փոխարինված է ձեզ հին ու նոր կա պակ ցու-
թյամբ, Արարատի էն հին վերադիրը դարձել է էսօր, որպեսզի հանգ կազմի առաջին 
փոխված տողի հետ:  

3 Խորհրդային հրատարակություններում Աստծու փոխարեն խոսում է մուսան: 
Ինչպես նախորդ, այնպես էլ այս դեպքում խմբագրումները արմատապես փոխել են 
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 Պատ գամ նե րով պայ ծառ ու վեհ,
 Հա զար ու մի եր գե րում:

Ան շուշտ ան կեղծ է հայ բա նաս տեղ ծը իր այս սրտա բուխ զե ղում
նե րի մեջ: Այն, ին չը որ պես ի րա կա նութ յուն այդ քան ոգ ևո րել էր բա
նաս տեղ ծին, ամ բողջ կյան քում նրա հո գուն ու եր ևա կա յութ յա նը թև  
ու թռիչք էր տվել իբրև նվի րա կան ե րա զանք:  Հի շենք, օ րի նակ, նրա 
թերևս ա մե նատ խուր բա նաս տեղ ծութ յան ա վար տին հնչեց րած այն 
հա վա տը, թե՝ «պի տի գա հա նուր կյան քի ար շա լույ սը վառ հա գած», 
թե՝ ի րենց շուր թե րը ա նեծ քով չպղծած «պոետ ներ» պի տի գան՝ «նոր 
եր գեր» եր գե լու ու «նոր խոսք» ա սե լու աշ խար հին:  

 Բայց այս ա մե նով հան դերձ, ան կաս կած է նաև, որ վրա ցի բա
նաս տեղ ծի նա մա կի թա քուն խոր հուր դը հա ճե լի նստվածք չէր թո ղել 
նրա հո գում:  Հոդ վա ծում ա նուղ ղա կի ակ նարկ ներ կան այդ մա սին: 
Ոչ մի ժո ղո վուրդ պա տե րազմ չի ու զում, ի րա վա ցիո րեն նկա տում է 
բա նաս տեղ ծը:  Բայց երբ հարկ է լի նում, շա րու նա կում է նա, կա ռա
վա րութ յուն նե րը «մի որ ևէ ստով, մի որ ևէ լո զուն գով» կա րո ղա նում 
են հար բեց նել ժո ղովր դին և  սան ձա զերծ ված ամ բո խա յին է ներ գիան 
ուղ ղել ի րենց ցան կա ցած ուղ ղութ յամբ:  Ցա վով ար ձա նագ րում է, որ 
հա ճախ բա նաս տեղծ ներն էլ են են թարկ վում դրան, և «աստ վա ծա յին 
ոգ ևո րութ յու նը փո խա րին վում է բար բա րո սի կա տա ղութ յամբ»: Այ
նու հետև. «Ինչ քան զազ րե լի է էն սո ցիա լիս տը, որ սու րը ձեռ քին վեր է 
կա ցել և  սո ցիա լիզ մի ա նու նով, աշ խա տա վոր ժո ղովր դի ա նու նով կո
տո րած է ա նում, իշ խա նութ յուն ու եր կիր է հափշ տա կում, նույն քան 
էլ գար շե լի է, երբ գե ղար վես տի մար դը, աստ վա ծա յին սի րո և  եղ բայ
րութ յան զգաց մուն քի փո խա րեն, ա տե լութ յան ու շո վի նիզ մի կիրքն է 
բոր բո քում մարդ կա յին սրտե րում»:1

Այս քաղ վա ծա յին վկա յա կո չում նե րը օգ նում են նաև ճիշտ հաս կա
նա լու ձո նի մի քա ռա տո ղը.

 Շատ, շատ ար ցունք թափ վեց մեզ նում,
 Մեն մի կա թիլն –  մի խը րատ,
Ան լուռ, ան դուլ էն  է ա սում – 
 Ճամ փա չու նի գոր ծը վատ:

բնագրի իմաստը: Ակադեմիական տասհատորյակի վերջին վերախմբագրված հրա-
տարակության առաջին հատորում, ըստ պահպանված ինքնագրի, վերականգնված 
է բնագրի տեքստը:

1 ԹՏ (19151919), էջ 645:. 
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 Հայտ նի է, որ լավ ու վատ գոր ծի գա ղա փա րը  Թու ման յա նի բա
րո յա փի լի սո փա յութ յան անկ յու նա քա րե րից է:  Գի տենք նաև, որ ոչ մի 
ան գամ խնդրին չի անդ րա դառ նում ընդ հա նուր վե րա ցա կան դրված
քով: Այս դեպ քում ևս գ րե թե կաս կած չկա, որ բա նաս տեղ ծը նկա տի 
ու նի Վ րաս տա նի տա րա ծա կան նկրտում նե րը ա ռանց այն էլ չորս կող
մից ար դեն բզկտված իր հար ևա նի հան դեպ և  այն, որ այդ քայ լը ար
դա րաց նում են բա նաս տեղծ նե րը:

Այս ա մե նից հե տո, թվում է, հաս կա նա լի պի տի լի նի, թե ին չու  Թու
ման յա նը չու զեց տպագ րել ո՛չ իր պա տաս խան նա մա կը, ո՛չ ձո նը:  Նա 
զգու շա նում էր, որ կա րող են ի րեն միա կող մա նի հաս կա նալ, իսկ հո
գու «տխուր հա տա կը» կա րող են չտես նել կամ չտես նե լու տալ:Իսկ 
դրա հա մար նա հիմք ու ներ. խորհր դա յին տա րի նե րի ամ բողջ ըն
թաց քում Վ րաս տա նի թե մա յով նրա այդ գոր ծե րը մեկ նա բան վում էին՝ 
հար մա րեց վե լով իշ խող գա ղա փա րա խո սութ յա նը, հարկ ե ղած դեպ
քում, ինչ պես տե սանք, ան գամ ա ղա վա ղե լով բնա գի րը:

«Ն վեր Վ րաս տա նի բա նաս տեղծ նե րին» ձո նը  Թու ման յա նի երկ
րորդ հո գեզ րույցն էր իր այ լազ գի գրչա կից նե րի հետ: Ա ռա ջի նը ե րեք 
տա րի ա ռաջ՝ 1916 թ.,  Վա լե րի Բր յու սո վին ձոն ված ո տա նա վորն է՝ 
գրված հա յոց բա նաս տեղ ծութ յան մա սին  Թիֆ լի սում նրա կար դա ցած 
հայտ նի բա նա խո սութ յան առ թիվ:  Տար բեր ժա մա նակ նե րում ու տար
բեր ա ռիթ նե րով հյուս ված այս եր գե րը բո վան դա կութ յամբ նույ նա նում 
են. եր կու դեպ քում էլ բա նաս տեղ ծը բարձ րա ձայ նում է ժո ղո վուրդ նե
րի հա մե րաշ խութ յան ու սի րո, հա մընդ հա նուր եղ բայ րութ յան իր նվի
րա կան ե րա զանք նե րի մա սին.

Աշ խար հից աշ խարհ թող ձեն տան ի րար,
Ո րոնք իշ խում են մարդ կանց սրտե րին,
Ազ գերն ինչ ու նեն ազ նիվ ու պայ ծառ,
 Թող ի մի բե րեն էս դառն օ րե րին:

Եվ թող սրտե րի դա շըն կա պեն կուռ,
Ա մուր շաղ կա պեն ան սահ ման սի րով,
Շն չեն կեն դա նի մի շունչ ընդ հա նուր,
Կ յան քը ջեր մաց նեն հո գե ղեն հը րով:

Եվ թող մի պայ քար լի նի կյան քի մեջ՝
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 Թե ով ա վե լի ուժ գին կը սի րի,
Եվ թող մի մրցում լի նի միշտ ան վերջ՝
 Բա րու, գե ղեց կի ու վեհ գոր ծե րի:

 Բայց ե թե տա րի ներ անց վրա ցի գրչա կից նե րի հետ նրա զրույ
ցը այն քան էլ սրտա բաց չէր, ո րով հետև նրանք ի րենց աստ վա ծա յին 
շնոր հը ծա ռա յեց նում էին կա ռա վա րող նե րի շա հե րին, ա պա այս դեպ
քում նրա խոս քը ռուս բա նաս տեղ ծին ամ բող ջո վին բաց ու լիա սիրտ է.

 Մեզ մոտ եք ե կել ձյու նի աշ խար հից,
 Կո չում դեպ բա րին, դեպ վսեմն ու սեր
 Մեր ցա վոտ  սրտում զարթ նում են նո րից
Եր ջա նիկ կյան քի իղ ձեր ու հույ զեր:

Այս ձո նը ևս  Թու ման յա նը չի տպագ րել՝ հա վա նա բար զգա լով, որ 
դա ոչ այն քան ու ղերձ է ռուս բա նաս տեղ ծին, որ քան զրույց ինքն իր 
հետ. հայ հա զա րամ յա բա նաս տեղ ծա կան մշա կույ թի մա սին Բր յու սո
վի հիա ցա կան գնա հա տա կան նե րը վերս տին լու սա վո րել էին «շքեղ 
ե րազ նե րի» այն նվի րա կան աշ խար հը, ուր միշտ ձգտել էր նրա  հո գին: 
 Բա նաս տեղ ծութ յան բա ռա պա շարն ամ բող ջո վին ծաղ կա քաղ է հայ 
բա նաս տեղ ծի բազ մամ յա ստեղ ծա գոր ծա կան բա ռա րա նից:  Հատ
կան շա կան է, որ Բր յու սո վի բա նա խո սութ յան ե րե կո յին կար դա ցել է 
ոչ թե այս բա նաս տեղ ծութ յու նը, այլ՝ Գ րող նե րի ըն կե րութ յան ա նու նից 
իր շնոր հա կա լա կան խոս քը, ուր ոչ պա կաս բա նաս տեղ ծա կան ար
ձա կով ար տա հայտ վել են  նույն «իղ ձերն ու հույ զե րը»:1

1 Մի ուշագրավ մանրամասն: Տիցիան Տաբիձեն Թումանյանին ուղղված իր 
հրապարակային նամակում, որի մասին խոսք եղավ վերևում, ամեն առիթով 
հիշեցնում էր Կովկասում Վրաստանի առանձնահատուկ պատմական դերի, 
վրաց ժողովրդի ազգայինբարոյական ինչինչ առաքինությունների մասին, 
իսկ հազարամյա հարևանին իր ազգային անունով էլ չի կոչում, անվանում է 
«Հայաստանի ժողովուրդ»: Հայ բանաստեղծի բարեկրթությունը թույլ չի տալիս 
նույն կերպ պատասխանել, հիշեցնում է միայն այն բարենպաստ պատմական 
հանգամանքների մասին, որ միշտ ուղեկցել են Վրաստանին: Հիշեցնում է նաև այն 
արհավիրքների մասին, որ ինչպես պատմության ընթացքում շատ անգամ, այնպես 
էլ այդ օրերին սպառնացել են հայ ժողովրդի բուն գոյությանը: Բրյուսովի դեպքում, 
չնայած բանաստեղծի հոգում դեռ թարմ էին 1915ի ազգային մեծ աղետի բացած 
վերքերը, ռուս բանաստեղծին ուղղված երախտագիտության խոսքերից անբաժան 
է նաև ազգային հպարտության զգացումը: Նա հայոց բանաստեղծությունը անվանել 
է ազգի «ազնվականության վկայական»: Հայ բանաստեղծը արձագանքում է հոգու 
անհուն «հրճվանքով. «Այո՛, մեր թանկագին հյուր և ազնիվ բարեկամ, մենք միշտ 
ունեցել ենք էդ բարձր վկայականը: Բայց էդ վկայականը էն վկայականներից չի, 
որոնց վրա դրված է մարդկային իշխանության կնիքը, էդ են վկայականներից է, 
որոնց վրա բնությունն ու աստված են դրել իրենց կնիքը, և, դրա համար էլ, ինչքան 
դժվար է դրա ունենալը, էնքան էլ դժվար է կարդալը: Սա էն գիրն է, որի մասին մեր 
ՍայաթՆովեն ասում է.
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Ձ յու նոտ հյու սի սի և  ար ևա յին հա րա վի զու գա դիր մտա պատ կե րը 
այլ կերպ է ի մաս տա վոր վում  Նիմ ֆա  Գո րո դեց կուն ձոն ված ո տա նա
վո րում: Գր ված է 1918 թ. հուն վա րի 29ին « Փար վա նա» բալ լա դի այն 
օ րի նա կի շա պի կին, որ բա նաս տեղ ծը նվի րել է  Սեր գեյ  Գո րո դեց կու 
կնո ջը: Մ տեր մա կան ըն ծա յագ րի և տ խուր խո հագ րութ յան ո ճա կան 
տար րե րի հա մադ րութ յամբ հան պատ րաս տից ներշն չան քով ստեղծ
վում է յու րօ րի նակ քնա րա կան մթնո լորտ: Այն պես է ստաց վել, որ հյու
րըն կալ երկ րի եր կին քը «ա հեղ, շան թա բեր սևսև ամ պե րով» է դի մա
վո րում արև վա յե լե լու ե կած հյու րին.

 Մեզ մոտ էլ, ա վա՜ղ,
Արև ու խա ղաղ
Անկ յուն չը կա էլ,
Ուր որ կա րե նանք
 Գոհ ու անվ տանգ
 Ձեզ պա հել, շա հել:

 Չես կա րող չհի շել տա կա վին ե րեք տա րի ա ռաջ նույն տրտուն ջով 
հյուս ված մի ու րիշ քա ռա տող.

Ու ոչ մի եր կիր չը կա հանգ չե լու
 Խոր, ա րար չա կան հան գիստն ան խը ռով,
Ու ոչ մի անկ յուն չը կա շըն չե լու
 Շունչն աստ վա ծա յին՝ լի ան վերջ սի րով... 

Ե թե այս տո ղե րը գրե լիս բա նաս տեղ ծը ա րար չա կան «բարձ րից» 
էր դի տում «գե ղե ցի՜կ, ան վերջ» աշ խար հում «ան ձուկ» հայ րե նի քը, 
ա պա ե րեք տա րի անց ինքն էր հայտն վել իր «ան ձուկ» հայ րե նի քին 
սպառ նա ցող «դժնդակ փո թոր կի» հող մապ տույ տում...

 Բայց  Թու ման յա նը  Թու ման յան էր հենց նրա նով, որ հար կ ե ղած 
դեպ քում կա րո ղա նում էր ա մե նա ծանր ապ րում նե րի ճնշու մը փա
րա տել հո գին թեթ ևաց նող ա նակն կալ նե րով: Այս ան գամ էլ ա վեր
ված երկ րի սառ նա բեր շուն չը ջեր մաց նում է հյու րա մե ծար հա յի շո յող 
սրտա բա ցութ յամբ՝ չմո ռա նա լով, ի հար կե, ի րեն հա տուկ նրբահ յուս 
հու մո րը.

Արև ու լավ օր,

Ամէն մարթ չի կանա կարթա, իմ գիրըն՝ ուրիշ  գըրէն է...
Դուք եղաք էն հազվագյուտ մարդկանցից մինը, որ կարողացաք կարդալ էս 

կախարդական գիրը ամբողջ աշխարհքի առջև...» (Հովհ. Թումանյան, ԵԼԺ, հ. 7, 
1995, էջ 219221):                                    
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Ե րա զուն ու խոր
 Մեր սըր տումն են արդ,
Իսկ դուք, մեր փե րի,1
 Գի տեք սըր տե րի
 Ճամ փա նե րը բարդ: 

Էն տեղ ապ րե ցեք
Ու էն տեղ կա ցեք.
 Մեր հյուր թան կա գին,
 Դը րա նից ա վել
 Չի էլ գը րա վել
 Դեռ կյան քում մի կին:

 Թու ման յա նա կան «վշտի», «թախ ծի», «տրտուն ջի», «հա ռա չան
քի» պատ կեր նե րը գրե թե միշտ ու ղեկց վում են այս պի սի հո գե բա նա
կան «շրջա դար ձե րով», որ  հա ճախ բեր վում են իբրև  թու ման յա նա
կան հայտ նի «լա վա տե սութ յան» վկա յութ յուն: Ի րա կա նում, սա կայն, 
դրանք հո գու «տխուր հա տա կը ծած կե լու» ջան քեր են միայն:

 Թու ման յա նի բո լոր այս ձո ներ գե րը մե կը մյու սից տար բեր ու ինք
նա տիպ հղա ցում ներ են՝ ա մեն մեկն իր յու րա հա տուկ կա ռուց ված
քով, շեշ տադ րութ յամբ ու բազ մա կողմ կա պե րով բա նաս տեղ ծի ստեղ
ծա գոր ծա կան աշ խար հը ձևա վո րող հիմ նա յին ար ժեք նե րի հետ: Այս 
դի տա կե տից էլ փորձ ար վեց քննել ու մեկ նա բա նել դրանք:

VLADIMIR KIRAKOSYAN - TUMANYAN’S DEDICATION POEMS 
(contextual examinational overiew) - In this article Tumanyan’s dedication 
poems are observed in the unified context of his work. Along with some of the 
genre features of classical dedication poems these works greatly bear the stamp 
of time and authorial personality. 

They are written for certain occasions or dedicated to certain people. But in 
each case they make sense within the framework of the poet’s creative thinking 
and artistic moral philosophy contributing to the correct interpretation of some 
aspects of his aestheticworldview preferences. This article is the first attempt of 
systematic analysis of this remarkable page of Tumanyan’s lyric.

Key words  genre, text, context, Gr. Artsruni, V, Khandamiryan, Mkrtich 
Khrimyan, O. Gruzenberg, Georgian poets,V. Brusov, Nimpha Gorodski.

1 Բառախաղ է ռուսերեն բառի հայերեն թարգմանությամբ:
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ВЛАДИМИР КИРАКОСЯН - ПОЭМЫ ПОСВЯЩЕНИЯ ТУМАНЯНА 
(обзор контекстной экспертизы)  В данной статье стихотворения
посвящения Туманяна рассматриваются в едином контексте его творчества. 
Эти произведения, наряду с некоторыми жанровыми особенностями 
классических стихотворенийпосвящений, несут на себе печать времени и 
авторской личности.

Они написаны для определенных случаев или посвящены 
определенным людям. Но в каждом случае они имеют смысл в рамках 
творческого мышления поэта и философии художественной морали, 
способствуя правильной интерпретации некоторых сторон его эстетико
мировоззренческих предпочтений. Данная статья  первая попытка 
систематического анализа этой замечательной страницы лирики Туманяна.

Ключевые слова: жанр, текст, контекст, гр. Арцруни, В, Хандамирян, 
Мкртич Хримян, О. Грузенберг, Грузинские поэты, В. Брюсов, Нимфа 
Городски.
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ԱՆՆԱ ՄԻԿՈՅԱՆ, ասպիրանտ
ԵՊՀ հայ նորագույն գրականության ամբիոն

ԱՐՁԱՆՆԵՐԸ, ԳՐՔԵՐԸ ԵՎ ՆԿԱՐՆԵՐԸ 
ԶԱՐԵՀ ՈՐԲՈՒՆՈՒ ԱՐՁԱԿՈՒՄ՝ ՈՐՊԵՍ 

ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ԱՐՏԵՓԱՍՏԵՐ*
Բա նա լի բա ռեր - Զ․ Որ բու նի, ֆրան սա հայ գրա կա նութ յուն, պոե տի կա, 

ար տե փաստ, ար ձան, գիրք, կտավ, լու սան կար, խորհր դա նիշ, միջ տեքս տայ
նութ յուն

Ար տե փաս տը (artefact) մշա կու թա բա նա կան եզ րույթ է, որն առ
հա սա րակ նշա նա կում է մար դու կող մից  ստեղծ ված ա ռար կա։ Գի
տութ յան մեջ այն ներ մուծ վել է հնա գի տութ յան մի ջո ցով։ Իսկ գե ղա գի
տութ յան մե ջ ար տե փաստ ն ու նի եր կու մեկ նա բա նութ յուն՝ ար վես տի 
նմուշ, գե ղար վես տա կան ստեղ ծա գոր ծութ յուն կամ ա ռար կա, ո րը հա
տուկ ստեղծ վել է ար վես տում կի րառ վե լու հա մար2։ Գ րա կան եր կե րում 
պատ կեր վող ի րե րը գե ղար վես տա կան ար տե փաստ են հա մար վում, 
ե թե տվյալ հա մա տեքս տում ու նեն ոչ թե  սոսկ կեն ցա ղա գրա կան, այլ՝ 
նշա նաս տեղծ ման գոր ծա ռույթ։ Ինչ պես  Ի․ Սու դոս ևան է նշում իր 
« Մեյ սեն յան ծաղ կա մա նը որ պես գե ղար վես տա կան ար տե փաստ և 
դ րա գոր ծա ռույթ նե րը Իեն Մաք յո ւե նի « Քա վութ յուն» վե պում» վեր
տա ռութ յամբ հոդ վա ծում, գե ղար վես տա կան ար տե փաս տե րը սո վո
րա բար գա ղա փա րա պես ծան րա բեռն ված ա ռար կա ներ են, ո րոնք 
դառ նում են կար ևոր «գոր ծիք ներ»՝ գե ղար վես տա կա նո րեն ի րաց նե
լու ամ բողջ ստեղ ծա գոր ծութ յան գա ղա փա րը3։ 

Ֆ րան սա հայ գրող Զա րեհ Որ բու նու գե ղար վես տա կան եր կե րում 
հա ճախ  հղում ներ են  կա տար վում հա մաշ խար հա յին մշա կույ թից 

* Հոդվածն ընդունված է տպագրության  18.09.2020 թ.:
2 Տե՛ս Культурология. XX век, т. 1. СанктПетербург, 1998 //http://yanko.lib.ru/

books/cultur/culturology20century2volumes1998sl.htm#_Toc299571725
3 Տե՛ս Судосева И.,Мейсенская ваза как художественный артефакт и ее 

функции в романе Иэна Макьюэна «Искупление»,Новый филологический вестник, 
Москва, 2015. №4(35), с. 27 // http://slovorggu.ru/2015_4/35_nvf.pdf։ Գեղարվեստական 
արտեփաստի մասին տե՛ս նաև հետևյալ ուսումնասիրությունը․Шамина В., 
Функции художественных артефактов в романе культуры Грегори Норминтона 
«Чудеса и диковины»,Филология и культура, Казань, 2016, №2(44),с.303307:
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հայտ նի գրքե րի, եր գե րի, կտավ նե րի, ար ձան նե րի ու ֆիլ մե րի։ Այդ 
ար տե փաս տե րի թվար կում նե րը շատ ըն թեր ցող նե րի կա րող են թվալ 
ինք նան պա տակ  կամ հե ղի նա կի կող մից  սե փա կան ին տե լեկ տի ար
հես տա կան ցու ցադ րում, սա կայն ի րա կա նում դ րանք Որ բու նու գե
ղար վես տա կան աշ խար հի խորհր դան շա նա յին հա մա կար գի տար
րերն են՝ ն շան ներ, ո րոն ցով հե ղի նա կը գաղտ նագ րում է իր ա սե լի քը՝ 
միջ տեքս տա յին կա պեր ստեղ ծե լով իր եր կե րի և հա մաշ խար հա յին 
ար վես տի գոր ծե րի միջև։

Որ բու նին բազ միցս նշել է իր կար ծի քը այն մա սին, որ գրո ղը ուղ
ղա կիո րեն չպետք է փո խան ցի իր ա սե լի քը, այլ պետք է ստի պի, ո ր 
ըն թեր ցո ղը գլուխ կոտ րե լով այն դուրս բե րի։ Մի ա ռի թով հե ղի նա կը 
խոս տո վա նում է, որ փոշ մա նում է իր վե պի ա սե լի քը ըն թեր ցո ղին հու
շե լու հա մար և  ա սում․ «․․․․ես այս պէ սով ար հա մար հած չե ղա՞յ ըն թեր
ցո ղը, օգ նա կա նի դե րը ստանձ նած ըլ լա լու հա ճոյքն ալ ին ծի վե րա պա
հե լով ա մէն մեղ քիս վրայ»1։ Ա սե լի քը գաղտ նագ րե լու անհ րա ժեշ տութ
յու նից բա ցի՝ գրո ղը կար ծում է, որ ին քը պետք է խա ռը պատ կեր ներ 
տա՝ խախ տե լով սյու ժեի միա գիծ վի պու մը, իսկ ըն թեր ցո ղը պետք է 
փազլ խա ղի օ րի նա չա փութ յամբ ամ բող ջաց նի ստեղ ծա գոր ծութ յու
նը2։ 

 Դի տար կենք մի օ րի նակ․ Որ բու նու օ րագ րից ի մա նում ենք, որ 
ֆրան սա հայ բա նաս տեղծ Խա չիկ Ջուլ ֆա յա նը ե ղել է նրա մ տե րիմ 
ըն կեր նե րից, որ բար բա րո սա բար սպան վել է կոշ կա կա րի իր կրպա
կում, և  որ Որ բու նին շատ ծանր է տա րել այդ կո րուս տը3։ Նախ քան 
իր « Հա լա ծո ւած նե րը» վի պա շա րի եր րորդ վե պում Խա չի կի կեր պա րը 
և ս պա նութ յու նը պատ կե րե լը (« Հա լա ծո ւած նե րը․ Աս ֆալ թը, էջ 164»), 
վի պա շա րի երկ րորդ վե պում տրվում է կոշ կա կա րի կրպա կի պատ կե
րը, ո րի ա պա կե  փեղ կին ան հաս կա նա լիո րեն դրված է Դ․ Վա րու ժա նի 
« Հե թա նոս եր գեր» ժո ղո վա ծուն, ո րը տես նե լով՝ հե րո սը ա նօ րի նակ 
կսկիծ է զգում4։ Ի մա նա լով կրպա կի դիպ վա ծը՝ կա րե լի է հաս կա նալ, 

1 Որբունի Զ․․, Ամառային նամակ Գրիգոր Պըլտեանին // Միտք և արուեստ․19761987, 
Երևան, «Սարգիս Խաչենց․Փրինթինֆո․Անտարես» , 2018, էջ 86 ։  

2 Տե՛ս Որբունի Զ․, Հալածուածները. Ասֆալթը, Իսթանպուլ, «Մարմարա» , 1972, էջ 
1820: Այսուհետև սույն հրատարակությունից հղումները կտրվեն շարադրանքում՝ 
փակագծերի մեջ նշելով վերնագիրն ու էջը։  

3 Տե՛ս Որբունի Զ․, Օրագիր // «Սփիւռք», Պէյրութ, 1959, թ․ 33, էջ 4:
4 Տե՛ս Որբունի Զ․, Հալածուածները. Թեկնածուն, Պէյրութ, «Սեւան» , 1967, էջ 

130, 40։ Այսուհետև սույն հրատարակությունից հղումները կտրվեն շարադրանքում՝ 
փակագծերի մեջ նշելով երկի վերնագիրն ու էջը։  
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որ այդ գիր քը  խորհր դան շում է Խա չի կի դա ժան սպա նութ յու նը։ Սա
կայն ե թե ըն թեր ցո ղը չի կար դա ցել գրո ղի օ րա գի րը, բնա կա նա բար 
ո չինչ չի կռա հի, և վի պա շա րի երկ րորդ հա տո րում կրպա կի պատ կե
րը նրան ա նի մաստ կթվա։ Բայց ե թե հաշ վի առ նի գրո ղի պատ կե րա
ստեղծ ման վե րոնշ յալ սկզ բուն քը, կհաս կա նա, որ վա րու ժան յան գիր
քը դի տար կե լով որ պես  հու շումակ նարկ՝ պետք է ինք նու րույն գաղտ
նա զեր ծե լով կռա հի կրպա կի ա ռեղծ վա ծը։ 

Որ բու նու եր կե րում եր գե րին, ֆիլ մե րին կա տա րած անդ րա դարձ
նե րը մի քա նիսն են։ Սո վո րա բար դրանք նշվում են  հե րոս նե րի տրա-
մադ րութ յան, ապ րում նե րի հետ զու գորդ վե լու մի տու մով։ Օ րի նակ՝ 
« Հա լա ծո ւած նե րը» վի պա շա րի ա ռա ջին վե պում ե րազ կոտ Մի նա սի 
հո գե բա նութ յա նը հա մա հունչ են փո ղո ցում հնչող եր գե րը՝ «Ալ համպ-
րա յի պար տեզ նե րը», « Չի նա կան գի շե րը», « Սի րո ծա ղիկ նե րը», 
« Ցայ  գա  թի թեռ նե րը»1։ Իսկ եր րորդ հա տո րում  Մի նա սը,  տա ռա պե լով 
այն մտքից, որ իր մա հա ցած կնոջ և  ե րե խա յի դիակ նե րը այ րել են, 
գնում է կի նո թատ րոն՝ դի տե լու Ժան նա դ’ Ար կի մա սին պատ մող ֆիլ-
մը և վե րապ րե լու իր անձ նա կան վիշ տը (« Հա լա ծո ւած նե րը․ Աս ֆալ
թը, էջ 188»)։ 

Որ բու նին բազ միցս խո սել է ե րի տա սարդ տա րի քում կի նե մա տո-
գրա ֆիա յի հան դեպ իր ու նե ցած մեծ հե տաքրք րութ յան մա սին, ո րը 
ար տա ցո լել է իր ան ձի հետ  նույ նա ցող հե րոս նե րից  Մի նա սի (« Հա
լա ծո ւած ները․  Փորձ») և Պետ րո սի (« Մար դը`  որ ան ցեալ չու նէր») 
նա խա սի րութ յուն նե րում։ Մի նա սի ե րա զան քը դե րա սան դառ նալն է, 
ուս տի նա ներ կա յա նում է ի տա լա ցի կի նո բե մադ րի չի գրա սեն յակ և  
ա մեն գնով փոր ձում դեր ստա նալ նկա րա հան վող ֆիլ մում2։ Մի նասն 
ինքն ի րե նից, իր ի րա կա նութ յու նից ա նընդ հատ խույս տվող կեր պար 
է, և ֆիլ մում հայտն վե լու նրա տեն չան քը ու նի ինք նա փա խուս տի նշա
նա կութ յուն։  Կի նո յի հան դեպ սե րը  լու սան կա րիչ Պետ րո սի պա րա գա
յում ևս հո գե բա նա կան հիմ քեր ու նի։ Հե րո սի ինք նութ յունն ա սես բե
կոր ված լի նի, իսկ հի շո ղութ յան մեջ  անց յա լը ներ կա յա նում է ա ռան
ձին դրվագ նե րով, պա տա ռիկ նե րով, ո րոնք ինքն ան կա րող է ամ բող
ջաց նել և հաս նել կա տար յալ ինք նա գի տակ ցութ յան։ Պատմ ված քում 
թվարկ վում են կի նոար տադ րութ յան մեջ հե ղա փո խիչ դեր խա ղա ցած 

1 Տե՛ս Որբունի Զ․, Եվ եղև մարդ, Երևան, «Հայաստան» ,1967, էջ 20:
2 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 41:
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մի շարք կի նո ռե ժի սոր նե րի ա նուն ներ1, ինչ պի սիք են Ս․Այ զենշ թայ նը, 
Վ․ Փու դով կի նը, ո րոնք կի նոար վեստ են բե րել մոն տա ժը։ Հե րո սը զար
մա նա լիո րեն հափշ տակ ված է այդ ար վես տով․ դա միակ  թե ման է, 
ո րի շուրջ նա կա րո ղա նում է մտաս ևեռ վել, քա նի որ ներ քուստ զգում 
է իր կյան քը ֆիլ մի պես հա վա քե լու, ամ բող ջաց նե լու կա րիք։

Ար վես տի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րին կա տա րած հղում նե րում  գե
րակ շիռ թիվ են կազ մում հատ կա պե ս ար ձան նե րը, գրքե րը, կտավ-
ներն ու լու սան կար նե րը։ Որ բու նու ար ձա կում դրանք կրկնվող  
խորհր դա նիշպատ կեր ներ են, ո րո ցով հե ղի նա կը ոչ միայն գե ղար
վես տա կան մի ջա վայր է ստեղ ծում, այլև ա ռանց քա յին գա ղա փար ներ 
ա ռա ջադ րում։ Ուս տի սույն հոդ վա ծում մաս նա վո րա պես անդ րա դառ
նա լու ենք Որ բու նու ար ձա կում տեղ գտած ար տե փաս տե րից գրքե րի, 
ար ձան նե րի, կտավ նե րի և լու սան կար նե րի պոե տի կա յի ա ռանձ նա
հատ կութ յուն նե րին։

ԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՊՈԵՏԻԿԱՆ։ Հա մաշ խար հա յին գրա կա նութ յան մեջ 
կան եր կեր, ո րոն ցում հան դի պում են ար ձան նե րի կեր պար ներ: Ա մե
նա հայտ նի օ րի նա կը թերևս Ժ․ Բ․ Մո լիե րի « Դոն Ժո ւան կամ Քա րե հյու
րը» պիեսն է ։ Իսկ Ա․ Պուշ կի նի եր կե րում անձ նա վոր ված և գոր ծող 
դե րե րում հան դես ե կող ար ձան ներն այն քան շատ են և  ու շագ րավ, որ 
Ռ․ Յա կոբ սո նը ա ռան ձին քննութ յամբ անդ րա դար ձել է  դրանց մի ֆա
պոե տի կա յին2։ 

 Գե ղար վես տա կան եր կե րում ար ձան նե րը օժտ ված են վե րերկ րա-
յին զո րութ յամբ, ա մե նա տես աչ քով, ու նեն մահ վան և կ յան քի սահ մա-
նը ջնջող գոր ծա ռույթ։ Օ րի նակ՝ Յա կոբ սո նի ընդ հան րաց մամբ Պուշ
կի նի եր կե րում ար ձան նե րը հիմ նա կա նում ու նեն կոր ծա նա րար նշա
նա կութ յուն։ Սա կայն Որ բու նու ար ձա կում պատ կե րը մի փոքր այլ է։ 
Նախ՝ նրա եր կե րում ար ձան նե րը գոր ծող չեն, ներ կա յաց վում են սոսկ 
որ պես քրո նո տո պա յին միա վոր ներ, ո րոնք ու նեն խորհր դան շա կան 
ար ժեք։ Բա ցի այդ՝ մի միայն բա րե բեր դե րա կա տա րում ու նեն, քա նի 
որ հան դես են բեր վում որ պես դա րե րի կարծ րա ցած ի մաս տութ յան 
կրող ներ և  ա մեն քայ լա փո խի հան դի պե լով հե րոս նե րին՝ հու շում են 
կար ևոր ճշմար տութ յուն ներ և  ել քեր։ Օ րի նակ՝ « Փորձ» վե պի կոնֆ

1 Տե՛ս Որբունի Զ․, Պատմուածքներ, Պէյրութ, «Սեւան» տպարան, 1966, էջ 50:
2 Տե՛ս Якобсон Р., Статуя в поэтической мифологии Пушкина // http://

sobolev.franklang.ru/index.php/pushkin-i-ego-vremya/212r-o-yakobson-statuya-v-
poeticheskoj-mifologii-pushkina(այց՝ 30.04.2020)
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լիկ տի դրա կան  լու ծու մը ա ռա ջադր վում է մի խո րա խոր հուրդ ար ձա-
նով․ կույ րը, ան դա մա լույ ծին գրկած,  քայ լում է, իսկ վեր ջինս կույ րին 
հու շում է ճա նա պար հը1։ Եվ քա նի որ հա ցի խնդի րը վե պի հիմ նա կան 
կոնֆ լիկտն է, գլխա վոր հե րո սը, ար ձա նի ար տա հայ տած խոր հուր դը 
ըն կա լե լով, հաս կա նում է, որ աղ քատ նե րը պետք է միա վոր վեն և փո
խօգ նութ յան մի ջո ցով դուրս գան ի րենց թշվա ռութ յու նից։

 Դա նա յան կույ սե րի ար ձա նը Որ բու նու վի պա շա րում ա մե նից շատ 
հան դի պող ար ձանն է, ո րը  տար բեր ի րադ րութ յուն նե րում տար բեր 
խոր հուրդ ներ է ար տա հայ տում։ Օ րի նակ՝ վի պա շա րի « Փորձ» վե պում, 
ո րում ար ծարծ վում է մար դու բնա կան կա րիք նե րի, սո վի խնդի րը, ար
ձա նի պատ կե րում ընդգծ վում է դա նա յան տա կա ռի ծակ լի նե լը2։ Իսկ, 
օ րի նակ, « Սո վո րա կան օր մը» վե պում Դա նա յան կույ սե րի ար ձա նի 
մատ նանշ մամբ հե ղի նա կը ա նուղ ղա կիո րեն ակ նար կում է վե պի չա
մուս նա ցած օ րիորդ նե րին3։ 

Որ բու նու ար ձա կում հատ կա պես սի րա յին հան դի պում ներն են 
տե ղի ու նե նում ար ձան նե րի հար ևա նութ յամբ։ Օ րի նակ՝ Մի նա սը իր 
ա պա գա կնո ջը մշտա պես հան դի պում է Լ յուք սեմ բուր գի այ գում` 
Պ․ Վեռ լե նի ար ձա նի մոտ։ Սա կայն ինք նա գոհ ֆրան սու հին սկզբում 
ա մեն կերպ փոր ձում է ի րե նից հե ռու պա հել Մի նա սին։ Վեր ջի նիս գի
տակ ցութ յան մեջ սի րե լի կի նը սկսում է նույ նա նալ այդ վայ րի հետ, 
քա նի որ նախ քան ա մուս նութ յու նը պատ կեր վում է մի միայն Լ յուք սեմ
բուր գի պար տե զի վե րոնշ յալ հատ վա ծում՝ իր քույր Մո նի քի հետ տա
րօ րի նա կո րեն ծի ծա ղե լիս ( Հա լա ծո ւած նե րը․ Թեկ նա ծուն, էջ 86)։ Իսկ 
ա մուս նութ յու նից հե տո տե ղա փոխ վում է սեն յակ, բայց ա մու սի նը, 
ի րեն ան վա նե լով «Լ յուք սեմ բուր գի բան տար կեալ», ա նընդ հատ մտո
վի վե րա դառ նում է պար տեզ և վերապրում մերժ ման դառ նութ յու նը 
( Հա լա ծո ւած նե րը․ Աս ֆալ թը, էջ 95)։ 

Ինչ պես Կ. Զար յանն է բնո րո շել իր վե պե րից մե կում, Լ յուք սեմ
բուր գի պար տե զը Վեռ լե նի հեծկլ տան քի պես հու սա հատ է և  ե րաժշ
տա կան4: Շատ հնա րա վոր է, որ Վեռ լե նի ար ձա նը Մի նա սի վիշտն է 

1 Տե՛ս Որբունի Զ․,Եվ եղև մարդ, էջ 68:
2 Նույն տեղում, էջ 21:
3 Տե՜ս Որբունի Զ․, Հալածուածները. Սովորական օր մը, Պէյրութ, «Սեւան» 

տպարան, 1974, էջ 115, 136։ Այսուհետև սույն հրատարակությունից հղումները 
կտրվեն շարադրանքում՝ փակագծերի մեջ նշելով վերնագիրն ու էջը։  

4 Տե՛ս Զարյան Կ․ Ք․, Բանկոոպը և Մամութի ոսկորները, Անթիլիաս, 
Կաթողիկոսութեան Հայոց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ, 1987, էջ 534:
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խորհր դան շում՝ կապ ված պար տե զում կա տար ված ի րո ղութ յուն նե րի 
հետ։ Սա կայն մեկ այլ տար բե րակ էլ կա րե լի է դի տար կել։  Մեր կար
ծի քով քույր Մո նի քը Նի քո լի երկ րորդ եսն  է, իսկ Վեռ լե նի կի սանդ րու 
տակ քան դակ ված են   ե րեք մեր կան դամ կա նայք, ընդ ո րում՝ նրան
ցից մե կը ա սես իր մարմ նում կրում է մյուս եր կու սին, ո րոնք ու նեն 
երկ վոր յա կա յին կեր պա րանք։ Ուս տի կա րե լի է են թադ րել, որ հե ղի նա
կը, Վեռ լե նի ար ձա նը դարձ նե լով խորհր դա նիշ, փոր ձել է ընդգ ծել այն 
փաս տը, որ իր հե րո սու հու հո գում եր կու ես է բնակ վում։  

Ճա կա տագ րա կան մեկ այլ հան դի պում է տե ղի ու նե նում « Տի տը-
ռո յի ար ձա նը» պատմ ված քի հա մա նուն ար ձա նի մոտ1(Անձ րե ւոտ 
օ րեր, էջ 64)։ Ֆ րան սու հի Ժա նե թը, հո րից փախ չե լով, ար ձա նի մոտ 
հան դի պում և սի րա հար վում է հայ գաղ թա կան Մել քո նին, որն իր հոր 
տա րի քին է։ Ժա նե թը հա մար ձա կո րեն հայ տա րա րում է, որ ին քը ե րի
տա սարդ տղա նե րի չի սի րում, մինչ դեռ Մել քո նը մեղք է հա մա րում 
դստեր տա րի քի աղջ կա սի րե լը։ Չ նա յած դրան՝ աղ ջի կը պատմ ված քի 
վեր ջում հա մար ձա կո րեն սո ղոս կում է տղա մար դու տուն և մտ նում 
նրա ան կո ղին։ Կա մի դրվագ, ո րում, Դիդ րո յի ար ձա նի առջև կանգ
նած, Մել քո նը մեղ քի զգա ցու մից կե ղեք վում է, իսկ ի մաս տա սեր Դիդ
րոն ա սես լուռ ակ նարկ ներ է ա նում, սա կայն տղա մար դը դրանք չի 
ըմբռ նում։ Բանն այն է, որ Ժա նե թը դեռ չէր հաղ թա հա րել հոր հան դեպ 
ու նե ցած է դիպ յան կապ վա ծութ յու նը և Մել քո նի մեջ տես նում էր հոր 
փո խա նոր դին։ Իսկ Դ․ Դիդ րոն իր հան րահռ չակ « Ռա մո յի ազ գա կա
նը» վե պում2 դեռևս հո գե վեր լու ծա բան Զ․ Ֆ րոյ դից ա ռաջ կա տա րել 
է է դիպ յան բար դույ թի մա սին բա վա կա նին  հա մար ձակ դի տար կում, 
ո րը հո գե վեր լու ծա բա նը մեջ բե րել է իր աշ խա տութ յան մեջ․ «Ե թե փոք
րիկ վայ րե նին ա զատ թողն վեր, որ պես զի պահ պա ներ իր ողջ մտա վոր 
թու լութ յու նը՝ օ րո րո ցի չնչին բա նա կա նութ յու նը միաց նե լով 30ամ յա 
տղա մար դու կրքե րին, ա պա նա կո լո րեր իր հոր պա րա նո ցը և  ան
կո ղին կմտներ մոր հետ»3։ Պատմ ված քը հենց այդ պես էլ հան գու ցա
լուծ վում է․ Ժա նե թը, տուրք տա լով իր բնազդ նե րին, սո ղոս կում է հոր 
տա րի քի տղա մար դու ան կո ղին։  Այս պի սով՝ հե ղի նա կը մի տում նա

1 Տե՛ս Որբունի Զ․, Անձրեւոտ օրեր, Փարիզ, «Ամսօրեակ» , 1958, էջ 2931: 
Այսուհետև սույն հրատարակությունից հղումները կտրվեն շարադրանքում՝ 
փակագծերի մեջ։  

2 Տե՛ս Дидро Д., Племянник Рамо, «Книга», Mосква, 1980:
3 Ֆրոյդ Զ.,Հոգեվերլուծության ներածություն, Երևան, «Զանգակ» , 2002, էջ 228:
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վոր է ար ձա նա ցած Դիդ րո յին դարձ նում  է դիպ յան հան գույց ու նե ցող 
սի րա վե պի վկա և պատմ ված քը վեր նագ րում « Տի տը ռո յի ար ձա նը»։  
Փաս տո րեն այդ ար ձա նը հան դես է գա լիս որ պես քա րա ցած ի մաս
տութ յուն, ո րը հու շում է է դիպ յան բար դույ թի մա սին հա վեր ժա կան 
ճշմար տութ յուն ներ։

Այս պի սով՝ ար ձան նե րը ի րենց քա րե աչ քե րով  հիմ նա կա նում դառ
նում են հե րոս նե րի կյան քի լուռ ու ա մե նա տես վկա ներ, բայց ինչ պես 
տե սանք, այդ լռութ յամբ ու խորհր դա վո րութ յամբ հան դերձ՝ Որ բու նու 
գե ղար վես տա կան տի րույ թում դրանք հան դես են գա լիս որ պես բա
վա կա նին խո սուն խորհր դա նիշ ներ։

ԳՐՔԵՐԻ ՊՈԵՏԻԿԱՆ։  Հայտ նի է, որ իր կյան քի ըն թաց քում Որ բու
նին բա ցա ռիկ ըն թեր ցա սի րութ յուն է դրսևո րել, քա ջա ծա նոթ է ե ղել 
հայ և հա մաշ խար հա յին գրա կա նութ յա նը, խո րա պես ու սում նա սի րել 
է  փի լի սո փա յա կան, հո գե բա նա կան և գ րա կա նա գի տա կան ժա մա
նա կա կից տե սութ յուն նե րը։ Եվ քա նի որ Որ բու նու հե րոս նե րից շա տե
րը նույ նա նում են իր ան ձի հետ, ա ռա ջին հա յաց քից կա րող է թվալ, որ 
նրա եր կե րում տար բեր գրքե րի և դ րանց հե ղի նակ նե րին կա տա րած 
հղում նե րը սոսկ միտ ված են ընդգ ծե լու հե ղի նա կի և ն րա հե րոս նե րի 
ի մա ցա կան կա րո ղութ յունն ու գրա կան նա խա սի րութ յուն նե րը։ Սա
կայն ու սում նա սի րութ յան արդ յուն քում հա մոզ վել ենք, որ այդ անդ
րա դարձ նե րը ա վե լի շատ խորհր դան շա կանայ լա բա նա կան նշա
նա կութ յուն ու նեն։  Սո վո րա բար Որ բու նու ար ձա կում մատ նանշ վող 
գրքե րի բո վան դա կութ յու նը և դ րանց հե ղի նակ նե րի կեն սագ րութ յու նը 
զու գորդ վում են հե րոս նե րի կյան քի հետ՝ դառ նա լով ն րանց ա պա գա յի 
կան խա տե սում։

Օ րի նակ՝ «Ա ղո ւոր մարդ մը» պատմ ված քում (Անձ րե ւոտ օ րեր, էջ 
6179) ներ կա յաց վում է  գրող հե րո սի ներ քին, հո գե բա նա կան կոնֆ
լիկ տը իր ըն կեր Խա չիկ Ա թա նես յա նի հետ, ո րին բո լո րը «աղ վոր 
մարդ» էին ան վա նում իր մար դա սի րութ յան հա մար։ Մի ան գամ վեր
ջինս  հայտ նում է, որ ու զում է իր գրող ըն կե րոջ վեր ջին գրքից մեկ օ րի
նակ ու նե նալ, սա կայն  հինգ ան գամ շատ գու մար է դնում սե ղա նին 
և հի շեց նում ըն կե րո ջը, որ գրող նե րին էլ գո յատ ևե լու  հա մար ն յու թա
կան մի ջոց նե ր են պետք։ Բայց գրող ըն կե րը  սաս տիկ վի րա վոր վում 
է, քա նի որ պատ րաստ վում է ր իր կող մից Խա չի կին նվի րել այդ գիր
քը։  Խա չի կի այդ քայ լի պատ ճա ռով գրո ղը ի րեն զգում է մու րաց կա
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նի կար գա վի ճա կում։ Ու շագ րավ է, որ նախ քան Խա չի կին հան դի պե լը 
հե րոսն ար դեն անտ րա մա դիր ու ճնշված էր իր կար գա վի ճա կից, ուս
տի ո րո շում է զբոս նել Դո ֆին հրա պա րա կում և լից քա թափ վել։ Ն րա 
ու շադ րութ յու նը գրա վում են  Հեն րի Չոր րոր դի ար ձանն ու դրա դի մաց 
գտնվող  Բոդ լե րի տու նը։ Հե րո սը մտա բե րում է  Բոդ լե րի կյան քից մի 
դիպ ված՝ կապ ված խո րո ված գետ նախն ձոր նե րի հետ։ Այ նու հետև  հի
շու մ է Ժի րար դը Ներ վա լի «Հ մայ ված ձեռ քը» պատմ ված քը1, քա նի 
որ դրա գոր ծո ղութ յուն նե րը կա տար վում են Դո ֆին հրա պա րա կում։ 
Որ բու նու հե րո սը մտա ծում է, որ մի բա րե րար հո գի է սպրդել իր մեջ, 
և  անց յա լի դեմ քե րի մի ջո ցով փոր ձում է իր գի տակ ցութ յու նից վտա
րել ան ցան կա լի ներ կան։ Սա կայն պատմ ված քի սկիզ բը Խա չի կի հետ 
կապ ված  հե տա գա դիպ վա ծի հետ հա մադ րե լով՝ կա րե լի է ա սել, որ 
անց յա լի դեմ քե րը հառ նում են հե րո սի գի տակ ցութ յան մեջ ոչ թե 
ներ կան վտա րե լու, այլ  դեպ քե րի հե տա գա զար գա ցու մը ակ նար կե լու 
հա մար։

Այս պի սով՝ Հեն րի Չոր րոր դը հայտ նի է իր բա րե գոր ծութ յուն նե րով, 
և ն րան ժո ղո վուր դը նույ նիսկ ան վա նել է « Բա րի»։  Պատմ ված քում բա
րե պաշտ ար քա յի ար ձա նը խորհր դան շում է բա րե գործ Խա չի կին, որն 
ու նի «աղ վոր մար դու» հա մա րում և գիր քը գնե լով՝ ու զում է լա վութ յուն 
ա նել ըն կե րո ջը։ Իսկ Շ․ Բոդ լե րը, որ ողջ կյան քում աղ քա տութ յան մեջ է 
ապ րել, նույ նա նում է գրող հե րո սի հետ։ Մի օր Բոդ լե րը, հան դի պե լով 
մի փափ կա սուն տիկ նոջ, ա մա չում է իր թշվա ռութ յու նից և  իր ա մե
նօր յա հա մեստ ճա շը հյու րա սի րե լու նպա տա կով նրան է պար զում իր 
ձեռ քի խո րո ված գետ նախն ձոր նե րը (Անձ րե ւոտ օ րեր, էջ 64), ինչ պես 
Որ բու նու հե րո սը իր չվա ճառ ված գիր քը՝ նյու թա պես ա պա հով ըն կե
րո ջը՝ Խա չի կին։ Իսկ Ներ վա լի պատմ ված քը, ո րի հե րո սը իր ու զա ծը 
ձեռք բե րե լու հա մար սե փա կան ձեռ քը գնչու կա խար դի է վա ճա ռում 
և կա խարդ ված ձեռ քի պատ ճա ռով ի վեր ջո կոր ծան վում, խորհր դա
նշում է Որ բու նու հե րո սի ձեռ քը, ո րով  նա գր քի գու մա րը ս տիպ ված 
ըն կե րո ջից վերց նում է և  ի րեն ստո րա ցած ու բա րո յալք ված զգում։

Եր բեմն Որ բու նու ար ձա կում  մատ նանշ վող գրքե րը ոչ թե հու շում 
են հե րոս նե րի ա պա գան, այլ՝ այ լա բա նո րե ն ընդգ ծում ն րանց էութ-
յու նը։ Օ րի նակ՝ « Հա լա ծո ւած նե րը» վի պա շա րի « Փորձ» վե պի հե րո
սը՝ Մի նաս Ե րազ յա նը, ու սում նա տենչ և բա վա կա նին ազ նիվ սփ յուռ

1 Տե՛ս Нерваль Ж., Заколдованная рука // https://royallib.com/book/nerval_gerar/
zakoldovannaya_ruka.html (այց՝ 02.05.2020):
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քա հայ ե րի տա սարդ է, ո րը  գի տակ ցում է, որ  պետք է հրա ժար վի իր 
վեհ ե րա զանք նե րից և հաշ վի նստի ըն տա նի քի կա րիք նե րի հետ։ 
Սա կայն նրա հո գում հա կա սութ յուն ներ են ա ռաջ գա լիս, քա նի ո ր 
ե րի տա սար դը բնավ ճար պիկ չէր և ու նակ չէր սև  աշ խա տանք կա
տա րե լու։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, հան գա մանք նե րի բե րու մով ստիպ ված է 
լի նում դի մել յու րա քանչ յուր աշ խա տան քի, ան գամ՝ գո ղութ յան։  Սա
կայն չլի նե լով ճար պիկ՝ մշտա պես հայտն վում է վտան գա վոր ար կած
նե րի մեջ և  ձա խող վե լով  բա րո յալք վում։ Բայց մինչ հե րո սի հո գե կան 
հա կա սութ յուն նե րի պատ կե րու մը թվարկ վում են նրա սի րե լի գրքե րը՝ 
Պետ րո նիու սի, Չ․ Դի քեն սի, Չ․ Դար վի նի, Լ․ Գո թիեի, Մ․Ֆ րան սեի, Ֆ․ Վի-
յո նի հե ղի նա կութ յամբ1։ Բա նաս տեղ ծու հի Մ․ Ֆ րան սե ն աս պե տա կան 
գրա կա նութ յան  ներ կա յա ցու ցիչ է, Լ․ Գո թիեն՝ միջ նա դար յան դյու-
ցազ ներ գութ յան ու սում նա սի րող։ Իսկ մ յուս գրող նե րը ար կա ծա յին 
գրա կա նութ յան ներ կա յա ցու ցիչ ներ են։  Պետ րո նիու սը հայտ նի է իր 
« Սա տի րի կոն» ար կա ծա յի ն եր կով2, Դի քեն սը՝ պի կա րո յա կան գրա կա
նութ յամբ։ Նշ յալ գրա կա նութ յան գլխա վոր հե րոս նե րը՝ պի կա րո նե րը 
(իս պա նե րեն «պի կա րո» նշա նա կում է խար դախ, սրի կա), սո վո րա
բար Մի նա սի պես ա նօթ ևան որ բեր են և չ կա րո ղա նա լով աշ խա տանք 
գտնել՝ դի մում են խար դա խութ յուն նե րի, դառ նում ար կա ծախն դիր3։ 
Սա կայն այս շար քում ա ռա վել հատ կան շա կան է ա վա զակ Վի յո նի ան
վան մատ նան շու մը, քա նի որ գո ղե րի հետ կյան քը կա պած այս բա
նաս տեղ ծը իր եր կե րում փա ռա բա նել է կյան քի զգա յա կան վա յելք նե
րը, մարդ կա յին ար կա ծախնդ րութ յունն ո ւ ա նօ րե նութ յուն նե րը4։

Որ բու նին մի ա ռի թով « Փորձ» վե պը բնո րո շել է «շառ լո յա կան», 
այ սինքն՝ ա վա զա կա յին5։ Վի յո նին հղում է կա տար վում նաև վի պա
շա րի երկ րորդ հա տո րում Մի նա սի ըն կե րոջ՝ Վա հագ նի կող մից, ո րը 
նրա բա ցա սա կան, ա վա զա կա յին ես-ի մարմ նա ցումն է։  Մի դիպ վա
ծով Վա հագ նը քա րո զում է գո ղութ յուն՝ ան վա նե լով այն մարդ կա յին 
հան ճար, և հոր դո րում կար դալ «հե րո սա կան գո ղութ յան» բա նաս-

1 Տե՛ս Որբունի Զ․, Եվ եղև մարդ, էջ, 19:
2 Տե՛ս Petronius A., The Satyricon // http://www.gutenberg.org/files/5225/5225

h/5225h.htm (այց՝ 20.04.2020): 
3 Պիկարոյական գրականության առանձնահատկությունների մասին տե՛ս 

Tomoiagă Լ․, Elements of the Picaresque in Contemporary British Fiction, Cabridge 
Scholars publishing, 2012, p.2529 // https: ....................

4 Տե՛ս Վիյոն Ֆ․, Բալլադներ,   Երևան, «Հայաստան» , 1965։
5 Տե՛ս Որբունի Զ., Միաձայն զրոյց Զարեհ Որբունիի հետ // «Բագին», Պէյրութ, 

1980, թ․11, էջ 51:



ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 2020-2

73

տեղծ Վի յո նին։ Իսկ « Փորձ» վե պի  հա մա տեքս տում Չարլզ Դար վի նի 
«Բ նա կան և  ար վես տա կան ընտ րութ յուն», « Տե սակ նե րու ծնուն դը» 
աշ խա տութ յուն նե րի հի շա տա կու մը խորհր դան շում է  հե րոս Մի նա սի 
բնազ դա կան քայ լե րը։ Այս պի սով՝ աս պե տա կան և  ա վա զա կա յին բո-
վան դա կութ յամբ եր կե րի թվար կու մը  միտ ված է ընդգ ծե լու Մի նա սի 
հա կա սա կան հո գին և  ի րա րա մերժ ես-ե րը։

Թեև Վա հագ նը Մի նա սի ա վա զա կա յին եսն  է, սա կայն նրան խորթ 
չէ նաև հայ րե նա սի րութ յու նը, քա նի որ նա  դառ նում է հայ ազ գա յին 
վրե ժի ու քե նի մարմ նա ցում՝ սպա նե լով թուրք ըն կե րո ջը։ Իր ինք նաս
պա նութ յու նից ա ռաջ Մի նա սին գրված նա մա կում Վա հագ նը ներ կա
յաց նում է իր «կյան քի վե պը»՝ սկսած Ե ղեռ նի և  որ բութ յան տա րի նե
րից մինչև թրքաս պա նութ յուն ( Հա լա ծո ւած նե րը․ Թեկ նա ծուն, էջ 55
95)։ Դ րա նում Մի նա սին պատ գա մում է չնա հան ջել ազ գա յին ար ժեք
նե րից և հե ռու մնալ  Սեն Մի շե լի «վե րի սրճա րան նե րի» խմբակ նե րից, 
ո րոն ցից ո գեշնչ վե լով՝ սկսնակ բա նաս տեղծ Մի նա սը սկ սել էր կար դալ 
Տ․ Կոր բիեր, Կ․ Լոթ րեա մոն, Ա․ Բերգ սոն, Հ․ Քեյ զեր լինգ և Օ․Շ փենգ լեր։ 
Վեր ջին ե րե քը 20րդ դա րի Եվ րո պա յի մե ծա գույն մտա ծող նե րից են։ 
Մի նա սի հետ նույ նա ցող Որ բու նին ի րա պես Բերգ սո նի՝ ժա մա նա-
կի հա րա բե րա կա նութ յան տե սութ յան  ջա տա գով նե րից է1։ Նո րօր յա 
գրա կա նութ յան  մեջ վի պա կան ժա մա նա կի և ոչ միա գիծ սյու ժեի 
 մա սին խո սե լիս հե ղի նա կը հղում է կա տա րել Բերգ սո նի տե սութ յա նը 
( Հա լա ծո ւած նե րը․ Աս ֆալ թը․ էջ 21)։ Այ դու հան դերձ, Որ բու նին մշտա
պես զգու շա ցել է արևմտ յան ար վես տով և գա ղա փա րա խո սութ յամբ 
կու րո րեն տար վե լուց։ Եվ Վա հագ նի նա խազ գու շա ցումն այն մա սին, 
որ այդ գա ղա փար նե րի հետ ևորդ նե րը եր կար կյանք չեն ու նե նա լու 
( Հա լա ծո ւած նե րը․ Թեկ նա ծուն, էջ 5960), հե ղի նա կի վե րոնշ յալ վա
խի ար տա հայ տութ յունն է։ Այս ա ռու մով  խորհր դան շա կան է հատ կա
պես Շ փենգ լե րի ան վան մատ նան շու մը, քա նի որ վեր ջինս հայտ նի է 
իր «Արև մուտ քի մայ րա մու տը» գրքով2, ո րում ևս կան խա տես վում է 
արևմտ յան քա ղա քակր թութ յան ոչն չա ցու մը։ Իսկ Կոր բիե րը և Լոթ-
րեա մո նը մո դեռ նիս տա կան պոե զիա յի նա խա կա րա պետ նե րից են։ 

1 Տե՛ս BergsonA., Time and Free Will: An Essay on Immediate Data of Consciousness 
// https://chilonas.files.wordpress.com/2018/11/timeandfreewillbergson.pdf (այց՝ 
01.05.2020)։

2 Տե՛սSpengler O., The Decline of the West, Oxford University Press; Abridged 
edition, 1991:
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Վե պում այդ բա նաս տեղծ նե րին կա տա րած անդ րա դար ձը  հու շում է 
Որ բու նու հակ վա ծութ յու նը մո դեռ նիս տա կան ար վես տին։

Եվ չնա յած Վա հագ նի վե րոնշ յալ դիր քո րոշ մա նը՝ նա իր «կյան քի 
վե պը» թաքց նում է հենց Կոր բիե րի « Դե ղին սե րեր» գրքում1։ Կար ծում 
ենք՝ այդ լու ծու մը կապ ված է բա նաս տեղծ Կոր բիե րի և  հե րոս Վա
հագ նի  կեն սագ րա կան ընդ հան րութ յուն նե րի հետ։ Եր կուսն էլ ու նե ցել 
են  տա ռա պա լից կյանք՝ վախ ճան վե լով ե րի տա սարդ տա րի քում։ Բա
նաս տեղ ծի « Դե ղին սե րեր» գիր քը լի է դա ռը ապ րում նե րով, մահ վան 
և սար սա փի տրա մադ րութ յուն նե րով, ինչ պես որ Վա հագ նի կյան քը։ 
Եվ քա նի որ « Դե ղին սե րեր» գիր քը խիստ հատ կան շա կան է Վա հագ
նի կյան քին, նա իր կյան քի վե պը թաքց րել է հենց այդ գրքի է ջե րում՝ 
դարձ նե լով Կոր բիե րին իր կեր պա րի խորհր դա նիշ։ 

Որ բու նու ար ձա կում  կան նաև այն պի սի օ րի նակ ներ, ո րոն ցում  
ոչ թե գրողն է ա նուղ ղա կիո րեն դառ նում հե րո սի ան ձի խորհր դա նիշ, 
այլ՝ որ ևէ գրա կան հե րոս։ Ա մե նից ու շագ րավ օ րի նա կը թերևս « Բէն
դէ զի լէա, Բէն դէ զի լէա» պատմ ված քում2 ռազ մա գե րի նե րի գեր մա նա
կան ճամ բա րի հսկիչ Ֆ րաու Ֆ րի դա յի և  ա մա զո նու հի Պեն տե սի լեա-
յի ա նուղ ղա կի զու գոր դումն է։ Ա ռաս պե լա կան Պեն տե սի լեան Ա րե սի 
դուստրն է և  ա մա զո նու հի նե րի թա գու հին, ո րը տրո յա ցի նե րի կող
մից կռվել է ա քա յա ցի նե րի դեմ և ս պան վել Ա քիլ լե սի նե տից։ Տար բեր 
ա վան դութ յուն նե րի հա մա ձայն՝ Ա քիլ լե սը սպա նե լուց հե տո սի րա հար
վում է Պեն տե սի լեա յին, իսկ 19րդ դա րի գեր մա նա ցի գրող Հայն րիխ 
ֆոն Ք լայս թի « Պեն տե սի լեա» ող բեր գութ յան մեջ հա մա նուն հե րո սու
հին  նույն պես սի րա հար ված է Ա քիլ լե սին, և ն րա հո գին կե ղեք վում է 
թշնա մու հան դեպ ու նե ցած պա տե րազ մա կան ո խի և քն քուշ սի րո 
ան հա մա տե ղե լիութ յու նից3։ Նույն կար գա վի ճա կում է նաև Որ բու նու 
հե րո սու հին՝ գեր մա նու հի հսկիչ Ֆ րի դան, ո րը, լի նե լով, ա մա զո նու հու 
պես ռազ մա տենչ ու անդրդ վե լի,  անս պա սե լիո րեն սի րա հար վում է 
ազ գութ յամբ հայ ռազ մա գե րու, և  ի վեր ջո «Ֆ րաու Ֆ րի տա» պատմ
ված քում4սպան վում նրա կող մից, ինչ պես ա մա զո նու հին՝ Ա քիլ լե սի։ Մի 
ան գամ Ֆ րի դա յի հետ գեր մա նա կան գրա կա նութ յան մա սին խո սե լիս 

1 Տե՛ս Corbière T., Les Amours Jaunes // http://www.gutenberg.org/files/16883/16883
h/16883h.htm(այց՝ 30.04.2020):

2 Տե՛ս Որբունի Զ․, Պատմուածքներ, էջ  8194:
3 Տե՛ս Kleist H., Penthesilea: A Tragic Drama, New York, HarperCollins Publishers, 

2000:
4 Տե՛ս Որբունի Զ․, Պատմուածքներ, էջ 98108:
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հայ հե րո սը բազ ման շա նակ ակ նարկ է ա նում՝ ա սե լով, որ Ֆ րի դա յի 
սի րե լի գրո ղը ըստ ա մե նայ նի Ք լայստն է՝ « Պեն տե սի լեա» ող բեր գութ
յան հե ղի նա կը։ Բա ցի այդ՝ տղա մար դը գեր մա նա կան գրա կա նութ յան 
իր սի րե լի դեմ քե րին ա ռանձ նաց նե լի ս ոչ պա տա հա կա նո րեն նշում 
է  Նո վա լի սի, Ժան Պո լի, Ա շիմ ֆոն Ար նի մի և Ֆ րիդ րիխ Հ յոլ դեռ լի նի 
ա նուն նե րը, ո րոնք գեր մա նա կան ռո ման տիզ մի կար կա ռուն ներ կա
յա ցու ցիչ ներ են։  Ռո ման տիկ գրող նե րի ակ նար կով տ ղա մարդն ա սես 
ակ նար կում է գեր մա նու հու սի րա ռատ լի նե լը, գու ցե նաև իր փո խա
դարձ հա մակ րան քը այդ կնոջ հան դեպ, ո րը փոր ձում էր ա մեն կերպ 
քո ղար կել, քա նի ո ր այս սե րը ճամ բա րում խստո րեն ար գել ված էր։ 
Բայց լռութ յու նը կա տա ղեց նում է Ֆ րի դա յին, և նա դառ նում է Պեն տե
սի լեա յի պես մերթ չա փից դուրս սի րա լիր, մերթ՝ դա ժան ու ան զի ջող։

 Հե տաքր քիր է, որ 20րդ դա րում գե րի րա պաշտ նե րին (սյուր ռեա
լիստ նե րին) հե տաքր քրել է Պեն տե սի լեան՝ որ պես ան ձի երկ վութ յուն 
դրսևո րող կեր պար, իսկ Որ բու նու կեր տած գրե թե բո լոր հե րոս նե րին 
հատ կան շա կան է ան ձի երկ վութ յու նը։ 1930ա կան նե րին գե րի րա
պաշտ լու սան կա րիչ Ռաուլ Ու բա կը Ք լայս թի գրքի տպա վո րութ յուն
նե րի ներ քո անդ րա դառ նում է  Պեն տե սի լեա յի կեր պա րին՝ ստեղ ծե լով 
« Պեն տե սի լեա յի կռի վը» լու սան կա րը, ո րում մթութ յան մեջ ուր վագծ
վում են տա սից ա վե լի կի սա մարդ կա յին կեր պա րանք ներ։  Գե րի
րա պաշ տա կան այս լուսանկարը, ո րում հրա շա լիո րեն ընդգծ վում է 
Պեն տե սի լեա յի ներ քին բազ մա կեր պութ յու նը, ար ժա նա ցել է նույ նիսկ 
գե րի րա պաշ տութ յան ռահ վի րա Անդ րե Բ րե տո նի ու շադ րութ յա նը։ 
« Մի նո տավ րոս» գե րի րա պաշ տա կան ամ սագ րում տպագր ված իր 
հոդ ված նե րից մե կում նա անդ րա դար ձել է Ու բա կի վե րոնշ յալ լու
սա նկա րին1։ 1930ա կան նե րին Որ բու նին էլ է հետ ևել ար վես տի այս 
հո սան քին՝ ան դա մակ ցե լով Ֆ րան սիա յի գե րի րա պաշտ գրող նե րի 
խմբա կին2։ Շատ հնա րա վոր է, որ հենց այս տա րի նե րին է ձևա վոր վել 
Որ բու նու հե տաքրք րութ յու նը Պեն տե սի լեա յի հա կա սա կան կեր պա րի 
հան դեպ։

ԿՏԱՎՆԵՐԻ ԵՎ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐԻ ՊՈԵՏԻԿԱՆ։ Որ բու նու գե ղար
վես տա կան և հ րա պա րա կա խո սա կան գրվածք նե րից կա րե լի է կռա
հել, թե որ քան է գրո ղը հե տաքրքր ված ե ղել գե ղան կար չութ յամբ և լու-

1 Տե՛ս Breton A., Des tendances les plus récentes de la peinture surréaliste, 
Minotaure , 1939, nos. 12–13:

2 Տե՜ս Զարեհ Որբունիի հետ․ հարցազրոյց, «Սփիւռք», Պէյրութ, 1966, N 40, էջ 3։
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սան կար չութ յամբ։ Ա ռա ջի նի հան դեպ իր սևեռ վա ծութ յու նը եր ևում է 
«Ն կա րը» պատմ ված քում1, ո րի հե րո սը, խա նու թի ա պա կե  փեղ կե րից 
այն կողմ տես նե լով Ջո կոն դա յի նկա րը, ողջ գի շեր հմայ ված նա յում է, 
իսկ այ գա բա ցին, նկա րի հա մար նա խա տես ված չնչին գու մա րը վճա
րե լով, տի րա նում «կյան քի գաղտ նի քը» պա րու նա կող այդ գոր ծին, 
ո րով, ինչ պես ինքն է հայ տա րա րում, դա րե րի փոր ձա ռութ յունն ու գի
տութ յունն է հաս տատ վում իր մեջ։ 

Որ բու նու ար ձա կում նկա րագր վող բո լոր կտավ նե րը ու նեն մո գա-
կան ուժ․ այն քան խո սուն են, որ  կա խար դա կան հա յե լու պես  կա րող 
են այ լա բա նո րեն  վե րար տա ցո լել վի պա կան ի րա կա նութ յու նը։ Օ րի
նակ՝ վի պա շա րի հե րոս Մի նա սը, հա կա ռակ իր կամ քին՝ ձեռ քից բաց 
թող նե լով հարս նա ցու Աշ խե նին, նա յում է փո ղո ցին, և  այն ի րեն թվում 
է«դրախ տա յին պեյ զաժ»։ Ա պա վեր հի շե լով  անց յա լում տե սած մի 
կտավ, ո րում Ա դա մը, հրեշ տա կի կող մից հրվե լով, դուրս է նետ վում 
դրախ տից, հաս կա նում է, որ սխալ է վար վել աղջ կա հան դեպ․ ինքն 
ա սես իր  ձեռ քով ի րեն հե ռաց րել է Աշ խե նի դրախ տից ( Հա լա ծո ւած նե
րը․  Սո վո րա կան օր մը, էջ 142)։

Կան նկա րագր վող կտավ ներ, ո րոնք վե րոնշ յալ օ րի նա կի պես ոչ 
թե ներ կան են այ լա բա նո րեն ար ձա նագ րում, այլ տա լիս են ա պա գա յի 
խորհր դա պատ կե րը։ Օ րի նակ՝ «Աս ֆալ թը» վե պում պա տից կախ ված 
նատ յուր մոր տի նկա րագ րութ յան ( Հա լա ծո ւած նե րը․ Աս ֆալ թը, էջ 174
175) վեր լու ծութ յամբ կա րե լի է կռա հել, որ հե րոս Մի նա սը հե տա գա
յում սե ռա յին կապ է հաս տա տե լու իր մա հա ցած կնոջ քրոջ՝ Մո նի քի 
հետ, քա նի որ դրա նում  պատ կեր ված բո լոր ա ռար կա նե րը Որ բու նու 
պաշ տե լի հո գե վեր լու ծա բան Զ․ Ֆ րոյ դի տե սութ յան մեջ ա ռանձ նաց
ված են որ պես սե ռա յին խորհր դա նիշ ներ2։ Այս պես՝  նատ յուր մոր տում 
պատ կեր ված կո ղո վը՝ լցված խնձո րով և նարն ջով, ինչ պես նաև ծաղ
կա մանն ու գի նու սրվա կը, որ պես գո գա վո րութ յուն ու նե ցող պա րա
գա ներ, խորհր դան շում են կա նա ցի սկիզբ և  ար գանդ, իսկ խնձո րը, 
նա րին ջը և ծաղ կե փուն ջը՝ սե ռա կան մեր ձե ցում։ Թ վարկ ված պա րա
գա նե րը դրված են սպի տակ սփռո ցով սե ղա նին, ո րի հետ ևում պատ
կեր ված է վա րա գուր ված պա տու հան։ Ս պի տակ սփռոցն ու գոց պա
տու հանն էլ խորհր դան շում են կնոջ ան մատ չե լիութ յու նը։ 

Որ բու նու ար ձա կում կա նկար չի  մի քա նի կեր պար։ Դ րան ցից մե կը 
1 Տե՛ս Որբունի Զ․, Վարձու սենեակ, Փարիզ, «Աթմաճեան» , 1939, էջ 125131:
2 Տե՛ս Ֆրոյդ Զ., Հոգեվերլուծության ներածություն, էջ 100113:
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« Գոր ծա զուրկ մը» պատմ ված քի հե րոս Ա շոտ Ն շան յանն է, ո րի  հա մոզ
մամբ մարդ կա յին հո գու ճշմար տութ յուն նե րը գե րի րա պաշ տա կան 
«ան ճոռ նի»նկար նե րի և մար դա յին ե րազ նե րի մեջ պետք է ո րո նել1, 
ո րով հետև դրանք են թա գի տակ ցութ յան տրվածք ներ են և  եր ևան 
են բե րում մար դու հո գու ճնշված մղու մնե րը։ Այս սփյուռ քա հայ ար
վես տա գե տը այդ ար վես տի շնոր հիվ կա րո ղա նում է «ապ րե լու ի րա
վունք» տա լ ազ գա յին կյան քի ձա խող ման պատ ճա ռով խեղ դա մահ 
ա րած իղ ձե րին։ Նա բա նա վե ճի մեջ է մտնում իր գա ղա փա րա կից 
ը կե րոջ՝ հուն գա րա ցի նկա րիչ Մա նու լես քո յի հետ, ո րը, հրա ժար վե
լով գե րի րա պաշ տութ յու նից, հակ վել էր նոր՝ ծայ րա հեղ պար զութ յան 
ձգտող  մի ուղ ղութ յան, ո րի ա նու նը պատմ ված քում չի նշվում։ Սա
կայն կար ծում ենք, որ հե ղի նա կը, պատմ ված քի մուտ քում պատ կե
րե լով Ա շո տին՝ պու րիս տա կան կու բիզ մի մա սին Ա․ Օ զան ֆա նի և Պ․ 
Ժան նե րեի գիր քը թևի տակ դրած, տա լիս է ակ նարկ, որ Մա նու լես
քոն հակ վել էր հենց այդ ուղ ղութ յա նը, ո րը են թադ րում է  պարզ գծե րով 
և բ նա կան գույ նե րով պատ կե րաս տեղ ծում։ Հուն գա րա ցին կար ծում 
է, որ իր գե ղա գի տա կան նոր հա յաց քը բխում է լա վա տե սա կան աշ
խար հա յաց քից։ Դ րա նով Ա շո տը հաս կա նում է, որ իր և հուն գա րա ցու 
գե ղա գի տա կան կողմ նո րոշ ման տար բե րութ յու նը պայ մա նա վոր ված 
է  ազ գա յին հո գե բա նութ յամբ։ Այ սինքն՝ այս պատմ ված քում Որ բու նին 
գե րի րա պաշ տա կան ար վես տի և  պու րիս տա կան կու բիզ մի հա կա-
դրութ յան մի ջո ցով ընդգ ծում է հայ և  եվ րո պա ցի մար դու հո գե կերտ-
ված քա յին տար բե րութ յուն նե րը։

Գե րի րա պաշ տա կան ար վես տի մի ջո ցով հե ղի նա կը փոր ձել է  նաև 
«Աս ֆալ թը» վե պի հե րո սու հուն՝ մա նե կե նու հի Նի քո լին, բա ցա հայ տե
լու գե ղար վես տա կան բա նա լի նե րը տալ։  Նի քո լը ու նի սե ռա յին  անբռ
նազ բոս վար քա գիծ, ո րի ա ռի թով էլ վե պում ար ծարծ վում են բնա խո
սա կան մի շարք ի րո ղութ յուն ներ։ Սա կայն նախ քան հե ղի նա կի կող
մից հե րո սու հու սե ռա յին կյան քի գաղտ նիք նե րը բա ցա հայ տե լը, վե
պի գլխա վոր հե րոս Մի նա սը Նի քո լի տա նը նկա տում է սե ղա նի տակ 
թաքց րած գե րի րա պաշ տա կան կտավ ներ՝Հ․ Ար փի, Ֆ․ Փի կա բիա յի, 
Խ․ Գ րի սի, Ի․ Թան գիի հե ղի նա կութ յամբ( Հա լա ծո ւած նե րը․ Աս ֆալ թը, 
էջ 98)։ Օ րի նակ՝ Փի կա բիան և Թան գին ու նեն բնա խո սա կանէ րո տիկ 
բնույ թի պատ կե րագ րութ յուն ներ, իսկ Ար փը հայտ նի է իր բիո մոր ֆիկ 
ար ձան նե րով, ո րոնց մի մա սը  կա նանց մերկ մար մին ներ կամ  կա

1 Տե՛ս Որբունի Զ․, Վարձու սենեակ, էջ 75:
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նա ցի մա նե կեն ներ է հի շեց նում։ Որ բու նին, գե րի րա պաշտ ար վես տա
գետ նե րի  ա նուն նե րը տա լով, ա սես ցան կա ցել է հող նա խա պատ րաս
տել մա նե կե նու հի Նի քո լի կյան քի մութ ու ան հաս կա նա լի դրվագ նե րը  
քո ղա զեր ծե լու հա մար, քա նի որ շա րու նա կութ յան մեջ հե րո սու հու  
միա սե ռա կան հա կում ներն են բա ցա հայտ վում, և նույ նիսկ տրվում 
է Նի քո լի և ն րա զու գըն կե րու հու մերկ մարմին նե րի ման րա մասն  նկա
րագ րութ յու նը։

 Մեր կութ յան խորհր դա բա նութ յու նը այլ ի մաս տա վոր մամ բ ար տա
ցոլ վում է «Ե սինչ ը նեմ մարմ նով» պատմ ված քում1, ո րում ֆրան սիա ցի 
ն կա րիչ Ռե նո ւա րի կտավ ներն են դառ նում գե ղար վես տա կան բա նա-
լի ներ։  Պատմ ված քը Որ բու նու՝ ժա մա նա կին տե սած շատ ար տա սո
վոր ե րա զի  գե ղար վես տա կա նա ցումն է։ Հե ղի նա կի մեկ նա բա նութ
յամբ ե րա զը հղաց վել է ֆրան սիա կան հրա տա րակ չութ յան կող մից իր  
գրքի մերժ ման պատ ճա ռով2։ Որ բու նու մեկ նա բա նութ յամբ իր գիրքն 
իր մեր կութ յունն է․ ձե ռագ րի մեր ժումն է, որ մեր կաց րել է գրո ղին ու
րիշ նե րի աչ քում ու դարձ րել խո ցե լի։ 

Այս պես՝ ե րա զում տղա մարդ հե րո սը հան կար ծա կի հայտ նա բե
րում է, որ ին քը մո րե մերկ կանգ նած է փո ղո ցում։  Սար սա փած վա
զե լով և փոր ձե լով թաքն վել՝ նա գի տակ ցում է, թե որ քան գե ղե ցիկ է 
իր մար մի նը, և  ո րո շում այն նվի րիել  մի ար ժա նի կնոջ։ Ե վ այդ կնո ջը՝ 
Էմ մա յին, հե րո սը հան դի պում է Գու տեն բեր գի հրա պա րա կում։ Իսկ 
Գու տեն բեր գը, ինչ պես գի տենք, գրքի տպագ րութ յան ժա մա նա կա կից 
տեխ նի կա յի հայտ նա գոր ծողն է։  Գու տեն բեր գի հ րա պա րա կում հան
դի պած կի նը մեծ հե տաքրք րութ յուն է ցու ցա բե րում մերկ տղա մար
դու հան դեպ և թա քուն խոս տո վա նում Փա րի զում ն կա րիչ Ռե նո ւա-
րի կտավ նե րի ցու ցա հան դե սի ն իր մաս նակ ցութ յան մա սին։ Դ րա նով 
հու շում է, որ իր աչ քե րը ար դեն սո վոր են մեր կութ յան, քա նի որ Ռե-
նո ւա րը ու նի մո րե մերկ մարդ կանց բա զում կտավ ներ։ Չ նա յած այդ 
ա մե նին՝ կի նը չի կա րո ղա նում տղա մար դու մար մի նը ըն դու նել որ պես 
ըն ծա և հայտ նում է իր ցա վը նրա գրքի մերժ ման կա պակ ցութ յամբ, 
այ սինքն՝ կի նը նույ նա նում է գիր քը մեր ժող հրա տա րակ չութ յա նը։ Եվ 
իս կա պես, ժա մա նա կին հրա տա րակ չութ յան խմբա գի րը, կար դա

1 Տե՛ս Որբունի Զ․, Ես ինչ ընեմ մարմնով // «Շիրակ», Պեյրութ, 1966, թ․ 910, էջ 
396399:

2 Տե՛ս Որբունի Զ․, Երազներու կենսագութիւն // «Մշակոյթ», Փարիզ, թ․ 34, էջ 
117120:
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լովՈր բու նու յու րա տիպ գրվածք նե րը, բարձր է գ նա հա տել դ րանք, սա
կայն մեր ժու մը  պայ մա նա վոր ված է ե ղել սո ցիա լա կան հան գա մանք
նե րով1։ 

Անդ րա դառ նա լով Որ բու նու ար ձա կում ար տա հայտ ված լու սա-
նկա րի պոե տի կա յին՝ հարկ է նախ խո սել ժա մա նա կի և մահ վան որ
բու նիա կան ըմբռն ման մա սին։ Ն րա բնո րոշ մամբ ժա մա նա կը մարդ
կա յին կյան քի մե ծա գույն թշնա մին է, քա նի որ մարդ կա յին աշ խար
հում ա մեն բան ժա մա նա կա յին շարժ ման մեջ է և հո սում է դե պի 
ոչն չա ցում։ Օ րի նակ՝  Որ բու նին գրե լով ար ձա նագ րում է  իր կյան քի 
պատ մութ յու նը, որ պես զի մահ վան և մո ռաց ման ճի րան նե րից փրկի 
այն ( Հա լա ծո ւած նե րը․  Թեկ նա ծուն)։ Այս մտայ նութ յան հա մա ձայն՝ 
յու րա քանչ յուր բան կա րե լի է մո ռաց ման փո շուց փրկել՝ այն ար վես
տի վե րա ծե լով։  Սա կայն Որ բու նին ար վես տի տե սակ նե րից հատ կա-
պես լու սան կար չութ յունն է հա մա րում ժա մա նա կի դեմ պայ քա րի 
ա մե նաարդ յու նա վետ «զենք», քա նի որ  դրա նում  կեն դա նի պա հը, 
ակն թար թը ար ձա նաց վում է։ Իսկ ժա մա նա կը հենց ակն թարթ նե րի 
ամ բող ջութ յուն է, բայց ժա մա նա կա յին հոս քում կեն դա նի ակն թար
թը կա րող է և չն կատ վե լով կորս վել․ « Լու սան կարն այն է որ կը տե ւէ 
ան փո փոխ, որ չմեռ նիր, ո րով հե տեւ հոն շար ժում չկայ։ Ե թէ շար ժու մը 
կեանքն է, ա նոր ծայ րը միշտ կը սպա սէ մա հը դա րա նա կալ։ Ու րեմն՝ 
չիք շար ժում, չիք մահ։ Կեց ցէ՛ ան շար ժու թիւ նը» ( Հա լա ծո ւած նե րը, Սո
վո րա կան օր մը, էջ 2223)։

Վի պա շա րի չոր րորդ հա տո րը՝ « Սո վո րա կան օր մը» վե պը, գրե թե 
ամ բող ջութ յամբ կա ռուց ված է տար բեր  լու սան կար նե րի մեկ նութ յան 
վրա։ Վի պա շա րի հե րոս Մի նաս Ե րազ յա նը, իր մայ րա կան հարկ վե
րա դառ նա լով, ըն տա նե կան լու սան կար նե րի «հե տաքն նութ յամբ» վեր 
է հա նում ի րենց ըն տա նի քի անց յա լը, ըն տա նի քի ան դամ նե րի մի ջանձ
նա յին հա րա բե րութ յուն նե րը նախ քան հոր սպա նութ յու նը։ Առ հա սա
րակ, հե ղի նա կը վի պա շա րի ա ռա ջին ե րեք հա տոր նե րում ըն տա նի
քի ե ղեռ նա զարկ հոր մա սին ոչ մի տե ղե կութ յուն չի տա լիս, և միայն 
չոր րորդ հա տո րու մ են լու սան կար նե րի մեկ նութ յամբ ամ բող ջա նում 
Ե րազ յան նե րի ըն տա նի քի պատ մութ յու նը, հոր ինք նութ յունն ու անց
յա լը` այն ա մե նը, ին չի մա սին ան գամ ըն տա նի քի մայրն էր  նախ կի
նում լռում։ Այ սինքն՝ այս վե պում լու սան կա րի գոր ծա ռույ թը կո րուս-
յալ ժա մա նա կի վե րա կանգ նումն է։  Բա ցի այդ՝ լու սան կա րի մի ջո ցով 

1 Տե՜ս Զարեհ Որբունիի հետ․ հարցազրոյց, «Սփիւռք», Պէյրութ, 1966, N 40, էջ 3:
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հե րո սը կա րո ղա նում է դուրս բե րել մարդ կանց ի րա կան ապ րում նե րը, 
վե րա բեր մուն քը, մտադ րութ յուն նե րը, ո րոնք ժա մա նա կի շարժ ման 
մեջ անն կատ են մնում կամ հեշ տութ յամբ կեղծ վում։ Օ րի նակ՝ Ե րազ
յան նե րի և Ա միր յան նե րի ընթ րի քի ժա մա նակ ար ված լու սան կա րով 
Մի նա սը շատ բան է հաս կա նում ընթ րի քի մաս նա կից նե րից յու րա
քանչ յու րի մա սին, այն պի սի նրբութ յուն ներ, ո րոնք կեն դա նի շփման 
մեջ նկա տե լի չեն ե ղել։ Հե րո սին ան գամ հա ջող վում է լու սան կա րից 
դուրս մնա ցած մարդ կանց վե րա բեր յալ կռա հում ներ կա տա րել՝ դա
տե լով լու սան կա րում դուրս ե կած մարդ կանց հա յացք նե րից ( Հա լա
ծուած նե րը, Սո վո րա կան օր մը, էջ 24, 108109)։

Ի վեր ջո վի պա շա րում լու սան կար նե րի՝ մահ վան հա կոտն յա լի նե
լը հիմ նա վոր վում է նաև նրա նով, որ Մի նա սի և ն րա կնոջ մա հա ցած 
հայ րե րը շա րու նա կում են մաս նակ ցել  ի րենց զա վակ նե րի կյան քին՝ 
ի րենց՝ պա տից կախ ված նկար նե րից նշան ներ տա լով։  Օ րի նակ՝ իր 
ազ գի և  ըն տա նի քի ճա կա տագ րա կան օ րե րին նկա րում Մի նա սի մա
հա ցած հոր աչ քը սկսում է փայ լել։  Մարկ Ն շան յա նը ու նի ծա վա լուն 
անդ րա դարձ թե՛ հոր՝ կեն դա նութ յան նշան ներ ցույց տվող ն կա րին, 
թե՛ շաղ ված աչ քով լու սան կա րին1, ո րը որ դին այն պես ջա նադ րա բար 
է փոր ձում վե րա կանգ նել, ա սես դրա նով պետք է հոր կյան քը փրկի։

Ինչ պես տե սանք, ար վես տը Որ բու նու ըն կալ մամբ ժա մա նա կի դեմ 
գոր ծա ծած միակ սուրն է, անց յա լի փրկօ ղա կը։ Սա կայն ար վես տի հա
մաշ խար հա յին կո թող նե րում խտաց ված խոր հուր դը, ըստ հե ղի նա կի, 
այն քան ծան րակ շիռ է ու հա մա ժա մա նակ յա, որ դրան ցով կա րե լի է այ
լա բա նո րեն հու շել ներ կան և նույ նիսկ կան խա տե սել ա պա գան։ Բա ցի 
այս՝  միջ տեքս տա յին կա պե րով հե ղի նա կը ա սես խա ղում է իր ըն թեր
ցող նե րի, հա ճախ նաև հե րոս նե րի հետ։ Խա ղի հա ման ման օ րի նակ 
է նաև պոստ մո դեռ նիստ Մի լան Կուն դե րա յի « Կե ցութ յան ան տա նե լի 
թեթ ևութ յու նը» վե պի2 միջ տեքս տա յին կա պը Լ․ Տոլս տո յի «Ան նա Կա
րե նի նա» վե պի հետ։ Եվ առ հա սա րակ պոստ մո դեռ նիս տա կան ար
վես տում խա ղը անկ յու նա քա րա յին նշա նա կութ յուն ու նի։ Որ բու նին 
հատ կա պես գրքե րի, ար ձան նե րի, կտավ նե րի, լու սան կար նե րի, կար
կա ռուն մտա վո րա կան նե րի և  ար վես տա գետ նե րի, հազ վա դեպ նաև 

1 Տե՛ս Նշանեան Մ․, Պատկեր, պատում, պատմութիւն, Երեւան, «Ակտուալ 
արվեստ», 2016, հտ․2, էջ 448468: 

2 Տե՛ս Կունդերա Մ․, Կեցության անտանելի թեթևությունը, Երևան, «Անտարես», 
2015։
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ֆիլ մե րի, եր գե րի, ռե ժի սոր նե րի ու դե րա սան նե րի ա նուն նե րի մատ
նանշ մամբ  խա ղա յինին տե լեկ տո ւալ դաշտլա բի րին թոս է ստեղ ծում 
և ս տի պում, որ ըն թեր ցո ղը, հաղ թա հա րե լով ճա նա պար հին հան դի
պող գլուխ կոտ րուկ ներն ու փոր ձութ յուն նե րը, ձեռք բե րի հե ղի նա կի 
գե ղար վես տա կան աշ խար հի հեր թա կան դու ռը բա ցե լու բա նա լին։

ԱՆՆԱ ՄԻԿՈՅԱՆ – ԵՊՀ հայ բա նա սի րութ յան ֆա կուլ տե տի հայ նո րա գույն 
գրա կա նութ յան ամ բիո նի աս պի րանտ, « Զան գակ» հրա տա րա կչութ յան մե
թո դիստ։ Զ բաղ վու մ է ֆ րան սա հայ գ րա կա նութ յան պատ մութ յան և տե սութ
յան  հար ցե րով: Հե տաքրք րութ յուն նե րի շր ջա նա կը՝  հայ նո րա գույն գրա կա
նութ յուն, հայ գրա կա նութ յան դա սա վանդ ման մե թո դի կա:

АННА МИКОЯН - СТАТУИ, КНИГИ, КАРТИНЫ КАК ХУДОЖЕСТ-
ВЕННЫЕ АРТЕФАКТЫ В ПРОЗЕ З. ВОРБУНИ: По мнению французско
армянского писателя З. Ворбуни, произведения искусства подсказывают 
человечеству вечные истины. В своих литературных произведениях 
он часто ссылается на книги, песни, картины, статуи и фильмы, 
известных художников и ученых  признанные в мировой культуре. Эти 
художественные ссылки имеют символическое значение, с помощью 
которого автор шифрует свои идеи, создавая межтекстовые связи между 
его произведениями и произведениями мирового искусства. Таким образом, 
автор, словно играет со своими читателями, заставляя их проходить 
интеллектуальные испытания и давая им ключ, чтобы открыть очередную 
дверь своего литературного мира. В этой статье мы сконцентрировались на 
проблемы, которые касаются поэтики статуй, книг, картин и фотографий, 
упоминаемые в прозе З. Ворбуни, поскольку они представляют собой 
повторяющиеся символические предметы, с помощью которых автор 
представляет свои ключевые идеи.

Ключевые слова: Заре Ворбуни, ФранцузскоАрмянская литература, 
поэтика, артефакт, статуя, книга, картина, фотография, символ, интертекст.

ANNA MIKOYAN - STATUES, BOOKS AND PICTURESAS LITRARY 
ARTIFACTS IN ZAREH VORBOUNI’S PROSE: According to French – Armenian 
writer Z. Vorbouni, artworks tell the humanity eternal truths. So, in his literary 
works he often refers books, songs, paintings, statues and films, famous artists 
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and scholars known from the world culture. These art references have symbolic 
meaning, through which the author encrypts his ideas creating intertextual ties 
between his works and artworks from all over the world. Thus, the author seems 
to play with his readers making pass them through intellectual challenges and 
giving them the key to open the sequential door of his literary world. In this 
research we have particularly concentrated on the issues concerning to the 
poetics of  statues, books, paintings and photos refered in Z. Vorbouni’s prose, as 
they are repetitive symbolic subjects by which the author argues his key ideas.  

Key words: Zareh Vorbouni, FrenchArmenian literature, poetics, artefact, 
statue, book, painting, photo, symbol, intertext. 
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ՆԱԻՐԱ ԲԱԼԱՅԱՆ

 ՆԱԻ ՐԱ ԲԱ ԼԱ ՅԱՆ, բ.գ.թ., դո ցենտ
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան
գրականության ինստիտուտ

ՍՈՍԿԱԼԻ ՆԱԶԱՐ: ՄՇՏԱԳՈ ՏԵՍԱԿԻ 
ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ՀԱՎԱՍՏՈՒՄԸ*

 
 Բա նա լի բա ռեր  Ն շան  Պե շիկ թաշլ յան, « Սոս կա լի  Նա զար», եր գի ծանք, 

բա նահ յու սա կան հենք, քա ղա քա կան միֆ, սար սա փե լի մար դու էութ յուն, 
միջ տեքս տա յին հղում ներ, ժա մա նա կի գոր ծոն

                                              Մուտք

 Սույն ու սում նա սի րութ յան հիմ նա կան հղաց քը Սփ յուռ քի գրա կա
նութ յան վաս տա կա շատ գրող Ն շան  Պե շիկ թաշլ յա նի « Սոս կա լի  Նա
զար» կա տա կեր գութ յունն է: Ու նե նա լով հսկա յա կան ժա ռան գութ յուն՝ 
գրա կան ա մե նա տար բեր բնույ թի ու ժան րե րի ստեղ ծա գոր ծութ յուն
ներ, գրա կան վեր լու ծութ յուն ներ և մ շա կու թա բա նա կան ու սում նա սի
րութ յուն ներ՝ Ն.  Պե շիկ թաշլ յա նը մեծ ա վանդ է թո ղել նաև հայ եր գի
ծա բա նութ յան մեջ: Ու շագ րավ է, որ վաս տա կա վոր հե ղի նա կի և ն րա 
գոր ծե րի մա սին այ սօր էլ ու սում նա սի րութ յուն նե րը շատ չեն, քննված 
չեն նրա բազ մա թիվ եր գի ծա կան գոր ծե րից շա տե րը, այ նինչ իր եր գի
ծա բա նութ յամբ  Պե շիկ թաշլ յա նը ի րա վամբ պետք է դաս վի հայտ նի այլ 
եր գի ծա բան նե րի՝ Հ.  Պա րոն յա նի, Ե. Օտ յա նի,  Լեռ  Կամ սա րի շար քում: 
 Միայն վեր ջին ժա մա նակ նե րում Գ. Պլտ յա նի «Ֆ րան սա հայ գրա կա
նութ յուն» ստվար հա տո րում2 են ո րո շա կիո րեն ներ կա յաց ված ու վեր
լուծ ված նրա տար բեր ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը, բայց ոչ՝ « Սոս կա լի 
 Նա զա րը»: 

 Թերևս այս բացն է պատ ճա ռը, որ գրա կա նա գետ նե րը  Նա զար 
կեր պարեր ևույ թի և ն րա մա սին ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը ու սում
նա սի րե լիս ու դրանք հա մադ րե լիս զանց են ա ռել  Պե շիկ թաշլ յա նի 
« Սոս կա լի  Նա զար» վեր տա ռութ յամբ կա տա կեր գութ յու նը: Քն նութ

* Հոդվածն ընդունված է տպագրության  11.09.2020 թ.:
2 Տե′ս Պըլտեան Գ., Ֆրանսահայ գրականութիւն. 19221972, Երևան, «Անտարես», 

2019, էջ 148165, 523529, 683, 695, 702703, 852:
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յան առ նե լով  Հովհ.  Թու ման յա նի, Ավ. Ի սա հակ յա նի, Ստ.  Զոր յա նի, Դ. 
 Դե միրճ յա նի,  Հա մաս տե ղի, նոր ժա մա նակ նե րում  Հովհ. Գ րի գոր յա նի, 
Մկ.  Սարգս յա նի և  այ լոց ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի՝ հե քիա թի, պիե սի, 
վե պի նույն հե րոս նե րին, ու սում նա սի րող նե րը ոչ մի տեղ չեն հո լո վում 
 Պե շիկ թաշլ յա նի ա ռանձ նա ցող կա տա կեր գութ յան հա մա նուն հե րո
սի ա նու նը ոչ թե այն պատ ճա ռով, որ սույն գոր ծը գե ղար վես տա կան 
ար ժեք չու նի, այլ հենց հե ղի նա կի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րին հա սու 
չլի նե լու կամ քիչ ի մա նա լու պատ ճա ռով1:  Հայտ նի գրա կա նա գետ ներ 
Ս. Ա ղա բաբ յա նը, Ալ.  Զա քար յա նը2, Է. Ջր բաշ յա նը3, Մ.  Խա չատր յա նը4, 
Ա. Ջր բաշ յա նը5, ու սում նա սի րե լով նա զա րա կա նութ յան դերն ու կշի ռը 
հա մա հայ կա կան մշա կույ թի հո լո վույ թում, հպան ցիկ ա ղերս ներ անց
կաց նե լով այլ ժո ղո վուրդ նե րի հա ման ման ստեղ ծա գոր ծա կան հե րոս
նե րի հետ, ոչ մի տեղ այս թե մա յի շրջա նակ նե րում չեն հի շա տա կում 
 Պե շիկ թաշլ յա նի` ի րա վամբ ար ժա նի ա նու նը: Ու շագ րավ է, որ նրա 
« Սոս կա լի  Նա զար» կա տա կեր գութ յու նը հրա տա րակ վե լուց հե տո մեծ 
ոգ ևո րութ յամբ ըն դուն վեց Սփ յուռ քում, ու թե պետ հե ղի նա կի ստեղ
ծա գոր ծութ յուն նե րը և գ րա կանգե ղար վես տա կան գոր ծու նեութ յու
նը հա մա պար փա կո րեն ար ժա նա ցան մի քա նի ու շագ րավ հոդ ված
վեր լու ծութ յուն նե րի, շատ անդ րա դարձ նե րի, մե ծա րան քի ե րե կո նե րի 
ըն թաց քում հնչած բազ մա զան զե կու ցում նե րի, ո րոնք տեղ են գտել 
տար բեր պար բե րա կան նե րում6, այ դու հա ներձ  Մայր հայ րե նի քում 

1 Տե′ս Ամիրաղյան Ա., «Քաջ Նազարի կերպարը հայ գրականության մեջ», ԵՊՀ 
ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2015, 1.3(6)/ http://ysu.am/files/
SSS_BookCollect_3_2015,%20pp.4751.pdf (մուտք՝ 03.06.2020)

2 Զաքարյան Ա., Ավանդների ուժը, Երևան, «Սովետական գրող», 1981, էջ 22
23, 98104: Հմմտ. Դերենիկ Դեմիրճյանի ստեղծագործությունը. հոդվածներ և 
հետազոտություններ, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ.,1980, էջ 7084:

3 Տե′ս Ջրբաշյան Է. Մ., Գրականության պատմագործառական 
ուսումնասիրության սկզբունքները, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», Երևան, 
1987, թիվ 2(62)/http://www.ysu.am/files/02E_Jrbashyan1504692556.pdf էջ 1822 
(մուտք՝ 03.06.2020):

4 Տե′ս Խաչատրյան Մ. Մ., Դերենիկ Դեմիրճյանի կատակերգությունները, 
«Լրաբեր հասարակական գիտությունների», Երևան,1985, թիվ  7(22) /http://lraber.
asjoa.am/5402/1/19857(22).pdf (մուտք՝ 03.06.2020):

5 Տե′ս Գրականության տեսության արդի խնդիրներ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016:
6 Տե′ս Նշան Պէշիկթաշլեան հիւրը, «Նայիրի» շաբաթաթերթ, Բեյրութ,  հունվարի 

8, 1961, Ը տարի, թիվ 36: Հակոբյան Ժ., Նշան Պէշիկթաշլեան ամենայն հայոց 
նշանառուն, «Նայիրի» շաբաթաթերթ, Բեյրութ,  հունվարի 15, 1961, Ը տարի, թիվ 
37, Նշան Պէշիկթաշլեանի Պեյրութ ժամանումը, «Նայիրի» շաբաթաթերթ, Բեյրութ,  
հունվարի 15, 1961, Ը տարի, թիվ 37, Աճեմյան Հ., Նշան Պեշիկթաշլեան երգիծաբանը, 
«Յառաջ» օրաթերթ, Փարիզ, 11 սեպ., 1997, հ. 19199, Պեշիկթաշլյան Ն., Հայոց 
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այս կա տա կեր գութ յու նը չնկատ վեց ու հե տա գա յում ևս  մո ռա ցութ յան 
մատն վեց: Այս ա ռու մով սույն հոդ վա ծը, որ տեղ ա ռա ջին ան գամ է ու
սում նա սիր վում նշյալ կա տա կեր գութ յու նը, նպա տակ ու նի լրաց նե լու 
այդ բա ցը և  ոչ միայն վե րաարժ ևո րե լու կա տա կեր գութ յան՝  Պե շիկ
թաշլ յա նի ստեղ ծա բա նած ա ղերս նե րը իր ժա մա նա կի հետ, այլև ցույց 
տա լու նրա ար դիա կան հնչե ղութ յու նը և  Նա զա րի՝ բո լոր ժա մա նակ
նե րին բնո րոշ գրա կան տի պա րի հա րատ ևութ յու նը: 

1.  Քա ղա քա կան մի ֆի ա ռա ջադ րում և  ժան րի ընտ րութ յուն

Ն շան  Պե շիկ թաշլ յա նի դե րա կա տա րու մը իս կա պես եր ևե լի է հայ 
դրա մա տուր գիա յի աս պա րե զում:  Թատ րո նի հետ հե ղի նա կի սերտ 
կա պի վկա յում ներն են նրա թա տեր գա կան բազ մա թիվ ստեղ ծա
գոր ծութ յուն նե րը, թատ րո նին վե րա բե րող ու սում նա սի րութ յուն նե րը, 
ակ նարկ նե րը, տա րաբ նույթ հոդ ված նե րը և  հատ կա պես կո թո ղա
յին հա մար վող « Թա տե րա կան դէմ քեր» հսկա յա ծա վալ աշ խա տութ
յու նը:  Պե շիկ թաշլ յա նը ե րի տա սարդ տա րի նե րին խա ղա ցել է թատ
րո նում. « Պոլ սոյ մէջ դե րա սա նու թիւն ը րած է, նաեւ Իզ միր, ուր կը 
գտնո ւեր 1912ին, ա րեւմ տա հայ բե մի մե ծե րու կող քին»1:  Դե րա սա նի 
աշ խա տան քը թող նե լուց հե տո, սա կայն,  Պե շիկ թաշլ յա նը մինչև կյան
քի վերջ սի րո և ն վի րու մի իր ջերմ վե րա բեր մուն քը ա ռար կա յաց րել է 
գե ղար վես տա կան գրվածք նե րով՝ եր գի ծա կան և  պատ մա կան: 1937 
թ. տպագ րել է « Հի վանդ տէս» կա տա կեր գութ յու նը, իսկ 1939 թ. « Հայ
րե նիք» ամ սագ րում՝ « Սոս կա լի  Նա զար» կա տա կեր գութ յու նը:  Հե տա
գա տա րի նե րին ևս  Պե շիկ թաշլ յա նը հրա տա րա կել է թա տեր գա կան 
պիես ներ. տպվել է « Վեր ջա լոյ սի ար ծիւ ներ» պատ մա կան թա տե րա
խա ղը, 1944 թ.՝ «Ծ նավ նոր ար քա» պիե սը, իսկ 1950 թ.  Փա րի զում 
հրա տա րա կել է «Գ րի գոր  Նա րե կա ցի եւ Սմ բատ Բ» պատ մա կան 
թա տե րա խա ղը, ո րը, ինչ պես նշում է Գր.  Հա կոբ յա նը, « Նա րե կա ցու 
երևույ թի դրա մա տի կա կան ե զա կի մեկ նա բա նութ յուն նե րից է»2: 
սուտերը և այլոց սուտերը, «Հայրենիք» օրաթերթ, Բոստոն, 1972, հունվարի 20,  հ. 
18036, Լադօ, Մեծարանք՝ Նշան Պեշիկթաշլեանի գործին, «Հայրենիք» օրաթերթ, 
Բոստոն, հունվարի 27, 1972, հ. 18042, Մեծարանք՝ հայ գրագէտին, «Հայրենիք» 
օրաթերթ, Բոստոն, փետրվարի 1, 1972, հ. 18046:

1 Մահ և թաղում Նշան Պեշիկթաշլեանին, «Սփիւռք», Բեյրութ, 1972, ԺԴ տարի, 
24ը սեպտեմբերի, թիվ 37, էջ 8:

2 Հակոբյան Գ., Ուսումնասիրություններ և հոդվածներ, Ս. Էջմիածին, Մայր Աթոռ 
Սուրբ Էջմիածին, 2007, էջ 506:
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Այ դու հան դերձ, Ն շան  Պե շիկ թաշլ յա նի պիես նե րի մեջ ա սե լի քի մեծ 
հնչե ղութ յամբ, ար դիա կան շեշ տադ րում նե րով ու հա մար ձակ քննա
դա տութ յամբ ա ռանձ նա նում է 1939 թվա կա նին « Հայ րե նիք» ամ սագ
րում տպագ րած « Սոս կա լի  Նա զար» կա տա կեր գութ յու նը, որ նրան 
մեծ հռչակ բե րեց:  Ճիշտ է, այս կա տա կեր գութ յան ու ղեր ձը վե րա բե
րում էր ժա մա նա կի մե ծա գույն բռնա պե տե րին՝  Մու սո լի նիին,  Հիտ լե
րին, Ս տա լի նին, սա կայն այն նաև 20րդ  դա րի 30ա կան թվա կան նե
րին ողջ  Խորհր դա յին  Միութ յու նում, ա ռանձ նա պես Ար ևել յան  Հա յաս
տա նում տե ղի ու նե ցող բռնա րարք նե րի ան մի ջա կան պա տաս խանն 
է: 

Տպ վե լով « Հայ րե նիք» ամ սագ րի ե րեք հա մար նե րում, լի նե լով նոր 
անդ րա դարձ հայտ նի հե քիա թի սյու ժեին և  գա ղա փար նե րին՝ այն 
միան գա մից մեծ ճա նա չում ձեռք բե րեց ոչ միայն գե ղար վես տա կան 
խոր ընդ հան րաց ման ու նա զա րա կա նութ յան անխ նա եր գիծ մամբ, 
հա մա մարդ կա յին խոր ու հա մա կող մա նի հա յե ցա կե տե րով ազ գա յին 
էթ նոմ շա կու թա յին հատ կութ յան դի տարկ մամբ, այլև ան հա տի պաշ
տա մուն քին ուղ ղա կի ար ձա գանք մամբ,  Պե շիկ թալ յա նի հազ վագ յուտ 
ա րիութ յամբ, քան զի այդ ժա մա նակ Սփ յուռ քում քչե րը ար ձա գան քե
ցին ստա լին յան բռնութ յուն նե րին:  Դեռևս 20ա կան թվա կան նե րից 
սկսած՝ մա նա վանդ 3537 թթ. Սփ յուռ քի և  Հա յաս տա նի գրա կան հա
րա բե րութ յուն նե րը, մեղմ ա սած, սրված վի ճա կում էին, փո խա դարձ 
վի րա վո րանք ներ էին հնչում և՛  Խորհր դա յին  Հա յաս տա նի, և՛ Սփ յուռ
քի պար բե րա կան նե րում:  Թերևս քիչ պար բե րա կան ներ էին, որ պահ
պա նում էին չե զո քութ յուն և  ա ռանձ նա նում էին հայ րե նի քի հան դեպ 
ջերմ վե րա բեր մուն քով:  Հա րա բե րա կան չե զո քութ յու նը խախտ վում է 
1936 թ. սկսած, քա նի որ ստա լին յան ան հա տա պաշ տութ յու նից առթ
ված ազ գա կոր ծան քա ղա քա կա նութ յու նը ու տա րաբ նույթ դեպ քեր 
սկսում են ուղ ղա կի սահմռ կեց նել Սփ յուռ քի մտա վո րա կան նե րին:  Սա
կայն հրա պա րա կավ ի րենց խոսքն ա սում են ե զա կի նե րը: Այս ժա մա
նակ է հայտ նի մտա վո րա կան Ար շակ  Չո պան յանն իր «Ա նա հիտ» հան
դե սում գրում գրող նե րի ձեր բա կալ ման ու են թադ րե լի մա հա պատ ժի 
ի րա կա նաց ման վտան գի մա սին՝ կոչ ա նե լով գրո ղա կան հա մայնք նե
րին՝ դա տա պար տել մտա վո րա կա նութ յան գլխատ ման քա ղա քա կա
նութ յու նը1: Ազ գան վեր կեց ված քով է սահմռ կե լի ի րա դար ձութ յուն նե

1 Այս մասին առավել մանրամասն տե′ս Չոպանյան Ա, Գրողներու միութեան 
տռամը, «Անահիտ», Փարիզ, 1936, N 56, էջ 4049: 
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րին դի մա դարձ կանգ նում Ն.  Պե շիկ թաշլ յա նը գե ղար վես տա կան իր 
հո րին ված քով, ո րը միջ տեքս տայ նութ յամբ հան դերձ, նոր խոսք, նոր 
շեշ տադ րում ներ բե րեց նա զա րա կա նութ յան տա րա տե սակ ձևե րին: 

 Պե շիկ թաշլ յա նը շա րու նա կել է Դ.  Դե միրճ յա նի գրա կան ա վան
դույ թը՝  Նա զա րի մա սին գրե լով դրա մա տի կա կան սե ռի ստեղ ծա գոր
ծութ յուն: Ե թե  Դե միրճ յա նի պա րա գա յում պիե սը պատ վիր ված է ե ղել 
թատ րո նում բե մադ րե լու հա մար1, ա պա նա զա րա կա նութ յան մա սին 
 Պե շիկ թաշլ յա նի ի մաս տա սի րա կան դե գե րում նե րը հե ղի նա կին դրդում 
են գտնե լու այս պա րա գա յում ճիշտ ու նպա տա կա հար մար լու ծում. 
պիե սի կա ռուց ված քա յին տե սա կը դրութ յան և  խոս քի կո միզ մի հեն
քա յին ձևա չա փում նե րում լա վա գույնս հա ջող վածն է: Ի րադ րա կան 
տար բեր հա կադ րութ յուն նե րի միա վո րու մը2, հե րոսհա կա հե րո սի եր
գի ծա կան ստեղ ծա բա նու մը, թա տեր գութ յան սե ռի ժան րա յին ինք նա
տիպ կա ռուց ված քայ նութ յու նը ստեղ ծել են ու րույն կա տա կեր գա կան 
պիես, ո րում  Նա զա րի՝ որ պես ազ գա յին ու միև նույն ժա մա նակ հա մա
մարդ կա յին տի պա րի բա ցա հայ տու մը ըն թա նում է հա մո զիչ ու պատ
ճա ռա բան ված գոր ծո ղութ յուն նե րով:

 30ա կան նե րի սկզբին իր մի քա նի գոր ծե րում  Պե շիկ թաշլ յա նը 
ծաղ րում է  Խորհր դա յին  Միութ յան ազ գա յին ար ժեք նե րի և մ տա վո րա
կա նութ յան կոր ծան ման քա ղա քա կա նութ յու նը:  Հո գե բա նա կան խոր 
մեր կա ցում նե րով նա ձաղ կում է հայ րե նա սի րութ յու նը որ պես ազ գայ
նա մո լութ յուն տես նող խորհր դա հայ մտա վո րա կա նին. « Մա սի սի՞ն ես 
նա յում, ըն կեր… Դ ժո ւար է, չէ՞, հրա ժար վել սան տի ման տալ ան ցեա
լից… Ըն կեր, ծխնե լոյզ նե րին նա յիր:  Մա սի սի մէ րը…»3:  Մի քա նի տա րի 
անց ար դեն  Պե շիկ թաշլ յա նը ա ղոտ ակ նար կում ներ է ա նում Ս տա լի նի 
բռնա րարք նե րին ու բռնա պե տութ յան հա կում նե րին՝ սրդո ղան քի իր 
զգա ցում նե րը սքո ղե լով կծու եր գի ծան քի տակ՝ գտնե լով, որ ժա մա նա
կը, միև նույն է, նման պատ մա կան դեմ քե րին, սե րունդ նե րին ի տես, 
տա լու է ճիշտ գնա հա տա կան: « Խորհր դա յին  Միու թեան բո լոր պե

1 Այս մասին տե′ս Աղաբաբյան Ս. Բ., Սովետահայ գրականության պատմություն, 
հ.1, Երևան, ԳԱԱ հրատ., էջ 362:

2 Այս մասին Ֆրոյդը գրում է. «Կոմիզմը հիմնված է պատկերացումների 
հակադրության վրա, այո′, քանի որ այդ հակադրությունը կոմիկական է և չի թողնում 
այլ տպավորություն»: Տե′ս Фрейд З., Избранное, Москва, «Внешторгиздат», 1990, 
ст. 353. 

3 Պեշիկթաշլյան Ն., Երկիր Նայիրի, «Հայրենիք», Բոստոն, 29 դեկտեմբերի, 1932, 
հ. 6279, էջ 2:
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տե րը թեեւ ժա մա նա կա կից դէմ քեր են, սա կայն մեր ժա մա նակ նե րէն 
դուրս նե տո ւե լիք ան ձեր են»1: 

 Քա ղա քա կան մի ֆի այս սկզբնա կան դրսևոր ման փնտրտուք նե
րը  Պե շիկ թաշլ յա նին ուղ ղոր դել են դե պի ազ գա յինբա նահ յու սա կան 
ա կունք ներ և դր դել զա տո րո շե լու այն պի սի ընդգր կուն կեր պար, որ 
կկա րո ղա նար սպա ռիչ ներ կա յաց նել վախ կոտ, բախ տախն դիր, բայց 
և  մի լիո նա վոր կյան քեր խլող, աշ խար հի ար յու նար բու տի րա կա լի ողջ 
պատ կե րը:

2.  Բա նահ յու սա կան ա նուն. ազ գա յին տե սա կի ընդ հան րա ցու մից 
դե պի գե ղար վես տա կան տի պար

 Ընդ հան րա պես գրա կա նութ յան մեջ միշտ ե ղել է խոր հե տաքրք
րութ յուն հատ կա պես բա նահ յու սա կան այն կեր պար նե րի հան դեպ, 
ո րոնք ու նեն շեշտ ված դի մա գիծ և  ա ռանձ նա նում են միջմ շա կու թա
յին նմա նա տիպ հատ կա նիշ նե րի դրսևոր մամբ. այս պի սի գրա կան հե
րոս նե րը դառ նում են ու րույն, ե զա կի տի պեր, ո րոնց ստեղ ծա բա նու մը 
ուղ ղորդ վում է դե պի մար դու՝ որ պես կազ մա քանդ վող տե սա կի բա
ցա հայտ ման փոր ձե րը: Այս ա ռու մով հայ գրող նե րի հա մար հե տաքրք
րութ յուն է ներ կա յաց նում մի կող մից՝ ծույլ, ա նինք նա սեր, պո ռո տա
խոս ու վախ կոտ, մյուս կող մից՝ հաշ վեն կատ, խո րա մանկ, բա րո յա
կան օ րենք նե րը ոտ նա հա րող և  իր նպա տա կին հաս նող մար դու հա
կոտն յան խտաց նող ա ռանձ նա տի պը, ո րը տար բեր ժո ղո վուրդ նե րի 
հե քիաթ նե րում գրե թե միան ման բնու թա գիր ու նի: Ի րա կա նութ յան 
մեջ հո գե բա նա կան տե սանկ յու նից ու սում նա սիր վող այս տե սակ
երևույ թի մա սին այժմ տար բեր ազ գերի մոտ ըն դու նում են «խուց պա» 
բառար տա հայ տութ յու նը, ո րը բա ցա ռա պես հրեա կան ծա գում ու նի 
և բ նա լեզ վում տա րո րոշ վում է դրա կան ի մաս տա կիր խո սույ թով, այն 
է՝ խո րա մանկ, նպա տա կին հաս նող, ա մեն ջանք ի գործ դնող: Չ նա
յած խուց պա բա ռը հիմ նո վին կամ բա ռա յին ի մաս տով չի լի նի թարգ
մա նել և ն րա հա մա բա նութ յուն նե րը բա ցա կա յում են այլ լե զու նե րում, 
քան զի եր ևույ թը ան չափ խոր քա յին է և  էու թե նա բա նա կան, սա կայն 
այս բա ռը մի քա նի երկր նե րի բա ռա պա շա րում ար դեն թարգ ման
վումբնո րոշ վում է ա նա մո թութ յուն, լկտիութ յուն ի մաս տով, ինչ պես 
օ րի նակ գեր մա նե րե նում է:  Խուց պան թե պետ հրեե րե նում և  անգ լե

1 «Յառաջ», Փարիզ, 10 հոկտեմբերի, 1935, հ. 2931:
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րե նում ա վե լի շատ դրա կան ի մաստ ու նի, ան գամ անգ լե րե նում՝ հու
մո րա յին, և  թե պետ այն 1980ից սկսած օգ տա գործ վել է «ակն հայտ 
լկտիութ յուն» ի մաս տով, այ դու հան դերձ այն ըմ բոստ լկտիութ յուն, ան
հա վա նա կան սուտ, բո լոր գրված ու չգրված օ րենք նե րն ու կա նոն նե րը 
խախ տող քայլ, ոչ նոր մա տի վա յին պա հե լա կերպ ու մտա ծե լա կերպ է 
մատ նան շում: Ու սում նա սի րող նե րը հոդ ված նե րում նշում են նաև, որ 
խուց պա յի՝ ան հա վա նա կան ար կա ծախնդ րութ յան, հան դուգն քայ լե
րի ու ստա խո սութ յան դի մող մար դիկ հա ճախ հաս նում են այն պի սի 
դիր քի, որ օ րի նա վոր քայ լե րով մյուս նե րը չեն կա րող հաս նել1:  Խուց
պա յի էթ նո լո գիա կան ա ռանձ նա հատ կութ յու նը ա ռա ջա ցել ու զար գա
ցել է հրեա նե րի տա րո րոշ վող պատ մութ յան հետ ևան քով, երբ տար
բեր ազ գե րից հա լած ված այս ժո ղո վուր դը իր հա մար մշա կել է կե ցութ
յան թե կուզ ա նա մոթ ու սան ձար ձակ, բայց գո յատև ման յու րա տե սակ 
կերպ, ին չը տրա մա բա նո րեն հա կա ռակն է հայ ժո ղովր դի դեպ քում: 
 Թե պետ այս եր կու ժո ղովուրդ նե րի միջև պատ մաէթ նի կա կան առ
կա նմա նութ յուն նե րի մա սին հա ճախ է բարձ րա ձայն վում, սա կայն 
հայ ժո ղովր դը չու նի ա նա մո թութ յու նը, ստա խո սութ յու նը հա մա պար
փակ ձևով մատ նան շող ամ բող ջա կան վար քա գիծ:  Դա է պատ ճա ռը, 
որ  Նա զա րը կամ  Փան ջու նին դառ նում են ա ռան ձա տիպ, մի ֆա կան 
կեր պար ներ, ո րոնք մատ նան շում են այն հա կա հե րո սին կամ կեղծ հե
րո սին, ո րին դա րե րով ստրկա ցած, կե ղեք ված ու պե տա կա նութ յուն 
չու նե ցող հայ ազ գը իր հա մար որ պես հե րոս է ստեղ ծում, հե րոս, որ 
ու նակ կլի նի կա ռա վա րե լու և  պատ մութ յան հա րա հոս ըն թաց քում 
ա ռաջ նոր դե լու ի րեն ընտ րած ժո ղովր դին:  Ժա մա նա կի բո վով ան ցած 
ու ձևա վոր ված նա զա րա կա նութ յու նը վե րա կա ռուց վում է հե տա գա 
ժա մա նակ նե րում. գե ղար վես տա կան տեքս տե րի «վեր ժա մա նա կա
յին և  վեր տա րա ծա կան բո վան դա կութ յան»2 մեջ ինչոր ա ռու մով այս 
կերպ հաղ թա հար վում են ժա մա նա կի և  տա րա ծութ յան սահ ման նե րը՝ 
ծնունդ տա լով ժա մա նա կա տա րա ծա կան մի ֆա կա նաց ման, որ տեղ 
կար ծես ժա մա նա կը կանգ նած է, քա նի դեռ նա զար նե րը կանգ նած են 
պե տութ յան գլխին: Ար քե տի պա յին այս պի սի հա կա հե րո սը մի ֆա կա

1 Այս մասին հանգամանալից գրում են մի քանի ուսումնասիրողներ, հատկապես՝ 
Հարվարդի համալսարանի իրավագիտության պրոֆեսոր, քաղաքական մեկնաբան 
և փաստաբան Ալան Դերշովիցը «Խուցպա» աշխատանքում: Տե′ս https://science.
wikia.org/ru/wiki/Хуцпа (մուտք՝ 03.06.2020)

2 Աղաբաբյան Ս. Բ., «Հայ սովետական գրականության պատմություն», Երևան, 
ԳԱԱ հրատ., 1986, էջ 364:
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նաց վում է ա ռա վե լա պես հե քիաթ նե րում: « Գե ղար վես տա կան տեքս
տում ար քե տի պը նյու թա կա նա նում է մի ֆե րի, հե քիաթ նե րի, ինչ պես 
նաև սիմ վո լիկ ար ժեք ձեռք բե րած նշան նե րի մի ջո ցով։  Սա կայն այս
տեղ էա կան են դառ նում մի ֆի կի րառ ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե
րը, քա նի որ մի ֆը ար քե տի պի պրո յեկ ցիա է դառ նում այն ժա մա նակ, 
երբ գե ղար վես տա կան ստեղ ծա գոր ծութ յան մեջ հան դես է գա լիս ոչ թե 
որ պես սյու ժե տա յին հենք, այլ՝ որ պես ստեղ ծա գոր ծութ յան կա ռուց
ված քա յին հիմք և  գե ղար վես տա կան ստեղ ծա գոր ծութ յան պոե տի կա, 
երբ գե ղար վես տա կան տեքս տը վե րած վում է մի ֆա կան կա ռույ ցի։ 
Ար քե տի պի նյու թա կա նա ցու մը գե ղար վես տա կան տեքս տում տե ղի 
է ու նե նում նաև սիմ վո լի կամ սիմ վո լիկ պատ կե րի մի ջո ցով, սա կայն 
խոսքն ա ռա վե լա պես վե րա բե րում է այն սիմ վոլ նե րին, ո րոնք ու նեն 
ար քե տի պա յին և մ շա կու թա յին փո խա կերպ ման է ֆեկտ»1, գտնում է 
ժա մա նա կա կից տե սա բա նութ յու նը։ 

 Մի ֆա կա նաց ված այս ար քե տի պը սեր տո րեն միահ յուս ված է 
բա նահ յու սա կան ծա գում նա բա նութ յա նը, և  ազ գա յին մտա ծա կան
ի մաս տա սի րա կան ո րո նում նե րում պա տա հա կան չէ այն վերս տին 
դի տո ղա կա նո րեն ստեղ ծա բա նել գե ղար վես տա կա նաց ման հո լո
վույ թում:  Հա մա մարդ կա յին ճշմար տութ յան ճա նա չո ղութ յան ո լո րա
պտույտ նե րում ազ գա յին տե սա կից մինչև ընդ հան րա կան մարդ կա
յին այս տե սա կին բազ մա կող մա նի քննա բա նե լու փնտրտուք ներն են 
ի րաց րել ի րենց ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րում  Հովհ.  Թու ման յա նը, Ավ. 
Ի սա հակ յա նը, Դ.  Դե միրճ յա նը, Ստ.  Զոր յա նը, Լ.  Շան թը,  Հա մաս տե ղը, 
 Սի պի լը, նոր ժա մա նակ նե րում՝ Մկ.  Սարգս յա նը, Վ. Ա րամ յա նը,  Հովհ. 
Գ րի գոր յա նը և  այլք: Ընդս մին՝ յու րա քանչ յուր գրող ստեղ ծել է լիո վին 
տար բեր կեր պար՝ թող նե լով բնօ րի նա կին բնո րոշ ա ռանց քա յին հատ
կա նիշ նե րը՝ միա ժա մա նակ զար գաց նե լով նոր, ինք նա տիպ տար բե
րակ: Այս գոր ծե րը ոչ միայն կեր պա րա յին հատ կա նիշ նե րով են տար
բեր վում, այլև ժան րա յին, կոմ պո զի ցիոն հնարք նե րի բազ մա զա նութ
յամբ, լեզ վա կան տար բեր օ րի նա չա փութ յուն նե րով և  ո ճա յին ա ռանձ
նա հատ կութ յուն նե րով:  Սա կայն ընդ հա նու րը բո լո րում եր գի ծանքն 
է, տեղտեղ ա նո ղոք սար կազ մը՝ բա զում տա րա տե սակ նե րով, հա
կա գե ղա գի տա կան ո րոշ հնարք նե րի ի րաց մամբ, ո րոնք եր գի ծան քի 
ըն դուն ված նոր մե րը կազ մա քան դում են, ա ռա ջաց նում եր գի ծա կան 

1 Գրականության տեսության արդի հիմնախնդիրներ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 
էջ 118:
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նոր ձևե րի դրսևո րում ներ: «Այս պա րա գա յում եր գի ծան քը իր տա րա
տե սակ նե րով աշ խա տում է տեքս տի են թա տեքս տա յին շեր տե րում 
պա րո դիա յի, հեգ նան քի, գրո տես կի, ծաղ րի մի ջո ցով՝ քայ քայ ման, 
հա կաձ ևի, հա կաի մաս տի, հա կա հե րո սի, հա կա բո վան դա կութ յան, 
հա կա լեզ վի հաս նե լու նպա տակ ու նե նա լով»1,գտնում են գրաքն նա
դատ նե րը:  Բո լոր ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի հեն քը  Հովհ.  Թու ման յա նի 
« Քաջ  Նա զար» հան րա հայտ հե քիաթն է, և մ նաց յալ եր կե րի միջ տեքս
տա յին զու գոր դում նե րը մեկն վում են թու ման յա նա կան հե քիա թա սա
ցութ յու նից:  Նույն հեն քը ի հայտ է գա լիս և  Պե շիկ թաշլ յա նի պիե սում. 
ան վան նույ նութ յու նից մինչև սյու ժե տա յին ո րոշ ընդ հան րութ յուն ներ 
հաս ցեագր վում են թու ման յա նա կան հե քիա թին: Ու շագ րավ է, որ այս 
կեր պա րի ընտ րութ յու նը ան խառն հայ կա կան չէ. այն իր բա նահ յու
սա կան կրկնակ ներն ու նի նաև ռու սա կան, դաղս տան յան և  կով կաս
յան ո րոշ հե քիաթ նե րի դի պա շա րե րում: 

 Ռու սա կան « Ֆոմ կա  Բե րե նի կով» ժո ղովր դա կան հե քիա թի 2րդ 
 տար բե րա կում  Նա զա րի հետ զու գոր դու մը չա փա զանց ցայ տուն է, 
 Ֆոմ կան սպա նում է ճան ճե րին ու ի րեն հան րահռ չա կում դյու ցազն, 
գնում պա տե րազ մե լու ու բախ տի քմա հա ճույ քով դառ նում հայտ նի 
հե րոս2: Այս տեղ ա վե լի շատ ընդգծ վում է ծույլ, բայց ար կա ծախն դիր 
մե կի հա ջո ղութ յու նը, որ բախ տի քմա հա ճույ քով է հան րահռ չակ վում, 
սա կայն ու շագ րավ են հե քիա թա յին դեպ քե րի և  խո սույթ նե րի այն 
ա ղերս նե րը, որ կան հայ կա կան և  ռու սա կան բա նահ յու սա կան այս 
ժան րե րում:  Զու գոր դում նե րի բազ մա շեր տայ նութ յուն է եր ևան գա
լիս հատ կա պես դաղս տա նա կան հե քիա թի հե րոս  Նազ նայ Հս կա յի և 
 Նա զա րի միջև3:  Նույն վախ կո տութ յան ու դրա հա մար կնոջ բար կութ
յան, հե րո սին տուն չթող նե լու, ճան ճե րի սպա նութ յան տե սա րա ննե րի 
զու գոր դում նե րը ուղ ղա կի շատ ցցուն են: Գ րի մի ջո ցով (մի դեպ քում 
 Նազ նա յը դարբ նին է գրել տա լիս թրի վրա, մյուս դեպ քում քա հա նան 
է գրում թաշ կի նա կի կամ դրո շի վրա, կամ գրում է հար ևա նը.  Պե շիկ
թաշլ յա նի պիե սում դրո շի հայտն վե լը նա խա պատ մութ յուն չու նի, այն 

1 Սեմիրջյան-Բեքմեզյան Ա. Հ., «Երգիծանքը արդի հայ արձակում»// Արդի հայ 
արձակի հիմնախնդիրները, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2013, էջ 267/ http://ysu.am/files/
Alvard%20Semirjyan%20Yergitsanq.pdf (մուտք՝ 03.06.2020):

2 Афанасьева А. Н., Народные русские сказки. Фома Беренников, М., Т. 3,  
1985, с. 160—164.

3 То ли было, то ли не было, РостовнаДону: Ростовское книжное изда тель-
ство, 1982 г., Богатырь Назнай (сказка), стр. 8287. Հմմտ. https://skazkinarodov
mira.ru/dagestanskie/bogatyrnaznaj (մուտք՝ 11.12.2019):
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ուղ ղա կի վկա յա բեր վում է հայտ նի հե քիա թից) հե րո սին աշ խար հին 
ճա նա չե լի դառ նա լու հե քիա թա կան մի ֆա կան մեկ նութ յու նը ե լա կե
տա յին է բո լոր հե քիաթ նե րում էլ: Այս ժո ղովր դա կան ի մաստ նութ յու նը 
ի րենց ժան րով պայ մա նա վոր ված ա ռանձ նա հա տուկ գոր ծե րում զանց 
չի ա ռել գրե թե ոչ մի հե տա զո տողգրող: Այս, ինչ պես նաև հայ կա կան 
հե քիա թի տար բե րակ նե րում ա ռաջ է քաշ վում բո լոր ժա մա նակ նե
րի այն բախ տախն դիր մար դը, ո րը սոսկ դիպ վա ծով է ար ժա նա նում 
ամ բո խի բա րե հա ճութ յա նը, ո րի հա մար հե րո սի՝ որ պես ղե կա վա րի 
դե րա կա տա րու մը ա ռաջ նա յին է: Խն դի րը նաև կա րե լի է զուտ հայ
կա կա նութ յան տե սա կե տից դի տել, հայ ժո ղովր դի հա մար հե րո սի 
սոս կա կան ան վան ներ քո ա ռաջ նոր դի ըն կա լե լը և  անձ նա կա նաց նե լը 
վա ղուց տա րո րոշ ված փաստ է՝ սկսած ա ռաս պել նե րի պատ մա կան 
դեմ քերհե րոս նե րից մինչև ար դի ի րա կա նութ յուն, երբ ժո ղովր դա կան 
լայն զանգ ված նե րը չեն «կա րո ղա նում հան դուր ժել» անձ նագ րա յին 
ճշմար տութ յուն նե րը՝ «ստեղ ծե լով» ու ան վա նե լով հե րոսհա կա հե րոս 
ղե կա վար նե րին միայն ա նուն նե րով կամ տա րա տե սակ կո չա կան նե
րով, ո րոնք մատ նան շում են նրանց ե զա կիութ յու նը, ինչ պես  Պե շիկ
թաշլ յա նի պիե սում  Նա զա րին տրվող դի մե լաձ ևե րը՝ «Ար փի, Արև, 
Ա րե գակ»1:

Ան շուշտ, հայ կա կան աշ խար հա յաց քա յին ու կեն սաի մաս տա սի
րա կան ջի ղին հա տուկ այս մտա կարգն է ամ բող ջաց րել  Հովհ.  Թու
ման յանն իր հե քիա թի հե րո սի ան վան մեջ՝ հիմք ըն դու նե լով դաղս
տան յան հենց այս  Նազ նայ ա նու նը և  Նա զար ա րա բա կան ա նու նը, 
որ սկսած 16րդ  դա րից սկսել է կի րառ վել հա յե րի մեջ և  հե տա գա յում 
ըն կալ վել որ պես հայ ա րա կան ա նուն2, դարձ րել այն իր հե քիա թի հե
րո սի այն ա նու նը, որ պի տի հե տա գա յում միջ տեքս տա յին բազ մա
թիվ տար բե րա կում ներ ու նե նար: Գ. Սր վանձտ յան ցի հրա տա րա կած 
« Հա մովհո տով» գրքի բա նահ յու սա կան  Դը ժի կո յի կեր պա րը դնե լով 
իր հե քիա թի ա տաղ ձում՝  Թու ման յա նը, լայ նո րեն ու սում նա սի րե լով 
աշ խար հի, այդ թվում և  ռու սա կան3 և  դաղս տան յան հե քիաթ նե րի՝ 

1 Պեշիկթաշլյան Ն., Սոսկալի Նազար, «Հայրենիք», Բոստոն, 1939, սեպտեմբեր, 
թիվ 11(203), էջ 2426:

2 Աճառյան Հր. Հ., Հայոց անձնանունների բառարան, հ. 4, Հալեպ, 2006, 
«Կիլիկիա» գրատուն, էջ 8: http://tert.nla.am/archive/HAY%20GIRQ/Ardy/20012011/
andznanunner4_2006.pdf (մուտք՝ 04.06.2020):

3 Թումանյանը ուսումնասիրել է տարբեր հեքիաթներ, հատկապես Աֆանասևի 
հեքիաթները ու հենց այդտեղից էլ դրել Նազար անունը՝ հարմարեցնելով հայ կա
կան հանդիպող անվանը: Տե′ս Գրիգորյան Հ., «Քաջ Նազար» հեքիաթի թու ման



94

ՆԱԻՐԱ ԲԱԼԱՅԱՆ

այս թե մա յին առն չա կից պատ մութ յուն նե րը, մշա կել ու ներ կա յաց րել 
է իր  Քաջ  Նա զա րին1՝ նա խադր յալ ներ ստեղ ծե լով հայ գրա կա նութ յան, 
թատ րո նի պատ մութ յան շատ գոր ծե րի հա մար:

  Հե տա գա մշա կում նե րը, ինչ պես նշել ենք վե րը, ա ռանձ նա նում են 
ժան րա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րով և  գա ղա փա րա կանի մաս
տա սի րա կան ընդգր կու նութ յան ա ռու մով, բայց գրե թե բո լո րի ստեղ
ծա գոր ծութ յուն նե րի վեր նագ րերն էլ իբրև հղացք ու նեն թու ման յա
նա կան ան վա նաս տեղ ծու մը: Այս պես՝ Դ.  Դե միրճ յա նի « Քաջ  Նա զար», 
Ավ. Ի սա հակ յա նի «Ա ղա  Նա զար», Ստ.  Զոր յա նի «Ան հաղթ  Նա զար», 
Ն.  Պե շիկ թաշլ յա նի « Սոս կա լի  Նա զար» ան վա նում նե րով հե րոս նե րը2 
յու րո վի են մեկ նա բան ված ստեղ ծա գոր ծող նե րի աշ խար հա յաց քա յին 
հա յե ցա կար գի դի տանկ յու նից: 

3.  Սար սա փե լի մար դու «փի լի սո փա յա կան մի ջու կը»

 Հայտ նի գրա կա նա գետ Ս. Ա ղա բաբ յա նը, իր « Սո վե տա հայ գրա
կա նութ յան պատ մութ յուն» հա տոր յա կում քննե լով  Թու ման յա նի և 
 Դե միրճ յա նի  Նա զար նե րի հա մե մա տա կան բնու թա գի րը, ընդգ ծում է 
 Թու ման յա նի և  Դե միրճ յա նի գոր ծե րում ներ կա յաց ված մի ու շա գրավ 
հան գա մանք. դա  Նա զա րի՝ որ պես սար սա փե լի մար դու էութ յան բա
ցա հայ տումն է: «Թ ռու ցիկ է խոս վել «մար դու մեկ նա բա նութ յան» փի
լի սո փա յա կան մի ջու կի մա սին, ո րի ծան րութ յու նը կրում են «սար սա
փե լի մար դու» էութ յու նը բա ցա հայ տող «աշ խար հը բռիս մի ջին է» և 
«ես հե րիք եմ» նշա նա բան նե րը»3:  Թե պետ ու սում նա սի րութ յուն նե րում 
յա նա կան մշակումները, «Ակունք» գիտ. հոդ. Ժողովածու, թիվ 1 (21) Երևան, ԵՊՀ 
հրատ., 2019 էջ 3944/ http://ijevan.ysu.am/wpcontent/uploads/2011/08/%D4% B1%D
5%AF%D5%B8%D6%82%D5%B6%D6%8411.pdf և Հայրիյան Լ., Քաջ Նազարի թու-
ման յա նա կան մեկնաբանությունը, «Պատմաբանասիրական հանդես», թիվ 2(142), 
ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2011/http://hpj.asjoa.am/5685/1/20112(142).pdf (մուտք՝ 
03.06.2020):

1 Տե′ս Ղանալանյան Ա. Տ., Հայ գրականությունը և բանահյուսությունը, Երևան, 
«Սովետական գրող», 1986, էջ 190:

2 Հովհ. Գրիգորյանի հերոսը ևս Քաջ Նազարն է, սակայն հեղինակը նրան նաև 
երկրորդ անուն է տվել՝ Մաեստրո, որ լավագույնս արտացոլում է հեղինակային 
կեն սա իմաստնությունը, այն է՝ որոնել և հայտնաբերել այս կերպարին գրեթե 
բոլոր ոլորտներում ու ամենատարբեր ձևափոխումներում: Տե′ս Գրիգորյան 
Հովհ., Քաջ Նազար. զրույցներ Մաեստրոյի հետ, Երևան, «Նոր դար»,  2004/
http://hovhannesgrigoryan.com/hgbooks/qajnazarzruycnermaestroihet/(մուտք՝ 
03.06.2020):

3 Աղաբաբյան Ս. Բ., Սովետական գրականության պատմություն, էջ 363:
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զանց է առն վել այս էու թե նա կա նութ յան ճշգրիտ բա ցա հայ տու մը, այ
դու հան դերձ  Պե շիկ թաշլ յա նը ևս, ինչ պես իր հան ճա րեղ նա խոր դը՝ 
 Թու ման յա նը, լա վա գույնս ըմբռ նել է այս հրե շա վոր ա պա բա րո յա կան 
ա րա տը ու նե ցող նե րի սոս կա լի դե րա կա տա րու մը մարդ կութ յան ար
ժեք նե րը կոր ծա նե լու հա րա հոս գոր ծըն թա ցում:  Հատ կա պես շեշ տե լի 
է եր գի ծա բա նի քննա խույզ հա յաց քի ներ քո ուր վագծ վող սար սա փե
լի, սոս կա լի մար դու՝ մարդ կութ յան ար ժե հա մա կար գը եղ ծող և  հա
սա րա կութ յա նը ստրկա ցած զանգ վա ծի վե րա ծող հատ կութ յուն նե րի 
ի րա պաշ տա կան ներ կա յա ցու մը. հե ղի նա կը դրանք հատ կա պես կա
րևո րել է և  հաս տա տել այն ի դեմս իր կա տա կեր գութ յան վեր նագ րի՝ 
որ պես այդ սոս կա լի տե սա կի գե ղար վես տա կան վա վե րա ցում: Ըստ 
«կար ծեց յալ հե րոս նե րի հե քիաթ» կոչ վող հա մա կար գում ե ղած հե
քիաթ նե րի եր կու շեր տե րի1, ո րոնք զա նա զան վում են հե րո սի տար բեր 
հատ կա նիշ նե րով և  ինչինչ տե ղե րում էլ հատ վում,  Պե շիկ թաշլ յա նի 
կա տա կեր գութ յու նը նե րա ռում է այս եր կու շեր տե րը ցու ցա նող հան
րա գու մարբնա վո րութ յու նը:  Պե շիկ թաշլ յա նի  Նա զա րի կեր պա րը, որ 
վախ կոտ, կնոջ թի կուն քում պահ վող ու ան գամ ե րե խա նե րից երկն
չող, նե րըմբռ նո ղա կան մտա ծե լա կեր պով գյու ղա ցի է, պիե սի ըն թաց
քում հո գե բա նա կան բազ մա թիվ հնարք նե րով, եր գի ծա կան ստեղ ծա
գոր ծա կան ձևե րով՝ խոս քի և դ րութ յան կո միզ մի կի րարկ մամբ, «զար
գա նում» է, ձեռք բե րում ի րա կան բռնա կա լին հա տուկ տա րա տե սակ 
հատ կա նիշ ներ, ըստ ո րոնց՝ նա պիե սի վեր ջում վե րած վում է խո րա
մանկ, հաշ վեն կատ, սառ նար յուն ու կե ղե քող մար դաս պա նի, հա մա
գյու ղա ցի նե րի և մ յուս ան ձանց շո ղո քոր թութ յուն նե րը լսել փա փա գող 
ա մե նա զոր տի րա կա լի:

 Պե շիկ թաշլ յա նի « Սոս կա լի  Նա զար» կա տա կեր գութ յան մեջ հե ղի
նա կը դի մել է միջ տեքս տա յին բազ մա թիվ հղում նե րի, ո րոնք հե ռակ
ցութ յուն ու նեն ինչ պես նա զա րա կա նութ յու նը ստեղ ծա բա նող նե րի 
տեքս տե րի դի պա շա րա յին պա տում նե րին և  խո սույթ նե րին, այն պես 
էլ այլ հան րա հայտ, ան գամ կրո նա կան տեքս տե րի: Այլ տեքս տե րից, 
մա նա վանդ Ս տա լի նի հրա պա րա կա յին ճա ռե րից փո խառ ված մի
տում նա վոր, նպա տա կա յին հղում նե րը, մեջ բե րում նե րը և  վե րաձ ևա

1 Այս կարգերից առաջինի մեջ մտնում են այն հեքիաթները, որոնց հերոսը 
խաբեբա, ճարպիկ, իր նպատակին հասնող բախտախնդիր է, իսկ երկրորդ շարքի 
մեջ են այն հեքիաթները, որոնց հերոսը ծույլ, ապաշնորհ, պարծենկոտ ու բախտի 
գործոնով աշխարհի կարգը տնօրինող է: Տե′ս նույն տեղում:
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կեր պում նե րը՝ որ պես մի ֆո լո գեմ ներ,  Պե շիկ թաշլ յա նի հա մա տեքս
տում առ հա սա րակ մեծ դե րա կա տա րում ներ ու նեն: Ս րանք ոչ թե սոս
կա կան վե րար տադ րութ յուն ներ են կամ այլ տեքս տե րից կա ռուց ված
քա յին նմա նա կում ներ, այլ վե րա հաս ցեա վոր ված նշա նա կետ ու նեն՝ 
պատ ճա ռա հետ ևան քա յին ա գու ցիկ կա պե րով հիմ նո վին բա ցա հայ
տե լու և  պատ ճա ռա բա նե լու սոս կա լի մար դու ա ռա ջա ցու մը: « Պի տի 
ըլ լան ժո ղովր դա կան կար գեր:  Հան րա պե տա կան վար չաձև: Ա զա
տու թի՜ւն, հա ւա սա րու թի՜ւն, եղ բայ րու թի՜ւն: Աս կից վերջ մէ՛կ ազգ՝ 
 Նա՛զ:  Մէ՛կ կրօնք՝  Նա զիկ:  Մէ՛կ յե ղա փո խու թիւն՝ նա զա րիզմ:  Մէ՛կ ոճ՝ 
նա զա րո յիտ:  Մէ՛կ հան րա պե տու թիւն՝ րէ նա զա րօ:  Մէ՛կ լե զու՝ նա զա
րե րէն:  Մէ՛կ հայ րե նիք՝  Նա զա րիս տան»1:

 Թա տեր գութ յան մեջ կան բազ մա թիվ չա փա ծո հատ ված ներ, որ 
ստեղծ ված են թա տեր գութ յան չա փո րո շիչ նե րի հան գույն, հղված են 
թու ման յա նա կան նա խաա պա տու մից. սրանք գե ղար վես տա կան 
բա ցա ռիկ ար ժե քայ նութ յուն չու նեն, հա մա պա տաս խա նեց ված են 
հիմ նա կա նում հան գե րով, բե մում եր գե ցիկ ձևով խոս քա յին զա վեշտ 
ստեղ ծե լու նպա տա կով, ներ կա յաց ման ըն թաց քը էլ ա վե լի պատ կե
րա վոր դարձ նե լու հա մար: «Ըն դու նե ցի, ա հալ լի,// Թա գա ւոր եմ սոս կա
լի,// Վա՜յ ա նոր որ չէ ինձ շուն,// Չէ հնա զանդ իմ ի շուն»2: Այս չա փա ծո 
հատ ված նե րը եր բեմն ու նեն հայ ազ գա յին է պո սի տա ղա փա չա կան 
ու ո ճա յին ինչինչ հատ կա նիշ ներ, ին չը, ան շուշտ, պայ մա նա վոր ված 
է բա նահ յու սա կան թե մա յի ընտ րութ յամբ, վե րոնշ յալ միջ տեքս տա յին 
հան գա մանք նե րով:  Հայտ նի հե քիա թի մո տիվ նե րով ստեղծ ված այս 
կա տա կեր գութ յու նը պահ պա նել է հե քիա թի կմախ քը, սա կայն  Պե շիկ
թաշլ յան եր գի ծա բա նը պա տու մին հա ղոր դել է նոր ո րակ ներ, դի պա
շա րա յին բազ մագ ծութ յուն և  մի տում նա պաշ տութ յամբ ստեղ ծել  Նա
զա րի՝ Ս տա լի նի ողջ կեր պա վո րու մը՝ ա մե նաչն չին ման րա մաս նե րով: 
« Ձե ւե րը կո պիտ, կտրուկ, ինք նա տիպ: Եր կար պե խե րը կը վեր ջա նան 
այ տե րուն կեդ րո նը, մեյ մէկ մեծ մի ջա կէ տե րով:…  Դէմ քը մտած է դի ւա
յին կա ղա պա րի մը մէջ: Ա չե րը ու ռած են ու ա րիւ նո տած, ա նոնց ներ քեւ 
խոր շո մի ա ղեղ ներ:  Նա յո ւածք ու դի մա խաղ սար սա փազ դու: Ար տա
հայ տու թիւ նը կը մատ նէ կաս կա ծամ տու թիւն, խո րա ման կու թիւն, սա

1 Պեշիկթաշլյան Ն., Սոսկալի Նազար, «Հայրենիք», Բոստոն, 1939, սեպտեմբեր, 
թիվ 11 (203), էջ 3334:

2 Պեշիկթաշլյան Ն., Սոսկալի Նազար, «Հայրենիք», Բոստոն, 1939, սեպտեմբեր, 
թիվ 10 (202), էջ 24:
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դա յէ լա կան հեգ նու թիւն, ինչ պէս նաեւ հեշ տա սի րու թիւն»1: Ակ նա ռու 
ակ նարկ նե րը՝ Ս տա լի նին ուղղ ված տա րա տե սակ կո չա կան նե րը՝ «մեր 
հայր», «Արև», «Ա րե գակ»,  Տե րու նա կան ա ղոթ քի և  այլ նման տեքս
տե րի նմա նա կում նե րը, էլ ա վե լի ցայ տուն են ընդգ ծում նրա կեր պա
րի հա մոզ չա կա նութ յու նը. « Հայր մեր  Նա զար, լուս նա հա ցի// Պէս տաք 
ա նունդ ե ղի ցի.//Եւ ե ղի ցի կամք քո որ պէս// Սահ մա նէն աստ եւ դուրս 
երկ րէս://Եւ ըզ հաց մեր հա նա պա զօր, // Հայր մեր նա զար, տուր մեզ 
այ սօր:// Զի քո է,  Տեր, ար քա յու թիւն,//Ի մաս տու թիւն ու զո րու թիւն:// Քո 
շը նոր հիւ ու տեն, խմեն,// Յա ւի տեա նըս յա ւէտ. ա մէն»2:

 Վախ կոտ, պո ռո տա խոս  Նա զա րը, ինչ պես բնօ րի նա կում և  Թու
ման յա նի հե քիա թում, այս պիե սում էլ վռնդվում է տա նից, պա տա
հա կա նո րեն հռչակ ստա նում որ պես քաջ ու ա մե հի մարդ և սկ սում 
բարձ րա նալ դե պի իշ խա նութ յուն ու գահ:  Պե շիկ թաշլ յա նը, ի հար կե, 
կար ևո րում է բախ տի գոր ծո նը, սա կայն ոչ ա ռաջ նա յին հան գա ման
քի աս տի ճա նի: Էա կա նը, ըստ հե ղի նա կի, նա զա րա կա նութ յան հա
մա պար փակ ու սում նա սի րումն է, դրա ա կունք նե րը դի տե լը ու չար յաց 
ար մատ նե րը հայտ նա բե րե լը: Այս պա րա գա յում է հատ կա պես եր գիծ
վում ժո ղո վուր դը, ո րը ստեղ ծում է իր  Նա զա րին բո լոր ժա մա նակ նե
րում3:  Մար դիկ, ո րոնք ա ռաջ ծաղ րում ու ծա նա կում էին  Նա զա րին, 
քա նի որ վեր ջինս աղ քատ էր, պո ռո տա խոս ու հի մար, ծնկի են գա լիս 
նույն մար դու՝  Նա զա րի առջև. ջնջվում է նրանց հի շո ղութ յու նը, քա
նի որ սար սա փում են ա մե նից ա ռաջ նրա համ բա վից, նրա սոս կա լի 
հե ղի նա կութ յու նից, նրա ար նա խում բնա վո րութ յու նից և  հե տո միայն 
նրա գա հից ու իշ խա նութ յու նից: « Նա զա րը ա ռաջ մէկ էշ ու նէր որ եր
բեմն ի րեն չէր հնա զան դէր:  Հի մա մի լիո նա ւոր է շեր ու նի ե ղեր, ա մէնն 
ալ հնա զանդ»4: 

Ն շան  Պե շիկ թաշլ յա նի « Սոս կա լի  Նա զար» կա տա կեր գութ յան մեջ 
հմտո րեն միահ յուս ված են բա նահ յու սա կան տար րերն ու ժա մա նա
կի ար դիա կան հա յե ցա կե տե րը: Ի մաս տա սի րա կան այ լա բա նութ յամբ 

1 Պեշիկթաշլյան Ն., Սոսկալի Նազար, «Հայրենիք», Բոստոն, 1939, սեպտեմբեր, 
թիվ 11(203), էջ 2324:

2 Նույն տեղում, էջ 24:
3 Այս առումով իր գրքում տիպիկ բնորոշում է տալիս Հովհ. Գրիգորյանը. «Իմ 

ժողովուրդն առանց բենզին, առանց գազ ու վառելիք, առանց հաց կարող է ապրել, 
բայց առանց Քաջ Նազար ապրել չի կարող» (Գրիգորյան Հովհ., Քաջ Նազար. 
Զրույցներ մաեստրոյի հետ, Եր., 2004 թ., էջ 9):

4 Պեշիկթաշլյան Ն., Սոսկալի Նազար, «Հայրենիք», Բոստոն, 1939, սեպտեմբեր, 
թիվ 11(203), էջ 23:
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հե ղի նա կը կա րո ղա նում է պատ կե րել աշ խար հա ճա նա չո ղութ յու նից 
ծնվող նե րազ գա յին ող բեր գա կա նութ յու նը և  նա զա րա կա նութ յու նը 
կա պել ազ գի մտա ծե լա կեր պի՝ խեղ ճին ու աղ քա տին ծա նա կե լու, սա
կայն հզո րի և  հա րուս տի ա ռաջ խեղ ճա նա լու յու րա հատ կութ յուն նե
րին: 

4.  Քա ղա քա կան մի ֆի կազ մա լու ծու մը:  Ժա մա նա կի հաղ թա նա կը

 Նա զա րա կա նութ յան ա կուն քը նա զա րիզմն է, այն խուց պան, այն 
ինք նա մե ծար սին մե ծա մո լութ յու նը, ո րը վախ կոտ ան հա տին դրդում 
է հաս նե լու բար ձունք նե րի: Ան շուշտ, հե ղի նա կը պատ ճա ռա հետ ևան
քա յին ա մուր կա պե րով, խիստ ար տա հայտ չա կա նութ յամբ է ստեղ
ծում այն զար գա ցու մը, ո րի ըն թաց քում հա մո զիչ կեր պով պար զա
բան վում է  Նա զա րի՝ գա հին հաս նե լու ողջ գոր ծըն թա ցը:  Չա փա զանց 
սա հուն է վախ կոտ  Նա զա րից դժնի բռնա պե տի վե րած վե լու ան ցու մը, 
ու Ս տա լի նի հետ ա ղեր սակ ցու մը՝ ան չափ ի րա կան:  Քա ղա քա կան մի
ֆի կազ մա լու ծու մը հե ղի նա կը ի րա կա նաց րել է եր գի ծա կան բազ մա
թիվ հնարք նե րով՝ սա տի րիկ խո սույթ նե րով, հա կադ րա միաս նութ յուն
նե րի կի րարկ մամբ, երկ րոր դա կան հե րոս նե րի՝ կնոջ՝  Սի մա յի մահ վան 
փաս տով, հար ևան նե րի՝ Ա վի կի, Մր տո յի,  Մե լի քի,  Փա րա յի և Օ հա նի 
թա քուն զրույց նե րով և  այլն: «Ս տեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի մեջ ա պա
մի ֆա կա նա ցու մը ա ռա վե լա պես ի րա կա նաց վում է գրա կան այն պի
սի հնարք նե րի մի ջո ցով, ինչ պի սիք են եր գի ծան քը իր տա րա տե սակ
նե րով, ընդ ո րում՝ գե րիշ խող է դառ նում սև  հու մո րը»1։ Սև հու մո րին 
դի մե լու  Պե շիկ թաշլ յա նի ջան քերն էլ ա վե լի են ուժգ նաց նում  Նա զա րի 
վայ րա գութ յուն նե րը պատ կե րող տե սա րան նե րը:  Գա հին ար դեն բազ
մած հե րո սի՝ ար յան ծա րա վով հա զա րա վոր մարդ կանց սպա նե լու 
հրա ման ներ ար ձա կե լը, ար վես տի և մ շա կույ թի ո լորտ նե րում միայն 
ի րեն՝ որ պես կետ րո նա ձիգ թե մա յի մարմ նա վո րում տես նե լը փաս
տում են սև  հու մո րի մո գա կան ու ժի մա սին, ո րին հա ճախ է դի մում 
եր գի ծա բա նը: 

ՆԱԶԱՐ.  Մա րե ցա՞ւ կրա կը…
ՄՐԽՈՒԶ. Ա րիւ նի ծո վի մէջ, Ար փի:
ՆԱԶԱՐ. Ո՞ր քան էր կար միր ծո վը…
ՄՐԽՈՒԶ.250,000 հո գի:

1 Գրականության տեսության արդի խնդիրներ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 128:
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ՆԱԶԱՐ. Խր խուզ, ո՞ր քան ե ղան բան տար կեալ նե րը:
ԽՐԽՈՒԶ.  Կէս մի լիոն, Ա րեւ:
ՆԱԶԱՐ. Օ րա կան հա զար ան դին, կէս գի շե րէն վերջ:
ԽՐԽՈՒԶ.Հ րա մանդ է, Ա րեւ:
ՆԱԶԱՐ.  Մար դը պէտք է բան տար կո ւի իր սե փա կան մոր թին տակ: 

 Մարդ կա յին մար մի նը բան տի ձե ւով է շի նո ւած. իսկ գլու խը զնտա նի 
ձե ւով: Ոչ ոք պէտք չէ դուրս ել լէ ինք զին քէն1:

 Էլ ա վե լի սար սա փե լի են մտա վո րա կա նութ յան հան դեպ նա զա
րա կա նութ յան նկրտում նե րը. ար վես տից ո չինչ չհաս կա ցող տի րա կա
լի՝ մշա կույ թի հան դեպ ա պե րա սան ոտնձ գութ յուն նե րը, սոս կա լի  Նա
զա րի փա ռա սի րա կան հա կում նե րը մա րում են ողջ մշա կույ թի ու ժը: 
 Պե շիկ թաշլ յա նը խոր ցա վով ու ափ սո սան քով է դի տար կում  Խորհր
դա յին  Հա յաս տա նի մտա վո րա կա նութ յան աս տի ճա նա կան կո րուս
տը՝ սև  հու մո րի սար տի րիկ դրսևո րում նե րով վա վե րագ րե լով այն: 

 ՆԱԶԱՐ.  Պէտք է նկա րեն, քան դա կեն ու եր գեն զի՛ս: Ա՛նձս: Ա րե
գակ նա յին էու թիւնս:  Հան ճարս, ույժս, մե ծու թիւնս, գե ղեց կու թիւնս, 
սոս կա լի ե՛սս: Ա պե րախտ շու նե՜ր… Պէտք է ար մա տէն ջնջել այդ շու
նե րը, Մր խուզ:

 ՄՐԽՈՒԶ.  Վաղն իսկ, Ա րեւ:
 ՆԱԶԱՐ. Մր խուզ, կէ սը սպան նել տուր որ միւս կէ սը սար սա փի ու 

մտնէ նկար չա կան ու ղիղ ճամ բուն մէջ2:
 Ըստ հե ղի նա կի՝  Նա զա րին դի մա կա զերծ ա նե լու ճիգ չկա, քա նի 

որ շրշյու նից ան գամ վա խե ցող  Նա զա րը ար դեն վե րած վել էր խո րա
մանկ, հաշ վեն կատ, վախ սփռե լու, մարդ կանց հա զա րա վոր կյան քեր 
խլե լու, միով բա նիվ՝ իր գա հը ա մեն գնով պա հե լու պատ րաստ իշ խա
նա մոլ դա հի ճի: Ա հա սա է այս կա տա կեր գութ յան գա ղա փա րայ նութ
յան ի րա կան ողջ ող բեր գա կա նութ յու նը: «Ող ջերն ու մե ռել նե րը ին ծի 
դէմ են: Ե թէ ա պուշ նե րու եւ միա միտ նե րու բազ մու թիւնն ալ չըլ լայ՝ պի
տի ըլ լամ բո լո րո վին մի նակ:  Պէտք է խա բել ին ծի դէմ ե ղող ող ջերն ու 
մե ռել նե րը:  Դի մակս հին ցած է:  Պէտք է նոր դի մակ գոր ծա ծել:  Պէտք է 
քօ ղա ծած կել բռնա կա լու թիւ նը ժո ղովր դա պե տու թեամբ:  Պէտք է ձեռ
նար կել նոր գոր ծու նէու թեան, նուրբ ու բար բա րոս: …Ես ըն կեր վա
րա կան դիկ տա տոր եմ, հան րա պե տա կան թա գա ւոր, ժո ղովր դա կան 

1 Պեշիկթաշլյան Ն., Սոսկալի Նազար, «Հայրենիք», Բոստոն, 1939, սեպտեմբեր, 
թիվ 11(203), էջ 25:

2 Նույն տեղում:
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կայսր:  Գա ղա փա րի ա ռա գաստ նե րը թող ու ռին ու ճամ բայ ել լենք դէ
պի սո ցիա լիզմ:  Քեզ տես նեմ,  Նա զար, մեծ կա տա կեր գու թեան գլխա
ւոր դե րը լաւ խա ղաս:  Յայ տա րա րէ որ նա ւը կը տա նիս դէ պի սահ
մա նադ րու թիւն, դէ պի ըն կեր վա րու թիւն, դէ պի ա զա տու թիւն: Ու տար 
նա ւը ուր որ կ’  ու զես:  Կա րե ւո րը յայ տա րա րու թիւնն է:  Մար դիկ թող 
վի ճեն ը սե լով որ նա ւը դէ պի աջ կը տա նի կամ դէ պի ձախ: Ու րեմն 
սադ րան քի՝ այ սինքն գոր ծի»1: 

 Հա րա զատ մարդ կանց, ըն կեր նե րին, իր հա մա խոհ նե րին սպա նե
լու սյու ժե տա յին անց քե րը, շղար շա զեր ծե լով  Խորհր դա յին  Միութ յան 
մեջ կա տար վող քստմնե լի ի րա կա նութ յու նը, ամ րապն դում են բռնա
կա լի պատ կերկեր պա րի ամ բող ջա ցու մը:

 Սա կայն  Պե շիկ թաշլ յա նը կեր պարտե սա կի վերջ նա կե տին մո տե
ցել է մի փոքր այլ ձևա չա փով: Ար դեն գա հին բազ մած, մեկ օ րում հա
զա րա վոր կյան քեր խլող տի րա կա լը ի րա կա նում նույն սոս կա լիութ յան 
աս տի ճա նի երկն չում է ժա մա նա կից:  Հե ղի նա կը ձգտում է ար դա րութ
յուն հաս տա տե լու մարդ կութ յան պատ մութ յան պար բե րա կան հո
լո վույ թում. ե թե հա զա րա վոր մար դիկ սոս կում են  Նա զա րի դա ժա
նութ յու նից ու ծնկի գա լիս նրա ա ռաջ՝ վա խե նա լով ըմ բոս տա նա լուց, 
ճշմար տութ յու նը բա ցա հայ տե լուց ու այն բարձ րա ձայ նե լուց, ա պա 
ա մե նա զոր ժա մա նա կի ա մե նա տես աչ քը չի վրի պի պատ մութ յան այս 
ստո րա գույն դեմ քե րը նկա տե լուց, և ն րա ա մե նա զոր ու ժը ար դա րութ
յան պա հան ջով ճիշտ քննա բա նութ յան կեն թար կի այն: «Ս պան նե ցէ՛ք 
 Ժա մա նա կը»2, հրա մա յում է  Նա զա րը՝ շփոթ ված հա յացք նե րով պա
լա տա կան նե րի ա ռաջ գո չե լով ու բղա վե լով:  Թու ման յա նա կան վեր ջա
բա նի զու գորդ մանբ  Պե շիկ թաշլ յա նը ստի պում է մի պահ հա վա տալ 
 Նա զա րի ան մա հութ յա նը. «Ես  Սոս կա լի  Նա զարն եմ, հէ՜յ…  Սոս կա ցէ՛ք: 
 Չըլ լայ թէ սպա սէք մա հո ւանս: Տխ մար ներ,  Նա զար նե րը չեն մեռ նիր, 
որ քան ա տեն որ ողջ է մարդ կա յին ստրկու թիւնն ու տխմա րու թիւ նը: 
Ե՛ս եմ որ կրնամ խնդալ ձեր վրայ…»3: Ար քե տի պա յին ճշմար տութ յու
նը սա կայն կազ մա լու ծում է եր գի ծա բա նի ստեղ ծա բա նած  Ժա մա նակ 
հե րո սը, որ հայտն վում է վեր ջա բա նում և  ի պա տաս խան  Նա զա րի 
քստմնե լի «սա դա յէ լա կան խնդու քի»՝ սկսում է անբռ նազ բոս եր գել 
և  բո թա բեր հայտ նութ յամբ ծա նու ցել իր գա լուս տը:  Պե շիկ թաշլ յա նը 

1 Նույն տեղում, էջ 30:
2 Նույն տեղում, էջ 35:
3 Նույն տեղում, էջ 34:
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հակ վում է ժա մա նա կի հաս կա ցութ յան հո սու նութ յան հա յե ցա կե տին. 
սա է պատ ճա ռը, որ հե ղի նա կը, ե րա զե լով  Նա զա րի ու նա զա րա կա
նութ յան վախ ճա նի մա սին, չի սահ մա նա փակ վում  Նա զա րի վեր ջա
բա նի թու ման յա նա կան մեկ նութ յամբ՝ հե րո սի ժա մա նա կը ան ժա մա
նակ յա տա րա ծութ յան մեջ դի տե լով:  Պե շիկ թաշլ յա նը, ակն կա լե լով այս 
տի պա րի իս պառ ոչն չա ցու մը, դա տա պար տում է նրան կոր ծան ման 
ա մե նա զոր ժա մա նա կից. թե պետ այս պի սի մո տե ցու մը  Պե շիկ թաշլ
յա նի լա վա տե սութ յան կեն սա սի րա կան հա յե ցա կարգն է, սա կայն հե
ղի նա կը այն պի սի գե ղար վես տա կան հա մոզ չա կա նութ յամբ է ողջ կա
տա կեր գութ յան ըն թաց քում բա ցա հայ տում ներ ա նում  Նա զա րի մա
սին, որ կա տա կեր գութ յան վեր ջա բա նը վե րա ծում է ոչ հա մո զիչ գե ղա
գի տա կան ձևա կերպ ման՝ թող նե լով այն կաս կա ծը, թե նա զար նե րը 
մնում ու մնա լու են գե ղար վես տա կան հո լո վույ թում՝ որ պես մշտա կան 
կեր պար ներ, որ պես մշտա գո տե սա կի յու րօ րի նակ գե ղար վես տա կան 
հա վաս տում ներ:

Ամ փո փում

Ն շան  Պե շիկ թաշլ յա նը սփյուռ քա հայ գրա կա նութ յան, հատ կա պես 
հայ եր գի ծա բա նութ յան մե ծա գույն դեմ քե րից է, ո րի ժա ռան գութ յու
նը առ այ սօր ամ բող ջա պես ու սում նա սիր ված և գ րա կա նա գի տո րեն 
վեր լուծ ված չէ:  Դա է պատ ճա ռը, որ նրա՝ 1939 թ. գրված « Սոս կա լի 
 Նա զար» կա տա կեր գութ յու նը զանց է առն ված գրա կա նա գի տա կան 
տար բեր ու սում նա սի րութ յուն նե րում, ո րոն ցում քննվում և  հա մե մատ
վում են տար բեր ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի  Նա զար նե րը և  նա զա րա
կա նութ յու նը: Այս ա ռու մով սույն հոդ վա ծը տե սա կի մեջ ա ռա ջիննն է, 
որ փոր ձում է հա մա պար փա կո րեն ներ կա յաց նել այս թա տեր գութ
յու նը: Չ նա յած « Սոս կա լի  Նա զար» կա տա կեր գութ յու նը ուղղ ված էր 
 Խորհր դա յին  Միութ յան և  հատ կա պես Ս տա լի նի վա րած ազ գա կոր
ծան քա ղա քա կա նութ յա նը, այ դու հան դերձ հե ղի նա կը այն քննում է 
ազ գա յի նից ա կունք նե րից դե պի հա մա մարդ կա յին տի րույթ տա նող 
հա յե ցա կե տե րով՝ փոր ձե լով հաս կա նալ այս սոս կա լի մար դու երևույ
թը:  Պիե սի ժան րում հե ղի նա կը ստեղ ծա գոր ծել է՝ հիմն վե լով բա նա
հյու սա կան հեն քի վրա ստեղծ ված թու ման յա նա կան հե քիա թի ա վան
դույթ նե րին, դրանց վրա կա ռու ցե լով իր աշ խար հա յաց քա յին մտա ծո
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ղութ յամբ հատ կանշ վող նոր, ու րույն և  բա ցա ռիկ եր գի ծա կան ստեղ
ծա գոր ծութ յու նը:

Նաի րա Բա լա յան  Հե ղի նակ է մոտ եր կու տասն յակ գրա կա նա գի տա կան 
հոդ ված նե րի, ու սում նա կան ձեռ նար կի, խմբագ րել է գի տա կան մե նագ րութ
յուն, գի տա մե թո դա կան ձեռ նարկ ներ և  ժո ղո վա ծու ներ, զբաղ վում է հա յոց 
լեզ վի և գ րա կա նութ յան դա սա վանդ ման հար ցե րով:  Գի տա կան հե տաքրք
րութ յուն նե րի շրջա նա կը ընդգր կում է Սփ յուռ քի գրա կա նութ յան, գրա կա նութ
յան տե սութ յան և քն նա դա տութ յան հիմ նախն դիր նե րը, ինչ պես նաև նո րա
գույն և  ար դի գրա կա նութ յան տար բեր հիմ նա հար ցեր:

НАИРА БАЛАЯН: - УЖАСНЫЙ НАЗАР: ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ЗАВЕРЕНИЕ ВЕЧНОГО ВИДА  Ншан Пешикташлян является одним из 
величайших деятелей армянской, особенно сатирической литературы 
Диаспоры: его наследие до сих пор не было тщательно изучено и 
критически проанализировано. Вот почему его комедия «Ужасный Назар» 
(1939) игнорированно в различных литературоведческих исследованиях, в 
которых исследуются и сравниваются Назари и назарянство из различных 
произведений. В этом отношении эта статья является первой в своем роде, 
которая пытается представить эту комедию. Хотя комедия «Ужасный 
Назар» была направлена на националногубительную политику, проводимую 
Советским Союзом и Сталиным в частности, однако автор исследует его 
аспектами от общенациональных истоков до всеобщей сфери, стремясь 
воспринять этот страшный человеческий феномен. В жанре пьесы автор 
сочинял по мотивам традиций туманянской сказки, которая основана на 
фольклоре, и создавал новое, уникальное сатирическое произведение, 
отмеченной его мировоззренческим мышлением. 

Ключевые слова: Диаспора, Ншан Пешикташлян, юмор, фольклорная 
основа, политическый миф, сушность  ужасного человека, межтекстовые 
примечание, фактор времени.

NAIRA BALAYAN: -  A HORRIBLE NAZAR: ARTISTIC ASSURANCE OF 
ENDURING TYPE:  Nshan Pesiktashlian is one of the greatest figures in Diaspora 
Armenian literature, especially Armenian humor, whose legacy has not been 
thoroughly studied and critically analyzed to date. For this reason the comedy “A 
Horrible Nazar” written in1939 is omitted in various literary studies that examine 
and compare Nazar and Nazarizm in various works. In this respect, this article 
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is the first of its kind to attempt to present this play comprehensively. Although 
the “A Horrible Nazar” comedy was directed at the nationalist policy pursued 
by the Soviet Union and Stalin in particular, the author nevertheless examined 
it from the national to the universal, trying to understand this terrible human 
phenomenon. In the genre of the play, the author created, based on the traditions 
of the Tumanian fairy tale created on a folklore basis, building on them a new, 
unique and satirical work, characterized by his outlook.

Keywords: Nshan Peshiktalian, “A Horrible Nazar”, satire, folklore, political 
myth, horrible human nature, contextual links, time factor.
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ԳՈՀԱՐ ՍԱՀԱԿՅԱՆ, հայցորդ
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան
գրականության ինստիտուտ

ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԿԵՐԸ 
ԿԱՐԱՊԵՆՑԻ ՊԱՏՄՎԱԾՔՆԵՐՈՒՄ*

 Բա նա լի բա ռեր. -  էկ զիս տեն ցիա լիս տա կան հար ցադ րում ներ, ըն տա նե
կան կեն ցաղ, ա մե րիկ յան ի րա կա նութ յուն, մարդ կա յին փոխ հա րա բե րութ
յուն ներ, ա ռանց քա յին դե րա կա տա րում, թե մա, հե ղի նակ, կեր պար, նե րաշ
խարհ, փլու զում, փոր ձագ րութ յուն, ար կած, պատ մութ յուն ներ, ստեղ ծա գոր
ծութ յուն, նո րա վեպ:

« Միջ նա րար» պատմ վա ծա շա րին հա ջոր դում է «Ա մե րիկ յան շուրջ
պար» ժո ղո վա ծուն: Ե թե ա ռա ջին՝ «Ան ծա նոթ հո գի ներ» շար քի ստեղ
ծա գոր ծութ յուն ներն օ տար մի ջա վայ րում ապ րող հա յութ յան խնդիր
նե րի և  էկ զիս տեն ցիա լիս տա կան հար ցադ րում նե րի ո րո շա կի շա ղախ 
էին ներ կա յաց նում ի րեն ցից, « Նոր աշ խար հի հին սերմ նա ցան նե րը» 
բա ցա ռա պես հա յութ յան թե մա յին էր նվիր ված, իսկ « Միջ նա րա րի» 
պատմ վածք նե րը՝ էկ զիս տեն ցիա լիզ մի և  ա մե րիկ յան ի րա կա նութ յան 
ու հա մաշ խար հա յին քա ղա քակր թա կան ա հա զան գե րին, ա պա վեր
ջին պատմ վա ծա շա րը, ինչ պես վեր նա գիրն է հու շում, բա ցա ռա պես 
ա մե րիկ յան ի րա կա նութ յունն է պատ կե րում, թեև  Կա րա պեն ցի այս 
պատմ վածք նե րին ա վե լի շատ բնո րոշ է մարդ կա յին փոխ հա րա բե
րութ յուն նե րի դրա ման, իսկ ա մե րիկ յան ի րա կա նութ յան հա մա պատ
կե րը պար զա պես հե տին ֆոն է: 

  Շար քի ա ռա ջին պատմ ված քը շա րու նա կում և  ա ռա վել խոր քա
յին է բա ցում «Դղ յա կը» ու «Եվ եվս խա ղա ղութ յան զտեր ա ղա չես
ցուք» պատմ վածք նե րում ուր վագծ ված մո տիվ նե րը:  Վեր ջին պատմ
ված քում անց նում է ծնող նե րի և  զա վակ նե րի խոր թութ յան ու օ տար
ման՝ « Նոր աշ խար հի հին սերմ նա ցան նե րում» ար ծարծ ված մո տի վը, 
իսկ «Դղ յա կը» պատմ ված քի հե րո սը սե փա կան ինք նութ յան մի ամ
բողջ կյանք տևած փնտրտուք նե րից հե տո այդ պես էլ չի կա րո ղա նում 

* Հոդվածն ընդունված է տպագրության  02.08.2020 թ.:
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ըմբռ նել, մեր ձե նալ կամ նույ նա նալ սե փա կան ինք նութ յա նը և  մա հա
նա լիս վեր ջին ճիգն է գոր ծադ րում հաս կա նա լու հա մար, թե ով է ին քը. 
«...ո՞վ պի տի ա սի, մե ռել նե րը չեն կա րող ա սել, ար դէն ա սել են, ե թէ 
ա սե լիք կայ, թե րեւս չկայ, թե րեւս եր բեք չի ե ղել, հայրս ու զում էր ա սել, 
գու ցէ գի տէր, չա սաց, ո՞վ եմ ես...» (22): Ա հա այս նա խա դա սութ յու նից 
էլ ա սես սկսվում է « Հայրս ինձ մի բան պի տի ա սեր» պատմ ված քը, 
բայց, ի տար բե րութ յուն «Դղ յա կի» հե րո սի, այս տեղ ար դեն մա հա նում 
է ոչ թե որ դին, այլ՝ հայ րը, և  որ դին հաս կա նում է, որ այդ պես էլ հայ րը 
չհա ղոր դեց ի րեն այն, ինչ ու զում էր ա սել, իսկ այդ չաս վա ծը, այն, ինչ 
ա նար տա հայ տե լի է, հե րո սի հա մար գո յութ յան ի մաս տի կշիռ է ձեռք 
բե րում: 

Ի տար բե րութ յուն « Միջ նա րար»ի, «Ա մե րիկ յան շուրջ պար» շար
քի պատմ վածք նե րը նյու թի ի մաս տով ի րա պես կեն սա կան գոր ծեր 
են՝ զերծ գրա կան պայ մա նա կա նութ յուն նե րից:  Կա րա պենցն ինքն է 
«Գ րո ղը եւ իր ճամ բան» փոր ձագ րութ յան մեջ նկա տում, թե այս շար
քում «մտա սե ւե ռում կայ էա կան լա րու մը դրսե ւո րել ա ռօ րեայ ե րե ւոյթ
նե րի մէջ»1:  Նույ նիսկ « Միջ նա րար» շար քի սի րա յին ար կած նե րով մի 
քա նի  պատ մութ յուն նե րում գե րակշ ռում էր ոչ այն քան զգաց մուն քը, 
որ քան մար դու մե նութ յան վե րապ րու մը և  մե նութ յան շուրջ գե ղար
վես տա կան կեր պա րի տակ ծպտված հե ղի նա կի խորհր դա ծում նե րը, 
իսկ ա հա « Ժա մադ րութ յուն» նո րա վե պում ու ընդ հան րա պես այս շար
քի պատմ վածք նե րում գե րակշ ռողն ապ րում նե րի և  հո գե բա նութ յան 
սրըն թաց զար գա ցումն ու գոր ծո ղութ յունն են և  ներ քին հո գե բա նա
կան դի պա շա րը: 

Քնն վող նո րա վե պի հե րո սու հին՝ բալ զակ յան տա րի քի Ա նաիս ա նու
նով մի հա յու հի, գնաց քով Թ րեն թըն քա ղաք է ուղ ևոր վում՝ ունկնդ րե լու 
իր սի րած օ պե րա յին երգ չին՝ Էն րի կո  Մադ րի դին:  Հաշ վա պահ ա մուս
նու սառն ու հաշ վեն կատ բնա վո րութ յու նից, ա մուս նա կան կյան քի 
հոգ սա ռատ տաղ տու կից հոգ նած այդ կի նը ներ կա յաց ման գրկա
խառ նում նե րի մեջ պատ կե րաց նում է ի րեն, իսկ օ պե րա յից հե տո փոր
ձում է հան դի պել երգ չին և  ա ռա ջին իսկ հա յաց քից գրա վում է նրա 
ու շադ րութ յու նը: Ա թեն քում ծնված հա յու հու գե ղեց կութ յան հան դեպ 
ան տար բեր չի մնում նաև աշ խար հահռ չակ եր գի չը: Էն րի կոն իս կույն 
հրա պուր վում և  քիչ անց ար դեն համ բու րում է Ա նաի սին՝ կար ճատև 

1 Կարապենց Յ., Երկու աշխարհ. գրական փորձագրութիւններ, Մասաչուսեթս, 
1992, էջ 77:
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հան դիպ ման ա վար տին ժա մադ րութ յուն նշա նա կե լով: Այս պատմ վա
ծա շա րի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րում ա ռանց քա յին դե րա կա տա րում 
ու նի մարդ կա յին հան դի պու մը, և  յու րա քանչ յուր դեպ քում այդ հան դի
պումն ինչոր բա ներ է արթ նաց նում  Կա րա պեն ցի հե րոս նե րի նիր հած 
հո գի նե րում:  Բայց գրո ղը ցույց է տա լիս նաև, որ մարդ կա յին հան դի
պում նե րի ժա մա նակ ի րա կա նում մար դը հան դի պում է ոչ թե հենց 
մար դու, այլ՝ մար դու մա սին ու նե ցած իր պատ կե րա ցում նե րի հետ, 
և  այդ հան դի պու մը կա՛մ հար ցեր է ա ռա ջաց նում, ո րի պա տաս խա
նը նրանք փնտրում են ա ռե րես վե լով սե փա կան էութ յան և  գո յութ յան 
կնճռոտ հար ցե րի հետ, ո րոնք մնում են առ կախ ու ան պա տաս խան, 
կա՛մ դառ նում ներ քին բա խում՝ խռո վե լով հե րոս նե րի նե րաշ խար հը, 
ո րից հե տո նրանք ինք նա բե րա բար դի մում են փա խուս տի, խու սա
փում սե փա կան էութ յան հետ ա ռե րե սու մից: Ա նաի սի ժա մադ րութ յու
նը Էն րի կո յի հետ մի պատ կե րա ցում նե րի փլուզ ման պատ մութ յուն է: 
Էն րի կոն նախ ու շա նում է, ին չի պատ ճա ռով Ա նաիսն ա նա խորժ մի 
պատ մութ յան մեջ է հայտն վում: Ի հար կե ա նա խորժ այդ դիպ վա ծը Էն
րի կո յի ու շաց ման հետ ուղ ղա կի կապ չու նի, բայց տղա մար դը, որ գռե
հիկ ա ռա ջար կութ յուն է ա նում Ա նաի սին, ա սես մեր կաց նում է կնոջ 
ողջ նե րաշ խար հը: Էն րի կո յի ու շա ցած ժա մա նու մից, ա պա հյու րա
նո ցի հա մա րում նրա հետ ա ռանձ նա նա լուց հե տո է Ա նաի սը կար ծես 
հաս կա նում, որ ինչ պես ա մու սինն է պար փակ ված իր աշ խար հի մեջ 
(ինչ պես  Կա րա պեն ցի բո լոր հե րոս նե րը), այն պես էլ աշ խար հահռ չակ 
եր գի չը, որն Ա նաի սի մեջ ոչ այն քան կնոջն է նկա տում, որ քան սի րում 
է իր փառքն ու համ բա վը:  Կա րա պեն ցի այս շար քի հե րոս նե րը բնավ 
չեն փոր ձում կնոջ հո գուն մեր ձե նալ, նրանք ըն դա մե նը տռփանք են 
զգում և  տեն չում են ի րենց մարմ նա կան ցան կութ յուն նե րին հա գուրդ 
տալ, ա հա թե ին չու Ա նաիսն այն պա հին, երբ Էն րի կոն լո գա րան է 
մտնում, փախ չում է հյու րա նո ցից՝ մեկ նե լով կա յա րան, ժամ ա ռաջ հե
ռա նա լու հա մար այն քան ցան կա լի օ տար քա ղա քից, ուր ե լույ թի հա
մար ժա մա նել էր իր սի րած էա կը: 

 Կա րա պեն ցի այս շար քում օ տար քա ղա քը նո րութ յան, թար մութ
յան, նոր կյան քի խոս տում է հե րոս նե րի հա մար, սա կայն այն ինչոր մի 
պա հից սկսած դառ նում է այլևս ան տա նե լի: Ար ձա կագ րի տղա մարդ 
հե րոս նե րը սի րում են ի րենց հա մար վա ղուց ծա նոթ բնա կութ յան վայ
րը, նրանք չեն սի րում ի րենց բնա կա նոն դար ձած ա ռօր յա յի խա թա
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րու մը (հի շենք նաև «Ու շա ցած ալ բատ րո սը» պատմ ված քը), կյան քը 
նրանց հա մար կեն ցա ղի մեջ մտած մի հուն է, որ շա րու նակ վում է 
սո վո րույ թի ու ժով, իսկ այդ սո վո րույ թից հրա ժար վե լու հե ռան կա րը 
պար զա պես շփոթ է ա ռա ջաց նում նրանց հո գում, ինչ պես «Աշ նա նա
յին ար ձա կուրդ» պատմ ված քի հե րոս Է դի մոտ: Գ րո ղը կան խամ տած
ված է կեն ցա ղա յին ման րա մաս նութ յուն նե րի մեջ մտնում, մի բան, որ 
բնո րոշ չէ նրա ո ճին, բայց այդ ման րա մաս նութ յուն նե րը կար ևոր են 
պատ կե րե լու այն աշ խար հը, ո րի մեջ ապ րում են հե րոս նե րը՝ Է դը և 
ն րա կի նը՝  Հե րան:  Կա րա պենցն ա սես հու շում է, որ պա տա հա կա նո
րեն չի ընտ րել իր հե րո սու հու ա նու նը, քան զի  Հե րան հին հու նա կան 
դի ցա բա նութ յան ա մուս նութ յան ու ըն տա նի քի հո վա նա վոր, բա րո
յա կան մաք րութ յան աստ վա ծու հին էր: Իր էս սե նե րի «Մ տո րում ներ» 
շար քի « Սե ռը Ա մե րի կա յում» փոր ձագ րութ յան մեջ, ափ սո սան քով խո
սե լով հին հու նա կան քա ղա քակր թութ յան ար ժեք նե րի ան դարձ կորս
տի ու այդ ար ժեք նե րը մարմ նա վո րող աստ ված նե րի մահ վան մա սին, 
նա գրում է. «Ո՞ւր մնաց սէ րը, նո ւի րու մը, եւ մարմ նա կա նի հետ՝ հո գե
կան միու թիւ նը: Այ սօր «սէր» բնու թագ րումն է կրում ա մէն ինչ, բա ցի 
մի մեանց հան դէպ եր կու անձ նա ւո րու թիւն նե րի ու նե ցած գրավ չու թիւ
նը:  Սեռ են ա սում եւ հաս կա նում մի միայն ան հա տի կեն սա բա նա կան 
պա հանջ նե րը, թէ ինչ պէս մարմ նա կան մե ծա գոյն բա ւա րա րու թիւ նը 
ստա նալ ա ռանց ներ քին յանձ նա ռու թեան: Եր կու ան հատ նե րի ներ
քին միու թեան պա կասն է ա հա որ ա ւեր է գոր ծում»1: 

Ար ձա կա գի րը շար քի նա խորդ և  այս պատմ ված քում ի րա պես 
հենց նույն եր ևույթն է ցույց տա լիս՝ «եր կու ան հատ նե րի ներ քին միու
թեան պա կա սի» հո գե կան ա վե րա ծութ յուն նե րը ու մարդ կանց մե նութ
յու նը, որ վե րապ րում են այդ ներ քին միութ յան բա ցա կա յութ յու նից և  
ապ րած խո րը ող բեր գութ յու նը, երբ փնտրում են մա քուր զգաց մունքն 
ու չեն գտնում, ինչ պես Ա նաի սը, որ սեր էր փնտրում, բայց հան դի
պում է գռե հիկ տռփան քի:  Նույն փոր ձագ րութ յան մեջ  Կա րա պենցն 
այդ եր ևույ թը բնո րո շում է որ պես «սեռ յա նուն սե ռի»՝ նկա տե լով, որ 
այլևս սեր չկա մարդ կանց միջև, կա սե ռա յին հա րա բե րութ յուն, «իսկ 
երբ այ լեւս վա ղո ւայ խոս տում չկայ, կիրք չկայ, սպա սում չկայ, մար դը 
հետզ հե տէ կո րում է մե նա կու թեան ա նա պա տում»2: 

Տ նից «դուրս չգա լու ո րո շու մով» իր պատ յա նը քաշ ված և  աշ
1 Կարապենց Յ., Մտորումներ, Մասաչուսեթս, 2009, էջ 252: 
2 Նույն տեղում, էջ 253:
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խա տան քից հե տո կյան քը հե ռուս տա ցույ ցի առջև ան վերջ մե կու սի 
անց կաց նող տղա մար դը եր կար ժա մա նակ հա մա ռո րեն դի մադ րում 
է աշ նանն ար ձա կուրդ վերց նե լու կնոջ հա մառ թա խան ձանք նե րին՝ 
պատ ճա ռա բա նե լով, թե չի կա րող թող նել գոր ծա րանն ու աշ խա տան
քը, թեև ծան րակ շիռ ոչ մի հիմ նա վո րում չու նի, պար զա պես կառ չած 
է իր սո վո րույ թին, սո վոր է տաղ տուկ ա ռօր յա յին, իսկ կյանքն ա վե լին 
չէ, քան այդ ա ռօր յան: Ի վեր ջո նրանք թող նում են  Չել սին՝ մեկ նե լով 
 Ֆալ մութ ծո վափն յա քա ղաք: Ի տար բե րութ յուն « Միջ նա րար» շար
քի պատմ վածք նե րի, ո րոն ցում ևս  տե ղագ րութ յու նը հստակ էր, բայց 
ա նուն նե րը ոչ մի դեպ քում կյան քի չէին կո չում տե ղան քը, այս տեղ 
պատ կե րը բո լո րո վին այլ է, այս ի մաս տով «Ա մե րիկ յան շուրջ պա րը» 
 Կա րա պեն ցի պատմ վա ծա շա րե րում ո րո շա կիութ յամբ է հատ կանշ
վում: Այս տեղ էլ ա հա Է դը ծո վա փում հան դի պում է ան ծա նոթ մի կնոջ, 
որ խռո վում է նրա նե րաշ խար հը, արթ նաց նում, ա վե լի շուտ կեն դա
նաց նում նրան: Էդն օ րե րով ծո վա փում փնտրում է ան ծա նոթ, ա նոր
սա լի ու խորհր դա վոր կնո ջը (այն քան խորհր դա վոր ու ա նոր սա լի, որ 
պատմ ված քի վեր ջում թվում է, թե պարզ վե լու է տե սիլք է՝ լի բի դո յի 
պատ րանք), ո րի նման ոչ ոք նրա մոտ մարմ նա կան ա նա սե լի ցան
կութ յուն չի հա րու ցել դեռ, սա կայն այդ պես էլ չի կա րո ղա նում ա ռե րես 
հան դի պել:  Հե րա յին թվում է, թե հան կար ծա կի սե ռա կան թմբի րից 
դուրս ե կած ա մու սի նը վեր ջա պես նո րից սկսել է հե տաքրքր վել ի րե
նով և  կու րո րեն չի տես նում ա մուս նու բուռն կրքի տակ թաքն վա ծը: 
Ան շուշտ այս պատմ ված քը  Բա կուն ցի «Մթ նա ձո րի «չարքն»» է հի
շեց նում:  Նույն պի սի մի խռովք էր ա ռա ջաց րել քա ղա քից ե կած Աս յան 
անս պա սե լիո րեն վե րա փոխ ված  Սա քա նի հո գում, իսկ  Սա քա նի կինն 
ա մեն ևին չէր հաս կա նում, թե ին չու է հան կարծ իր ա մու սինն այդ պես 
կրքոտ դար ձել:  Բա կուն ցի նման  Կա րա պեն ցը ևս  քո ղար կում է իր հե
րոս նե րի նե րաշ խար հը, մինչև վերջ չի բա ցում վա րա գույ րը նրանց 
հո գու առջև՝ ցույց տա լով միայն կեր պար նե րի վար քագ ծա յին փո փո
խութ յու նը, ինչն էլ ի հար կե ա վե լի խո սուն ու տպա վո րիչ է, քան ցան
կա ցած հո գե կան մեր կա ցում: Իսկ այս ի մաս տով  Կա րա պեն ցը նաև 
 Հե մին գո ւե յի ա վան դույ թի հետ ևորդն է: ««Ա մե րի կեան շուրջ պար»ի 
մէջ չա սո ւած խօս քե րը ու չի րա գոր ծո ւած գոր ծո ղու թիւն նե րը նոյն քան 
պայ թու ցիկ են, որ քան նախ կին ճա կա տագ րա կան պա հե րը»1: 

 Հե մին գո ւե յից ու  Բա կուն ցից փո խառն ված այս տեխ նի կա յով 
1 Նույն տեղում, էջ 81:
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սփյուռ քա հայ գրո ղը ոչ միայն «չաս ված խոս քե րի ու չի րա գործ ված 
գոր ծո ղութ յուն նե րի» բաց տա րա ծութ յուն ներ ստեղ ծե լու մի տու մով 
փոր ձում է «ար ձա նագ րել» հե րոս նե րի երկ խո սութ յուն նե րը, իսկ այս 
շար քի պատմ վածք նե րում, հարկ է ա սել, ի տար բե րութ յուն նախ կին
նե րի, ուր ա վե լի շատ տի րա պե տո ղը հե րոս նե րի խոհն ու մե նա խո
սութ յունն էր, գե րակշ ռող է դառ նում հենց երկ խո սութ յու նը:  Հե րան չի 
հաս կա նում նաև, թե ին չու է ա մու սի նը տե ղի տա լիս ար ձա կուր դը հե
տաձ գե լու իր խնդրան քին, ա վե լին, չի հաս կա նում այդ հե տաձգ ված 
աշ նա նա յին ար ձա կուրդն անս պա սե լիո րեն ընդ հա տե լու և  մեկ նե լու 
ա մուս նու ո րոշ ման դրդա պատ ճա ռը:  Հի րա վի կի նը  Կա րա պեն ցի այս 
շար քի նո րա վե պե րում, որ քան էլ ան հա վա տար մութ յան փոր ձութ յան 
են թարկ վի, ըն տա նի քի ամ րութ յան ու կա յու նութ յան պա հա պանն է: 
Այդ պես է նաև « Պա տու հա նը» նո րա վե պում, ո րի հե րո սու հին՝ Ան ժե
լը, ո րո շում է ա մուս նա լուծ վել և  Մար քին՝ ա մուս նուն, թա խան ձում է 
լքել ըն տա նե կան հար կը:  Նո րա վեպն ի րե նից մի պատ կեր է ներ կա
յաց նում, թեև այդ պատ կե րի ընդ մի ջար կում նե րով հառ նում է նաև 
ա մու սին նե րի ըն տա նե կան կյան քի ողջ պատ մութ յու նը՝ սո վո րա կան 
մի պատ մութ յուն այն մա սին, թե ինչ պես է  Մար քը հար բե ցո ղութ յամբ 
վատ նել լու սան կար չի իր տա ղան դը: Ի դեպ,  Կա րա պենցն այս շար
քում ցույց է տա լիս, թե ին չի է վե րած վում մարդ կա յին տա ղան դը, երբ 
ա պա գա յի խոս տու մը փլուզ վում է ըն տա նե կան կեն ցա ղի ազ դե ցութ
յան ներ քո. այդ պես «Աշ նա նա յին ար ձա կուրդ» պատմ ված քի հե րո
սը եր բեմ նի խոս տում նա լից մար զիկ էր: Եվ ա հա ա մու սին նե րի հա
մա տեղ կյան քից ո չինչ չի մնա ցել, միայն անց յա լի լու սա վոր հու շե րի 
պա տա ռիկ ներ և  իբրև փաստ՝ զա վակ ներ, ո րոնք սո վո րա բար խոր
թա ցած, օ տա րա ցած կամ հե ռու են ի րենց ծնող նե րից՝ ինչ պես «Աշ
նա նա յին ար ձա կուրդ» պատմ ված քում:  Փոք րիկ  Դա նան հրա ժեշ տից 
ա ռաջ չի թող նում, որ հայ րը համ բու րի ի րեն:  Նույ նիսկ չի զի ջում մոր 
թա խան ձանք նե րին:  Բայց ա հա Ան ժե լի մեջ արթ նա նում է գութն ու գո
րովն ա մուս նու հան դեպ, ինչոր չա փով կի նը  Կա րա պեն ցի այս շար
քի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րում մայ րա կան խան դա ղա տանք է զգում 
ա մուս նու հան դեպ: «Ան ժե լը տե սաւ  Մար քի ա րիւ նոտ աչ քե րը, թաց 
քի թը, ի մա ցաւ, որ նա լուռ ար տաս ւում է, կա րեկ ցեց նրան, կա րեկ ցեց 
ի րեն, կա րեկ ցեց  Դա նա յին, ափ սո սաց ա րո ւես տա գե տին, որն ըն կել 
էր հի նա ւուրց փա պու ղի նե րի մէջ, կորց րել լոյ սի ու շու քի խորհր դա
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ւոր հա կադ րու թիւնն ու հա մադ րու թիւ նը:»1 Հա ջորդ պա հին, սա կայն, 
Ան ժե լը կրկին վե րագտ նում է իր վճռա կա նութ յու նը, իսկ  Մար քի հե ռա
նա լու պա հին հի շեց նում, որ անձրև է: 

«Գ նո՞ւմ ես,  Մարք, ա սաց Ան ժե լը աս տի ճան նե րի գլխին, թե ւե րը 
կրծքին ծա լած:

Ա յո, պա տաս խա նեց  Մար քը:
 Սա կայն տե ղա տա րափ է, ա սաց Ան ժե լը:
 Գի տեմ, ա սաց  Մար քը, դուրս ե լաւ, դու ռը վրան գո ցեց:
Ան ժե լը վա զեց դէ պի պա տու հա նը:  Մար քը տոպ րա կը նե տել էր 

ու սին: Ե ռո տա նու ոտ քե րը տա րաշ խար հիկ թռչու նի պէս ցցո ւել էին 
վեր» (8485): Եվ որ քան թա խիծ ու ափ սո սանք է ցույց տա լիս գրողն 
իր հե րո սու հու հո գում ըն դա մե նը մեկ՝ ամ փո փիչ նա խա դա սութ յամբ, 
որ հա ջոր դում է ա նար տա հայ տե լի մի տխրութ յուն պա րու նա կող այդ 
պատ կե րին. « Նա եր կար կանգ նած մնաց պա տու հա նի առ ջեւ, երբ 
 Մար քի կեր պա րան քը վա ղուց չքա ցել էր փո ղո ցի ա մա յու թեան մէջ» 
(8485): 

«Ա մե րիկ յան շուրջ պար» շար քի պատմ վածք նե րում ու նո րա վե
պե րում  Կա րա պենցն ար դեն հան դես է գա լիս ա ռա վե լա պես որ պես 
հո գե բան, այլևս նա խորդ պատմ վա ծա շա րե րի նման նա չի փոր ձում 
թա փան ցել կեր պա րի նե րաշ խարհն ու պե ղել մարդ կա յին մե նութ յան 
և  օ տար ման զգա ցու մը, կամ փի լի սո փա յել գո յա բա նա կան կնճռոտ 
հար ցե րի շուրջ, այլ կերպ ա սած, այս շար քի ստեղ ծա գոր ծութ յուն
նե րում սուբ յեկ տիվ պա տու մին փո խա րի նում է պա տու մի օբ յեկ տիվ 
ե ղա նա կը: Այ նո ւա մե նայ նիվ, որ քան էլ պա րա դոք սալ թվա, պա տու մի 
օբ յեկ տիվ ե ղա նակն է հենց գրո ղին հնա րա վո րութ յուն ըն ձե ռում լիո
վին դրսևո րել մարդ կա յին հո գե բա նութ յան ի մա ցութ յու նը:  Բանն այն 
է, որ  այս շար քի պատմ վածք նե րում նա հան դես է գա լիս որ պես ար
տա քուստ դի տար կող հո գե բան՝ պատ կե րե լով այն պի սի դրվագ ներ, 
ո րոն ցում հե րոս ներն ի րենց խոս քի, շար ժուձ ևի կամ հա յաց քի մեջ 
դրսևո րում են այն, ինչ կա տար վում է ի րենց նե րաշ խար հում՝ միա ժա
մա նակ ցույց տա լով, թե ինչ պես են նրանք խոս քե րով կամ ար տա հայ
տած մտքե րով փոր ձում կոծ կել, իսկ շար ժուձ ևով կամ դի մա խա ղով, 
եր բեմն էլ հա յաց քով մեզ ակ նար կել այն, ինչ ի րա կա նում զգում են, 
թեև ի պա տիվ գրո ղի վար պե տութ յան պի տի ա սել նաև, որ  Կա րա
պենցն ամ բող ջութ յամբ չի էլ փոր ձում մեր կաց նել իր հե րոս նե րի նե

1 Կարապենց, Յ., Ամերիկեան շուրջպար, Նիւ Եորք, 1986, էջ 81:
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րաշ խար հը, այլ ա պա վի նում է եր կի մաս տութ յա նը: Ն րանց նե րաշ
խար հը ներ սից պատ կե րե լով՝  այն ներ կա յաց նում է միան շա նակ, իսկ 
օբ յեկ տիվ պա տու մով (այդ մե թո դը  Հե մին գո ւեյնն ու  Քար վերն էին կի
րա ռում) ար ձա կա գի րը թող նում է եր կի մաս տութ յան տպա վո րութ յուն, 
ին չը կար ևոր է հատ կա պես այն ի մաս տով, որ ըն թեր ցո ղը խոր հե լու, 
կռա հե լու, այ սինքն՝ ըն թեր ցե լուց հե տո մտա յին աշ խա տանք կա տա
րե լու հնա րա վո րութ յուն է ստա նում: «Գ րա կան եր կե րում պա տումն 
այն մի ջոցն է, ո րով ի մաս տա վոր վում են գոր ծո ղութ յուն նե րը, ո րո շա
կի նպա տակ և  ուղ ղութ յուն է հա ղորդ վում դրանց՝ վեր բարձ րաց նե լով 
մարդ կա յին գոր ծու նեութ յան սո վո րա կան, ա ռօր յա պատ կե րա ցում
նե րից»1, նկա տում է Գ. Ս ևա նը:

Ի դեպ,  Հե մին գո ւե յը կան խամ տած ված հա ճախ կրճա տում էր իր 
պատմ վածք նե րը, հա նում ո րոշ դրվագ ներ և  մինչև վերջ չէր բա ցում 
իր ա սե լի քը:  Կա րա պեն ցը ևս  այս պատմ վա ծա շա րում հետ ևում է այդ 
մե թո դին՝ հա ճախ օբ յեկ տիվ պա տու մի մեջ ա պա վի նե լով թե րա սա
ցութ յա նը և ս տեղ ծա գոր ծութ յու նը թող նե լով «ա նա վարտ» ու թե րի: 
Աս վա ծի ա մե նա վառ վկա յութ յուն նե րից է շար քի լա վա գույն, ա սես որ
պես ստեղ ծա գոր ծա կան կար գա խոս հնչող «Ո՞վ գի տե ինչ է անց նում
դառ նում մարդ կանց ներ սում» վեր նագ րով պատմ ված քը, որ հի րա վի 
կա րող էր ա մե րիկ յան լա վա գույն նո րա վի պա գիր նե րից Ան դեր սո նի, 
 Հե մին գո ւե յի կամ  Քար վե րի գրչին պատ կա նել: Եվ ճիշտ է նկա տել 
Ա նա հիտ Ա րա մու նի Քե շիշ յա նը՝ գրե լով, թե « Զուտ ա մե րիկ յան կյան քի 
ըն դար ձակ պատ կեր ներ կա յաց նող « Կար թա գե նի դուստ րը» վե պից 
բա ցի՝  Կա րա պեն ցը, հատ կա պես իր «Ա մե րիկ յան շուրջ պար» պատմ
վածք նե րի հա վա քա ծո ւում, ոչ միայն ա մե րի կա ցի հե րոս ներ է ընտ րել, 
այլ նաև մի շարք պատմ վածք նե րի ո գին ու ոճն է ամ բող ջո վին ա մե րիկ
յան: Այ սինքն՝ գրողն ա մե րիկ յան նոր գրա կա նութ յան տի պիկ ներ կա
յա ցու ցիչ կա րող էր հա մար վել, ե թե գրեր անգ լե րեն լեզ վով»2: Հ նա րա
վոր է, որ զուտ ա մե րիկ յան կյան քի նյութն է հնա րա վո րութ յուն ըն ձե ռել 
 Կա րա պեն ցին հաս նել «փոքր ար ձա կի» այն վար պե տութ յանն ու եր
բեմն նույ նիսկ կա տա րե լութ յա նը, ո րին հա սել էին ա մե րիկ յան կարճ 
պատմ ված քի ո րոշ վար պետ ներ:  Փոք րիկ այս գլուխ գոր ծո ցի՝ «Ո՞վ գի
տե ինչ է անց նումդառ նում մարդ կանց ներ սում» պատմ ված քի նյութն 
ա մե րիկ յան խա ղաղ ա գա րա կում կա տար ված սպա նութ յան կամ ինք

1 Սևան Գ., «Սփյուռքահայ գրականության պատմության ուրվագծեր» (1920
1945), Գ հատոր,, Եր., ՀԽՍՀ ԳԱ հրատ., 1980 էջ 149:

2 Գարուն, 1998, թիվ 10, էջ 75: (7478):
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նաս պա նութ յան շուրջ հյուս ված մի դրվագ է:  Փոքր ա գա րա կի խա
ղաղ ա ռօր յա յի հա մար ար տա ռոց այս պատ մութ յան շուրջ հե ղի նա
կը չի փոր ձում շին ծու լար վա ծութ յուն ու հե տաքրք րութ յուն սրել կամ 
պա տու մը ե ղե լութ յան բա ցա հայտ ման ուղ ղութ յամբ տա նել: Այդ պես 
մինչև վերջ էլ չի պարզ վում, թե ա գա րա կա տեր  Փիթ  Բալ դո ւինն ի րա
կա նում ինք նաս պա՞ն է ե ղել, թե՞ սպան վել է: Այ սինքն՝ պատ մութ յու նը 
կա րող էր ըն թա նալ դրա մա տիզ մի սրման հու նով, քա նի որ  Հեն րին, 
որ գտնում է դիա կը, հուզ ված է ու զար մա ցած, նրա հա մար ար տա
ռոց բան է կա տար վել, հան դի պել է մի ծա նոթ մար դու, ում նա խորդ 
օ րը կեն դա նի էր տե սել, ի վեր ջո բախ վել է մահ վան ա ռեղծ վա ծի հետ, 
բայց նրա հուզ մունքն ու հար ցե րը դրսևոր ման ոչ մի հնա րա վո րութ
յուն չու նեն:  Նա իս կույն իր հար ևան Է դո ւին Ո ւայթ հե դին է այ ցե լում 
և  հայտ նում լու րը, բայց այս տեղ այն շատ հան գիստ կեց ված քով են 
ըն դու նում, զրու ցում են ա գա րա կի գոր ծե րից, սուրճ են ա ռա ջար կում՝ 
հայտ նե լով, որ ոս տի կա նութ յու նը պի տի ար ձա նագ րի դեպ քը, իսկ 
տա րած քի ոս տի կան նե րից մե կը ձկնոր սութ յան, մյուսն իր գոր ծե րով է 
գնա ցել, այն պես որ, պետք է սպա սել: Ա վե լին, Է դո ւի նը զրույ ցի ըն թաց
քում հայտ նում է, որ  Փիթ  Բալ դո ւինն իր ըն կերն է ե ղել: Այ նինչ Է դո ւին 
Ո ւայթ հեդն ու իր հյու րը՝ ոմն Ար լին  Սան ֆորդ, զրու ցում են ա գա րա
կի ֆի նան սա կան հա շիվ նե րի շուրջ: ( Կա րա պեն ցի այս պատմ ված քը 
հի շեց նում է նաև  Դե րե նիկ  Դե միրճ յա նի « Տեր տե րը». հի շենք, թե ինչ
պես էր տեր տերն ըն կե րոջ մահ ճի մոտ մտքի մեջ հաշ վարկ ներ ա նում, 
թեև  Դե միրճ յանն իր հե րո սի նե րաշ խար հը ներ սից է ներ կա յաց նում): 
Թ վում է, թե  Հեն րիին  Փիթ  Բալ դո ւի նի մահն ա վե լի շատ է հու զել, քան 
նրան իր ըն կե րը հա մա րող Է դին:  Հեն րիի հար ցե րից պարզ վում է, որ 
նա չի ճա նա չել մա հա ցա ծին, բայց պարզ վում է նաև, որ չի ճա նա չել 
նաև Է դը, ո րով հետև ո չինչ չի կա րո ղա նում պատ մել իր ըն կե րոջ մա
սին, բա ցի այն, որ  Փի թը լռակ յաց անձ նա վո րութ յուն էր, չնա յած ակն
հայ տո րեն զգաց վում է, որ նա խո սակ ցութ յան նյութն ա նընդ հատ ու
զում է փո խել և  այդ պատ ճա ռով հակ ված չէ «շա տա խո սել» ըն կե րոջ 
մա սին:  Սեն յա կում հա վաք ված մարդ կանց՝ Է դի, նրա կնոջ՝  Մար ջիի և 
հ յուր Ար լի նի ու  Հեն րիի զրույ ցը եր կու հու նով է ըն թա նում, և  Հեն րին 
ա նընդ հատ խո սակ ցութ յու նը փոր ձում է բե րել դե պի  Փի թի մա հը: Ի 
վեր ջո կեն ցա ղա յին, ինչոր տեղ նաև տխուր զրույ ցը հան կարծ դուրս 
է գա լիս իր խա ղաղ հու նից, երբ  Հեն րին, այդ պես էլ չի հաս կաց վում՝ 
զգա լով ըն կե րոջ հան դեպ Է դի ան տար բե րութ յու նը, թե ինչոր բան 
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կռա հե լով, պոռթ կում է՝ նրան մե ղադ րե լով ըն կե րոջ սպա նութ յան մեջ, 
և  այդ պոռթ կումն է, որ խո սում է նրա ան հանգս տութ յան, հուզ մուն քի 
մա սին: Ան վի ճե լի է, որ սա է պատմ ված քի հո գե բա նա կան կուլ մի նա
ցիան, ո րից հե տո դարձ յալ ա մեն ինչ հան դարտ վում ու նո րից իր խա
ղաղ հու նի մեջ է ընկ նում. Էդն ու Ար լի նը վերս տին ի րենց ընդ հատ ված 
զրույ ցին են վե րա դառ նում: Թ վում է՝ ինչոր կապ է ստեղծ վում  Հեն րիի 
ու Է դի՝ մի փոքր կաշ կանդ ված կնոջ՝  Մար ջիի միջև: Ա սես  Մար ջիին ևս 
 Փիթ  Բալ դո ւի նի մահն ա նակն կա լի է բե րել, և  վեր ջի նիս մա հը գաղտ նի 
միա վո րում է նրանց: Թ վում է, թե եր կուսն էլ զգում են այդ գաղտ նի
քը, և բ նա կա նա բար մա հից խույս տա լու հա մար նրանց հո գում այլ 
զգաց մունք ներ են նաև ա լիք վում՝ մա հից փա խուս տը դե պի սեր... Երբ 
Էդն ու նրա հյուր Ար լի նը դուրս են գա լիս տնից, սեն յա կում  Հեն րին ու 
 Մար ջին մնում են մե նակ: Այս պես է ա վարտ վում պատմ ված քը, ո րում 
թվում էր, թե ինչոր բան է կա տար վել, բայց  Կա րա պենցն այն պես է 
պատ մում, ա սես ո չինչ էլ չի պա տա հել... 

Կ յան քը ներ կա յաց նե լու պա տու մի այս ե ղա նակն ընդ հան րա պես 
20րդ  դա րի ա մե րիկ յան ար ձա կին բնո րոշ ոճ է, ո րով ստեղ ծա գոր
ծել են այն պի սի գրող ներ, ինչ պի սիք են Ան դեր սոնն ու  Քար վերն ու 
 Յեյթ սը: Ամ բող ջութ յամբ այդ ո ճով է գրված  Յեյթ սի պատմ վածք նե րի՝ 
« Մե նութ յան տասն մեկ տե սակ նե րը» շար քը, պատմ վածք ներ, ո րոն
ցում թվում է, թե ո չինչ չի կա տար վում կամ որ ևէ բան չի կա տար վում 
նրանց հա մար, ով քեր չեն փոր ձում հաս կա նալ, թե «ինչ է անց նում
դառ նում մարդ կանց», ինչ պես  Կա րա պենցն է ա սում, այ սինքն՝ հե րոս
նե րի մտքով: Ակ ներև է, որ «Ա մե րիկ յան շուրջ պար» շար քը, ինչ պես 
 Կա րա պենցն է նկա տում, պատ կե րում է «ա մե րի կեան հա սա րա կու
թեան ներ կայ ան կիրք ու ա նե րազ թմբի րը»1:

ГОАР СААКЯН - ОБРАЗ АМЕРИКАНСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ В ИСТОРИЯХ 
КАРАПЕНЦА - Сборник рассказов “Американский хоровод” представляет 
исключительно американскую реальность, хотя данным рассказам А. 
Карапенца более присуща драма человеческих взаимоотношений. В 
рассказах он фигурирует как психолог, наблюдающий извне, и представляет 
такие эпизоды, где герои посредством их слов, жестов или взгляда 
проявляют то, что творится в их внутреннем мире. Одновременно автор 
показывает, как они стараются с помощью слов или мыслей спрятать, а с 

1 Կարապենց Յ., Երկու աշխարհ. գրական փորձագրութիւններ, Մասաչուսեթս, 
1992, էջ 84:
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помощью жестов, мимики, а иногда – взгляда, намекнуть нам на то, что они 
действительно чувствуют. В честь мастерства писателя должны отметить, 
что А. Карапенц не пытается полностью раскрыть внутренний мир своих 
героев, наоборот прибегает к двусмыслице. Описывая их внутренний мир, 
автор представляет это в однозначном виде, а через объективный сказ он 
оставляет впечатление двусмыслицы, что особенно важно в том смысле, 
что даёт читателю возможность умственной работы – размышления  после 
чтения.

Ключевые слова – экзистенциалистские вопросы, семейный быт, 
американская реальность, человеческие взаимоотношения, ключевая роль, 
тема, автор, образ, внутренний мир, коллапс, эссе, приключение, рассказы, 
произведение, новелла

GOHAR SAHAKYAN - THE PORTRAYAL OF AMERICAN REALITY IN 
KARAPENTS’ STORIES - “American Circle Dance” short story collection depicts 
the American reality, regardless that Hakob Karapents’s stories are mostly 
about human relations drama. In his stories H. Karapents acts as a psychologist, 
observing from outside and depicting episodes in which heroes manifest what 
they have in their inner world through their speeches, gestures and look. 
Simultaneously the author shows how the heroes try either to conceal what they 
really feel through respective speeches and thoughts, or to hint at it through their 
gesture, face expression, and sometimes, look. However, we should also note, 
that H. Karapents skillfully avoid totally uncovering the inner world of his heroes, 
instead he resorts to ambiguity. Thus, unambiguously depicting the inner world 
of his heroes from one side, H. Karapents lefts an impression of ambiguousness 
through objective narration from the other side. This is especially important, 
because it gives a reader a chance to contemplate in the end of the reading.

Key words – existentialistic topics, family life, American reality, human 
relations, key role, topic, author, profile, inner world, collapse, essay, adventure, 
stories, work, novella
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ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան
գրականության ինստիտուտ

ԱՎԵՏԻՔ ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԸ ԵՎ ԱԶԳԱՅԻՆ 
ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՅՔԱՐԸ*

Բանալի բառեր  Հա մազ գա յին ցավ, հայ կա կան հարց, հայ րե նա սի րա
կան պոե զիա, ա զա տագ րա կան պայ քար, թուր քա կան բռնա տի րութ յուն, հայ 
ժո ղո վուրդ, ինք նա տի պ ասք, վի պասք, բա նաս տեղծ, ա զա տութ յուն, հայ դուկ, 
վի պերգ, վեպ, է պոս, ճա կա տա գիր

Հա րա զատ ժո ղովր դի ճա կա տագ րով մտա հոգ ված Ա վե տիք Ի սա
հակ յա նի հայ րե նա սի րա կան քնա րը որ քան ոգ ևո րող, նույն քան էլ 
ցա վա գին ե րանգ ներ ու նի. նրա տրտմութ յան խոր քում հա մազ գա յին 
ցա վի զգա ցո ղութ յունն է, ին չը գրո ղի կյան քի մշտա կան ու ղե կիցն է 
դար ձել: Բա նաս տեղ ծի փո թորկ ված հո գու տվայ տանք նե րի ու մշտա
բոր բոք սրտի տագ նապ նե րի վկա յութ յունն է նրա այս գրա ռու մը. «Այն
քան մեծ է հա յութ յան վիշտն ու տա ռա պան քը, այն քան ահ ռե լի է ու 
ա նօ րի նակ, որ մե ծութ յու նը չա փե լու հա մար տիե զեր քի ան հու նութ
յունն ու խո րութ յու նը պի տի առ նել, իսկ ահ ռե լիութ յան սար սափ նե րի 
հա մար ո րա կե լու բա ռա րան նե րում բա ռեր չկան. և  ոչ մի բա նաս տեղծ 
չի կա րող ար տա հայ տել, և միայն զգալ պի տի այն հաս կա նա լու հա
մար, իսկ զգա ցողն էլ չի կա րող այդ ապ րել, կմեռ նի այդ սար սափն 
զգա լով»:

Հայ կա կան հարցն ու Հայ դատն իր կյան քի գլխա վոր նպա տակ 
հա մա րող բա նաս տեղ ծը պա տա նի հա սա կից ծանր է տա նում ոչ 
միայն Արևմտ յան Հա յաս տա նում ստեղծ ված ի րա վի ճա կը, Սա սու
նում ու հա յաբ նակ մյուս բնա կա վայ րե րում ար յու նա խում թուր քե րի 
կազ մա կեր պած ան նա խա դեպ գա զա նութ յուն նե րը, այլև քա ջա կո րով 
ֆի դա յի նե րի նա հա տա կութ յու նը, ով քեր ի րենց մա հով փոր ձում էին 
պաշտ պա նել ազ գա կից նե րին և մո տեց նել բաղ ձա լի ա զա տութ յու նը: 

* Հոդվածն ընդունված է տպագրության  14.07.2020 թ.:
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Թ վում էր, թե թուր քա կան դա րա վոր լու ծը քայ քա յել էր հա յութ յան հո
գևորկա մա յին ու ժե րը և  ան զոր դարձ րել ա զա տագ րա կան պայ քա րի 
հա մար, սա կայն մեր ժո ղո վուր դը պար տա վոր էր ու արթ նա ցավ լե
թար գիա կան քնից: Այդ ընդվ զումն ա զա տութ յան, նախ նի նե րի հո ղի 
վրա ապ րե լու և գո յատ ևե լու, ինք նութ յան պահ պան ման հա մար կե
նաց ու մա հու պայ քար էր: «Ա զա տութ յու նը տրվում է այն ազ գե րին, 
ո րոնք ի րենց ա զա տութ յու նը սրով պաշտ պա նել գի տեն: Ա ռանց ար
յու նի ա զա տութ յուն չկա, որ պես ա ռանց զո հե րի փրկութ յուն»1, Րաֆ
ֆու ի մաս տուն այս խոս քե րը հա յութ յան հա մար բռունցք վե լու նոր 
ազ դակ դար ձան: Ա ռաս պե լա կան փյու նիկ թռչու նի նման վող ժո ղովր
դի համ բե րութ յան բա ժա կը լցվել էր. նա ազ գո վի ոտ քի էր կանգ նել և 
սուրբ կռիվ սկսել: 

Ֆի դա յա կան շար ժումն ինք նա պաշտ պա նա կան բնազդն արթ
նաց նող և բռ նութ յուն նե րի դեմ պայ քա րող ուժն էր, ո րը պի տի ա պա
ցու ցեր, որ միայն զեն քի դի մե լով հայն ապ րե լու իր ի րա վուն քը կա րող 
է պաշտ պա նել: « Հայ դու կի եր գեր», «Մասըմա մա նուկ», « Սաս մա 
Մ հեր» և «Ուս տա Կա րո» ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րով գրչի վար պե տը 
ոչ միայն յու րա տե սակ հար գան քի տուրք է մա տու ցում ա զա տագ
րա կան պայ քա րի դուրս ե կած խի զախ հայ դուկ նե րի և «խոր վեր քը 
սրտին ըն կած» ա նա նուն հե րոս նե րին, այլև թուր քա կան լծից հայ րե
նի քի ա զա տութ յան ու ղի ներ է նա խան շում:

Հայ ժո ղովր դի ազ գա յին ա զա տագ րա կան պայ քա րի թե ման ան
վերջ նոր զար գա ցում ներ է ու նե ցել բա նաս տեղ ծի ստեղ ծա գոր ծա կան 
կյան քի բո լոր փու լե րում: « Հայ դու կի եր գեր» շար քի բա նաս տեղ ծութ
յուն նե րը հա յի ան պար տե լի ո գու բարձ րա գույն ու չգե րա զանց ված 
արտահայտութ յուն են և հայ րե նա սի րա կան պոե զիա յի հիմ նա քա րե
րից կա րե լի է հա մա րել: Տե ղին է նկա տել, որ եր կու հիմ նա վոր պատ
ճառ կա, ո րոնք անկրկ նե լի ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներն ի րա պես դարձ
նում են թանկ ու ան փո խա րի նե լի: Նախ` ներ բող նե րը հե րո սաց ման 
ինք նա տիպ ասք են` նվիր ված ի րա կան հե րոս նե րին, ո րոն ցում Ի սա
հակ յա նը նո րո վի մո տե ցում է ցու ցա բե րել ազ գա յին եր ևույթ նե րին` 
ի րա կա նութ յու նը նրբո րեն միա ձու լե լով ա նի րա կա նին, ին չից հայ րե
նի քի սերն իս կա կան պաշ տա մուն քի է վե րած վել: Երկ րորդ` այս շար
քը քա ղա քա կան պայ քա րի զար թոն քի ար գա սիք է. բա նաս տեղ ծի 
անձ նա զոհ ու հայ րե նա սեր հե րոսն իր մեջ մարմ նա վո րում է հայ ժո

1 Րաֆֆի, Երկերի ժողովածու, հ. 9, Երևան, 1964, էջ 268:
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ղովր դի քա ջութ յու նը, ա րիութ յու նը, ըմ բոս տութ յու նը, ար ժա նա պատ
վութ յու նը, ա զա տութ յան գա ղա փա րին անմ նա ցորդ նվիր վա ծութ յու
նը. նրա միտ քը սևեռ ված է Հա յաս տա նի փրկութ յան ու ա զա տութ յան 
վեհ նպա տա կին: Ազ գա յին բա նաս տեղ ծը մե կու սի զրու ցում է ինքն իր 
հետ և սր տի ձայնն ու հո գու ճի չը լսե լի դարձ նում ա մեն քին` ի րենց 
ան հա տա կան և  ա նանձ նա կան յու րօ րի նա կութ յուն նե րով հա րուստ 
կեր պար նե րի մեջ դնե լով ժա մա նա կի շուն չը:

Ավ. Ի սա հակ յանն ա զա տագ րա կան պայ քա րը ժո ղովր դա կան բա
նահ յու սութ յու նից գի տակ ցա բար տե ղա փո խեց գե ղար վես տա կան 
գրա կա նութ յուն ու հայ քնա րեր գութ յան մեջ նոր էջ բա ցեց` գե ղար
վես տա կա նո րեն պատ կե րե լով ֆի դա յա կան հե րո սա մար տը: Նա կոչ 
է ա նում ազ գո վի միա վոր վել, մեկ բռունցք դառ նալ, դառ նալ հե ղեղ 
ու մահ սփռել, զար կել թշնա մուն, քայ լել գո յատև ման հա վեր ժութ
յան ճա նա պար հով, դի մադ րել և մարտն չել, կռվով ու զեն քով լու ծել 
հա յութ յան հար ցը: Բա նաս տեղ ծի հա մար ակն հայտ էր, որ ան հա
վա սար կռվում հա յը մե նակ էր մնա լու,որ ևէ եր կիր երբ ևէ չէր դառ նա 
մեր ժո ղովր դի ի րա վունք նե րի և  ար դա րութ յան պաշտ պա նը, ուս տի 
դի մում է գո յա մար տին զին վո րագր վե լու պատ րաստ «ա ռու ծի պես 
հայ ախպր տանց».  Մեկ սիրտ դառ նանք, բյուր սուր դառ նանք,// Ջար
դենք, փշրենք դուշ մը նին,// Ջա՛ն, տղե՛րք ջան, զար կենքզարկ վենք// 
Մերվա թա նի ու ղու րին:

 Ազ գի նվիր յալ ներն այն բա ցա ռիկ հե րոս ներն էին, ով քեր հայ րե նի
քի ա զա տութ յան հա մար պատ րաստ էին ինք նա զո հութ յան: Ն րանց 
նվիր ված ի սա հակ յա նա կան գողտ րիկ բա նաս տեղ ծութ յուն նե րում 
բյու րե ղա նում են ա մե նան վի րա կան պատ կե րա ցում նե րը մար դու 
էութ յան մա սին. դրանք լե ցուն են ան կեղ ծութ յամբ, սրտի ցա վով և 
դառ նութ յամբ, ո րով հետև ֆի դա յի նե րից շա տե րին բա նաս տեղծն 
ան ձամբ էր ճա նա չում, ուս տի վար պե տո րեն է կեր տում նրանց բա
նաս տեղ ծա կան դի ման կար նե րը: Հայ վրի ժա ռու նե րի, հայ րե նի քի հա
մար քա ջա բար նա հա տակ ված նե րի ար յան գույ նը նա վե րա ծեց գե
ղար վես տա կան պատ կեր նե րի: Ավ. Ի սա հակ յա նը հա վա տա ցած է, որ 
ժո ղովր դի փրկութ յան հա մար «ընկ նո ղի ար յու նը հուր կդառ նա դեռ 
մարտն չո ղի սրտում, ընկ նո ղի գե րեզ մա նը վերք կլի նի դեռ մարտն չո ղի 
սրտում»1, ո րով հետև նրանք սուրբ գոր ծի նա հա տակ ներ են: Ն րա հո

1 Նույն տեղում, էջ 236:
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գու աչ քը հա վա տով ու լույ սով է լե ցուն, ո րով հետև վստահ է, որ «խա
վա րը վեր ջում լույս պի տի դառ նա»1:

Հայ րե նի քի ա զա տութ յունն ու միաս նութ յու նը «ժայ ռի նման» 
ա մուր կանգ նած ա զա տա մար տի շե փո րա հա րի գերխն դիրն էր դար
ձել, այդ նպա տա կով նա զին վո րագր վել էր ազ գա յին ա զա տագ րա կան 
պայ քա րին` դառ նա լով այդ գա ղա փա րը ո գեշն չող ան հատ և  ի րա գոր
ծող ուժ: Բա նաս տեղ ծը գի տեր, որ նախ նի նե րից ժա ռան գած հայ րե նի 
հողն է միակ օր րա նը, որն իր գրկում մայ րա բար պա հում է ժո ղովր
դին: Հա յութ յան ցա վին ան տար բեր մարդ կանց «տիե զեր քի մեծ կյան
քին մաս նա կից ա նող» ժո ղո վուր դը հա զար նե րի  մեջ ցա վա լիո րեն մե
նակ է, բայց հա վա տա ցած է, որ փո թոր կա հույզ ա լիք նե րի պես դուրս 
հոր դած, միմ յանց ձեռքձեռ քի տված և սուրբ ծրագ րի ի րա կա նաց մա
նը լծված մար տիկ նե րը գի տակ ցում են` կռվի դաշ տում ար յուն է հեղ
վե լու, և  ի րենք զոհ վե լու են: Այդ միտ քը նրանց չի վհա տեց նում, ի րենց 
բռնած ճա նա պար հից ետ չի կանգ նեց նում. « Գի տե՜նք կռվի դաշտն է 
մեր առջև փռվե լու, թո՛ղ որ փռվի, և  ով որ մեզ նից ընկ նի ա պա գա յի 
մեր ա ներ ևույթ թշնա մու հար վա ծից, թո՛ղ ընկ նի, թո՛ղ որ կո րի նրա 
գե րեզ մա նը. չէ՞ որ մե րոն ցից կան դեռևսև մենք կանք, մենք միշտ 
կապ րինք ի րար սրտե րի մեջ... Մեր մարտն չող նե րի սրտում կլի նի մեր 
ըն կեր նե րի սուրբ գե րեզ մա նը»2: Ա զատ հայ րե նիք ու նե նա լը հայ դուկ
նե րի նվի րա կան ե րա զանքն էր, ով քեր կռվի դաշ տում, թե կուզ խոր 
վեր քը սրտին ու վի րա վոր ըն կած, բայց ի րա տես էին, հայ րե նի աշ
խար հը մտո վի տես նում էին ա զատ և  ա պա հով, որ տեղ «ար տում 
հովն է շընկ շըն կում», և «փայ լուն գե րան դին զըն գում է ա նուշ», հա
վա տա ցած էին, որ ի րենց թա փած ար յունն ան տե ղի չէր: Ար յունծո վի 
մեջ կռվող քա ջերն այդ պես էին մտա ծում թե՛ Սալ նո ձո րե րում, թե՛ Մ շո, 
թե՛ Բա սե նի դաշ տե րում:

Ավ. Ի սա հակ յանն ա զա տութ յան միակ ճա նա պար հը տես նում 
է հայ ժո ղովր դի միաս նա կան կամ քի և  ան պար տե լի ո գու մեջ: Այս 
տե սա կե տից « Վե՛ր կաց, ժո ղո վուրդ» բա նաս տեղ ծութ յու նը նրա լա
վա տե սութ յան ու հա վա տի լա վա գույն ար տա հայ տութ յունն է, ո րով
հետև ա զա տա մար տում մկրտված զին վո ր  ու նե ցող  ազգն ի րա վունք 
չու նի լռե լ և զայ րույ թը խեղ դե լ, երբ կրկին ամ պեր են կու տակ վում 
հայ րե նի քի գլխին, իսկ շուրջ բո լո րը դարձ յալ լցվում է ա զա տութ յու նը 

1 ԳԱԹ, ԱԻՖ, 109II, էջ 15:
2 «Գրականագիտական հանդես», 2006, Ա (Ե), էջ 236:
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խեղ դել ձգտող հոր դա նե րի մռնչյու նով: Համ բե րե լը հա վա սա րա զոր է 
ինքդ քեզ մահ վան դա տա պար տե լուն: Եվ  բա նաս տեղ ծը ժո ղովր դին 
թմբի րից արթ նա նա լու կոչ է ա նում մի ան գամ մեռ նել, քան հա զար 
ան գամ, լի նել «ա զատ, հզոր ինք նիշ խան»: Իր մտո րում նե րից մե
կում բա նաս տեղ ծը գի տակց ված մահ վան` ան մա հութ յան ճամ փորդ 
դառ նա լու մա սին սրտի թե լադ րան քով ան կեղ ծո րեն գրում է. «Գ նանք 
կռիվ, նրանք մեզ հետ են, մեր ա ռա ջը: Մեռ նենք և  ար ժա նի լի նենք 
նրանց հո գի նե րու հույ լի մեջ, աստ ղե րի մեջ ճախ րե լու, ա զատ, ա վե լի 
ա զատ, քան ին քը` ա զատ ար ծի վը: Մե ռե՛ք, մե ռե՛ք ու մի՛ զղջա ցեք. 
ա մե նա լավ, ա մե նա վեհ բա նը աշ խար հում զոհ վելն է, նվիր վե լը, նա
հա տակ վե լը սրբութ յուն նե րի հա մար»1: Ի սա հա կա նը գի տեր, որ գրա
կա նութ յունն այն ամ բիոնն էր, ո րը պետք է ար տա ցո լեր ծա վալ վող 
ա զա տագ րա կան պայ քա րը, եր ջա նիկ ա պա գա յի նվի րա կան ե րա զը` 
զարկ ված նե րի և զրկ ված նե րի բո ղո քի ձայ նը բարձ րաց նե լու, հայ րե
նի քի վիշտն ու տա ռա պան քը բարձ րա ձայ նե լու, ցա սումն ար տա հայ
տե լու, ժո ղովր դի անն կուն ո գին բարձր պա հե լու, հա մախմբ ված պայ
քա րի և  ըմ բոս տութ յան կոչ ա նե լու նպա տա կով:

Երբ զու գա հեռ ներ ենք անց կաց նում « Սաս նա ծռեր» է պո սի և 
Ավ. Ի սա հակ յա նի վի պաս քի միջև, ընդ հան րութ յուն ներն ակն հայտ 
են դառ նում: Թե՛ է պո սը, թե՛ վի պաս քը հայ ժո ղովր դի ազ գա յին ա զա
տագ րա կան պայ քա րի խնդիրն են բարձ րաց նում և մի նպա տակ 
հե տապն դում` բռնա պե տութ յան ա նարգ լծից հայ րե նի քի ա զա տա
գրու մ: « Փոքր Մ հե րի» ընտ րութ յու նը և մ շա կու մը պա տա հա կա նո րեն 
չի ար վել, ո րով հետև Մ հե րը սրտա մո տ  էր Ավ. Ի սա հակ յա նին, այն հե
րոսն էր, ո րը կա րող էր բա ցա հայտ մար տահ րա վեր նե տել դա րաշր
ջա նին և  ա նար դար ու ան տար բեր աշ խար հին: Կար ևո րե լով Մ հե րին 
և գտ նե լով, որ վեր ջինս Դավ թից ոչն չով պա կաս հե րոս չէ հայ ժո ղովր
դի հա մար, իր խտա ցում նե րից մե կում գրել է. «Մ հե րը կի սատ, ջարդ
ված հե րոս է, լի քը հա կա սութ յուն նե րով, եր ևի պետք է նո րա նոր վա
րիանտ ներ գտնել` լրաց նե լու այդ պա կա սը»: Մ հե րը կար ծես գրո ղի 
ե րա զած Գեր մար դը լի նի, որն օժտ ված է բնութ յունն ի րեն են թար կե լու 
գերբ նա կան ու ժով, սա կայն հե տա գա յում նա զգա լու է, որ ան կա րող 
է իր կամ քը թե լադ րել աշ խար հին, այն վե րա փո խել իր ու զած ձևով, 
բայց նաև չի կա րող հար մար վել աշ խար հի բիրտ օ րենք նե րին, ին չի 
գի տակ ցու մից հայ րե նի լեռ նե րի պես ծառս է լի նում ու փո թորկ վում է 
նրա էութ յու նը.

1 ԳԱԹ, ԱԻՖ, թիվ 7II, էջ 20:
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Հա վա տա րիմ մնա լով ազ գա յին է պո սի ո գուն` Ավ. Ի սա հակ յա նը 
ստեղ ծել է միան գա մայն ինք նու րույն ստեղ ծա գոր ծութ յուն` բա ցա հայ
տե լով հայ ժո ղովր դի կեն սա փի լի սո փա յութ յու նը, չար աշ խար հի կոր
ծան ման հան դեպ սե փա կան հա վա տը և հե րո սա կան ո գին: Մ հե րը 
վի պեր գի գա ղա փա րա կան բո վան դա կութ յու նը կրողն է, ներ կա յաց
նում է մեր ժո ղովր դի ոչ միայն փա ռա վոր անց յա լի կար ևոր ժա մա նա
կաշր ջա նը, այլև հա յին` իր խո հե րով ու ե րա զանք նե րով, աշ խար հըն
կա լու մով և  ա ռողջ դա տո ղութ յամբ, իսկ այ նու հետև կար ծես կան խա
տե սում է նրա ա պա գան. Նա պի տի դառ նա մեր աշ խար հին տեր, // 
Ով զեր կաթն իշ խե` իշ խանն է մար դուս: Ն րա ման կութ յունն ինչոր 
տեղ նման է Դավ թի ման կութ յա նը, եր կուսն էլ դյու ցազ նա կան ու ժի 
տեր էին, միա միտ ու բա րի: Երբ Ան տո կա բա շեն Սաս մա փա րա խի 
վրա է գլոր վում հսկա ժայ ռա բե կո րը, Մ հե րը թի կուն քը դեմ է ա նում, 
և քա րը մնում է փա րա խի գլխին: Տա րո նից անց նե լիս` Մ հե րը վա րա
րած գե տի մեջ է գցում մի հսկա ժայռ, այն բա ժա նե լով եր կու մա սի` 
հե ղե ղու մից փրկե լով գյու ղերն ու դաշ տե րը: Մեծ Մ հե րի մահ վա նից հե
տո քե ռին` Թ ևա Թո րո սը, բաց է ա նում նրա աչ քե րը` բա ցա հայ տե լով 
ի րո ղութ յու նը ճիշտ այն պես, ինչ պես ար տա տեր պա ռա վը` Դավ թին: 
Լ սե լով հո րից ժա ռան գութ յուն մնա ցած հարս տութ յան, հուրհրե ղեն 
ձիու և Թուր Կայ ծա կիի մա սին` « Ջո ջանց խե լա ռը» վե րա դառ նում է 
Սա սուն, ընդ հար վում հո րեղ բոր` Ճնճ ղա փո րի կի հետ` ար ժա նա նա
լով նրա մա հա կի հար վա ծին և  ա նեծ քին. Ա նիծ վի էն մարդ, որ մեծ
սիրտ որ բին // Թ ևի տակ առ նի ի վեր աշ խար հին:

Մ հերն ինչոր չա փով շրջա պա տից կտրված ան հատ է և թեև Ավ. 
Ի սա հակ յա նի նման մեծ ե րա զող է, բայց մարդ կանց լավ չի ճա նա
չում: Ա պա վի նե լով սե փա կան բազ կի զո րութ յա նը` նա կար ծում է, թե 
միայն ցան կութ յու նը բա վա կան է, որ պես զի ի րա գոր ծի սրտի ու զա ծը: 
Հս կան չի գի տակ ցում, որ ժո ղո վուր դը դեռևս պատ րաստ չէ ըն դու նել 
մե կին, ով ան կա րե լին ու ան հա վա նա կա նը կա րե լի և հ նա րա վոր կա
րող է դարձ նել մի զար կով և միան գա մից փո խել աշ խար հում գոր ծող 
կարգ ու կա նո նը: Երկ րի տե րե րին պա տե րազմ հայ տա րա րած Մ հե րը 
հագ նում է Դավ թի զենքն ու զրա հը, ձեռքն առ նում Թուր Կայ ծա կին, 
հեծ նում հոր հրե ղեն ձին` Քուռ կիկ Ջա լա լին և Սաս մա Ա թոռ քա ղա քի 
կենտ րո նում կրակ ված սրտով կոչ է ա նում սա սուն ցի նե րին` զին վե լու, 
իր հետ գնա լու, ար դա րութ յու նը վե րա կանգ նե լու և  աշ խար հին ռամ
կութ յուն բե րե լու:
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Հա սա րա կութ յունն ի րա պես պատ րաստ չէր հան դուր ժել Մ հե
րին, նրա խոս քը քա մահ րան քով է ըն դու նում, մինչ դեռ ժո ղո վուրդն 
այն պա րարտ հողն է, ո րից, բա րեն պաստ հան գա մանք նե րի պա րա
գա յում, ա ռատ բեր քի ակն կա լիք ան պայ ման կա րե լի է ու նե նալ: Ժո
ղո վուր դը հե րո սի հա մար հու սա լի և  ան խախտ հե նա րան կա րող էր 
դառ նալ, բայց ա ռանց այդ նե ցու կի կռվի դաշտ դուրս ե կած դյու ցազն 
Մ հե րին խո րը հիաս թա փութ յուն էր սպաս վում: Ակ ներև է, որ ժո ղո
վուրդ, ա սել է թե` հայ րե նի հո ղը, երկմ տում է, դեռևս չի հա վա տում 
ու վստա հում հե րո սին, ո րով հետև այն աս տի ճան հա սու նա ցած չէր, 
որ բռուցք վեր ի րեն հարս տա հա րող նե րի դեմ: Ինք նա գի տակ ցութ յան 
գա լու հա մար նրան ժա մա նակ էր պետք: Հո ղը ոչ միայն ե րե րում է 
նրա ոտ քե րի տակ, այլև պատ րաստ չէ տա նե լու հսկա յի ծան րութ յու
նը, և ն րան այլ բան չէր մնում ա նե լու, քան, հիաս թափ ված իր ժո ղովր
դից, ծնող նե րի խորհր դով փակ վել Ագ ռա վու քա րում` «հո գին ա կան
ջին ու ա կան ջը` ռամ կի կան չին» և  այն տեղ մնալ այն քան ժա մա նակ, 
քա նի դեռ մար դիկ չեն գի տակ ցի, որ ա ռանց ու ժեղ ան հա տի ա ռաջ
նոր դութ յան չեն կա րող չա րի դեմ պայ քա րում հաղ թա նակ ակն կա լել, 
որ ի րա կան Գեր մար դի պա հանջ ու նեն, ով կա րող է ի րենց խոս քը լսել, 
ցավն ու հոգ սը թեթ ևաց նել և  աշ խար հում ռամ կի օ րենք ու ի րա վունք 
հաս տա տել: 

Բա նաս տեղ ծը հա մոզ ված է, որ ժո ղո վուրդ նե րին պի տի ա ռաջ նոր
դեն հե րոս ան հատ նե րը, ո րոնք մարմ նա վո րում են ի րենց ազ գի հո
գե կան, բա րո յա կան ու մտա վոր ողջ նե րու ժը, ին չի շնոր հիվ ի զո րու 
են գլխա վո րե լու ժո ղովր դի հե րո սա կան պայ քա րը հա նուն գլխա վոր 
«ի դեալնպա տա կի», որն է` հայ րե նի քի ա զա տագ րու մը բռնա կա
լի լծից: «Ուս տա Կա րոն» իր կա ռուց ված քով և բո վան դա կութ յամբ, 
բնա կա նի ու ի դեա լա կա նի զու գադ րութ յամբ նո րութ յուն է հայ վե պի 
պատ մութ յան մեջ և  է պի կա կան շնչով կերտ ված լայ նակ տավ ստեղ
ծա գոր ծութ յուն է, որ տեղ միահ յուս ված են մեր ժո ղովր դի անց յալն ու 
ներ կան, սո ցիա լա կան, քա ղա քա կան, տնտե սա կան և հոգ ևոր կյան
քի ըմբռ նում նե րը, կեն ցա ղը, ա վան դույթ նե րը, ա զա տագ րա կան պայ
քա րի ան մահ ո գին:

Վե պում գրո ղը մարմ նա վո րել է հայ ժո ղովր դի հո գե կերտ ված քի 
և  ազ գա յին բնա վո րութ յան ինք նա տիպ գծե րը, ո րոնք ձևա վո րում են 
մեր ազ գի մար դա սի րութ յու նը, տո կու նութ յու նը, ինչ պես նաև ա զա
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տութ յան, խա ղա ղութ յան ու ժո ղո վուրդ նե րի բա րե կա մութ յան մա սին 
հե ղի նա կի ե րա զանք նե րը: Հե տա գա տա րի նե րին Ավ. Ի սա հակ յա նի 
միտքն ան վերջ սևեռ ված է ե ղել վեպն ա վար տին հասց նե լու, այն հիմ
նո վին վե րա կա ռու ցե լու խնդրի վրա, ին չի մա սին վկա յում են թե՛ նա
մակ նե րը, թե՛ այն մե ծա ծա վալ նյու թը, ո րը կու տակ վել է ստեղ ծա գոր
ծութ յան վրա աշ խա տե լու քա ռա սուն յոթ տա րի նե րի ըն թաց քում: Նա 
մի նպա տակ էր հե տապն դում` ստեղ ծել ձևով և բո վան դա կութ յամբ 
ազ գա յին ինք նա տիպ է պոս, ո րը մինչ այդ հա վա սա րը չէր ու նե ցել ու 
չէր ու նե նա լու: «Ուս տա Կա րո» վե պը մեր գրա կա նութ յան մեջ միան
գա մայն նո րութ յուն էր, ա վե լին, ազ գի հա մար օր հա սա կան ծանր օ րե
րին «հի շո ղութ յան կորս տով» տա ռա պող ան տար բեր և  ան հոգ մարդ
կանց հա մար տագ նա պի կոչ նակ էր: Հայ ժո ղովր դի մար տի րո սութ
յու նը ցնցում է հե ղի նա կի զգա յուն հո գին: Վե պի պատ մա կան հեն քը 
հա միդ յան ար յու նա լի բռնա պե տութ յան տա րի նե րի մղձա վան ջա յին 
ի րա կա նութ յունն է: Գ րո ղի ցան կութ յու նը մեկն է` հա մախմ բել ազ գի 
ճա կա տագ րով մտա հոգ ված բո լոր ու ժե րին, ո րով հետև վտան գի տակ 
էին նաև նրանք, նրանց ֆի զի կա կան և հոգ ևոր գո յութ յու նը: 

«Ուս տա Կա րո»ն խո հա փի լի սո փա յա կան ստեղ ծա գոր ծութ յուն է, 
ուր հայ ժո ղովր դի կյան քը պատ կեր ված է պատ մա կան զար գաց ման 
կոնկ րետ ժա մա նա կա հատ վա ծում, ըն թաց քի մեջ: Գ րո ղի գա ղա փա
րա կիր նե րը հատ կա պես երկ րորդ տար բե րա կում Ուս տա Կա րոն և 
Օր թե Հա րութն են, ո րոնց հո գե բա նութ յու նը ներ կա յաց վում է լա վա
տե սի և  ի րա տե սի տե սանկ յու նից: Ի դեմս նրանց դժվար չէ ճա նա
չել Ավ. Ի սա հակ յա նին` իր խո հե րով և հույ զե րով, դե պի աշ խարհն ու 
մար դիկ ու նե ցած վե րա բեր մուն քով: Կա րոն աշ խար հին, ի րե րին և  
երևույթ նե րին նա յում է լա վա տե սո րեն, ա մեն ին չի մեջ լու սա վոր կետ 
է տես նում, իսկ ի րա տես Հա րու թը կյան քը տես նում է այն պի սին, ինչ
պի սին ի րա կա նում կա: 

Միմ յանց լրաց նող Կա րոն էլ, Հա րութն էլ ե րազ նե րով են ապ րում, 
միայն այն տար բե րութ յամբ, որ ա ռա ջինն ի րա կա նութ յու նը ե րա զա
յին է դար ձում, գե ղեց կաց նում և  ըն դու նում, իսկ երկ րորդն ի րա կա
նութ յու նը ժխտում է, մեր ժում, ապ րում է իր ե րազ նե րի մեջ` մո ռա նա
լու հա մար չա րը, և գի տակ ցում է, որ ե րազ նե րն  իր գլխում են և կի րա
կա նա նան միայն այն ժա մա նակ, երբ ինքն աստ ված դառ նա ու նոր 
աշ խարհ ստեղ ծի: Կա րո յի ող բեր գութ յան լուրն առ նե լով` Հա րու թը 
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շտա պում է սփո փել ըն կե րո ջը, վերս տին հա վաս տե լով իր կար ծիքն 
աշ խար հի ու նայ նութ յան մա սին: Նա այդ պես մտա ծե լու ի րա վունք ու
ներ, ո րով հետև ե րա զում էր եր ջան կութ յուն զգալ կրծքի տակ, բայց 
գորշ ի րա կա նութ յունն ու աշ խարհն ան վերջ խո ցում են նրա նրբազ
գաց սիրտն ու հո գին: 

«Ուս տա Կա րո» վե պն Ավ. Ի սա հակ յա նի գերն պա տակն է, ո րով
հետև այն նե րա ռում է մեր ժո ղովր դի պատ մութ յան դա րա կազ միկ մի 
ժա մա նա կա հատ վա ծի անդ րա դար ձի մա սին հե ղի նա կի մտա հո գութ
յուն նե րը, փի լի սո փա յա կան խորհր դա ծութ յուն ներն ու խո րի մաստ 
մտո րում նե րը:

Անի Ղազարյան  հետաքրքրության ոլորտը հայ նոր գրականության 
պատմության հարցերն են: Հեղինակ է տասնյակ գիտական հոդվածների:

АНИ КАЗАРЯН - АВЕТИК ИСААКЯН И НАЦИОНАЛЬНО-
ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ БОРЬБА  Армяне никогда не теряли стремления 
к суверенитету и мечты о независимой стране, несмотря на постоянные 
политические, национальные и религиозные преследования. В «Песнях 
Гайдука», «Масиса манук», «Сасма Мгер», «Уста Каро» автор отдает 
дань уважения отважным армянам и анонимным героям, которые 
были неотъемлемой частью освободительной борьбы, намечая пути 
освобождения Родины от турецкого ига.

Тема национальноосвободительной войны армянского народа всегда  
получала новое развитие на всех этапах творческой жизни поэта, что 
заставило его искать, искать и находить героя своей мечты, Сверхчеловека, 
который смог бы решить вопрос о свободе и спасение армянского народа.

Ключевые слова: Национальная боль, Армянский вопрос, 
Патриотическая поэзия, Освободительная борьба, турецкая диктатура, 
армянский народ, оригинальный рассказ, роман, поэзия, поэт, свобода, 
гайдук, эпос, судьба.
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ANI GHAZARYAN - AVETIQ ISAHAKYAN AND THE NATIONAL LIBERATION 
STRUGGLE - Armenians have never lost their desire for sovereignty and  dream of 
having an independent country, despite constant political, national and religious 
persecution. In “Hayduk songs”, “Manuk”, “SasmaMher”, “UstaKaro” the author 
pays tribute to the brave Armenians and anonymous heros who were inseparable 
part of liberation struggle, outlining the ways of freedom of the homeland from 
the Turkish yoke.

The theme of the national liberation war of the Armenian people has recently 
had new developments in all stages of the poet’s creative life, which forced him 
to search, seek and find his dream hero, Superman, who would be able to solve 
the issue of freedom and salvation of the Armenian people.

Key words: National pain, Armenian Question, Patriotic poetry, Liberation 
Struggle, turkish dictatorship, Armenian nation, original story, novel, poetry, poet, 
Freedom, Hayduk, epic, destiny.
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ՔՆՆԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
ԵՎԱ ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ, բ.գ.թ.

ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան
գրականության ինստիտուտ

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ 1910-ԱԿԱՆ ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ 
ՔՆՆԱԴԱՏԱԿԱՆ ՄՏՔԻ ՄԻ ՔԱՆԻ 

ՀԱՐՑԱԴՐՈՒՄՆԵՐ*
Բա նա լի բա ռեր.  հայ գրա կա նա գի տութ յուն, քննա դա տութ յուն, մե թո

դա կան սկզբունք ներ, գե ղա գի տա կան հա յե ցա կարգ, բա նա վե ճեր, Լեո, Հ. 
Թու ման յան, Վ. Տեր յան, մարք սիստ քննա դատ ներ, նոր չա փա նիշ ներ, ար ժեք
նե րի վե րագ նա հա տում

1910ա կան թվա կան նե րի գրաքն նա դա տա կան մտքի նոր ու բազ
մա կող մա նի խմո րում նե րը հա ճախ են ե ղել հայ գրա կա նա գի տութ յան 
հե տաքրք րութ յուն նե րի ծի րում: Քն նա դա տա կան մտքի պատ մութ
յամբ զբաղ վող ե րախ տա վոր նե րը հնա րա վոր ման րա մաս նութ յամբ 
և հա մա կող մա նիո րեն ներ կա յաց րել են XX դա րասկզ բին ձևա վոր
ված մի շարք ուղ ղութ յուն նե րի (գե ղար վես տա կան, սո ցիո լո գիա կան, 
հո գե բա նա կան, մարք սիս տա կան և  այլն) էա կան հատ կա նիշ նե րը 
և դ րանց հետ ևորդ նե րի՝ գե ղար վես տա կան գրա կա նութ յու նը գնա
հա տե լու չա փո րո շիչ նե րը, մե թո դա կան սկզբունք նե րը, աշ խար հա
յաց քա յին տար բե րութ յուն նե րը: Ուս տի նպա տակ չենք դրել անդ րա
դառ նա լու այդ շրջա նում հան դես ե կած բո լոր քննա դատ նե րին: Դա ոչ 
միայն անհ նար է, այլև ա նի մաստ. մեր խնդիրն է ամ փոփ վեր լու ծութ
յամբ ընդ հա նուր հա յացք նե տել նշված ժա մա նա կա հատ վա ծի քննա
դա տա կան մտքի բազ մա տարր շար ժըն թա ցին և  որ սա լով մի քա նի 
էա կան ուր վագ ծեր՝ այդ հա մա պատ կե րում ներ կա յաց նել Թու ման յա
նի ար վես տի գնա հատ ման՝ ու շադ րութ յան և քն նութ յան ար ժա նի չա
փա նիշ նե րը, ըն կալ ման հիմ նա կան մի տում նե րը՝ տեղտեղ փոր ձե լով 
մեր օ րե րի գե ղար վես տա կան գի տակ ցութ յան դի տա կե տից ի մաս տա
վո րել բարձ րաց ված ո րոշ խնդիր ներ: 

* Հոդվածն ընդունված է տպագրության  18.08.2020 թ.:
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1910ա կան թվա կան նե րին քննա դա տութ յու նը խու զար կու հա
յաց քով փոր ձում է նաև եվ րո պա կան գրա կա նա գի տութ յան հա մա
տեքս տում գնա հա տութ յան խոսք ա սել հայ գե ղար վես տա կան գրա
կա նութ յան ար ժեք նե րի մա սին: Ու սում նա սիր վում, քննա դատ վում, 
արժ ևոր վում և վե րարժ ևոր վում են հին ու նոր հե ղի նակ ներ, լու սա
բան վում են գե ղար վես տա կան տար բեր ուղ ղութ յուն ներ և հար ցեր: 
Գ րա կան քննա դա տութ յան աշ խար հա յաց քա յին, գա ղա փա րա կան, 
գե ղա գի տա կան հա յե ցա կար գա յին ո րո նում նե րը դառ նում են ա վե
լի ի րա տե սա կան. հա մե նայն դեպս ինք նա գի տակց ման և  ինք նար
ժևոր ման տա րե րա յին ըն թաց քը աս տի ճա նա բար կա նո նա վոր վում 
ու հստա կեց վում է: Քն նա դա տութ յունն աչ քի է ընկ նում գե ղա գի
տա կան մտա ծո ղութ յան և գե ղար վես տի արժ ևոր ման մե թոդ նե րի 
ա ռա վել լայ նա հա յե ցութ յամբ, որ դրսևոր վում է տա րա մա կար դակ 
բա նա վե ճե րում, պար բե րա կան նե րում տպագր ված հոդ ված նե րում, 
բազ մաբ նույթ ժո ղո վա ծու նե րում, ու սում նա սի րութ յուն նե րում: Աս
պա րե զում գոր ծող քննա դատ նե րը ա ռա վել լրջո րեն ու պա տաս խա
նատ վութ յամբ են մո տե նում այս կամ այն հե ղի նա կին, փոր ձում եր
կե րի քննութ յու նը կա տա րել գե ղար վես տի ի րա կան շա հե րից բխող 
օբ յեկ տիվ չա փա նիշ նե րով: Եր կե րի արժ ևո րու մը ի րա կա նաց վում է ոչ 
միայն ազ գա յին կյան քի տե ղա շար ժե րի, այլև գրա կա նութ յան և  ար
վես տի հա մաշ խար հա յին պա հանջ նե րի տե սանկ յու նից: «Այդ հո ղի 
վրա էր, գրում է Է. Ջր բաշ յա նը, որ քննա դա տութ յան նոր սերն դի մի 
շարք ներ կա յա ցու ցիչ ներ ան խու սա փե լի հա կադ րութ յան մեջ մտան 
նա խորդ շրջա նի գե ղա գի տա կան ըմբռ նում նե րի և  ա ռա ջին հեր թին՝ 
Լեո յի աշ խա տութ յան դրույթ նե րի ու կոնկ րետ գնա հա տա կան նե րի 
հետ: Ցան կա նա լով հայ գրա կա նութ յան ար ժեք նե րը դի տել և գ նա հա
տել մեծ ար վես տի չա փա նիշ նե րով, նրանք, բնա կա նա բար, պետք է 
մեր ժեին նա խըն թաց շրջա նի քննա դա տութ յան մեջ տի րա պե տող հին 
սկզբունք նե րը...»1: 

Կուլ տուրպատ մա կան դպրո ցը դեռ պահ պա նում էր իր ազ դե
ցութ յու նը: Հո սան քի ա մե նա վառ ար տա հայ տութ յու նը մնում էր Լեո յի 
« Ռու սա հա յոց գրա կա նութ յու նը»: Ն րա գե ղա գի տա կան հա յացք նե
րը, գրա կա նութ յան և կ յան քի փո խա դարձ կա պի, գրա կա նութ յան 
հա սա րա կա կան դե րի մա սին հիմ նադ րույթ նե րը տի րա պե տող էին 
դա րասկզ բի ո րոշ քննա դատ նե րի հա յացք նե րում: 1903 թ. հե տո այդ 

1 Հայ նոր գրականության պատմություն, հ. 5,Երևան, 1979, էջ 139:
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դրույթ ներն ար դեն շրջա նառ վում էին՝ են թարկ վե լով տա րա տե սակ 
գնա հա տա կան նե րի, սա կայն 1910ա կան նե րին ազ գա յինհա սա րա
կա կան օգ տա կա րութ յան գա ղա փա րը դառ նում է քննութ յան ա ռա վել 
լուրջ նյութ: Քն նա դատ նե րի նոր սե րուն դը բո լոր պա տեհ ա ռիթ նե րով 
անդ րա դառ նում է դրանց՝ ան պայ մա նո րեն հա կադ րե լով գե ղար վես
տի գնա հատ ման ի րենց չա փա նիշ նե րին: Ի հայտ է գա լիս նաև գրաքն
նա դա տա կան մտքի զար գաց ման ան հա մա չա փութ յուն. տար բեր հո
սանք ներ գե ղար վես տա կան եր կե րի քննութ յունն ի րա կա նաց նում են 
ի րենց դա վա նած «օ րենք նե րով»: Այ նո ւա մե նայ նիվ, հիշ յալ ժա մա նա
կաշր ջա նում ա ռա վել աչ քի ընկ նող գրաքն նա դատ նե րը (Ն. Աղ բալ յան, 
Թ. Ավ դալ բեգ յան, Ա. Տեր տեր յան, Ց. Խան զադ յան, Պ. Մա կինց յան, Ս. 
Հա կոբ յան, Ա. Կա րին յան, Հ. Սուր խաթ յան և  ու րիշ ներ), ա ռանձ նա
նա լով ի րենց հա սա րա կա կան և գե ղա գի տա կան դիր քո րոշ մամբ, եր
բեմն էլ խիստ հա կա դիր տե սա կետ նե րով, միա վոր վում են կար ևոր ու 
ընդ հա նուր մի սկզբուն քի շուրջ. բո լո րը ա ռաջ նորդ վում են գե ղար վես
տին ազն վո րեն ծա ռա յե լու մղու մով և  այս կամ այն հե ղի նա կին կամ 
նրա ստեղ ծա գոր ծութ յու նը գնա հա տե լիս աշ խա տում էին հրա ժար վել 
սուբ յեկ տիվ, նեղ ու միա կող մա նի դիր քո րո շու մից և հ նա րա վո րինս 
արժ ևո րում ար վես տի ա ռա վել մեծ չա փա նիշ նե րով: 

« Սո ցիո լո գիա կան քննա դա տութ յան» ներ կա յա ցու ցիչ նե րը գրա
կան եր կի վեր լու ծութ յան հիմ քում դնում են դա սա կար գա յին հա րա
բե րութ յուն նե րը: Սա կայն սկզբուն քա յին այս ե լա կե տը չի միա վո րում 
տար բեր կու սակ ցութ յուն նե րի պատ կա նող քննա դատ նե րի գնա հատ
ման չա փա նիշ նե րը: Եր բեմն դրանք հաս նում են ծայ րա հե ղութ յան, 
հա կադր վում միմ յանց: Օ րի նակ՝ մարք սիստ քննա դատ Ա. Կա րին
յանն ա ռա ջադ րում է ռեա լիզ մի պա հան ջը, գե ղար վես տա կան եր կե րը 
գնա հա տում այն կան խադ րույ թով, թե որ քան ճշմար տա ցի ու պատ
կե րա վոր է ներ կա յաց ված կյան քը և  որ քան հա ջող է այն ծա ռա յում 
ժո ղովր դի, հե ղա փո խա կան պրո լե տա րիա տի շա հե րին: Կա րին յա նը 
գե ղար վես տի քննութ յան մեջ կար ևո րում է ստեղ ծա գոր ծո ղի աշ խար
հա յաց քը, սկզբունք նե րը, հա սա րա կա կան ո°ր խա վի շա հե րը պաշտ
պա նե լը, պատ կե րա կերտ ման ար վես տը և  այլն: Այս տե սանկ յու նից էլ 
նա անդ րա դառ նում է ժա մա նա կի գրող նե րին ու բա նաս տեղծ նե րին՝ 
Շիր վան զա դե, Վրթ. Փա փազ յան, Վ. Տեր յան, Սի րա ման թո, Հ. Հա կոբ
յան և  ու րիշ ներ: 
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Գ րա կա նութ յա նը դա սա կար գա յին ո րո շա կի չա փա նիշ ներ ա ռա
ջադ րե լով՝ Կա րին յա նը, սա կայն, չի ըն դու նում գրա կան եր կի վեր լու
ծութ յան «գռե հիկ քա ղա քա ցիա կան» մե թո դը. «Դժ վար է, անհ նա րին է, 
ի հար կե, գտնել դա սա կար գա յին հա սա րա կութ յան մեջ բա նաս տեղծ, 
ո րի ար տադ րութ յուն նե րի մեջ դա սա կար գա յին աշ խար հա յաց քի ո րոշ 
հետ քեր, ազ դե ցութ յուն չլի նեն, բայց այդ ի րա վա ցի դրութ յու նից չպի
տի եզ րա կաց նել, որ գե ղար վես տի բո լոր գոր ծիչ նե րը պի տի նետ վեն 
զա նա զան նեղ վան դակ ներ և զար դար վեն ո րոշ մակ դիր նե րով»1: Այս 
տե սանկ յու նից էլ նա քննա դա տում է Բ. Իշ խան յա նի «Աշ խա տան քի և  
աշ խա տա վո րի գա ղա փա րը Ա դա Նեգ րիի, Հ. Հա կոբ յա նի և Շ. Կուր
ղին յա նի բա նաս տեղ ծութ յուն նե րի մեջ» ու սում նա սի րութ յան քննա
կան մեկ նութ յուն ներն ու հա յացք նե րը:

« Գե ղար վես տա կան գրա կա նութ յան քննա դա տութ յու նը մեզ 
մոտ» ստվա րա ծա վալ հոդ վա ծում Կա րին յանն ա ռա ջադ րում է քննա
դա տին ներ կա յաց վող պա հանջ ներ. ըն դու նե լով հան դերձ սուբ յեկ տիվ 
մո տեց ման ան խու սա փե լիութ յու նը՝ մատ նան շում է մե թո դա կան մի 
քա նի կա նոն ներ, ո րոնք, ըստ նրա, պար տա դիր են բո լո րի հա մար. 
«Քն նա դա տը բա ցի լավ և խոր ծա նո թութ յու նից իր քննա դա տութ յան 
օբ յեկ տի հետ՝ պետք է պարզ ո րո շի իր քննա դա տութ յան սահ ման նե
րը, ո րո շի օբ յեկ տի այն կող մը, ո րի վեր լու ծութ յու նը, քննութ յու նը նա 
ցան կա նում է տալ: Նա չպի տի շփո թի հե ղի նա կի ստեղ ծա գոր ծութ յան 
տար բեր կող մե րը»2: 

Ա. Կա րին յա նը մեր ժում է Լեո յի օգ տա կա րութ յան գա ղա փա րը, 
«նախ քա ղա քա ցի, ա պա պոետ» կար գա խո սը, ո րոնք սահ մա նա փա
կում ու կա ղա պա րում են գե ղար վես տի հնա րա վոր թռիչք նե րը, ստեղ
ծա գոր ծող ան հատ նե րի հույ զե րի ու զգաց մունք նե րի ճշմա րիտ ապ
րում նե րը: Կա րին յա նը հայ տա րա րում է, որ հե ղի նա կի գե ղար վես տա
կան հատ կութ յուն նե րը քննե լիս նրան չպետք է մո տե նալ «մեր «հա
սա րա կա կանքա ղա քա ցիա կան» պատ վեր նե րով և պա հանջ նե րով»3: 
Նա ա ռաջ է քա շում այն դրույ թը, որ հե ղի նա կի գրի չը գնա հա տե լիս 
պետք է կար ևո րել ոչ միայն նրա քա ղա քա ցիա կան, հա սա րա կա կան, 
այլև գե ղար վես տա կան կող մը: Կա րին յա նը քննում է Բ. Իշ խան յա նի՝ 
Շ. Կուր ղին յա նի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի գնա հատ ման չա փա նիշ նե

1 «Նոր խոսք» (Բաքու), 1911,   12, էջ 7071:
2 «Մշակ» (Թիֆլիս), 16. VII. 1910:
3 Նույն տեղում:
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րը՝ մեր ժե լով բա նաս տեղ ծու հու մե ծութ յու նը պրո լե տա րա կան եր գիչ 
լի նե լու փաս տով պայ մա նա վո րե լը: Քն նա դատն ի րա վա ցիո րեն պա
հան ջում է հիմ նա վո րել Կուր ղին յա նի՝ «խո շոր պոե տի սա» կո չու մը, 
մատ նան շել գե ղար վես տա կան այն հատ կութ յուն նե րը, ո րոնք ի րա
պես նրան դարձ նում են մեծ և  այլն: «Ե թե մենք մի որ ևէ պոե տի կմե
ծա րենք, կգո վենք միայն նրա հա մար, որ նա ծա ռա յեց նում է իր գրի չը 
քա ղա քա ցիա կան շա հե րին, գրում է Կա րին յա նը, այդ նշա նա կում է, 
թե մենք ար հա մար հում ենք գե ղար վես տա կան կող մը կամ տե ղե կութ
յուն չու նենք նրա գո յութ յան մա սին»1:

Ար վես տի օգ տա կա րութ յան պար զու նակ գոր ծա ռույթ նե րը կա
րևո րում է նաև պատ մա կանսո ցիո լո գիա կան ուղ ղութ յան հետ ևորդ 
Հ. Սո լով յա նը: «Քն նա դա տա կան տե սութ յուն ներ. ժա մա նա կա կից 
հայ քնա րեր գութ յան փի լի սո փա յութ յու նը» ու սում նա սի րութ յան մեջ 
նա հաս տա տում է այն ար տա ռոց դրույ թը, ըստ ո րի՝ հա սա րա կութ
յան զար գաց ման հե ռան կա րը կապ ված է պրո լե տա րիա տի պայ քա րի 
հետ, և գե ղար վես տա կան այն գոր ծե րը, ո րոնք այդ պայ քա րի ան մի
ջա կան ար տա հայ տութ յուն նե րը չեն, ժա մա նա կավ րեպ են և սահ մա
նա փակ: Այս տրա մա բա նութ յամբ էլ նա մո տե նում է Հ. Հով հան նիս յա
նի, Հ. Թու ման յա նի, Ավ. Ի սա հակ յա նի, Վ. Տեր յա նի և  այլ հե ղի նակ նե րի 
եր կե րին: Հաս կա նա լի պատ ճառ նե րով բարձր է գնա հատ վում միայն 
Հ. Հա կոբ յա նը:

Մարք սիստ քննա դատ նե րից Թ. Ավ դալ բեգ յա նը սո ցիալտնտե
սա կան հա րա բե րութ յուն նե րի ե լա կե տից է մեկ նա բա նում ու վեր լու
ծում գրա կա նութ յան եր կը: Դեռևս 1909 թ. քննա դա տը « Գե ղար վեստ» 
հան դե սում տպագ րում է « Մի ջա վայ րի թեո րիան» հոդ վա ծը՝ նվիր ված 
գրա կա նութ յան ու քննա դա տութ յան մե թո դա բա նա կան հար ցե րին: 
Ըստ քննա դա տի՝ գե ղար վես տա կան գրա կա նութ յու նը հա սա րա կա
կան կյան քի եր ևույթ նե րից է, որ ուղ ղա կիո րեն առնչ վում է հա սա րա
կութ յան զար գաց մա նը, և պետք է քննութ յան են թարկ վի իր մի ջա
վայ րի ու ժա մա նա կա կից մյուս գրող նե րի եր կե րի հա մա տեքս տում՝ 
բա ցա հայ տե լով տար բեր հե ղի նակ նե րի եր կե րում ընդ հա նուր գծե րի 
առ կա յութ յան պատ ճա ռը: Ավ դալ բեգ յա նը հա մոզ ված է, որ գե ղար
վես տա կան ստեղ ծա գոր ծութ յու նը ըմբռ նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է 
ծա նոթ լի նել նրա ժա մա նա կի բա րո յա հո գե բա նա կան մթնո լոր տին. 
«Գ րա կա նութ յան պատ մա գի րը, որ տեղ հնա րա վոր է, կա րող է հի շել 

1 «Մշակ», 20. VII. 1910:
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նաև ան հա տա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի ազ դե ցութ յան մա
սին, բայց նա միշտ պետք է ա ռաջ նորդ վի այն սկզբուն քով, թե մի ջա
վայրն է ո րո շիչ պատ ճա ռը որ ևէ գե ղար վես տա կան եր կի ու նրա հե
ղի նա կի հա մար»1:  

Ն կա տում ենք, որ Ավ դալ բեգ յա նը իր հիմ նադ րույ թը ձևա կեր պե լիս 
հեն վում է կուլ տուրպատ մա կան դպրո ցի հիմ նա դիր Հ. Թե նի տե սութ
յան վրա: « Յու րա քանչ յուր թեո րիա միա ժա մա նակ և մե թոդ է, գրում 
է քննա դա տը: Մի ջա վայ րի թեո րիան նույն պես ու սում նա սի րութ յան 
ճա նա պարհ է ցույց տա լիս. նա նույն պես միա ժա մա նակ և մե թոդ է»2: 
Ու րեմն, գրա կա նութ յան փո փո խութ յու նը ուղ ղա կիո րեն ա ղերս վում 
է մի ջա վայ րի փո փո խութ յա նը: Նույն սկզբուն քով էլ Ավ դալ բեգ յա նը 
մեկ նա բա նում է տար բեր ժո ղո վուրդ նե րի գրա կա նութ յուն նե րի միջև 
առ կա տար բե րութ յուն նե րը. դրանք պայ մա նա վոր ված են ոչ թե գրող
նե րի տա ղան դի տար բեր աս տի ճան նե րով, այլ՝ հա սա րա կա կան մի
ջա վայ րե րի տար բե րութ յուն նե րով: 

1910 թ. հրա տա րակ ված « Խա չա տուր Ա բով յան» ու սում նա սի
րութ յան մեջ Ավ դալ բեգ յա նը, անդ րա դառ նա լով գրա կան եր կի քննա
դա տութ յան մե թո դին, գրում է. « Խա չա տուր Ա բով յա նի, ինչ պես և մեր 
բո լոր հե ղի նակ նե րի եր կերն ու սում նա սի րե լու ժա մա նակ ո մանք ու
շադ րութ յուն են դարձ նում միայն գրված քի տեխ նի կա յի, ո մանք՝ գե
ղար վես տա կան լի նե լու, մյուս նե րը՝ լեզ վի, ու րիշ նե րը՝ ո ճի վրա և  այլն. 
սա կայն մինչև այժմ ա մեն ևին նպա տակ չեն դրել պար զա բա նե լու, 
թե ինչ կապ կա մի կող մից՝ եր կե րի բո վան դա կութ յան ու հե ղի նա կի 
աշ խար հա յաց քի ու մյուս կող մից՝ հա սա րա կա կան խմբե րի դրութ յան 
ու հա րա բե րութ յան միջև»3: Ինչ պես նկա տում ենք, Ավ դալ բեգ յա նի ու
շադ րութ յան կենտ րո նում հե ղի նա կի ոչ այն քան ստեղ ծա գոր ծա կան 
աշ խար հի բազ մա կող մա նի քննութ յունն է, որ քան այդ բո վան դա կութ
յան կա պը հա սա րա կա կան այս կամ այն խմբի շա հագրգ ռութ յուն նե րի 
հետ: Այս աշ խա տութ յան մեջ Ավ դալ բեգ յա նը խո սում է իր կի րար կած 
քննա դա տա կան մե թո դի մա սին, «որ գրա կան եր ևույթ նե րի պատ ճա
ռը տնտե սա կան, սո ցիա լա կան եր ևույթ նե րի մեջ է ո րո նում»4: Իսկ սա 
նշա նա կում է, որ Ավ դալ բեգ յա նը շրջան ցում է ստեղ ծա գոր ծութ յան գե
ղար վես տա կան ամ բող ջա կա նութ յու նը: 

1 «Գեղարվեստ» (Թիֆլիս), 1909,  3, էջ 113:
2 Նույն տեղում, էջ 115:
3 Թ. Ավդալբեգյան. Խաչատուր Աբովյան (պատմագրական վերլուծություն), 

Վաղարշապատ, 1910, էջ 3:
4 Նույն տեղում, էջ 57:
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Ու շագ րավ է, որ գրա կա նա գի տա կանմե թո դա բա նա կան տար
բեր, եր բեմն հա կա դիր տե սա կետ նե րի առ կա յութ յու նը հա ճախ հան
գեց նում է բուռն բա նա վե ճե րի, գործ նա կան քննար կում նե րի նշա նա
կա լից գրա կան եր ևույթ նե րի շուրջ (օ րի նակ՝ Լ. Շան թի « Հին Աստ ված
նե րի» գրա կան «դա տը» Թիֆ լի սում 1913 փետր վա րի 3ին և Պոլ սում 
գրա կան ա սու լիս նե րի շար քը, ո րոն ցից ա ռա ջի նը նույն թվա կա նի 
մար տի 3ին դարձ յալ նվիր ված էր Շան թի դրա մա յին): Այդ պի սի խիստ 
հե տաքր քիր և ժա մա նա կաշր ջա նի քննա դա տա կան հա յացք նե րի 
բա ցա հայտ ման տե սա կե տից ու շադ րութ յան ար ժա նի են Բ. Իշ խան
յան  Ա. Կա րին յան, Հ. Հա կոբ յան, Ս. Բա բի յան, Միք. Ղա րա բեկ յան, 
Բ. Իշ խան յան  Ա. Տեր տեր յան, Դ. Ա նա նուն  Ց. Խան զադ յան, Հ. Սուր
խաթ յան  Ց. Խան զադ յան, Պ. Մա կինց յան  Լեո, Ե. Պալ յան, Ս. Հա
կոբ յան և  այլ բա նա վե ճեր: Հե տա գա գրա կա նա գի տութ յու նը տար բեր 
ա ռիթ նե րով անդ րա դար ձել է այս բա նա վե ճե րին: Մենք ձեռն պահ ենք 
մնում դրանց մա սին ման րա մասն անդ րա դար ձից ու վեր լու ծութ յու
նից՝ ու շադ րութ յան կենտ րո նում պա հե լով Հ. Թու ման յա նին ուղ ղա
կիո րեն կամ ա նուղ ղա կիո րեն առնչ վող բա նակ ռիվ նե րը:  

Այս ի մաս տով ու շագ րավ է Պ. Մա կինց յա նի՝ 1914 թ. հուն վա րի 16
ին Հայ գրող նե րի կով կաս յան ըն կե րութ յան 27րդ  ե րե կույ թին կար դա
ցած դա սա խո սութ յու նը՝ Ալ. Ծա տուր յա նի պոե զիա յի մա սին: Ե լույ թի 
հիմ նա կան դրույթ նե րը ըստ էութ յան ներ կա յաց նում են Մա կինց յա նի 
գրաքն նա դա տա կան հա յացք նե րի գու նապ նա կը: Ըստ նրա՝ մի տում
նա վոր գրա կա նութ յուն չկա. ե թե ար վես տա գե տի նպա տա կը «մի 
հայտ նի միտք» արթ նաց նելն է, «մի հայտ նի զգաց մունք շար ժե լը» 
( Մա կինց յա նը խո սում է Լեո յի բա ռե րով), ա պա ոչ մի տար բե րութ յուն 
չի կա րող լի նել «ռե պարտ յո րի» և բա նաս տեղ ծի միջև: Ս րա նից բխում 
է հա ջորդ դրույ թը. կար ևո րը ոչ թե նյութն է, այլ՝ ձևը, ոչ թե «հա սա րա
կա կան բո վան դա կութ յու նը, այլ՝ ար վես տա գե տի վե րա բեր մուն քը, ոչ 
ինչը, այլ՝ ինչ պեսը»1: Բ նա կա նա բար, Մա կինց յա նի գե ղա գի տա կան 
հա յացք նե րի տե սա կե տից ա նըն դու նե լի են Լեո յի և հայ մարք սիստ 
քննա դատ նե րի որ դեգ րած ու ղին: Եր կուսն էլ գե ղար վես տի մեջ ար
ժևո րում են նախ «հա սա րա կա կան ար ժե քը», այն տար բե րութ յամբ 
միայն, որ « Լեոն ազ գա յինհա սա րա կա կան գա ղա փար է ո րո նում ու 
պա հան ջում, իսկ մարք սիստ նե րը՝ պրո լե տա րա կանհա սա րա կա կան 
գա ղա փար»2: 

1 «Հորիզոն» (Թիֆլիս), 19. I. 1914:
2 «Գործ» (Բաքու), 1. III. 1914:
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Դա սա խո սութ յա նը ներ կա ընդ դի մա խոս նե րից Ե. Պալ յա նը քննա
դա տում է Մա կինց յա նի մե թո դը՝ կար ևո րե լով բո վան դա կութ յու նը և 
մի ջա վայ րի թեո րիան: Ե. Ֆ րանգ յա նը, սա կայն, միա կող մա նի և թե րի 
է հա մա րում մի ջա վայ րի թեո րիան՝ ընդգ ծե լով ան հա տի դե րը գրա կան 
եր կե րը քննե լիս: Ս. Հա կոբ յա նին ևս չի բա վա րա րում Մա կինց յա նի դա
սա խո սութ յու նը. նա կար ևո րում է ար դեն ծա նոթ հիմ նադ րույթ նե րից 
մե կը՝ գրա կան եր կի բո վան դա կութ յան ու այդ բո վան դա կութ յան հա
մե մա տութ յու նը հա սա րա կա կան, բա րո յա կան, հո գե բա նա կան ի րա
կա նութ յան հետ: Ե թե դրանք չեն հա մա պա տաս խա նում, ու րեմն եր կը 
կա րե լի է պա կա սա վոր հա մա րել նաև գե ղար վես տա կան տե սանկ յու
նից: Ըստ Հա կոբ յա նի՝ Ծա տուր յա նի պոե զիան պետք է քննել պատ
մա կան կոնկ րետ ժա մա նա կաշր ջա նի մեջ: «Այդ այն ժա մա նակ ներն 
էին, բա ցատ րում է Հա կոբ յա նը, երբ մեր ա ռաջ նա կարգ բա նաս
տեղծ նե րը  Հով հան նես Հով հան նիս յան և Հով հան նես Թու ման յան  
շատ չէին ար տադ րում, շատ չէին հետ ևում քա ղա քա ցիա կան ձայ նին: 
Մեր մյուս ա ռաջ նա կարգ բա նաս տեղծ Ավ. Ի սա հակ յանն էլ դեռ նոր 
էր սկսել իր գոր ծու նեութ յու նը և տա կա վին լայն ազ դե ցութ յուն չու ներ: 
Այդ հինգվեց տա րի նե րի ըն թաց քում հա սա րա կա կան վշտին ա վե լի 
շատ ար ձա գանք էր տա լիս Ալ. Ծա տուր յա նը»: Հա կոբ յա նը Ծա տուր
յա նի եր կե րի գրա կանգե ղար վես տա կան ար ժե քի մա սին Մա կինց յա
նի գնա հա տա կա նը ( Ծա տուր յա նը նրա աչ քում դի մա զուրկ գրող է) ևս 
հա մա րում է ան հիմն և  ա նար դար, թեև չի ըն դու նում նաև այն մեծ 
ար ժա նի քը, որ Լեոն վե րագ րում է բա նաս տեղ ծին:

Հե տաքր քիր է, որ Լեոն սկզբուն քա յին այս հար ցե րի շուրջ չի բա
նա վի ճում Մա կինց յա նի հետ: Ն րան խո սե լու ա ռիթ է տա լիս Ս. Հա
կոբ յա նի այս վեր ջին միտ քը՝ ստի պե լով հան դես գալ բաց նա մա կով: 
« Գոր ծի» հմ. 10ում « Լեոն և ն րա քննա դատ նե րը» խո րագ րի ներ քո 
հրա պա րակ ված նա մա կում քննա դա տը մե ղադ րում է Մա կինց յա նին 
իր գրքից քմա հա ճութ յամբ մեջ բե րում ներ կա տա րե լու մեջ: Թեև նա 
բա ցա հայտ չի հրա ժար վում օգ տա պաշ տա կան գա ղա փար նե րից, 
սա կայն ըն դու նում է՝ ժա մա նակ նե րի փո փո խութ յու նը բե րում է մտա
ծո ղութ յան, գնա հա տութ յան նոր մո տե ցում ներ. « Գե ղար վես տի, գրա
կա նութ յան պատ մութ յուն նե րը հար յու րա վոր փաս տե րով ա պա ցու
ցում են, որ յու րա քանչ յուր սե րունդ, յու րա քանչ յուր ժա մա նակ իր երգն 
ու գա ղա փարն ու նի... Միայն մե զա նում է, որ փո խա նակ հա մաշ խար
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հա յին ի րա կա նութ յա նը ճա նա չե լու, փո խա նակ թույլ տա լու, որ կար
ծիք նե րը ա զատ ապ րեն և  ա զատ շփվեն ի րար հետ, ա ղա վա ղում նե րի 
մի ջո ցով են ու զում վար կա բե կել հա կա ռակ մտա ծող նե րին...»1: 

Ինչ պես կա րե լի էր են թադ րել, Լեո յի նա մա կը ան պա տաս խան չի 
մնում՝ ա ռիթ դառ նա լով մի նոր բա նա վե ճի: Ց. Խան զադ յա նը հի շեց
նում է Բե լինս կու հայտ նի միտ քը. «Ես աշ խարհ եմ ե կել, որ մարդ կանց 
պա հեմ լա վը»: Յու րա քանչ յուր քննա դատ, ըստ Գ րա սե րի, պետք 
է լավ հի շի սա և հա մակ րան քով մո տե նա հե ղի նա կին՝ աշ խա տե
լով ներ թա փան ցել նրա հո գու խոր քե րը, հնա րա վո րինս զգալ, ըմբռ
նել նրան: « Մեր քննա դա տութ յան մեջ հա ճախ մո ռաց վել է այս պա
հան ջը, գրում է Խան զադ յա նը, և գ րո ղը դա տա պարտ վել է դա տից 
ա ռաջ: Պետք է վերջ տալ այս բար քե րին, ա զա տել մարդ կա յին միտ քը, 
հար գել մարդ կանց ու նրանց կար ծիք նե րը: Քն նա դա տել, բայց ոչ ան
վա նար կել, գա ղա փա րա յին պայ քար մղել և  ոչ թե կռիվ ա նել: Բայց ո՞վ 
է այ սօր համ բե րութ յան քա րո զի չը»2: 

Այն, որ յու րա քան չուր քննա դատ գրա կա նութ յան մա սին խո սե լիս 
պար տա դիր հի շա տա կում է « Ռու սա հա յոց գրա կա նութ յու նը», Գ րա
սե րը միան գա մայն բնա կան է հա մա րում. մեծ է ե ղել նրա նշա նա կութ
յու նը գրա կան կյան քում: Սա կայն Գ րա սե րը չի հա պա ղում մի հե տա
դարձ հա յաց քով քննել Լեո յի գիրքն ու նրա ա չա ռու, ան հան դուր ժող 
վե րա բեր մուն քը հայ հե ղի նակ նե րից շա տե րի, այդ թվում՝ Թու ման յա
նի նկատ մամբ: «Պ. Լեոն, գրում է Խան զադ յա նը,  Հով. Թու ման յա
նին հի շեց նում է մի հե ղի նա կի խոս քե րը՝ բա նաս տեղ ծը կամ մտքի մեծ 
մարտն չող է, կամ թե մի չնչին ձրիա կեր, որ զվար ճաց նում է իր նման
նե րին: Մի ջին տեղ չկա: Բա նաս տեղ ծը կամ տի տան է, որ ցնցում է 
դա րա վոր չա րի քի սա րե րը կամ մի փոք րիկ բո լոճ, որ փոր փո րում է 
ծաղ կի փո շին: Այս պի սի խրատ կար դա լուց հե տո, քննա դա տը Հով. 
Թու ման յա նից ան մի ջա պես հե տո մեծ ոգ ևո րութ յամբ անց նում է Ար
շա լույս Մ խի թար յա նին, որ ի հար կե,  «ձրիա կեր» չէ, «բո լոճ» չէ, այլ… 
եր ևի դա րա վոր չա րի քի սա րե րը ցնցող տի տան… Միայն ըմբռ նո ղութ
յան կո րիզ չէ սա»3:

1 «Գործ», 8. III. 1914:Ավելորդ չէ հիշել Հայ գրողների կովկասյան ընկերության 23
րդ երեկույթին Լեոյի պատասխանը այն հարցին, թե ո՛ր ուղղությունն է նախընտրելի՝ 
«Արվեստը արվեստի համար», թե՞ «Արվեստը կյանքի համար». «Երկու ուղղությամբ էլ 
ստեղծագործված կատարյալ երկերը գեղարվեստական են» («Հորիզոն», 22. XII. 1913):

2 «Գործ», 12. III. 1914:
3 «Գործ», 13. III. 1914:
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« Գոր ծը» շա րու նա կում է իր է ջե րը տրա մադ րել ծա վալ ված բա նա
վե ճի եր կու թևե րին էլ: Մի կող մից Լեոն, մյուս կող մից՝ Պ. Մա կինց յա
նը, Ց. Խան զադ յա նը հիմ նա վոր ու ան հիմն փո խա դարձ մե ղադ րանք
նե րով ա ռա վե լա պես շո շա փում են բա րո յա կան խնդիր ներ՝ հե տին 
գծում թող նե լով քննա դա տութ յանն առնչ վող սկզբուն քա յին հար ցե
րը: Այս տեղ ու շագ րա վը միայն այն է, որ դարձ յալ մեջ տեղ են բեր վում 
Թու ման յա նին տրված ո րա կում նե րը: Լեոն իր « Հայ գիր քը և ն րան 
ա ղա վա ղող նե րը» պա տաս խան նա մա կում մե ղադ րում է Գ րա սե րին 
կողմ նա կալ ընտ րութ յան մեջ և փոր ձում ար դա րա նալ. «Գ րա սե րը ար
տագ րել է միայն այն տո ղե րը, ո րոնք վե րա բե րում են Թու ման յա նի ան
հա ջող ո տա նա վոր նե րին, և  ամ բող ջա պես կուլ է տվել այն տո ղե րը, 
ուր ես վեր եմ հա նել այն բա նաս տեղ ծութ յուն նե րի ար ժա նի քը, ո րոնք 
այ սօր էլ Թու ման յա նի հա մար տա ղան դա վոր բա նաս տեղ ծի համ բավ 
ստեղ ծող են հա մար վում»1: Հարց է ծա գում. ին չո՞ւ Լեոն այդ պես էլ 
որևէ հոդ ված չի գրում Թու ման յա նի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի մա սին. 
ձեր բա զատ վե լով մշա կա կան կաշ կան դում նե րից, բա նաս տեղ ծի հետ 
մտեր մա նա լով ու ա վե լի լավ ճա նա չե լով նրա ար վես տը՝ Լեոն պար
զա պես պար տա վոր էր նոր հա յաց քով վեր լու ծե լու Թու ման յա նի բա
նաս տեղ ծա կան աշ խար հը: Պա տաս խա նը կա րե լի է են թադ րել. քննա
դա տի ներ քին հա մա ռութ յու նը, իր ե սը խո նար հեց նե լու, խոս քից հրա
ժար վե լու, սխա լը ըն դու նե լու կա րո ղութ յուն տրված չէր նրան: 

Ինչ պես ճիշտ նկա տում է մե րօր յա գրա կա նա գե տը, այդ բա նա
վե ճը ո չինչ չի ա վե լաց նում քննա դա տութ յան զար գաց ման պատ
մութ յա նը՝ «ըստ էութ յան նոր պատ նեշ կանգ նեց նե լով ար ևե լա հայ 
քննա դա տութ յան հին և նոր սերն դի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի փո խըմբռն
ման սահ մա նագ ծին»2: Եվ ոչ միայն հին ու նոր. հայ մարք սիս տա կան 
քննա դա տութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի միջև ևս ս տեղծ վում է ներ քին 
մի լար վա ծութ յուն, որն ի վերջ հան գեց նում է հա յացք նե րի բախ ման: 
Սո ցիո լո գիա կան, նաև օգ տա պաշ տա կան մե թո դը ժխտող գե ղա գետ 
քննա դատ նե րը՝ Պ. Մա կինց յանն ու Ց. Խան զադ յա նը, գե ղար վես տի 
գլխա վոր խնդի րը հա մա րե լով «ինչ պես»ը, ա կա մա ի րենց դեմ են հա
նում մի շարք քննա դատ նե րի: 

Կար ծում ենք՝ ա վե լորդ չէ նշել, որ Թու ման յա նի ստեղ ծա գոր ծութ
1 «Գործ», 25. III. 1914:
2 Դ. Պետրոսյան. Գրական բանավեճերը 20րդ դարասկզբի հայ մամուլում, Երևան, 

2007, էջ  323:
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յան հա մազ գա յին դե րի բա ցա հայտ ման հար ցում մեծ դեր են խա
ղա ցել Պ. Մա կինց յա նը, Ց. Խան զադ յա նը, ինչ պես նաև Վ. Տեր յա նը: 
Ա վե լին, 1914 թ., սկզբին, երբ «Մ շա կի» խմբա գիր Հ. Ա ռա քել յա նը նոր 
«ար շա վանք»1 է սկսում Թու ման յա նի ան ձի և հա սա րա կա կան գոր
ծու նեութ յան դեմ, Խան զադ յա նը, Մա կինց յա նը և Տեր յա նը հան դես 
են գա լիս բա նաս տեղ ծի բա ցա հայտ պաշտ պա նութ յամբ. հուն վա րի 
24ին « Հո րի զո նին» ուղղ ված կո լեկ տիվ հե ռագ րում նշվում է. «... Թող 
հայտ նի լի նի, որ հայ ժո ղո վուր դը հա վիտ յանս պար տա կան պի տի 
մնա Թու ման յա նին: Ոչ մի հայ հո յանք չպի տի կա րո ղա նա մթագ նել մեր 
գրա կա նութ յան կար միր ար ևը. նա կփայ լի, քա նի կեն դա նի է մեր ժո
ղո վուր դը և ս րա մա հից հե տո ևս...»2: 

Հե ռագ րի դեմ հուն վա րի 30ին հան դես է գա լիս Ա. Համ բար ձում
յա նը՝ «Մ շա կում» տպագ րե լով « Ցա վա լի նմուշ հայ «գրող նե րի» կյան
քից (հա սա րա կութ յան դա տաս տա նին)» հոդ վա ծով: Նա իր զար
մանքն է հայտ նում Տեր յա նի հիշ յալ հե ռագ րի վե րա բեր յալ՝ պնդե լով, 
թե վեր ջի նիս ստո րագ րութ յու նը կեղծ ված է: Տեր յանն ստիպ ված է լի
նում այս կա պակ ցութ յամբ հան դես գա լու պա տաս խան հե ռագ րով 
և հոդ վա ծով: «Մ շա կին» ուղղ ված հե ռագ րում կան այս պի սի տո ղեր. 
«... Կա տա րե լա պես հաս կա նա լով իմ բա րե կամ նե րին՝ Մա կինց յա նին 
և Խան զադ յա նին, ո րոնք իմ ստո րագ րութ յու նը կցել են ի րենց բո ղո
քին3, լիո վին ար դա րաց նում եմ նրանց... Ա մե նա խո րին հա մակ րանքս 
եմ հայտ նում մե ծա րե լի բա նաս տեղծ Թու ման յա նին: «Մ շակ»ին աշ

1 Հայտնի օրինակ է թերթի թշնամական վերաբերմունքը Թումանյանի նա խա գա հած 
Հայ գրողների կովկասյան ընկերության նկատմամբ (տե’ս Ս. Հովհաննիսյան, Թու ման
յանը և Հայ գրողների կովկասյան ընկերությունը, Երևան, 2007)` սկսած ընկերության 
հիմնադրման առաջին իսկ օրերից (1912): Հ. Առաքելյան  Հ. Թումանյան հակասությունը 
սկսվել էր դեռևս 191011 թթ.` կապված կաթողիկոսական ընտրությունների հետ (տե’ս` 
Լ. Կարապետյան, Դրվագներ Թումանյանի հասարակական գործունեությունից, ՈՒՀ 4, 
էջ 69128): Հատկապես 1914 թ. Հ. Առաքելյանի ղեկավարությամբ թերթի էջերում Հայ 
գրողների ընկերության դեմ սկսվում է մի «արշավանք»: Առիթը Հ. Առաքելյանի «Դուք 
անբարոյականացնում եք մատաղ սերունդը» առաջնորդող հոդվածն էր. Թումանյանը 
մեղադրվում էր Հայ գրողների ընկերության կազմակերպած գրական միջոցառումներին 
աշակերտներին մասնակից դարձնելու մեջ: Անհիմն մեղադրանքներ հնչեցնելով ու 
սուր բանավեճեր ծավալելով` «Մշակը» չէր առաջադրում գեղագիտական խնդիրներ 
և կառուցողական ծրագրեր: Ավելին, Հ. Առաքելյանը պնդում է, որ քննադատում է 
Թումանյանին՝ «իբրև մարդու» և ոչ բանաստեղծի:

2 Վ. Տերյան. Երկերի ժողովածու, հ. 4, Երևան, 1979, էջ 146:
3 Հեռագրի տպագրության հանգամանքների մասին տե՛ս Վ. Տերյան, հտ. 4, էջ 147

152, 403404:
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խա տակ ցե լուս խնդի րը վե րա նում է»1: Ակն հայտ հա մակ րան քի ու մե
ծար ման ցույ ցեր մեկ ան գամ չէ, որ դրսևո րել են թե՛ Մա կինց յա նը, թե՛ 
Խան զադ յա նը, թե՛ Տեր յա նը: 

Ա ռա ջին եր կու սը Թու ման յա նին անդ րա դար ձել են տար բեր ա ռիթ
նե րով ու հա ճա խա կա նութ յամբ, սա կայն նրանց ա ռաջ քա շած հար
ցերն ու դի տար կում նե րը դար ձել են թու ման յա նա գի տութ յան զար
գաց ման խթա նիչ ներ: Ճիշտ է, օ րի նակ՝ Պ. Մա կինց յա նի հոդ ված նե
րում եր բեմն հնչում էին ակն հայտ սխալ ներ2, սա կայն նա, ինչ պես 
նկա տում է Է. Ջր բաշ յա նը, «շատ հե տաքր քիր դի տո ղութ յուն ներ 
ու նի Թու ման յա նի բա նաս տեղ ծա կան ո ճի, ժո ղովր դա կան, է պի կա
կան մտա ծո ղութ յան սկզբունք նե րի օգ տա գործ ման»3 և  այլ հար ցե
րի մա սին: Ինչ վե րա բե րում է Ց. Խան զադ յա նին, ա պա նկա տենք, որ 
քննա դա տը բա նաս տեղ ծի մա սին քիչ թե շատ ծա վա լուն ու սում նա
սի րութ յուն չի գրել, սա կայն ա մե նա տար բեր ա ռիթ նե րով հնչեց րած 
նրա ո րա կում նե րը բա վա կան են ընդ հա նուր պատ կե րա ցում կազ
մե լու Խան զադ յա նի ոչ միայն քննա դա տա կան, վեր լու ծա կան մտքի 
խո րութ յան, իս կա կան ար վես տի ճա նա չո ղութ յան և  ըմբռ նո ղութ յան, 
այլև Թու ման յա նի մե ծութ յու նը և ս տեղ ծա գոր ծա կան աշ խար հը ըստ 
էութ յան ըն կա լե լու և  արժ ևո րե լու մա սին: «Ա կա մա Հե րոստ րատ նե
րը» հոդ վա ծում Թու ման յա նի մա սին աս ված սեղմ բնու թագ րում նե րը 
բա ցա ռիկ բա նաձ ևեր են՝ բա ցա հայ տե լու վեր ջի նիս մե ծութ յու նը հայ 
գրա կա նութ յան ան դաս տա նում և հայ ժո ղովր դի հոգ ևոր կյան քում: 
Հի շենք, օ րի նակ՝ «մեր գրա կա նութ յան զար դը, մեր խո շո րա գույն 
բա նաս տեղ ծը», «այն գա գա թը, որ պա տիվ կա րող էր բե րել մեծ ազ
գե րի գրա կա նութ յուն նե րին ան գամ» ե զա կի ա սույթ նե րը, ո րոնք իր 
ժա մա նա կին ա ռա ջին ան գամ հնչեց րել է Ց. Խան զադ յա նը, և  ո րոնք 
այ սօր էլ Թու ման յա նի ա մե նա խո սուն բնու թագ րիչ նե րից են: Պա կաս 
ար ժե քայ նութ յուն չու նեն նաև Գ րա սե րի՝ մեկ այլ հոդ վա ծում ար տա
հայ տած մտքե րը բա նաս տեղ ծի մա սին: « Նոր հո սանք» ամ սագ րում 
տպագր ված հե ղի նակ նե րի շար քում ա ռանձ նաց նե լով Թու ման յա նին՝ 
գրում է. « Մեր ա մե նա մեծ տա ղան դը, հայ գրա կա նութ յան փառքն ու 

1 Նույն տեղում, էջ 147:
2 Տե՛ս Ե. Մնացականյան, Հովհաննես Թումանյանը Պողոս Մակինցյանի գնա հատ

մամբ, Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, Միսմա ՍՊԸ, 2018, էջ 
324336:

3 Է. Ջրբաշյան, Հովհ. Թումանյանը և 1910ական թվականների գրական քննա դա
տությունը, Պատմաբանասիրական հանդես, հմ. 2, (85), 1979, էջ 36:
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պար ծան քը, «հին» ուղ ղութ յամբ է ըն թա նում միշտ, իր ստեղ ծած ուղ
ղութ յամբ: Խոս քը Հով հան նես Թու ման յա նի մա սին է, ո րի ա մեն մի նոր 
գրված քը գյուտ է մեր սա կա վահ յութ գրա կա նութ յան հա մար:

Կար դա ցեք նրա «Աղջ կա սիր տը» (N 45): Ար ևել յան ա վան դութ
յուն է դա, որ Թու ման յա նի դա սա կան ա վան դութ յուն նե րի շար քում, 
իր պատ վա վոր տե ղը պի տի բռնի: Պարզ ող բեր գութ յան ա նար վեստ 
պատ կե րա ցում, որ միայն Թու ման յա նի հզոր գրի չը կա րող է տալ: Այն 
սքան չե լի պար զութ յու նը, որ պուշ կին յան կա րե լի է ան վա նել, ո րի խո
րը պոե զիան այն քան գնա հա տում էր Գո գո լը, այդ զար մա նա լի պար
զութ յունն է Թու ման յա նի կա խար դա կան ու ժի գաղտ նի քը: Եվ չի սխալ
վում Տոլս տո յը, թե այդ պար զութ յու նը ա մե նա բարձր և  ա մե նա խոր 
ար վես տին է միայն հա տուկ: Հաս կա նա լի է, թե ին չու է Թու ման յա նը 
այն քան սի րում Պուշ կի նին: «Աղջ կա սիր տը» է պի կա կան քնա րեր
գութ յան գե ղե ցիկ օ րի նակ է, ո րի նմա նը մե զա նում միայն Թու ման յանն 
է տվել»1: Ինչ պես նկա տում ենք, Ց. Խան զադ յա նը ա ռա ջին նե րից է, որ 
Թու ման յա նի եր կե րի մեջ տես նում է «այն սքան չե լի պար զութ յու նը, որ 
պուշ կին յան կա րե լի է ան վա նել»: Կարճ ժա մա նակ անց Թու ման յան 
Պուշ կին զու գա հե ռի մա սին ա վե լի ընդգծ ված բարձ րա ձայ նում է Վ. 
Տեր յա նը իր « Հայ գրա կա նութ յան գա լիք օ րը» դա սա խո սութ յան մեջ: 
Ճիշտ է, Տեր յա նը մեծ ի մաս տով քննա դատ չէ, սա կայն նրա զե կու ցու
մը ժա մա նա կի տի րույ թում և  այ նու հետև ե ղել և մ նում է հա մա կող
մա նի և խոր վեր լու ծութ յուն նե րի մի հա մա կարգ, ո րի ման րակր կիտ 
հե տա զո տութ յու նը այ սօր էլ շատ բան կա րող է տալ գրա կա նութ յան 
պատ մութ յուն ու սում նա սի րո ղին: Զե կու ցու մը հե տաքր քիր է եր կու 
տե սանկ յու նից. ինչ պե՞ս է Տեր յա նը ըն կա լում ժա մա նա կի քննա դա
տութ յան մի տում նե րը և  ինչ պե՞ս է գնա հա տում Հ. Թու ման յա նին:  

Զե կուց ման ա ռա ջին մա սում Տեր յանն անդ րա դառ նում է հայ գրա
կա նութ յան «ճգնա ժա մին» և  ար ժեք նե րի վե րագ նա հա տութ յուն կա
տա րում, փոր ձում ճշտել մեր նոր գրա կա նութ յան զար գաց ման հե
ռան կար նե րը: Հայ քննա դա տա կան մտքին բնո րոշ է հա մա րում «վուլ
գա րիզ մը», ա ռաջմ ղիչ գա ղա փա րը՝ «ազ գա յին ու տի լի տա րիզ մը»: Այդ 
մե թո դով և  աշ խար հա յե ցո ղութ յամբ քննա դա տը գե ղա գե տից պա
հանջ ում է եր գել «նույն փտած ու ծան ծաղ» գա ղա փար նե րը: «Ա հա 
այդ քննա դա տութ յունն է,  գրում է Տեր յա նը,  որ Հովհ. Թու ման յա նին 
« Լե ռան եր գիչ» զար մա նա լի ա նունն է տվել, այդ քննա դա տութ յունն 

1 «Բաքվի ձայն», (Բաքու),16. I. 1914:
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է, որ Ար շա լույս Մ խի թար յա նին բա նաս տեղծ է դարձ րել և բա նաս
տեղծ նե րի դա սը բարձ րաց րել: Այդ քննա դա տութ յունն է, որ Ծա տուր
յա նին Թու ման յա նից, Հով հան նիս յա նից և Ի սա հակ յա նից բարձր է 
դա սել...»1: Ծա նոթ լի նե լով Մա կինց յա նի դա սա խո սութ յան շուրջ ծա
վալ ված բա նա վե ճին՝ Տեր յա նը սուր խոս քեր է հնչեց նում Լեո յի հաս
ցեին՝ ամ բող ջո վին մեր ժե լով վեր ջի նիս քննա դա տա կան հա յացք ներն 
ու գա ղա փա րա խո սութ յու նը: « Մինչև որ մեջ տե ղից չվե րա նա հայ կա
կան տա փակ մտա ծո ղութ յան այդ կլա սիկ ներ կա յա ցուց չի ժա ռան
գութ յու նը, մեր գրա կան քննա դա տութ յու նը չի կա րող ա ռաջ գնալ և 
ծա ռա յել իր նպա տա կին»2.  եզ րա կաց նում է Տեր յա նը: Իսկ ազ գա յին 
մշա կույթ ու նե նա լու մա սին կա րող է մտա ծել միայն կուլ տու րա կան 
ազ գը, ո րը «կանգ նած կլի նի եվ րո պա կան կուլ տու րա յին հա վա սար»:  

Հայ գրա կա նութ յան ընդ հա նուր հա մա պատ կե րում բարձր գնա
հա տե լով Թու ման յա նին՝ իբրև գե ղար վես տա գե տի և ժո ղովր դա կան 
հո գու ի մաս տուն ու վսեմ թարգ մա նի՝ Տեր յա նը նշում է, որ « Թու ման
յա նը ստեղ ծել է իր սե փա կան եր կե րը մեր պոե զիա յի մեջ: Նա ար դեն 
վար պետ է ա մեն կող մով... Նա կանգ նած է իր հա տուկ ճա նա պար հի 
վրա, որ լի է գե ղար վես տա կան հրա շա լիք նե րով, սա կայն նա կմնա 
իբրև մի ու նի կում, և ն րա ճա նա պար հը չի լի նե լու ա պա գա հայ պոե
զիա յի ճա նա պար հը»3: 

Տեր յա նի այս հայտ նի միտ քը իր ժա մա նա կին շատ տա րա կար
ծութ յուն նե րի տե ղիք է տվել: Հ. Սուր խաթ յա նը, օ րի նակ, 1919 թ. Թու
ման յա նի ծննդյան 50ամ յա կին նվիր ված հոդ վա ծում (« Հով հան նես 
Թու ման յա նի տե ղը մեր գրա կա նութ յան մեջ»), սահ մա նագ ծե լով բա
նաս տեղ ծի տե ղը հայ գրա կա նութ յան մեջ, նկա տում է. « Մենք հա
մա ձայն չենք մեր նո րա գույն քննա դա տութ յան մեջ ար տա հայտ ված 
այն կար ծի քին, թե Հովհ. Թու ման յա նը ու նի կում է մեր գրա կա նութ յան 
ա ռա ջա դի մութ յան ըն թաց քի մեջ, որ նա կանգ նած է միան գա մայն 
ա ռանձ նա ցած: Ընդ հա կա ռա կը, մեր խո րին հա մոզ մամբ ու գե ղար
վես տա կան քննա դա տութ յան ան խու սա փե լի հետ ևան քով հենց բա
նաս տեղ ծը իր լրիվ կեր պա րան քով կանգ նած է հայ նո րա գույն գրա
կա նութ յան զար գաց ման գլխա վոր ճա նա պար հի վրա, գտնվում է 

1 Վ. Տերյան. Երկերի ժողովածու, հ. 3, Երևան, 1975, էջ 65: 
2 Նույն տեղում, էջ 66:
3 Նույն տեղում, էջ 7273: 
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նրա գլխա վոր հու նի գլխին»1: Այ սօր, թվում է, գրա կա նա գի տութ յան 
մեջ ար դեն ըն դուն ված է, որ այդ եր կու տե սա կետ նե րը չեն բա ցա ռում 
մե կը մյու սին. հե ղի նակ նե րից յու րա քանչ յուրն ի րա վա ցի է իր հար
ցադր ման հա մա տեքս տում:

Գ րա կա նա գետ Վ. Պար տի զու նու կար ծի քով՝ Թու ման յա նի «ու նի
կում» լի նե լու մա սին Տեր յա նի դի տար կու մը վե րա բե րում է Թու ման
յա նի լեզ վին: Այն, որ եր կու բա նաս տեղծ նե րի հիմ նա կան տա րա կար
ծութ յուն նե րը կապ ված են ե ղել ա ռա վե լա պես լեզ վա կան սկզբունք նե
րի հետ, հաս տա տում են նաև ժա մա նա կա կից նե րը: 

Ստ. Զոր յա նը հու շե րում գրում է, որ Թու ման յա նը ե րի տա սարդ 
գրող նե րի մա սին խո սե լիս միշտ կար ևո րում էր ժո ղովր դի կյան քին 
մոտ լի նելն ու լեզ վի լավ ի մա ցութ յու նը: Տեր յա նի պոե զիա յի մա սին բա
նաս տեղ ծը բարձր էր ար տա հայտ վում2, գնա հա տում նրա «կո կիկ», 
«շատ կիրթ» գրե լաո ճը, սա կայն մատ նան շում էր նաև նրա ժո ղովր
դա կան հո ղից կտրված լի նե լը: Թու ման յա նը և՛ ու րիշ նե րի, և՛ Տեր յա նի 
ներ կա յութ յամբ նրա եր գե րը հա մե մա տել է «շու շե ծա ղիկ նե րի» հետ, 
որ «գե ղե ցիկ, նուրբ, բնա կա նից սի րուն» են, սա կայն զուրկ են բուր
մուն քից: «Եվ Տեր յանն այդ կար ծի քից բնավ չէր վի րա վոր վել,  գրում է 
Զոր յա նը.  նա գտնում էր, որ Թու ման յանն իր տե սա կե տից, ի հար կե, 
ի րա վա ցի է»3: 

Էդ. Ջր բաշ յա նը, բազ մա կող մա նի վեր լու ծութ յան են թար կե լով Տեր
յա նի զե կու ցու մը, ի րա վա ցիո րեն մեր ժում է այն միա կող մա նի բա
ցատ րութ յու նը, թե Թու ման յա նի ե զա կիութ յան, այ սինքն՝ «ու նի կու մի» 
դրույ թը վե րա բե րում է միայն լեզ վին: Իս կա պես, այս կար ծի քի հաս
տա տուն վկա յութ յու նը մենք տես նում ենք զե կուց ման երկ րորդ մա
սում, ուր Տեր յա նը անդ րա դառ նում է գրա կան լեզ վի զար գաց ման 
ու ղի նե րին, գրա կա նութ յան լեզ վի, ո ճի հար ցե րին և կան խան շում 
հայ գրա կա նութ յան գա լիք օ րը: Ն շե լով, որ ար ևե լա հայ գրա կան լե
զուն զար գա ցել է «եր կու ճյու ղա վո րութ յամբ», Տեր յա նը Թու ման յա նին 
դա սում է ա բով յա նա կան ուղ ղութ յան շար քում, սա կայն, ընդգ ծում է, 

1 «Մշակ», 20. II. 1919: 
2 Ուշագրավ է, որ այն ժամանակ, երբ շատերը չէին ընկալում Տերյանի պոեզիան՝ 

համարելով «տեղայնությունից զուրկ» և հայերի համար ոչ հարազատ, Թումանյանը 
դեմ է արտահայտվել այդ կարծիքին՝ նկատելով. «Էդ կարծիքը սխալ է... ես գտնում 
եմ, որ նրա թախիծն ու երազները, մշուշն ու աղջամուղջը խորթ չեն մեր երկրին ու մեր 
հոգուն»: 

3  Ստ.  Զորյան. Երկերի ժողովածու՝ 12 հատորով, հ. 11, Երևան, 1985, էջ 23:
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որ Ա բով յա նի լեզ վի և Թու ման յա նի ա ռա ջին շրջա նի լեզ վի միջև «սա
րեր կան»: Բա նա խո սը այդ տար բե րութ յու նը բա ցատ րում է նրա նով, 
որ Թու ման յա նը գե ղար վես տա կան ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի լե զուն 
ա ռա վել մո տեց րել է գրա կան հա յե րե նին: Ժա մա նա կի ըն թաց քում, 
ըստ Տեր յա նի, Թու ման յա նի լե զուն «ապ րել է մի շատ բնո րոշ ու նշա
նա կա լից է վոլ յու ցիա. բա նաս տեղ ծը զտել է, գնա ցել «դե պի բյու րե
ղա ցում՝ պահ պա նե լով բար բա ռից իր լեզ վի մեջ միայն այն, ինչ չկա 
գրա կան լեզ վի մեջ, այ սինքն՝ կանգ նե լով ու ղիղ ճա նա պար հի վրա»4: 
Բա նա խո սը ընդգ ծում է մի կար ևոր հան գա մանք ևս. լեզ վի ընտ
րութ յու նը մե ծա պես պայ մա նա վոր ված է նյու թի ընտ րութ յամբ. «Այժմ 
էլ, բա ցատ րում է Տեր յա նը,  ե թե նա գրե մի այն պի սի բան, ինչ պես 
« Շունն ու կա տուն» է, և գոր ծա ծե նույն բար բա ռը, դա չի նշա նա կում, 
որ նա դառ նում է բար բա ռին, այլ որ նյութն ին քը ստի պում է ի րան այդ 
լեզ վով գրել»5 (ընդգ ծու մը՝ Վ.Տ.): «Այ սօր Թու ման յա նը իր լե զուն հասց
րել է այն բյու րե ղան ման պար զութ յան, ո րը մո տեց նում է նրան ու ղիղ 
Պուշ կի նին, և  ո րը նրա գե րա գույն ար ժա նիք նե րից մե կը պի տի հա
մար վի»6, ամ փո փում է իր ա սե լի քը Տեր յա նը:  

Որ քան էլ Տեր յա նը դեմ լի ներ բար բա ռա յին ո րոշ ձևե րի, միև նույնն 
է, հատ կա պես Թու ման յա նի հար ցում հա մոզ ված էր, որ նրա ստեղ
ծա գոր ծութ յուն նե րը ազ գա յին և հա մա մարդ կա յին խոր ար ժեք ներ են. 
այն տեղ սկզբում մարդն է, հե տո՝ «հա գուս տը». «Իս կա կան գե ղար
վես տի հա մար կար ևո րը ոչ թե հա գուստն է, ար տա քի նը, այլ ներ քի
նը, հո գին: Թու ման յա նի « Փար վա նա»ն բո լոր ժո ղո վուրդ նե րի հա մար 
հաս կա նա լի է և գե ղե ցիկ, ինչ պես է Պուշ կի նի «Ոս կե ձկնի կը»»7:

Այս պի սով՝ «ու նի կու մի տե սութ յան» մեջ սխալ է ո րո նել ժխտման 
մի տում, ընդ հա կա ռա կը, Տեր յա նը մատ նան շում է Թու ման յա նի՝ իբրև 
հայ ժո ղովր դի հո գու փայ լուն թարգ մա նի, լու սա վոր մար դու, ազ գա
յին և հա մա մարդ կա յին ար ժեք նե րը գի տակ ցող բա նաս տեղծգրո ղի 
ե զա կի և  անկրկ նե լի լի նե լը8: Միան գա մայն ի րա վա ցի էր Էդ. Ջր բաշ

4 Վ. Տերյան. Երկերի ժողովածու, հ. 3, էջ 88:
5  Նույն տեղում:
6  Նույն տեղում, էջ 89:
7  Նույն տեղում, էջ 95:
8  1915 թ. նոյեմբերին Ն. Թումանյանին գրած նամակում Վ. Տերյանը այսպիսի 

խոստովանություն է անում. «Թումանյանի գրած ամեն մի տողը ինձ համար հե
տաքրքրող է և նշանակալից, թեև իբրև պոետ ես ինձ միանգամայն օտար եմ զգում 
նրան, այսինքն՝ նրա պաֆոսը իմ պաֆոսը չէ. Ես նրան երկրպագու եմ և սիրում եմ, 
բայց նրա աշխարհն իմ աշխարհը չէ (հուսով եմ, սխալ չեք ըմբռնի ինձ – սրանով ես չեմ 
ժխտել նրա մեծությունն ու նշանակությունը, հասկանում եք ինձ, նույնը կարող էի ասել, 
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յա նը՝ գրե լով. «Ա պա գա յի կուլ տու րա յի մեջ Թու ման յա նի ստեղ ծա գոր
ծութ յու նը թեև կպահ պա նի իր հմայ քը իբրև ժո ղովր դա կան ո գու և  իր 
ժա մա նա կի անկրկ նե լի հու շար ձան, բայց գա լի քի հայ պոե զիան այլևս 
նրա սկզբունք նե րով զար գա նալ չի կա րող: Ազ գա յին մեծ բա նաս տեղ
ծը միակն է և  անկրկ նե լին: Նա պատ կա նում է բո լո րին, բայց չի կա
րող ուղ ղա կի նմա նութ յան աղբ յուր լի նել: Այս պես էր մտա ծում Վա հան 
Տեր յա նը, երբ խո սում էր Թու ման յա նի ե զա կիութ յան մա սին»1:

 Թու ման յա նի հա մազ գա յին նշա նա կութ յան մա սին բարձ րա ձայ
նում են նաև այլ քննա դատ ներ, ո րոնց մեջ իր քննա կան մտքի զո
րութ յամբ ու լայ նա խո հութ յամբ աչ քի է ընկ նում Ն. Աղ բալ յա նը: Քն
նա դա տութ յան տե սա բան նե րը խու սա փում են նրան՝ իբրև այս կամ 
այն ուղ ղութ յան հետ ևորդ ներ կա յաց նե լուց: Աղ բալ յա նի՝ 1910ա կան 
թվա կան նե րին գրած հոդ ված նե րը «յու րօ րի նակ հա մակ ցութ յամբ 
խտաց նում են կուլ տուրպատ մա կան, հո գե բա նա կան, գե ղա գի տա
կան դպրոց նե րի, մաս նա վո րա պես ռու սա կան2 ա ռա ջա դի մա կան 
քննա դա տութ յան լա վա գույն ա վան դույթ նե րը»3: Հի շենք նրա մի քա նի 
հոդ ված նե րը Թու ման յա նի ման կագ րութ յան, մաս նա վո րա պես « Քաջ 
Նա զար»4 հե քիա թի մա սին, ո րը հայ դա սա կան գրաքն նա դա տութ յան 
փայ լուն է ջե րից է, և  որ տեղ Աղ բալ յա նը կան խո րո շում է Թու ման յա
նի ա նանց փառ քի հա վի տե նա կան ճա նա պար հը: Ա վե լորդ չէ հի շա
տա կել քննա դա տի՝ 1914 թ. « Նա վա սարդ» գրա կանգե ղար վես տա
կան տա րեգր քին նվիր ված գրա խո սա կա նի եզ րա փա կիչ հատ վա ծը. 
« Հովհ. Թու ման յան, Կո մի տաս վար դա պետ և Թ. Թո րո ման յան  ա հա 
ե րեք ա նուն,  կար դում ենք այդ հատ վա ծում, որ խորհր դան շում են 
մեր կուլ տու րա կան զար գաց ման աս տի ճա նը. մեկն ստեղ ծում է հա յոց 
ինք նու րույն գրա կա նութ յու նը, մյուս նե րը հե տա զո տում են հայ ե րաժշ
տութ յունն ու ճար տա րա պե տութ յու նը՝ ա պա գա ստեղ ծա գոր ծող նե րի 
ու ղին հար թե լով»5: Աղ բալ յա նը (ինչ պես Ց. Խան զադ յա նը) մար գա րեա
կան կան խա տե սութ յամբ զգում էր Թու ման յա նի բա ցա ռի կութ յու նը:   

Ու շադ րութ յան ար ժա նի է նաև Աղ բալ յա նի 1916 թ. գրա խո սա կա

օրինակ, մի Շեքսպիրի մասին)» (Վ. Տերյան, ԵԺ, հ. 4, Երևան, 1979, էջ 240):
1  Էդ. Ջրբաշյան. Թումանյանը և հայ գրականության ավանդույթները, Երևան, 

1994, էջ 404405:
2  Վերնատանը նրան անվանում էին «հայկական Բելինսկի»:
3  Հայ քննադատության պատմություն, հ. 2, Երևան, 1998, էջ 487:
4  Հեքիաթին և մյուս հոդվածներին մենք կանդրադառնանք մեկ այլ առիթով: 
5  «Հորիզոն», 2. II. 1914:
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նը՝ նվիր ված Թու ման յա նի « Նա ղաշ Հով նա թան և ն րա, Քու չակ Նա
հա պե տի ու Սա յաթ Նո վա յի սե րը» գրքույ կին: Ո գեշնչ ված Չո պան յա նի 
աշ խա տան քով՝ Թու ման յա նը գրքույ կում «ի րենց հան գով ու ե րան գով 
ի րար կող քի է դնում մեր հին բա նաս տեղծ նե րից ե րե քի սե րը»1, վար
պե տո րեն բա ցա հայ տում նրանց սի րեր գութ յան փի լի սո փա յա կան ու 
հո գե բա նա կան խո րութ յու նը, նրբե րանգ ներն ու ել ևէջ նե րը: Աղ բալ յա
նը, բարձր գնա հա տե լով Թու ման յա նին, արժ ևո րում է նաև այն փաս
տը, որ մինչև բրյու սով յան հայտ նի դա սա խո սութ յուն նե րը՝ դեռևս 5 
տա րի ա ռաջ, Թու ման յա նը բարձ րա ձայ նել է մեծ սի րեր գակ նե րի մա
սին՝ այն հաս տատ հա մոզ մուն քով, որ նրանք ազ գա յին ար ժեք ներն 
են, և  ազ գը պար տա վոր է ճա նա չե լու նրանց: «Ի րար բե րե լով հմտութ
յամբ ընտ րած տո ղեր ու տներ նրանց եր կե րից՝ Հովհ. Թու ման յա նը մեզ 
նկա րում է նրանց սի րու հի նե րին և վե րապ րել տա լիս մեծ եր գիչ նե րի 
զգա ցու մը: Գր քույ կի մեջ շո ղում է բա նաս տեղ ծի տա ղան դը՝ գրա վիչ 
նյու թին տա լով հա ճե լի կեր պա րանք և  ո րո շա կի ա ռա ջադ րե լով ե րեք 
եր գիչ նե րի տար բեր վի ճակն ու վե րա բե րու մը սի րած կա նանց նկատ
մամբ»2,  գրում է Աղ բալ յա նը: 

 Տա ղան դա վոր քննա դա տի ու շադ րութ յանն ար ժա նա ցել է նաև 
«Ա ղավ նու վան քը» բալ լա դը, ո րին նվիր ված հե տա զո տութ յան մեջ 
Աղ բալ յա նը ա մե նից ա ռաջ հան դի պադ րում է ա վան դութ յան հնա րա
վոր աղբ յուր նե րը և  ու շագ րավ ու ման րա մասն զու գա հեռ նե րով ցույց 
տա լիս Թու ման յա նի վե րաս տեղ ծութ յան ա մե նա մեծ ար ժա նի քը՝ ազ
գա յին ո գու առ կա յութ յու նը: Առ հա սա րակ, Աղ բալ յա նը բարձր է գնա
հա տում ժո ղովր դա կան բա նահ յու սութ յան գրա կան այն մշա կում նե
րը, ո րոն ցում բա ցա հայտ վում են ազ գա յին յու րա հատ կութ յուն նե րը: 
Մատ նան շե լով բա նաս տեղ ծի կա տա րած բո լոր փո փո խութ յուն ներն 
ու հա վե լում նե րը՝ քննա դա տը կար ևո րում է ա վան դութ յան հիմ նա կան 
գա ղա փա րի պահ պան ված լի նե լու փաս տը: «Այդ գա ղա փա րը հա
կադ րութ յունն է ո գե պաշտ հա յի և  աշ խար հա վեր թա թա րի, բա ցատ
րում է քննա դա տը. ո գու զո րութ յունն ընդ դեմ զի նու զօ րու թեան»3: Աղ

1 1911 թ. «Հորիզոնի»  90, 91, 92, 99ում Հովհ. Թումանյանը տպագրում է 
«Նաղաշ Հովնաթան և նրա, Քուչակ Նահապետի ու ՍայաթՆովայի սերը» հոդվածը՝ 
անդրադառնալով Ա. Չոպանյանի 1910 թ. Փարիզում հրատարակած «Նաղաշ Հով նա
թան աշուղը և Հովնաթան Հովնաթանյան նկարիչը» գրքին: Բանաստեղծը բարձր է 
գնահատում Չոպանյանի աշխատանքը՝ պապ բանաստեղծի և թոռ նկարչի տաղերն 
ու նկարները մի գրքի մեջ միատեղված, ընթերցողների առջև դնելը:

2  «Հորիզոն», 5. III. 1916:
3  Ն. Աղբալյան, Գրականքննադատական երկեր, Պէյրութ, 1959, էջ 197:
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բալ յա նը տա ղան դա վոր քննա դա տի վար պե տութ յամբ է վեր հա նում 
Թու ման յա նի աշ խարհզ գա ցո ղութ յան ու աշ խար հըն կալ ման նուրբ 
ե րանգ նե րը, այն բո լոր տա րա տե սակ հա կադ րութ յուն նե րը, ո րոնք 
ու ժե ղաց նում են գրա կան եր կի գա ղա փա րա կան ուղղ վա ծութ յու նը: 
Օ րի նակ՝ խա չը կրող ե պիս կո պո սի և հայր Օ հա նի1 կեր պար նե րի հա
մեմա տութ յու նը ար ժե քա վոր դի տար կում է. մե կին զո րութ յուն և  ուժ 
տվո ղը խաչն է, մյու սին՝ հզոր հա վա տը: Թու ման յա նի հե րո սը չի երկն
չում մա հից, նրան չեն գրա վում նաև աշ խար հի փառքն ու գան ձե րը. 
սուր բը իր ժո ղովր դի ա զա տութ յունն է ու զում: Ա վա զա կա պե տը ընկր
կում է. «Աստ ծու մար դու» ձեռ քով վանք մտած գե րի նե րը դառ նում 
են ա ղավ նի ներ և թռ չում դե պի հայ րե նի ե զերք: Քն նա դա տի ու շադ
րութ յու նից չի վրի պում այն հան գա ման քը, որ Թու ման յա նը, ի տար բե
րութ յուն ա վան դութ յան, առ կախ է թող նում թե՛ ա ղավ նի ներ դար ձած 
մարդ կանց ճա կա տա գի րը, թե՛ Լենկ թե մու րի հե տա գա քայ լե րը: Այդ 
գի տակց ված «բաց թո ղու մը» եր կը թե՛ գե ղար վես տա կան, թե՛ գա ղա
փա րա կան տե սանկ յու նից դարձ նում է ան թե րի: Հոդ վա ծի հան գու ցա
յին գա ղա փա րը Աղ բալ յա նը շա րադ րում է վեր ջում. « Նո րից հա կադր
ված են ի րար հայն ու թա թա րը, բայց ոչ մեկն իր հրա շա գործ խա չով և 
մ յուսն իր ար յունլ վա սրով  այլ՝ իբր եր կու ո գի և մ տայ նութ յուն. մե կը, 
որ սլա նում է վեր և մար դուն քա շում է դե պի կա տա րե լութ յուն, մյու
սը՝ որ բո րե նու պես լի զում է ար յուն և  ուր անց նում է իր ոհ մակ նե րով, 
խոտ չի թող նում, որ բուս նի գետ նին»2: Աղ բալ յան քննա դա տի սուր 
հա յաց քը որ սում է Թու ման յան բա նաս տեղ ծի աշ խար հըն կալ ման 
բնույթն ու պարզ տո ղե րում թաքն ված հան ճա րեղ մտքի թռիչք նե րը:    

1910ա կան թվա կան նե րի գրաքն նա դա տութ յան գա ղա փա րա
կան ու մե թո դա կան ո րո նում նե րի շղթա յում ու շագ րավ եր ևույթ է « Գա
րուն» գրա կանքննա դա տա կան ալ մա նա խի 3րդ հա մա րը՝ տպագր
ված 1912 թ. Մոսկ վա յում: Այն ընդգր կում է վեց ու սում նա սի րութ յուն՝ Կ. 
Կու սիկ յա նի « Հան ճա րեղ սիր տը» (նվիր ված Խ. Ա բով յա նին ստեղ ծա
գոր ծութ յա նը), Ալ. Ռու բե նիի «Սմ բատ Շա հա զիզ», Դ. Ա նա նու նի «Անց
յա լի մե ծա րան քը» (նվիր ված Հ. Թու ման յա նի ստեղ ծա գոր ծութ յա նը), 
Ց. Խան զադ յա նի «Ա վե տիս Ա հա րոն յան», Ալ. Մար տու նու «Հ. Հով հան

1  «Աղավնու վանքը» բալլադի դիպաշարը հիշեցնում է հայ ժողովրդի խորհրդավոր 
ճակատագիրը: Վերին խորհրդով ասես շարունակվում էր հայ ժողովրդի հավերժական 
թռիչքը:

2  Ն. Աղբալյան, Գրականքննադատական երկեր, էջ 203204:
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նիս յա նի և Ալ. Ծա տուր յա նի բա նաս տեղ ծութ յուն նե րի հա սա րա կա
կան ար ժե քը», Պ. Մա կինց յա նի « Դի մագ ծեր» ( Թու ման յա նի և Ի սա
հակ յա նի մա սին): Միան գա մայն տար բեր հա յացք նե րի տեր քննա
դատ նե րին միա վո րում է հայ հե ղի նակ նե րի եր կե րի հե տա զո տութ յան 
նոր մե թո դի խնդի րը: Ալ մա նա խի հոդ ված նե րը մեծ ար ձա գանք են 
գտնում մտա վոր հա սա րա կութ յան շրջա նակ նե րում, ծա վալ վում են 
բա նա վե ճեր, տպագր վում են թեր և դեմ կար ծիք ներ թե՛ ար ևե լա հայ, 
թե° ՛արևմ տա հայ հատ ված նե րում: 

Դ րան ցից հատ կան շա կան է Ռ. Դար բին յա նի՝ Պոլ սի «Ա զա տա
մարտ» օ րա թեր թի հմ.հմ. 916, 917, 918, 921, 922, 923ում տպագր
ված ըն դար ձակ գրա խո սա կա նը: Դար բին յանն ա ռանձ նաց նում է 
եր կու սկզբունք, ո րոն ցով ա ռաջ նորդ վում են գրե թե բո լոր քննա դատ
նե րը. «...Ե րի տա սարդ ու ժե րը կհայտ նա բե րեն նուրբ ու կիրթ գե ղար
վես տա կան ճա շակ, գրա կան բա վա կան լայն ըմբռ նո ղութ յուն, բայց 
տա րա բախ տա բար ի րենց արդ յու նա վոր գոր ծին ար ժե քը կնսե մաց
նեն ի րենց հա սա րա կա կան հա յե ցա կե տին բա ցա հայտ թե րութ յուն նե
րուն շնոր հիվ...»1: Հոդ վա ծի վեր ջին՝ 6րդ մա սում, Ռ. Դար բին յա նը հա
մա ռո տա կի անդ րա դառ նում է Թու ման յա նին նվիր ված հոդ ված նե րից 
մե կին միայն՝ Պ. Մա կինց յա նի « Դի մագ ծեր»ին՝ բա ցար ձակ լռութ յան 
մատ նե լով Ա նա նու նի «Անց յա լի մե ծա րան քը»2: Դար բին յա նը բնո րոշ 
քաղ վածք ներ է ա նում Մա կինց յա նի հոդ վա ծից և լ ռել յայն հա մա ձայ
նե լով քննա դա տի բնու թագ րում նե րին՝ եզ րա կաց նում է. «Որ պես գե
ղար վես տա կան տա ղանդ Հովհ. Թու ման յան ան տա րա կույս մեր մե
ծա գույն ազ գա յին բա նաս տեղծն է. և կար ժեր որ թրքա հայ ըն թեր ցողն 
ալ մտեր մա նար ա նոր՝ այն պես, ինչ պես ռու սա հայ ըն թեր ցո ղը»3:

« Գա րուն» ալ մա նա խի հոդ ված նե րը գա լիս էին հաս տա տե լու 
քննա դա տա կան մտքի շար ժի նոր ո րա կի մա սին: Հայ քննա դա տութ
յան ազ դե ցիկ դեմ քե րից մե կը՝ Հա կոբ Ք յու ֆեճ յա նը, ալ մա նա խին 
նվիր ված իր գրա խո սա կա նում բա վա կան խիստ ու լուրջ դի տո ղութ
յուն ներ ա նե լով հան դերձ, նկա տում է հայ գրաքն նա դա տա կան մտքի 

1  «Ազատամարտ», (Կ.Պոլիս),7. VI. 1912:
2  Դա պատահական չէր. Դաշնակցական գաղափարախոսին մարքսիստ քննա

դատի հոդվածը չէր կարող բավարարել ո՛չ գեղարվեստական բնագիր վերլուծության 
մեթոդի, ո՛չ աշխարհայացքային ելակետի առումով: Դ. Անանունի հոդվածի մասին 
մեր անդրադարձը տե՛ս «Դավիթ Անանունի «Անցյալի մեծարանքը», Բանբեր հայա գի
տության, 2016, հմ. 3, ՀՀԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան,էջ 159173: 

3  «Ազատամարտ», 15. VI. 1912:
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զար գաց ման այդ ակն հայտ ա ռա ջըն թա ցը: «Ալ մա նա խի քննա դատ
նե րը կը տար բե րին Ռու սա հայ Քն նա դա տու թեան հին ուղ ղու թե նէն 
շատ ո րոշ ե ղա նա կով մը, գրում է Օ շա կա նը: Ա նոնք հրա ժա րած են 
մի միայն օգ տա պաշտ նկա րա գի րով հե տաքրք րո ւե լու ա ւան դա կան ու 
ծթռած նեղմ տու թե նէն – թեեւ եր բեք չեն կրնար ցան կա լի լայ նու թիւն 
գտնել  ա նոնք աշ խա տած ալ են քննա դա տու թեան մէջ մտցնել քիչ մը 
գի տա կան խո րուն կու թիւն ու ձա խով ա րե ւե լու մով ա նոնք ին կած են 
ու րիշ ան պա տե հու թիւն նե րու մէջ... Փաթ թո ւած նշա նա վոր տա րա զի 
մը (ցեղ, մի ջա վայր և վայր կեան) դիւ րին ա մե նա կա րո ղու թեան՝ ա նոնք 
աշ խա տած են հայ կա կան հո գե բա նու թիւ նը վե րագտ նել, վե րա շի նել 
նա խորդ դա րուն, դի մե լով մեծ գրա գէտ նե րու ստեղ ծա գոր ծու թեանց: 
Ո չինչ այն քան կա մա յա կան է, որ քան խու զար կու թեան այս դրու թիւ
նը: Ժա մա նակ նե րը, շրջան նե րը մեծ գրա գէտ նե րու գոր ծին մէջ շատ 
թե թեւ ար ձա գանգ ներ կ’ու նե նան: Մե ծա մաս նու թիւ նը, զան գո ւա ծը 
որ ներ կա յա ցու ցիչն է ազ գու թիւն նե րուն, շատ ան գամ բա ցա կայ կ’իյ
նայ հան ճար նե րուն հա յե ցո ղու թե նէն: Կա րե լի չէ Վերք Հա յաս տա նի ով 
Ա բով յա նի շրջա նը ո գե կո չել, ոչ ալ Թու մա նեա նի Պոե մա նե րուն մա քուր 
դիւ ցազ ներ գու թիւ նը տա րա ծել ժա մա նա կա կից հայ գե ղի բար քե րուն 
վրայ...

Ալ մա նա խի քննա դատ նե րը այս վա ղա ծա նօթ մէ թո տին կցած են 
աշ խա տու թեան, վար դա պե տու թեան նոր սիս տեմ մը»1: 

Ինչ պես նկա տում ենք, Օ շա կա նը գե ղա գի տա կան ո րո շա կի պա
հանջ ներ ու նի. հան ճար նե րի եր կե րում ժա մա նա կի ու մի ջա վայ րի 
ակն հայտ ընդգծ վա ծութ յուն չի կա րող լի նել, այն տեղ պետք է լի նի այն 
«անհ րա ժեշտ զգայ նու թիւ նը որ բա նաս տեղ ծին ջի ղը կը տա րո րո շէ 
զին քը շրջա պա տող մի լիոն նե րու տժգոյն ու հա սա րակ ե սէն»2: Հենց 
այս տե սանկ յու նից էլ դա տե լով՝ նա հռե տո րա կան հարց է հնչեց նում. 
ի՞նչ գործ ու նեն Ալ. Ծա տուր յանն ու Հ. Հով հան նիս յա նը ալ մա նա խում 
ընդգրկ ված հե ղի նակ նե րի շար քում: Մինչ դեռ Հովհ. Թու ման յա նը 
«դա րե րուն ո րո շադ րա կա նու թե նէն վեր կը սա ւառ նի իր պօէ մա նե րը 
ստեղ ծե լով ա ռանց խո րա պէս ազ դո ւե լու ժա մա նա կի կնի քէն...»3: Ան
շուշտ, Օ շա կա նը ար ժե քա վոր դի տար կում է ա նում, սա կայն քննա
դա տի հա մոզ մուն քը, թե ժա մա նա կաշր ջա նի փո փո խութ յուն ներն 

1  «Հայգրականություն» (Զմյուռնիա),   5,  1/14. XII., 1912, էջ 1011:
2  Նույն տեղում, էջ 89:
3  Նույն տեղում, էջ 9:
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ա ռանձ նա պես չեն ազ դել Թու ման յա նի պոեմ նե րի վրա, կար ծում ենք, 
այն քան էլ ի րա տե սա կան չեն: 

Քն նա դա տութ յան նոր շուն չը, ինչ պես նկա տում ենք, եր ևում է 
նաև արևմ տա հայ ի րա կա նութ յան մեջ: Գ րա կան կյան քի ըն թաց քին 
շա րու նա կում էին հետ ևել և գ նա հա տա կան ներ տալ Ա. Չո պան յա նը, 
Ա. Հա րութ յուն յա նը, Ա. Ար փիար յա նը, Ա. Ա սա տու րը, Հ. Օ շա կա նը և  
ու րիշ ներ: Այս շրջա նում ա ռա ջին ան գամ Պոլ սում փոր ձեր են ար վում 
կո լեկ տիվ քննա դա տա կան մտքի ձևա վոր ման: Այդ տե սա կե տից ու
շագ րավ է Շիր վան զա դեի 30ամ յա կին առ թիվ տպագր ված « Շիր վան
զա դե և  իր գոր ծը» ժո ղո վա ծուն, ո րը պա րու նա կում էր Շիր վան զա դեի 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի մա սին արևմ տա հայ գրա կա նութ յան գրե
թե բո լոր եր ևե լի դեմ քե րի (Տ. Կամ սա րա կան, Ա. Չո պան յան, Գ. Զոհ
րապ, Վ. Թե քե յան, Ե. Օտ յան, Ե րու խան և  այլք) վեր լու ծութ յուն ներն ու 
բնու թագ րում նե րը: Արևմ տա հայ ի րա կա նութ յան մեջ ե զա կի եր ևույթ 
են դառ նում 1913 թ. հրա տա րակ ված «Գ րա կան ա սու լիս նե րի» վեց 
պրակ նե րը, ո րոն ցում ամ փոփ ված էին «Է սա յան սա նուց միութ յան» 
կազ մա կեր պած քննար կում նե րի նյու թե րը: 

Աչ քի ընկ նող եր ևույթ է դառ նում Պոլ սում 1914 թ. տպագր վող 
« Մեհ յա նը», ո րի « Հար թե՛նք» խո րագ րով հոդ վա ծա շա րի հե ղի նակ Հ. 
Ք յու ֆենճ յա նը հե տապն դում է մի նպա տակ. ի հայտ բե րել «սնա մէջ 
բարձ րու թիւն նե րը կլո րաց նող մի ջա կու թիւն նե րը»: « Մեր գնա հա տում
նե րուն մէջ մենք պի տի մնանք բա ցար ձա կա պէս ան կախ ըն կե րա յին 
պայ ման նե րուն ստրուկ ո րո շադ րու թիւն նե րէն, գրում է քննա դա տը: 
Ոչ մէկ հո սանք, ոչ մէկ կու սակ ցու թիւն, ոչ մէկ գռե հիկ կամ յա ջո ղած 
հա ւատք կշիռ չու նին մե զի հա մար»1: 

 Մեհ յա նի՝ միմ յանց հա ջոր դող հա մար նե րում Ք յու ֆենճ յա նը քննա
դա տութ յան թի րախ է դարձ նում Հ րանտ Նա զար յա նի բա նաս տեղ
ծութ յուն նե րը, Վ. Փա փազ յա նի « Հա յոց գրա կա նութ յան պատ մութ յու
նը», Լ. Շան թի « Հին աստ ված նե րը», Հ. Սի մոն Ե րեմ յա նի «Գ րա կան 
դեմ քե րը»: Ա ռանց ա վե լորդ զսպվա ծութ յան քննա դա տը խիստ և  
անխ նա ձաղ կում է՝ եր բեմն անց նե լով բա րեկր թութ յան սահ ման նե րը: 
Օ րի նակ՝ Ս. Ե րեմ յա նի մա սին գրում է. «Հ. Ե րե մեա նի գիր քե րուն մէջ 
մենք չենք տես նար ոչ մէկ դէմք: Վասն զի Հ. Ե րե մեան գիր քե րէ շի
նո ւած, ըն թեր ցում նե րու ար դիւնք քննա դատ մըն է... Ար գա հա տե լով 
կ’ու րա նանք զին քը»2:

1  «Մեհեան» (Կ.Պոլիս),   1, 1. I. 1914, էջ 9:
2  «Մեհեան»,   7, 1. VII. 1914, էջ 106:
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Բա վա կան խիստ են քննա դա տի պա հանջ նե րը թե՛ բա նաս տեղ
ծից, թե՛ դրա մա տուր գից, թե՛ գրա կա նա գե տից ու քննա դա տից: Օ րի
նակ՛  հա յոց պատ մութ յուն գրե լու հա մար, ըստ Ք յու ֆենճ յա նի, հե
ղի նա կը պետք է ու սում նա սի րած լի նի «հին ու նոր բո լոր ա րո ւես տի 
հրա շա կերտ նե րուն նկա րա գի րը, հա մե մա տած ըլ լայ հայ հո գին հո գի
նե րուն հետ բո լոր այն ժո ղո վուրդ նե րուն ո րոնց հետ ճա կա տա գի րը 
դրած է զին քը նոյն ա րե ւի տակ»1: Ի հար կե, Օ շա կա նի դի տո ղութ յուն
նե րը բխում են ար վես տի բարձր չա փա նիշ նե րի պա հան ջից և լուրջ 
մտո րե լու ա ռիթ են տա լիս, սա կայն դրանք եր բեմն հաս նում են ծայ
րա հե ղութ յուն նե րի՝ ան տե սե լով գե ղե ցիկն ու ար ժե քա վո րը:

Այս պի սով՝ 1910ա կան թվա կան նե րի քննա դա տա կան մտքի գե
ղա գի տա կան կողմ նո րո շում նե րի խայ տաբ ղետ խճան կա րում ա ռա
ջին ան գամ ա ռա վել հստակ շեշ տադ րում նե րով և հա մա կող մա նիո րեն 
են ներ կա յաց վում Թու ման յա նի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը, ընդգծ վում 
դրանց հա սա րա կա կան, գե ղա գի տա կան, դաս տիա րակ չա կան ար
ժե քը: Ի հար կե, սա չի նշա նա կում, թե նա խորդ եր կու տաս նամ յա կում 
հնչած կար ծիք նե րը զուրկ էին գի տա կան և մ նա յուն արժ ևո րում նե րից 
(հի շենք, օ րի նակ՝ դեռևս ա ռա ջին ժո ղո վա ծո ւի մա սին Մ. Ա բեղ յա նը 
մատ նան շած այն պի սի հատ կա նիշ ներ, ինչ պի սիք են ժո ղովր դայ նութ
յունն ու է պի կա կա նութ յու նը): Սա կայն ին չո՞վ է պայ մա նա վոր ված այս 
բե կում նա յին շրջա դար ձը: Էդ. Ջր բաշ յա նը այս հար ցը մեկ նա բա նում է 
գե ղար վես տա կան գի տակ ցութ յան նոր մա կար դա կի բարձ րաց մամբ, 
ո րին հայ գրա կա նութ յու նը հա սավ 1910ա կան թթ.: «Այդ շրջա նում 
ստեղծ վե ցին իս կա կան դա սա կան կա տա րե լութ յամբ, կեն սա կան և 
հո գե բա նա կան խոր բո վան դա կութ յամբ օժտ ված բազ մա թիվ ար
ձակ, դրա մա տի կա կան և մա նա վանդ բա նաս տեղ ծա կան եր կեր: 
Ձ ևա վոր վեց ժա մա նա կա կից գե ղար վես տա կան մտա ծո ղութ յամբ 
տո գոր ված ճա շակ նե րի և  ըմբռ նում նե րի հա սա րա կա կան մթնո լորտ, 
որն իր հեր թին հիմք ծա ռա յեց իս կա կան գե ղա գի տա կան ար ժեք նե րի 
գնա հատ ման հա մար: Դա ա ռա ջին հեր թին ար տա հայտ վեց ազ գա յին 
գե ղար վես տա կան ի դեալ նե րի լա վա գույն կրող Թու ման յա նի դե րի և 
ն շա նա կութ յան նոր, շատ ա վե լի խոր ըմբռն ման մեջ: Այս տեղ կար ևոր 
դեր խա ղաց նաև այն, որ հենց նույն շրջա նում հրա պա րակ ի ջավ գե

1  «Մեհեան»,   2,1. II. 1914, էջ 28:
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ղա գի տա կան լուրջ դաս տիա րա կութ յուն ստա ցած քննա դատ նե րի մի 
բա վա կան ստվար խումբ»1: 

Ե թե դա րասկզ բի ա ռա ջին տաս նամ յա կում քննա դա տութ յու նը 
Թու ման յա նին անդ րա դառ նում էր հոդ ված նե րի, գրա խո սութ յուն
նե րի, փոք րիկ ակ նարկ նե րի մի ջո ցով, ա պա 1910ա կան թվա կան
նե րին թափ են ստա նում այլ բնույ թի ու ձևա չա փի նյու թեր: Սկ սած 
1910 թվա կա նից՝ տպագր վում են հայ գրա կա նութ յան պատ մութ յա նը 
նվիր ված մե նագ րութ յուն ներ, հոդ ված ներ, ո րոն ցում ու սում նա սիր վող 
հե ղի նակ նե րի շար քում իր տեղն ու ներ Թու ման յա նը: Գե ղա գի տա կան 
տար բեր չա փա նիշ նե րով ու խո րութ յամբ էին մո տե նում բա նաս տեղ
ծին, սա կայն կար ևորն այս տեղ այն է, որ յու րա քանչ յու րը, իր տե սանկ
յու նից փոր ձե լով բա ցա հայ տել թու ման յա նա կան աշ խար հի ա ռանձ
նա հատ կութ յուն նե րը, ի վեր ջո նկա տում էր ու շադ րութ յան ար ժա նի 
ինչոր նրբե րանգ: 

Եվա Մնացականյան.  գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը հայ 
նոր գրականության պատմության, թումանյանագիտության հարցերն են: 
Հեղինակ է 70ից ավելի գիտական հոդվածների: Ունի մենագրություններ:

ЕВА МНАЦАКАНЯН - ТУМАНЯН И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ 
КРИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 1910-Х ГОДОВ  В 1910ых годах 
мировоззренческие, идеологические, эстетические поиски литературной 
критики становятся более реалистическими: появляются критики, 
получившие европейское образование, которые пристальным взглядом 
исследуя армянскую художественную литаратуру, пытаются дать ей 
оценку также в контексте европейской литературы. 

В 1910ых годах культурноисторическая школа еще сохраняла 
свое влияние. Самым ярим проявлением ютого течения оставался 
труд Лео “Литература российских армян”. Его эстетические взгляды 
становятся объектом наиболее серьезного изучения. Новое поколение 
критиков при каждом удобном случае обращается к ним, обязательно 
противопоставляя их своим критериям оценки искусства. Возникает также 
непропорциональность развития литературнокритической мысли:разные 
течения анялизируют художественные произведения в соответствии с 
принятыми ими “законами”.Тем не менее наиболее проявившиеся в этот 

1  Էդ. Ջրբաշյան, Հովհ. Թումանյանը և 1910ական թվականների գրական քննա
դատությունը, «Պատմաբանասիրական հանդես», հմ. 2 (85), Երևան, 1979, էջ 32:
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период литературные критики (Н. Агбалян, Т. Авдалбекян, А. Тертерян, 
Ц. Ханзадян, П. Макинцян, С. Акопян, А. Каринян, А. Сурхатян и др.), 
выделяясь своей общественной и художественной позицией, иногда крайне 
противоположенными точками зрения руководствовались стремлением 
честно служить искусству.

Наличие разных, порой противоположных друг другу литерату ро вед-
ческих, методологических точек зрения приводило к бурным дискуссиям. 
Очень интересны и достойны внимания с точки зрения раскрытия 
критических взглядов того периода дискуссии Б. Ишханян – А. Тертерян; 
Д. Ананун – Ц. Ханзадян; А. Сурхатян – Ц. Ханзадян; П. Макинцян – Лео, Е. 
Палян, С. Акопян и др. Литературоведение последующих лет по разным 
поводам обращалось к этим дискуссиям. 

В пестрой мозаике эстетических направлений критической мысли 1910
х годов впервые четко и разносторонне представлены произведения Ов. 
Туманяна, подчеркнута их общественная, художественная, воспитательная 
ценность.

Ключевые слова: армянская литература, критика, методические 
принципы, эстетическая концепция, дискуссии, Лео, Ов. Туманян, В. Терян, 
марксистские критики, новые критерии, переоценка ценностей. 

EVA MNATSAKANYAN - TOUMANYAN AND SEVERAL ISSUES OF 
THE CRITICAL THOUGHT OF THE 1910s  In 1910s, the ideological, artistic 
and life view searches of literary criticism become more realistic. Some critics 
with European education appear, who make investigative tries to evaluate the 
Armenian literature in the context of European literary studies. 

In 1910s the cultural historical school was still holding its influence. The 
brightest expression of this was Leo’s work “The RussianArmenian literature”.  
His views become very serious materials for criticism. The new generation of 
critics addresses them in every possible occasion, always opposing it to their own 
principles of evaluation. A misbalance in the development of literary criticism 
starts to appear, as representatives of different directions criticize literary works 
according to their own “laws”. However, the more vivid representatives of criticism 
(N. Aghbayan, T. Avdalbekyan, A. Terteryan, Ts. Khanzadyan, P., Makintsyan, S. 
Hakobyan, A., Karinyan,  H., Surkhatyan and others), who stood apart because of 
their social and artistic views, sometimes even because of their opposing views, 
still were led by the wish to frankly serve fine art. 

Literary and methodological diverse, and sometimes even opposing 
views  often  arose among critics B. Ishkhanyan – A. Terteryan, D. Ananun – Ts. 
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Khanzadyan,  P. Makintsyan Leo, E. Palyan, S. Hakobyan  and so on.   In the 
colorful mozaic of the critical thought of the 1910s,   Toumanyan’s works are 
presented from various angles, and their social , artistic and educational values 
are highly praised. 

Key words: Armenian literary stu շdies, criticism, methodological principles, 
fine art views, debates, Leo, H. Toumanyan, V. Teryan, Marxist critics, new 
criteria, reevaluation of values.
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գրականության ինստիտուտ

Հ ՐԱՉ ՅԱ  ՍԱ ՐՈՒ ԽԱՆ. ՆՈ ՐՕՐ ՅԱ ՔՆԱ ՐԵՐ ԳՈՒՆ*

Բանալի բառեր.  Հրաչյա Սարուխան, քնարերգու, երգ, մեղեդի, 
վկայություն, լեզու, սահման, հրաշք օրեր, սերունդ, ժամանակ

Հ րաչ յա  Սա րու խա նը ար դի հայ պոե զիա մուտք գոր ծեց իբրև քնա
րեր գու և  ամ բող ջա ցավ որ պես այդ պի սին:  Վեր լու ծող նե րից մե կը 
հենց այդ պես էլ ան վա նում է նրան` տա ղի մո գե րից մե կը ( Մելս  Սան
թո յան): Իսկ հոդ վա ծա գիր նե րից մեկ ու րի շը, բնո րո շե լով  Սա րու խա նի 
պոե զիա յի ուղ ղութ յու նը, ա սում է, թե նա դա վա նան քով դա սա կան է: 
 Բայց և` «ոչ թե նրա ար վես տը հայտ նին է, այլ ճշտում է ու սա նե լիի 
սահ մա նը»2, ո րը վեր լու ծո ղի կար ծի քով նշա նա կում է, թե  Սա րու խա
նի բա նաս տեղ ծութ յու նը դուրս է իր սերն դի բա նաս տեղ ծութ յու նից, չի 
առնչ վում սերն դի ո րո նում նե րին զուտ փոր ձա րա րութ յան ի մաս տով, 
ան կախ է ժա մա նա կի ո րո նում նե րից3: Ուս տի, եզ րա կաց նե լով, մտա
հան գում է քննա դա տը,  Սա րու խա նը նա խոր դող բա նաս տեղ ծութ յան 
մեջ, ան հա տա կան տար բե րութ յուն նե րով հան դերձ, նույն դիր քում 
է, ինչ  Դա վո յա նի բա նաս տեղ ծութ յու նը, միայն` մի տար բե րութ յամբ. 
« Դա վո յա նի բա նաս տեղ ծա կան հյուս ված քը նե րա ռում է դա սա կա
նութ յու նը որ պես հումք ար ժե զուրկ ի րա կա նութ յու նը զուտ մշա կու
թա յին հի շո ղութ յամբ վե րա կեր տե լու», իսկ « Սա րու խա նի հա մար բա
նաս տեղ ծութ յան կյան քը միայն վե րա հաս տա տում է, գրա կա նութ յու
նը` վե րագրում»4:

Աս վա ծը, որ քան էլ խոր ըմբռ նո ղի տե սա կետ է, դժվար է ամ բող ջո
վին հա մա ձայ նել: Եվ ա հա թե ին չու:  Նախ` գրա պատ մա կան ըն թաց
քը չի կա րող լի նել մաս նատ ված և  այս պի սի տա րե րա յին ըմբռ նու մը, 
ո րը յու րա հա տուկ էր նա խորդ դա րի քննա դա տութ յա նը, պատ մա կա

* Հոդվածն ընդունված է տպագրության  17.09.2020 թ.:
2 «Գարուն», թ. 12, 2010, էջ 30 (Թադևոս Խաչատրյանի «Բանաստեղծության 

կեցության և գոյության սահմանագծին» հոդվածը):
3 Նույնը, էջ 30:
4 Նույնը, էջ 30:
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նութ յան այլ տե սանկ յու նից պետք է լի ներ հար ցը: Այ սինքն` ամ բող
ջա կա նութ յան այն պի սի ըմբռ նու մից, որ ոչ թե պրո ցե սը խա թա րում 
է և  են թա կա է քննա դա տի օբ յեկ տիվ և  սուբ յեկ տիվ քմա հա ճութ յա նը, 
այլ շար ժու մը և  ըն թաց քը արժ ևո րում և ն րա նով արժ ևոր վում է նաև 
քննա դա տութ յու նը: Երկ րորդ, որ քիչ ա վե լի կար ևոր չէ, ժա մա նա կի 
գոր ծո նը և  ազ դե ցութ յու նը գրո ղի ստեղ ծա գոր ծութ յան վրա, որ տվյալ 
դեպ քում ճիշտ չէ աս ված ո՛չ  Դա վո յա նի, ո՛չ  Սա րու խա նի պոե զիա յի 
պատ մա կա նութ յու նը արժ ևո րե լու տե սանկ յու նից: Եվ թեև  Սա րու խա
նը, ին չը փաս տում է նա խորդ դա րի քննա դա տութ յու նը, որ ևէ գրա կան 
բա նա վե ճի չի մաս նակ ցել, սա կայն նոր շրջա նի քննա դա տութ յունն 
էլ, ի րեն չզրկե լով ա վան դույ թից,  Սա րու խա նին հեշ տո րեն տե ղա վո
րել է գրա կան ա վան դույ թը շա րու նա կո ղի դե րում և, նա խորդ դա րից 
սկսած, տա րփո ղում է գրո ղի հո գե հա րա զա տութ յու նը Ե.  Չա րեն ցի, Վ. 
 Մա յա կովս կու, Ս. Ե սե նի նի և Պ. Ս ևա կի հետ, ո րոնց նկատ մամբ սե րը, 
վեր լու ծող նե րի կար ծի քով, մղել է  Սա րու խա նին ոչ միայն ձևա վոր վե
լու, հա սու նա նա լու, այլև ո րո շա կի ուղ ղութ յուն հիմ նե լու, ինք նու րույն 
անց նե լու սե փա կան ու ղին, ո րը, թերևս, դա սա կանն է1:  Պա րա դոք սը 
սա կայն նրա նում է, որ ա վան դույ թը ինքն ի րեն չի կրկնում:  Հետ ևա
բար  Սա րու խա նը, ում Մ.  Սան թո յա նը ուղ ղա կի ան վա նում էր  Չա րեն
ցի թոռ, Ս ևա կի որ դին2, այ նո ւա մե նայ նիվ, ե թե հիմ նում է ինչոր ուղ
ղութ յուն, ա պա նշա նա կում է, որ այն պետք է ար տա հայտ վի բա նաս
տեղ ծութ յան պոե տի կա յի և  աշ խար հա յե ցութ յան մեջ, ո րոնց կապն 
անխ զե լի է: Ուս տի այս դեպ քում կա րող է խոսք լի նել  Սա րու խա նի 
պոե տի կա յի և  աշ խար հա յե ցութ յան միաս նութ յան և դ րա նով ար տա
հայտ ված բա նաս տեղ ծա կան ա ռան ձին գոր ծե րի և  շար քե րի մա սին, 
ո րոնք նաև ծրագ րա յին բնույթ ու նեն, ինչն, ան շուշտ,  Սա րու խա նի 
պոե զիա յում առ կա է և  են թա կա է վեր լու ծութ յան: 

 Բայց և  այն պես, այլ բան է թերևս ա վան դույ թի ըն կալ ման բա
ցատ րութ յու նը, մեկ այլ բան՝ ի րա կան ա վան դույ թի ըն կա լու մը, որ 
 Սա րու խա նի պոե զիան է կրում:  Ժա մա նա կա կից նե րից  Հա կոբ  Մով
սեսն, օ րի նակ, ժխտում է առ հա սա րակ նո րա րա րութ յու նը, ո րով
հետև այն, ինչ տրվում է հա նուն նո րա րա րութ յան, իս կույն հնա նում 
է: Ուս տի 60ա կան նե րի ո րո նում նե րի նո րա րա րութ յու նը, ուղ ղութ յան 
մի մա սով, Հ.  Մով սե սի մեկ նա բա նութ յամբ, ձևի քոչ վո րութ յուն է, դե

1 Դավիթ Գասպարյան, Բանաստեղծության ոգին, Երևան, 1980, էջ 172:
2 Մելս Սանթոյան, Տաղի մոգերից մեկը, Երևան, 2000, էջ 58:
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կա դանս:  Հետ ևա բար «ձևի քի մեռ նե րի» ար շա վը հաղ թա հա րե լը 
հնա րա վոր է միայն գյու տա րա րութ յան, ոչ թե նո րա րա րութ յան մեջ1: 
Ն րա նում, ուս տի, տար բեր է պոե զիա յի և  պոե տա կա նի ըմբռ նու
մը:  Պոե զիան, թերևս, մշա կույ թի, պոե տա կա նը՝ բա նաս տեղ ծի կեն
սա փոր ձի ո լորտն է: Այ սինքն՝ հա յե լու և  հա յե լա յի նի միջև ըն կած մի 
«տա րա ծութ յուն», ուր ժա մա նա կը չի հա մընկ նում երբ ևէ ի րա կա նի 
հա յե լուն, ո րով հետև բա ռը բա նաս տեղ ծութ յան մեջ ոչ թե «նկա րագ
րում է», այլ՝ վե րապր վում, կամ, կա րե լի է ա սել, վե րապ րում է հենց 
բա նաս տեղ ծին:  Հետ ևա բար տար բեր է ա վան դույ թի ըմբռ նու մը նաև 
 Սա րու խա նի պոե զիա յում, ո՛չ ար տա քին՝ ձևի ա ռու մով, ո՛չ էլ բա ռի 
մե տա ֆի զի կա կան նա խա պատ կե րի ո րո նում է են թադ րում, ին չը բնո
րոշ է  Մով սե սի պոե զիա յին:  Հա մե մա տութ յու նը  Դա վո յա նի հետ ևս 
 կա ղում է:  Սա րու խա նի պոե զիան, այ նո ւա մե նայ նիվ, չու նի  Դա վո յա նի 
պոե զիա յի ժա մա նա կի զգա ցո ղութ յու նը, տա րա ծութ յան լայն հո րի զո
նը:  Խոս քը, ու րեմն, կա րող է լի նել այլ՝ ի րա կա նութ յան քնա րա կան աշ
խար հըն կալ ման, բա նաս տեղ ծութ յան ռիթ մի ընդ հան րութ յան մա սին, 
որ զուտ եր գա յին է: Ուս տի  Սա րու խա նի բա նաս տեղ ծութ յան ստրուկ
տու րա յում խզում կա ի րա կա նի և  պատ մա կա նի միջև, թեև ա ռանց 
ի րա կա նի չկա պատ մա կա նի ո լոր տը, ու րեմն և, ա ռանց բա նաս տեղ
ծի եսի գո յութ յան հնա րա վոր չէ ըն կա լել պատ մա կա նը, այ նու հետև՝ 
վեր պատ մա կա նի զգա ցո ղութ յու նը:  Հետ ևա բար ի րա կա նի կենտ րո
նում բա նաս տեղ ծի փոր ձա ռութ յունն է, որ հիմ նում է պատ մա կա նը և 
 վեր պատ մա կա նը գո յա բա նա կան այն պի սի շրջմամբ, ո րի ա ռանց քը 
բա նաս տեղծն ինքն է, խա րիս խը՝ իր բա ռը, ո րը բա նաս տեղ ծի կեր
պա րը ըն կա լում է ժա մա նա կի, տա րա ծութ յու նը՝ լեզ վի ո լոր տում, ուր 
ժա մա նա կը հան դես է գա լիս տա րա ծութ յան, տա րա ծութ յու նը՝ ժա մա
նա կի փո խա կեր պութ յան մի ջո ցով:  Սա նշա նա կում է, որ ամ բող ջի մեջ 
տրվածն է (վկայ վա ծը), որ հնա րա վոր է որ պես այդ պի սին բա ցա հայ
տել ( Հայ դե գեր): Ուս տի, ինչ պես  Մով սեսն է հա վե լում, «պատ մա կա
նը եր բեք ին քը՝ պատ մութ յու նը չէ» ( Հայ դե գեր), այլ, ինչ պես ա սում է՝ 
«բա նաս տեղ ծը գրում է, ժա մա նա կը՝ ջնջում»2: Հ րաչ յա  Սա րու խանն 
էլ բա նաս տեղ ծութ յան հղա ցու մը հա մա րում է ժա մա նա կի ինք նա բե
րում, որ «ան սո վոր մի օր է», ժա մա նա կի լիա ցում: Եվ անց նում է բա

1 «Գարուն», թ. 78, 2006, էջ 15, (Հակոբ Մովսեսի «Օվսաննա, Օվսաննա» 
հարցազրույցհոդվածը):

2 «Գարուն», թ. 78, 2006, էջ 15:
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նաս տեղծն այդ օր վա մի ջով, քրթմնջում ինքն ի րեն, ձեռ քին մի կե պի, 
ո րով հետև ինքն է տա րա ծութ յան մեջ խա րիս խը գո յութ յան, աշ խար
հում միակ կե տը ինք նու րույն և «ա մեն ինչ հեն ված է մի կե տի»1, որ, 
կրկին ա սեմ, ինքն է, օ րը և  ժա մա նա կը: « Մի կետ կար կե տե րի ըն
դեր քում, // ա մեն ինչ անց նում էր մի կե տով»,  և  այդ կե տի մի ջո ցով 
բա նաս տեղ ծը փնտրում է հղաց ման բա նա լին, որ աշ նան անձրևն էր 
հան գեր գում:  Մի լիոն դար նա փնտրել է գաղտ նի քը, մի լիոն տեղ փա
կան քը ո րո նել, բայց գաղտ նի քը եր գի այդ «կետն էր հո րի նել», «և  ին քը 
մի ջուկն էր այդ կե տի» («Ան սո վոր մի օր»): 

Գ ծան կա րը փո խա կերպ վում է բա ռի, բա ռը՝ տե սիլ քի՝ վրան ու նայ
նութ յան կնիք, որ մշուշ է, մշու շում ապ րող զրույց, ա նոր սա լի մե ղե դի: 
Ուս տի բա նա ստեղծն ա սում է, որ չու նի ոչ մի առն չութ յուն «սիմ վո
լիստ նե րի /սիո նիստ նե րի/ և  այ լոց հետ»:  Շատ ջրեր են հո սել և  չար ժե 
հի շել, որ սա լա հա տա կը սառն էր մի քիչ (ինչ պես ի րա կա նութ յու նը) և 
«հրա պույր ներ ակն կա լող աղ ջիկ նե րի նման //ներք նակ ներն էլ ի րենց 
ճա կա տա գիրն ու նեն», բայց մահ ճա կալ նե րը, ա վա զը, մար գա գե տի
նը, «պատ կե րից դուրս են ար դեն» («Մ շուշ»):

Ի՞նչն է, հետ ևա պես, հա վեր ժա կան և  ի րա կան՝ պատ կե՞ րը, բա՞ ռը 
ու նայն, որ ժա մա նա կի ստվերն է, զրու՞յ ցը, որ եր գում է ա շու նը ա նա լի 
և  առն չութ յուն չու նի ոչ մի ան ցո ղիկ (պատ մա կան) գա ղա փա րի հետ 
(սիմ վո լիստ նե րի, սիո նիստ նե րի և  այ լոց հետ): Ուս տի մնում է մի եզ
րա գիծ բա նաս տեղ ծին, որ եզ րա գիծ չէ, այլ՝ բա ցութ յան (հայտ նութ
յան) ո լորտ, որ ըն թացքն է հղա նում.

 Քայ լի՛ր և  մի՜ թաքց նի ար ցունք ներդ:
Իսկ երբ մշու շը քեզ նո րից կա ղա վա ղի…
Երբ պատ կեր նե րի հա կա ռակ կող մում 
 Փայ լի ի րա կա նութ յան ոսպն յա կը, 
 Հի շի՛ր, 
 Հի շի՛ր, որ շատ ջրեր են հո սել… (18)

Հ րաչ յա  Սա րու խանն, ան շուշտ, ըն թաց քը և  քայ լը գծում է ա ռանց 
միջ նորմ նե րի հստա կութ յան, ո րի կա րի քը չու նի բա նաս տեղ ծութ յունն 
առ հա սա րակ:  Բայց դա չի նշա նա կում, թե միջ նոր մներ չկան:  Զուտ 
գրա պատ մա կան ա ռու մով բա նաս տեղ ծի մուտ քը՝ «Եզ րագ ծեր» ժո
ղո վա ծուն (1977), «Հ րաշք օ րե րը» (1981) հա մընկ նում են բա նա վե

1 Հրաչյա Սարուխան, Աստծո առավոտ, Երևան, 1999 (այսուհետև մեջբերումներ 
անելիս այս գրքից կնշենք տեքստում էջահամարը միայն):
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ճե րի մի շրջա նի՝ նա խորդ դա րի 7080ա կան թվա կան նե րի հետ, որ 
չէր կա րող առն չութ յուն չու նե նալ բա նաս տեղ ծի ձևա վոր ման հետ: 
Ուս տի  Սա րու խա նի պոե զիա յի տե ղո րո շու մը գրա կան պրո ցե սում 
նույն քան կար ևոր է, որ քան նրա ստեղ ծա գոր ծութ յան մեկ նա բա նութ
յան տե սանկ յու նը, որ քննա դա տութ յու նը կա րող էր հիմ նել:  Սա կայն 
հա մա կար գի ձևա վո րու մը տևա կան, տաս նամ յակ նե րի պատ մութ
յուն ու նի և գ րա պատ մա կան ըն թաց քի հստա կե ցու մը կար ևոր նա
խադր յալ է հար ցը ամ բող ջաց նե լու հա մար: Ուս տի, հա վե լե լով ա սենք, 
որ ձևա վո րու մը և  ըն թաց քը, շա րու նա կե լով ի րար, զուտ պոե զիա յի 
հանգր վանն են ո րո նում, որ չի փո խա կերպ վում  Սա րու խա նի ար դեն 
հա ջորդ՝ «Վ կա յութ յուն ներ» (1989) և «Այլ ժա մա նակ ներ» (1997) ժո
ղո վա ծու նե րում: Այ սինքն՝ քայ լը և  ըն թաց քը ձուլ վե լով ի րար, ամ բող
ջա նում են պոե զիա յի ըն կալ ման այն պի սի գա ղա փա րի մեջ, որն ար
տա հայտ վում է մի գրքով, հա մախմբ վում «Աստ ծո ա ռա վոտ» հա տըն
տի րի մեջ (1999), ուր ժո ղո վա ծու նե րի հրա պա րակ ման թվերն ար դեն 
նշված չեն, ո րը նշա նա կում է, թե պոե զիան «ինք նին տե սիլ է» ( Կան տի 
ինք նին ի րի փո խա կեր պու մը) և  խար խա փում է խա վա րի մեջ ինչ պես 
բի բը Ք րիս տո սի, ո րի հեռ վում «հղի նա յա դնե րը աղմ կում են ան վերջ», 
իսկ «տա րա ծութ յու նը ըշ տա պում է սահ մանն ան սահ մա նի»՝ գամ վե
լով հո րի զո նին, «չհաս նե լով սահ մանն ան սահ մա նի» («Ե րե կո (ինք նին 
տե սիլ)»): Այս պես է տե ղի ու նե նում բա ռի ու պատ կե րի շրջապ տույ տը՝ 
պատ կե րից դուրս, գաղտ նի քի մի հին շրջա նի մեջ, կի սով չափ թե րի: 
Ուս տի ան տա նե լի է թվում  Սա րու խա նին «խոս քը պար զու նակ», որ 
ար ձա գան քում է «տղա մարդ կանց նյար դե րում հյուս վող ալ տե սիլ նե
րում // կազ մա վո րում ան գո յութ յու նը սե փա կան ան ձի»: Ուս տի, «ե թե 
գաղտ նի քը կի սով չափ լքի ինձ (ի րեն) ա ռա վոտ», հղա ցու մը կմնա 
խղճուկ, շրջա նը՝ ան գո («Շր ջա դարձ»):  Հետ ևա բար, որ պես զի բա
նաս տեղ ծը շա րու նա կի պոե տա կան «մար դա նա մեն», որ  Նա րե կա
ցու տագ նա պող ա ղոթ քից է սկիզբ առ նում, ա ղեր սում է կրկին, որ 
ինքն էլ օծ վի  Մե ծի խղճի գթասր տութ յամբ՝ հա նուն մա հե րի բյուր, որ 
ցնորք են թվում, պա տե րազ մում խե ղան դամ դար ձած հու շա մո լութ
յան դա սեր տա չա րին, քան զի «ե ղեռ նա պուրծ (իր) ար յունն ան գամ // 
վեր քե րի հուշն է քո  Մի նու ճա րի»: Ա հա ին չու է եր գը փո խա կերպ վում 
տագ նա պող ա ղոթ քի, իսկ բա նաս տեղծն ի խո րոց սրտի ա ղոթքն իր 
հղում է տի րո ջը, որ պես զի նժույգ տա հու սո և  հա վա տի թամբ, ըն դու
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նի խոսքն իր հե ծե ծա ցող  Հայ րը ա մե նայ նի, որ «չկո րու սե զիս» (« Տագ
նա պող ա ղոթք»):

Այդ պես կա րող է ա սել միայն «սե փա կան ե սի ող բեր գա կը դար
ձած»  Սա րու խա նը, որ «թաղ վե լով մեղ քի խո րա բաց վեր քում», թո
ղութ յան երգն իր նե րում հայ ցե լու հա մար է ա սում (« Թո ղութ յան երգ»): 
Ուս տի մեղ սա տո չոր երկն չում է փակ դռնե րի դեմ Ա նա նու նի, չա փա
ծո խոս քի ծան ծա ղուտ նե րում՝ անս թափ, գի նե հար, ինչ պես բա նաս
տեղծն է լի նում, ա ղեր սում՝ մե ղա, բյուր հա զար մե ղա երկ նա վո րին, որ 
պոե զիա յի բառն է հե գում, մինչ դեռ՝ 

 Հա նունն ընդ դե մին ահ է ներշն չում, 
Որ ընդ դի մա նա մի այլ հա նու նի…. (180)

 Շար ժու մը, ուս տի, որ բա նաս տեղ ծա կա նի սահ ման նե րի պե ղում է, 
ան կանգ է, եզ րա գի ծը՝ պայ մա նա կան:  Պա տա հա կան չէ հետ ևա բար 
ա ռա ջին ժո ղո վա ծո ւի «Եզ րագ ծեր» վեր նա գի րը, որ, շարժ ման հու նով, 
բա նաս տեղ ծին տա նում է ժա մա նա կի՝ «հրաշք օ րե րի» ըմբռն մա նը, 
այ նու հետև կեն սա փոր ձի հա մա պատ կե րի մի ջո ցով վկա յում լի նե լութ
յան պա հե րը ապ րում նե րի հոս քում («Վ կա յութ յուն ներ»), մաս նատ
վում կրկին «այլ ժա մա նակ նե րի» բե րած տագ նապ նե րի մեջ, որ նա
խորդ դա րի 90ա կան նե րի վե րելք ներն ու ան կում ներն է պարգ ևում: 

 Շար ժու մը սա կայն, ինչ պես տես նում ենք, տևում է ե րեք տաս նամ
յա կից ա վե լի, ո րը հետս ևակ յան շրջա նի պոե զիա յի ո րո նում նե րի հե
տա գիծն է կրում:  Սա րու խա նի պոե զիան, ինք նո րոն ման իր ա ռանց
քով, շաղ կապ ված է նո րին այն ի մաս տով, որ Ս ևա կը մեկ նա բա նում 
է հա նու նի և  ընդ դե մի կա պակ ցութ յան մի ջո ցով և  ա սում է. «Ա ռածն 
ա սում է. « Կան բա ներ, որ չես ա նի՝ մինչև չսո վո րես, կան բա ներ էլ, 
որ չես սո վո րի՝ մինչև չա նես… Տաս նամ յակ ներ շա րու նակ մեր բա
նաս տեղ ծութ յու նը օ րուկ ված ոտ նա կապ ված էր սույն ա ռա ծի ա ռա
ջին մա սով միայն. ա նում էին այն, ինչ սո վո րել էին, և  ընդ հա կա ռա կը, 
բա նի տեղ չէին դնում այն բա նե րը, որ «չես սո վո րի՝ մինչև չա նես»»1: 
 Կար ծում եմ, որ  Սա րու խա նի պոե զիան յու րաց րել է Ս ևա կի պնդու մը 
այն մա սին, թե՝ «նո րե րը ա նում են այն, ինչ ու զում են»2, ո րը նշա նա
կում է՝ «ընդ դի մա նալ մի այլ հա նու նի», որ շար ժու մը ե թե չի ժխտում, 
ա պա փո խա կեր պում է:  Սա րու խա նի պոե զիան, հետ ևա բար, շար
ժու մը փո խա կեր պում է, սա կայն հա վե լում՝ «մե ծա րիր հորն ու մո րը 

1 Պարույր Սևակ, Երկեր, հ.3, Երևան 1989, էջ 187:
2 Նույնը, էջ 192:



ՍՈՒՐԵՆ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

158

քո, // Ըն կերդ պի տի ան ձիդ պես սի րես: // Ե րա նի՜ ման կանց բեղ ու 
մո րու քով... // Ե րա նի՜ նրանց ա բել նե րին հեզ («Ա մա նոր յա խոսք»): 
 Մինչ դեռ Մ.  Սան թո յա նը կար ծում է, թե  Սա րու խա նը «շա րու նա կում է 
հին ձևե րի մեջ նոր բո վան դա կութ յուն սեր մա նել, ո րը ևս  վա րիա ցիա
յի տա րա տե սակ է»1: Իսկ վա րիա ցիա ա սե լով վեր լու ծո ղը հաս կա նում 
է ե րաժշ տա կան ար վես տում ըն դուն ված, միջ նա դար յան պոե զիա յում 
կի րառ ված վա րիա ցիա յի (նմա նակ ման) ժան րի նկատ մամբ պոե տի 
նա խա սի րութ յու նը2:  Հետ ևա բար՝ ոչ թե երգ, զուտ քնա րա կան ի մաս
տով, այլ՝ տաղ, բա նաս տեղ ծի ներ քին ապ րում նե րի և  պա հե րի մե դի
տա ցիա, որ կա տար յալ է կոմ պո զի ցիոն ա ռու մով, ա ռան ձին տո ղե րի 
կրկնութ յամբ՝ ի մաս տը աս տի ճա նա կար գող, փոխլ րաց նող:  Սա րու
խա նի բա նաս տեղ ծութ յու նը սա կայն սյուր ռեա լիս տա կան պատ կեր
պա նո րա մա է ըստ վեր լու ծո ղի, տպա վո րա պաշ տա կան պա հե րի 
հան րա գու մար, որ ա րա րում է «պա հի տա ղը» և  ինքն է պա հի մեկ նո
ղը, ի րե նով են հա վաք վում ի մի տա ղե րը, դառ նում «տա ղա շա րա յին» 
ի րե նով՝ ո գե ղեն, է լե գիկ, մե նա խո սա կան և  այլն3:

Ս տաց վում է, ու րեմն,  Սա րու խա նը, ինչ պես հա վե լում է գրա կա նա
գե տը, «և ՛ ա վան դա պաշտ, և՛  մո դեռն պոետ է»4:  Բայց թե ինչ պե՞ս են 
հա մա տեղ վում ա վան դա պա հը և  մո դեռ նը, միայն մեր գրա կա նա գի
տութ յան եր ևա կա յութ յու նը կա րող է հաս կա նալ: Եր կու ժխտում հա
մա ժա մա նակ. մո դեռ նը՝ դա սա կա նը ժխտող, ա վան դա պա հը՝ հաս
տա տող... Եր կու միջ ևի ա րան քում տե ղին է կրկին վեր հի շել Ս ևա կին, 
որ ար դի բա նաս տեղ ծութ յան հիմ նա կան տի պա րը հա մա րում է ոչ թե 
եր գա յի նը, այլ՝ հա ման վա գա յի նը (սիմ ֆո նիզ մը): Ինչ պե՞ս է սա կայն 
 Սա րու խա նի մե նան վա գա յին պոե զիան վե րա ճում ձայ նե րի հա մա
նվա գի: Ի հար կե, ներ քին երկ խո սութ յան, բա նա վի ճա յին ներ քին լից
քի շնոր հիվ, որ հնա րա վոր է ոչ միայն բա նաս տեղ ծութ յան թե լադ րա
կան բնույ թի, այլ նաև «բա նաս տեղ ծութ յան ան հե տաց ման» ( Հովհ. 
Գ րի գոր յան), բա ռի մշա կու թա յին նա խա հիմ քի ո րոն ման (Է դո յան) և, 
ան շուշտ, լեզ վի շնոր հի և  ա ռո գա նութ յան մի ջո ցով (Հ.  Մով սես):  Սա
րու խա նը թերևս գծա պատ կե րի մի ջո ցով հիմ նում է գե ղան կա րի պոե
զիան, պա հի մեջ ընդ հան րաց նում ապ րու մը, որ քնա րա կաներկ խո

1 Մելս Սանթոյան, Տաղի մոգերից մեկը, Երևան 2000, էջ 2021:
2 Նույնը էջ 43:
3 Նույնը, էջ 90:
4 Նույնը էջ 66:
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սա կան, մե ղե դա յին և գ ծան կա րա յին, ուր վագ ծա յին և  ռեալ, տպա վո
րա պաշ տա կան և ս յուր ռեալ, հու մո րես կա յին և գ րո տես կա յին ամ բող
ջութ յուն ու նի, ո րը հնա րա վոր է բա ցա ռա պես մի դեպ քում՝ ե թե չա նես՝ 
չես սո վո րի (Ս ևակ): Ուս տի  Սա րու խա նի պոե զիա յի վեր լու ծութ յան 
նա խա հիմ քը կա րող է լի նել նրա երկ խո սա կան բնույ թի արժ ևո րու մը, 
ո րը տա նում է միջ տեքս տա յին հա րա բե րութ յուն նե րի քննութ յան, որ, 
որ քան էլ հետ մո դեռ նիս տա կան ըն կա լում է, կա րող է ճիշտ բնո րո շել և 
 մեկ նա բա նել  Սա րու խա նի պոե զիան և, ի հար կե, մեր ժել մո դեռ նիստ և  
ա վան դա պահ լի նե լու ա ռաս պե լը: 

 Սա րու խանն ինքն էլ, պա տաս խա նե լով հար ցին, թե ինչ պե՞ս կբնո
րո շեր իր բա նաս տեղ ծա կան աշ խար հը՝ միայն ի րեն հա տուկ պատ
կե րայ նութ յամբ պա տաս խա նում է. « Պատ կե րայ նութ յու նը  Մայ րե նի 
լեզ վի Շ նորհն է յուր շնոր հա լի նե րին, և ն կար չա կան ու բա նաս տեղ ծա
կան փոր ձա ռութ յամբ ստեղ ծած իր(իմ) աշ խար հը կա րող է նաև այս 
հղանկ յունից հրամց նել. 

Օ՛, միտք ան մայ րա մուտ, 
Ան վեր ջա վոր կա մար՝
 Ներ դաշ նա կութ յուն ու գյուտ 
 Բա նաս տեղ ծի հա մար:1

 Պատ կե րայ նութ յան և  լեզ վի սա րու խան յան ըմբռ նու մը, հետ ևա
բար, մեզ հ նա րա վո րութ յուն է ըն ձե ռում ա սե լու, թե պատ կե րը և  լե զուն, 
զուտ տա րա ծա կան ի մաս տով, հա մընկ նում են: Իսկ պոե զիա՞ն:  Պոե
զիան «միտք է ան մայ րա մուտ», «ան վեր ջա վոր կա մար», որ ա վե լին է, 
քան լե զուն:  Ներ քին այս խզու մը պոե զիա յի և  լեզ վի միջև  Սա րու խա նի 
ըն կալ մամբ նշա նա կում է ինք նին, որ լե զուն,  Բախ տի նի ար տա հայ
տութ յամբ, պետք է դառ նա բառ, որ ձևի փո խա նունն է՝ տա րա ծա կան 
ա ռու մով, որ պես զի ձևա վո րի երկ խո սա կան նա խա հիմ քը մեկու րի շի, 
այ սինքն՝ պոե զիա յի ո լոր տի հետ:  Պոե զիան, ու րեմն, մեկու րիշն է, բա
ռի և  պատ կե րի ի մաս տի օ տար ման վայ րը: Իսկ բա ռը և  պատ կե րը 
կա րող են երկ խո սութ յուն հիմ նել միայն ի րենց ի մաս տի բա ցութ յան 
ո լոր տում, երբ լեզ վա կան ար տա հայ տութ յան մեջ լսե լի է «օ տար», 
թերևս բա ցա հայտ կեր պով ոչ առ կա, անց յա լում կամ ա պա գա յում 
ի հայտ ե կող նոր ի մաստ ներ:  Պոե զիան, հետ ևա բար, երկ խո սա կան 
հիմ քով, լեզ վի մե նա ձայ նա յին հա ղոր դակ ցութ յու նը փո խա կեր պում 
է բազ մա ձայ նա յին (պո լի ֆո նիկ) հա ղոր դակ ցութ յան: Ուս տի տար

1 «Գրական թերթ», 14 ապրիլ, 2017, էջ 3:
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բեր ձայ նե րի առ կա յութ յու նը հան գեց նում է ոչ միայն երկ խո սութ յան 
նույն տեքս տում, այլ նաև այդ ձայ նե րի և ն րանց մի ջո ցով ներ կա յաց
վող աշ խար հա յացք նե րի միջև գոր ծող փո խազ դե ցութ յան: Այ սինքն՝ 
տվյալ տեքստ են ներ թա փան ցում այլ ձայ ներ, խո սե լաձ ևեր և  ո ճեր, 
ձևա վո րում, ինչ պես Ք րիստ ևան է ա սում, շա րա կարգ, հա մա ձայն 
ո րի, լեզ վի մեջ ա ռա ջա ցող ի մաս տը տա րա ծա կան բնույթ ու նի: Իսկ 
Ֆ.  Սոս յու րի մտա հանգ մամբ, շա րա կար գա յին հա րա բե րութ յու նը առ
կա (in presentia) հա րա բե րութ յուն է, սա կայն հիմն վում է եր կու՝ առ կա 
և  բա ցա կա (in absentia) կամ զու գոր դա կան ան դամ նե րի վրա, ո րոնք 
ձևա վո րում են շար քեր1, ին չը,  Սա րու խա նի պոե զիա յում, «Եզ րագ ծե
րից» մինչև «Վ կա յութ յուն ներ» ձայ նե րի երկ խո սա կան բնույ թի աս
տի ճա նա կարգ ման իր փու լերն ու նի, ո րոնք շա րա կար գա յին ցանց են 
հյու սում, հա մընդ հա նուր տեքս տը ներ կա յաց նում որ պես մշա կու թա
յին տար բեր տա րա ծութ յուն նե րից վերց րած մեջ բե րում նե րի ցանց (Ռ. 
 Բարտ): Ընդ ո րում, այդ ցան ցը չու նի կենտ րոն և  եզ րագ ծեր, այ սինքն՝ 
ինք նին նշա նա կիչ և ն շա նակ յալ: Ուս տի  Սա րու խա նի պոե զիա յի կա
ռուց ված քը խառ նա ծին է, որ հետ մո դեռ նիզ մի տե սանկ յու նից  Դել յո զը 
և Գ վա տա րին ան վա նում են ռի զա մորֆ կա ռուց վածք2, որ հա կա դիր 
է գծա յին կա ռուց ված քին, որ բնո րոշ է հենց դա սա կան մշա կույ թին:

Այ նո ւա մե նայ նիվ, տե սութ յու նը տե սութ յուն, բայց  Սա րու խա նը, 
կա րե լի է ա սել, որ պես իր ստեղ ծա գոր ծութ յան «կենտ րո նա կան աչք», 
ոչ միայն տեքս տի ստեղ ծողն է, այլ նաև ըն թեր ցո ղը այն ի մաս տով, 
որ կազ մա լու ծում է լե զուն, ստեղ ծում մեկ այլ լե զու, ո րի նա խա հիմ քը 
մշա կույթն է և  պոե զիան: «Եզ րագ ծե րը» սահ մա նում է թերևս ան սահ
մա նե լին՝ պոե զիան, որ կո րուս յալ օ րե րի հա յե լին է: «Զ րո ժամ» բա
նաս տեղ ծութ յու նը ա հա ին չու կորց րա ծը վերս տին վե րապ րե լու, իր՝ 
բա նաս տեղ ծի կեն սա փոր ձով ար տա հայ տե լու, բա ռի փո խա կերպ
վե լու ներ քին թա փա ռում նե րի եզ րա գիծն է գծում, ուր սահ ման ներն 
ընկ նում են, ինչ պես ժամն է ընկ նում ար տա սու քի նման և  վա րա գույ
րը թաքց նում է բառն անհ րա ժեշտ: Անհ նար է դառ նում ուս տի վեր
հի շել կո րուս յալ օ րե րը, եր ևան յան սե րը, կո րուս տը հե զա բա րո: Ու թե 
հրա ժեշտ է տա լիս, ա պա հրա ժեշտ է տա լիս բա նաս տեղ ծը բա ռին, 
որ ան դա դար հո րի նել է հե ռա վոր, ան հույս ճամ փա նե րին, ո րով ան
ցել է: « Նե րե ցեք ինձ» բա նաս տեղ ծութ յան մեջ ուս տի բա ռը փո խա

1 Ֆ. դը Սոսյուր, Ընդհանուր լեզվաբանության դասընթաց, Երևան, 2008, էջ 190:
2 http://ecdejavu.ru/r/Risoma.html, 1.04.2014:
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կերպ վում է ուր վագ ծի, և  բա նաս տեղ ծը նե րում է հայ ցում խստա բա
րո սրբե րից՝  Ռոս լին, Գ րե կո ու  Ռա ֆա յել: Ար տաս վում են մատ ներն իր 
կորց րա ծի հա մար, ո րով հետև ծանր է լքու մը, թեև ա ղեր սում է, որ ըն
դու նեն ի րեն  Դան թեն,  Լոր կան ու  Չա րեն ցը, մկրտեն հե ղու կով սուրբ: 
Ո րով հետև, ա սում է, ինչ քան էլ « Լեո նար դոն իր հո գին է հա մակ, //  Նա
րե կա ցին սա կայն ինձ ձգում է »(5), ուս տի

Իմ հոգ ևոր կյան քում ինչ վրձի նը չա րեց՝
Իմ գրի չը կա նի՝
Հ մուտ ու նուրբ: (5)

 Բա նաս տեղ ծը, այս պի սով, հայտն վում է մի «ի րա կա նութ յան» մեջ, 
որ նման է նրան, թե ինչ պես է ձու կը շնչա հեղձ լի նում ակ վա րիու մի 
թա փան ցի կութ յան մեջ, ուր

 Թա փա ռում նե րի եզ րագ ծե րին
 Ճա նա պարհ նե րը մնա ցին փո շոտ, 
Եվ հի շո ղութ յան ձկնե րը ոս կի
Ինք նա մո ռաց ման եր կունք ապ րե ցին
Ակ վա րիում նե րում…

Իսկ՝
 Միայ նութ յան մեջ հա յե լի նե րը
 Ցու ցադ րե ցին աչ քերս խո նավ, 
Ու ես դի տե ցի փա խուս տը նրանց, 
Ով քեր փոր ձե ցին
Ց նո՜րք արա րել… (7)

Ց նոր քի հեռ վում սա կայն ի րե րը գծան կա րա յին պատ կեր չեն, բա
ռե րը կորց նում են ի րենց ի մաս տը, և ս պա սում ներն ա նի մաստ են, 
հնչյուն նե րը խա բու սիկ ու խառ նակ («19 տող»):  Բա նաս տեղ ծը ա հա 
ին չու նե րում է հայ ցում իր հա սուն սի րո հա մար, որ չու նե ցավ թևեր, 
բա ռե րի տխուր նվագ նե րի հա մար է նե րում հայ ցում, ո րով հետև այս 
հի մար մո լո րա կը պտտվում է եր կար, իսկ սի րո ձայ նը փար վում է ու
րի շի ա կան ջին: Եվ թեև օրհ նում է բա նաս տեղ ծը սերն իր վա յե լած և  
ի րեն լքող աղջ նա կի հար սա նե կան պսա կը, հո ղը աճ յու նա կիր, ին քը՝ 
միայ նակ, ինչ պես ան քնութ յան գի շեր, չար չար վում է հա ջորդ տո ղի 
վրա եր կար և, երկ խո սա կան ձայ նով, հա վե լում՝

 Մի՜ կար ծիր, 
 Թե ա մեն ոք, ով ընկ նում է սուրբ  Հե ղի նե, 
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 Տա նուլ է տվել պա տե րազ մը ներ կա: (16)
Ին չու՞, ո րով հետև «ձայ նից այն կողմ ա մա յութ յուն է», եր կին քը՝ 

բոր բոս նած, ձյու նը՝ որդ նած, գի շե րը՝ կույր, ա ռա վո տը՝ խուլ, ցե րե կը՝ 
համր:  Սա րու խա նը, փնտրե լով բա ռը, փնտրում է սա կայն պոե զիան, 
որ ներ կա յի և  անց յա լի ժո ղո վա րանն է («Իմ ձայ նից»): Եվ ա սում է.

Գ նա՛մ, ժո ղո վեմ մո խի րը ձայ նիս, 
Փր կեմ բա ռե րիս աճ յու նա փո շին, 
Գ լուխս դնեմ մամ ռոտ մի քա րի
Ու ար ցունք թա փեմ թփե րում մո շի: (75)

 Բա նաս տեղ ծա կան ա շու նը, բա ռե րի մշու շով, լցվում է հո գին, և 
 թեև բա նաս տեղ ծը ո չինչ չու նի ա վե լաց նե լու աշ նան ինք նա ծոր մե ղե
դուն, սա կայն աստ ղե րը թաց են, ին քը՝ մերկ ճյու ղին նստած մի ագ
ռավ՝ ինչ պես  Բաս յո յի ագ ռա վը: Ու թե չու նի ո չինչ ա վե լաց նե լու, ա պա 
տա լիս է իր ձայ նը, որ աշ նան հա մար դառ նա ետ մա հու շա րու նա
կութ յուն («Ա շուն»): Ո րով հետև մայ թե րին քայ լող հրեշ տակ չէ ին քը, ոչ 
էլ երկն քից ի ջած մար դա կերպ դև և, դի մե լով մեկու րի շին, որ պոե
զիան է թաց աչ քե րով, ա սես ա ղեր սում է, որ ա ղավ նու տես քով ե րազ 
բե րի ի րեն և, ու ղիղ նա յե լով իր աչ քե րին, մի վան դակ բե րի հու շե րի 
հա մար Ագ ռա վը մե նա վոր («Ա շուն»): Այս պես է թափ վում ա սես անձ
րևի կա թի լը նույն տե ղում, և  բա նաս տեղ ծը խե լա գար վում է անձր ևի 
նման կա թիլ առ կա թիլ («Անձ րևի կա թիլ»): Իսկ ա շունն ա նա վարտ է 
այս պես, եր գի մե ղե դին հո սում է ար ցուն քի նման, կար միր տերև նե
րը սևա նում են խո նավ փո ղոց նե րում, գե տե րի ճի չը քա րա նում է մի 
պահ ջրհոր նե րի խո նավ աչ քե րի մեջ, իսկ սրճա տան ծխում օ դը ծխա
համ է, բա նաս տեղ ծի քայ լը՝ ե րեր: Աշ նա նա յին ա նա վարտ տո ղե րի 
հոս քում, լապ տեր նե րի դժգույն շուրջ պա րի մի ջով, բա նաս տեղ ծը թա
փան ցիկ իր հու շե րում տես նում է դեմ քը նրա, ո րին սի րել է, մտնում է 
այ գի, լսում կա րո տի ճի չը մե ղա պար տի մո լոր զգու շութ յամբ:  Սա կայն 
ար տա սու քով, միայն ար տա սու քով կա րող է հի շել բա նաս տեղ ծը իր 
տողն ա ռա ջին, ե րե կոն, որ սեր էր խոս տա նում, բռնում ձեռ քը նրա 
վա րա նու մով, ժպտում և  սեթ ևե թում:  Բայց ա շու նը անց յալ է, կա րո տը՝ 
ինք նաս պան, անց յա լի կո րուստ՝ դե ղին «անք նութ յան ձեռ քով գրած», 
ձե ռա գիր տո ղե րի կույտ՝ իր սեն յա կում ցրված, մինչ դեռ «շա ղախ վել է 
լույ սը քո աճ յու նով» և  մոխ րա գույ նի լե զուն բա նաս տեղ ծը չի հաս կա
նում («Աշ նա նա յին ա նա վարտ տո ղեր»):
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 Սե րը կա, ի հար կե,  այս պես է ա սում բա նաս տեղ ծը, և  կա գիր քը՝ 
չվեր ծան վող սի րո ինք նագ րով (23): Եվ աշ նան պոե տա կան զգա ցու
մը, ինչ պես  Հովհ. Գ րի գոր յա նի պոե զիա յում, չի փո խա կերպ վում «բո
լո րո վին ու րիշ աշ նան»:  Սա րու խա նի քնա րա կան հե րո սը, ե թե ան գամ 
միակ բա նը, որ կա րող է տալ, ա պա դա իր վեր ջին ար ցունք ներն են 
և  սո վո րա կան պատ կեր նե րից այն կողմ, միա սին լի նե լու պատ րան քը: 
Այդ սե րը մա քուր է այն քան, ա նա նուն, Պ. Ս ևա կի նման ա սած՝ ա նո
րոշ մի դե րա նուն, գե ղե ցիկ՝ ինչ պես հարս նա ձուկ, սա կայն ջու րը՝ նրա, 
ցա մա քը՝ իր հա մար չէ, բայց իր հետ է սե րը, ի րենք՝ միա սին՝ հե ռա վոր 
աստ ղե րի նման (« Կի րո վա կան, 21. 06. 1973»): Այն քան գե ղե ցիկ է սե
րը, մա քուր ու մերկ, ինչ պես երգ եր գոց, ա մեն ևին կույր, որ՝

 Քո մեր կութ յու նից
 Կու րա նում եմ ես:

 Թող կու րութ յունն իմ
Զ գեստ լի նի քեզ:
 Դու մե՜րկ ես այն պես… (42)

Եվ միայն հրեշ տակն է մա քուր, որ խո ցում է բա նաս տեղ ծի հո
գին, խո ցում են կա րոտ նե րը, և  ցա վը հո սում է ե թե րով («Հ րեշ տակ
նե րը մա նուկ»):  Բայց գի շե րը ան թիվ ստվեր ներ ու նի, լուս նի դժգույն 
ուր վա կա նը դա հիճ է կար միր, սի րո ար ցուն քը՝ ան տե ղի, սի րեր գը՝ 
վհատ (« Սի րերգ»):  Սա րու խա նի հա մար սե րը սա կայն ի րա կան է այն
քան, որ քան ի րա կան է հա ցը և  գի նին, ա ղո թագր քի ա ղոթ քը, երկն
քում հառ նող սա տա նան, դժոխ քի և դ րախ տի զու գա վո րու մը: Ա հա 
ին չու «Այս գի շեր» բա նաս տեղ ծութ յու նը, նվիր ված Ա նե տին, ռեֆ րե
նի ռիթ մով, հա սու նա նում է որ պես մա քուր մե ղե դուց ծնված վա յել
քի («ա տի՛ր, խնդրում եմ, շուր թերս ա տիր») և  մեղ քի զգա ցո ղութ յան 
(«ա տի՛ր, խնդրում եմ, մեղ քերս ա տիր»):  Գի շերն ա հա ին չու այն քան 
տա րո ղու նակ չէ, որ սի րո հեղ ված ա լի քը պատ կե րում իր պար փա կի.

 Լու սինն այս գի շեր ագ ռավ կդառ նա:
Աստ ղե րը՝ մո շի փայ լուն հա տիկ:
Խղճմ տանք նե րիդ հա շի վը խառ նած:

Ա տի՛ր, խնդրում եմ, աչ քերս ա տիր:
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 Թող այս գի շեր էլ աստ ղերն ինձ խա բեն:
 Սա տա նան հառ նի երկն քի պա տին:
Ա ղո թագր քի մրու՜ րը լա փեմ…

Ա տի՛ր, խնդրում եմ, մեղ քերս ա տիր:

 Թող զու գա վոր վեն ժպի տով ցի նիկ
Ս տույգ դժոխքն ու դրախ տը պա տիր:
 Մի քիչ հաց լի ներ ու մի քիչ գի նի…

Ա տի՛ր, խնդրում եմ, ա ղոթքս ա տիր:(31)
 Տո ղե րը, կա րե լի է կար ծել, կեն սագ րութ յան ա ռան ձին պա տու մի 

ամ բող ջութ յուն ու նեն, որ ա վարտ վում են վեր ջա կե տով, որ վեր ջա
կետ չէ, այլ՝ պա տու մի ա ռան ձին խտա ցում: Հ րաչ յա  Սա րու խա նի եր
գի ռիթ մը, կրկնե լով ի րեն, ապ րու մը այս պի սով տե սա նե լի է դարձ նում, 
ան տե սա նե լիի եզ րա գի ծը հա տում, ո րը պոե զիան է՝ ա նվեր ջա վոր, 
բա ռե րից ան դին՝ տե սիլ քում, ուր ան գամ «չապ րած օ րե րը // մշտա
պես կապ րեն // օ րե րի միջև ապ րող փա կագ ծե րում»: Եվ սա կայն, ինչ
պես բա նաս տեղծն է հա վե լում, «դժվար կլի նի փա կագ ծե րը բա ցել, 
// մենք կշփո թենք մեր ձայ նը // և  մեր ար ցունք նե րը կվե րագ րենք // 
սեն տի մեն տալ պոետ նե րին» (« Մեր չապ րած օ րե րը»): Իսկ սեն տի մեն
տալ պոետ նե րը մու րաց կան նե րին ոս կեդ րամ են ցույց տա լիս միայն, 
որ նրանք կույր լի նեն, թղթե պե գաս նե րով հաս նեն  Պառ նաս (« Մի 
ան գամ»): Իսկ փա կագ ծե րի «ներ սում» «փայ լում է ի րա կա նութ յան 
ոսպն յա կը», բա նաս տեղ ծի մե նութ յան հետ շրջում է լուռ իր ստվե րը, 
ո րի խոր քե րում «մա կե րես ներ կան պահ ված», տա պալ ված եր կինք
ներ, պատ կեր և  ա նուն, որ «ծաղ կում է մեր հո ղում որ պես մի բույլ 
տիե զերք» (« Տիե զերք»):

 Բ
 Սա րու խա նի պոե զիա յում բա ռե րը նշան ներ չեն, այլ՝ ա ռար կա յա

կան աշ խար հի ուր վա պատ կե րը: Ու րեմն՝ խորհր դան շում են, ոչ թե 
պատ կե րում: «Հ րաշք օ րեր» (1982) ժո ղո վա ծուն դրա վկա յութ յունն է, 
ո րի վեր նա գի րը Մ.  Սան թո յա նը հա մա րում է եր կի մաստ և «օ րե րին 
տված «հրաշք» մակ դի րը՝ ի րո նիկ», որ  Ջի վա նու « Ձա խորդ օ րե րի 
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նմա նակն է»1: Ի հար կե, այդ է վկա յում  Սա րու խա նի «Շ նոր հա կա լութ
յուն  Ջի վա նուն» ըն ծա յա կա նը փա կագ ծում, որ թերևս բնա բան չէ, 
այլ՝ ըն դա մե նը հայտ նի եր գի ռիթ մի փո խա կեր պում, որ տեքս տի սա
րու խան յան ըմբռ նումն է ար դեն: Որ քան էլ թվում է հա կա դիր, բայց 
շատ չի տար բեր վում  Սան թո յա նի առտ նին կար ծի քից Ս.  Փա նոս յա
նի եզ րա հան գու մը, ո րի կար ծի քով «բա նաս տեղծն իր օ րե րի հետ է, և 
հ րաշք են դրանք, տագ նա պոտ թե մռայլ, ի րենն են, իր ժա մա նա կի նը, 
ուս տիև  բա ցառ ված են ինք նա մե կու սա ցու մը, հրա ժա րումն ու «օ տա
րա ցու մը» դրան ցից»2:

Ինչ պես տես նում ենք, քննա դա տութ յու նը պահ պա նո ղա կան է ու 
զգու շա վոր, և  ան գամ պարզ է ա սե լի քը՝ հրաշք և  օ տա րա ցում բա ռե
րը նշում է չա կերտ նե րում, որ, գու ցե թե, հա կա դիր ի մաս տով ըն կալ
վի: Ա վե լին,  Սան թո յա նը ծայ րա հեղ մի գյուտ է հղա նում՝ ա սե լով, թե 
 Սա րու խա նը «չէր կա րող վերց նել «ձա խորդ» է պի տե տը», այ լա պես 
«գիր քը չէր տպագր վի», իսկ «պոե տը կո րակ վեր «հա կա» ու դի սի
դենտ կդառ նար»3:

Այս դեպ քում թերևս կա րե լի է ա սել՝ քննա դա տի եր ևա կա յութ յունն 
այդ քան ան ճար չպետք է լի ներ, ճարն էլ ՝ այդ պես ճա րա հատ…

 Գու ցե ճիշտ է այս դեպ քում Թ.  Խա չատր յա նը, որն ա սում է՝ «Եզ
րա գծե րից» «Վ կա յութ յուն ներ»  Սա րու խա նի տա տա նում նե րը մեծ չեն, 
ե թե նկա տի չառ նենք հա սու նա ցու մը՝ ան վերջ ինք նա հաս տատ ման 
մղու մով4:  Բայց նույն առտ նին մեկ նա բա նութ յունն է ա նում  Սան թո յա
նը նաև «Վ կա յութ յուն նե րի» մա սին խո սե լիս, որ սկսվում է հար ցում
նե րով՝ «իր օ րե րի և  ժա մա նա կաշր ջա նի ցնծութ յան ու դրա մա նե րի 
վկա՞ն է, թե՞ ա կա նա տե սի պոե տա կան հա վաս տի վկա յութ յուն ներ 
են», կամ թե՝ «միջ նա դար յան կրո նա կան վկա յութ յուն նե րի ա նա լոգ
նե՞ր են», գրո ղը «վկա յող հան դի սա տե՞ս է, թե՞ վկա յող՝ ոչ գոր ծող 
անձ»5:  Պա տաս խանն ուղ ղա կի հիաս թա փեց նող է. ե թե միջ նա դա րում 
կրո նա կան վկա յութ յուն նե րը սրբե րի գոր ծե րի մա սին էին, ա պա  Սա
րու խա նի վկա յութ յուն նե րի օ րե րում սրբեր չկան, բայց բա նաս տեղ ծը 
«վկա տեր է ոչ միայն պոե զիա յի ա վանդ նե րի, նրանց վա րիա ցիա նե րը 

1 Մելս Սանթոյան, Տաղի մոգերից մեկը, Երևան, 2000, էջ 19:
2 Սարգիս Փանոսյան, Արդիական չափանիշներով, Երևան, 1984, էջ 175:
3 Մելս Սանթոյան, Տաղի մոգերից մեկը, Երևան, 2000, էջ 19:
4 «Գարուն», թ .78, 2007, էջ 30:
5 Մելս Մանթոյան, Տաղի մոգերից մեկը, Երևան 2000, էջ 45:
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վկա, այլև իր օ րե րի մարդ կանց պոե տա կան դի ման կար նե րը ստեղ
ծող վկա»1:

Ինչ ևէ, ե թե նույ նիսկ ըն դու նենք, որ  Սա րու խա նը իր օժտ վա ծութ
յան չա փով ստեղ ծա գոր ծում է դա սա կա նութ յան ներ սում, վեր լու ծող
նե րի կար ծի քով ան գամ պահ պա նում է վեր ջի նիս գե ղա գի տա կան 
չա փա նիշ նե րը, բայց, միա ժա մա նակ, Թ.  Խա չատր յա նի կար ծի քով, 
«ներ սից փլու զում է այն, խախ տում ար վես տի և  աշ խար հի փոխ հա
րա բե րութ յան կար գը, ուր ա ռանձ նա կի դեր է ստանձ նում ոչ թե աշ
խար հի ճա նա չումն ու գի տակ ցու մը, այլ՝ ար վես տի և  ար վես տա գե տի 
ինք նա ճա նա չումն ու ինք նա գի տակ ցու մը»2:  Հետ ևա բար, եզ րա կաց
նում է քննա դա տը, ի տար բե րութ յուն դա սա կան բա նաս տեղ ծութ յան, 
բա նաս տեղ ծը ի զո րու չէ անձ նա կան ճշմար տութ յու նը բարձ րաց նել 
հա մընդ հա նուրու նի վեր սալ ճշմար տութ յան, ուս տի մե րօր յա բա նաս
տեղ ծի հա մար աշ խար հի նկատ մամբ են թա կա յութ յու նը այն քան ու
ժեղ է, որ նրա ող բեր գութ յու նը ոչ թե ան հա տի ող բեր գութ յուն է, այլ 
«բա նաս տեղ ծութ յունն ինքն է ող բեր գութ յուն ապ րում»3: 

 Ճիշտ է աս ված:  Բայց ինչ պե՞ս է մեկ նա բա նել «բա նաս տեղ ծութ յան 
ող բեր գութ յուն» բնո րո շու մը:

 Հար ցը մեզ տա նում է քննութ յան այլ՝ լեզ վի, աշ խար հըն կալ ման, 
պոե տի կա յի ո լորտ, որ  Սա րու խա նի պոե զիա յում անտ րո հե լի է: Ուս
տի ա նըն դու նե լի է նաև հրաշք օ րե րի, վկա յութ յուն նե րի և  ժա մա նա
կի սա րու խան յան ըմբռ նու մը ոչ միայն իր բազ մի մաս տութ յամբ, այլև 
բա ռե րի խորհր դան շա նա յին կա պով, որ միաս նա կան է: Այ սինքն՝ ե թե 
աշ խար հը, ան հա տը և ն րա ժա մա նա կը ներ քին մաս նատ վա ծութ յուն 
ու նեն, ա պա աշ խար հի և  մար դու միաս նա կա նութ յու նը հնա րավոր է 
միայն պոե զիա յի և ն րա լեզ վի միաս նութ յան մեջ:  Բայց ան հա տը (բա
նաս տեղ ծը) պա հե րի հան րա գու մար է, ինքն իր մեջ տրոհ ված պա
հե րի, տպա վո րութ յուն նե րի, ապ րում նե րի ամ բող ջութ յուն, ո րի գո յութ
յան խա րիս խը պոե զիան է և մ շա կույ թը:  Հետ ևա բար բա նաս տեղ ծը, 
ե թե ապ րում է, ա պա ապ րում է պա հե րի պոե տա կան ակն թարթ նե րը, 
ո րը հնա րա վոր է մի լեզ վի մեջ, որ հա մընդ հա նուր, ապր ված և  ճա
նա չե լի է ի րեն (ան հա տին): Ուս տի իր՝ ան հա տի, նրա լի նե լու կամ ժա
մա նա կի տեքս տը՝ ան ճա նա չե լին, ար տա հայտ վում է մշա կու թա յին մի 

1 Նույնը, էջ 45:
2 «Գարուն», թ 78, 2007, էջ 30:
3 Նույնը, էջ 3032:
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այլ տեքս տի մի ջո ցով, որ պես զի պոե զիան հնա րա վոր դառ նա (ին չը 
հնա րա վոր չէ ներ կա յի քաո սում): Ա հա ին չու ապ րու մը, լեզ վի մի ջո
ցով, վե րա ճում է ան հա տի գո յութ յան (լի նե լու) գա ղա փա րին, որ, իր 
շրջված տես քով, պոե տա կան ապ րում է կյան քի պա հե րի հոս քում, 
ո րը բա նաս տեղ ծի ապ րած ժա մա նակն է, հրաշք օ րե րը: Իսկ լե զուն, 
որ պահ պա նում է ան հա տին (բա նաս տեղ ծին) և  ինքն էլ գո յա վոր է, 
հա մընդ հա նուր տեքս տից է ծա գում, սկսած գող թան եր գե րից,  Նա
րե կա ցի, Շ նոր հա լի, Ե ղի շե  Չա րենց, Պ. Ս ևակ:  Սա րու խա նի տեքս տը, 
հետ ևա պես, առնչ վե լով նա խա հիմ քին, միջ տեքս տա յին կա պե րի մի
ջո ցով, փո խառն չութ յուն է փոր ձում ձևա վո րել ժա մա նա կի հոս քում, 
որ, ե թե ան գամ ան զոր է հաս նել ու նի վեր սալ ամ բող ջութ յան՝ պոե
զիա յին, ե թե ան գամ մու սան ա ռան ձին պա հե րի է ի րեն այ ցե լութ յան 
ե կել և  Սա րու խա նի պոե զիան հա րուստ չէ նաև ծա վա լով, ա պա միջ
տեքս տա յին փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը, ո րոնք ուղղ ված են պոե զիա
յի մա տույց նե րին հաս նե լու պատ րան քին, ստեղ ծում է ժա մա նա կի այլ 
ըմբռ նում, որ բա նաս տեղծն ան վա նում է «այլ ժա մա նակ ներ»:  Սա րու
խա նի պոե զիա յում դա հոգ եվար քի պահն է, մահ վան տե սիլ, երբ հե
ռա մերձ իր ո լոր տից հրա ժեշտ է հղում հո գին և  մարմ րող «մար մինն» 
իր հո գու միայն ձայնն է լսում նրա՝ որ պես «վրիպ յալ ող բերգ և  երգ» 
(« Մահ վան տե սիլ»):  Բայց, թերևս այդ պես, ա նանձ նա կան ար ցունք
նե րը հո սում են եր գա բառ, կա րոտ նե րը տո ղա վոր վում մի տո ղում: Եվ 
բա նաս տեղծն ա սում է. 

 Թող չհիշ վեմ, թող մշուշ վեմ մե կընդ միշտ, 
 Միայն կյանքս մի հա րատև տող լի նի… (126)

Իսկ այդ տո ղը, որ ժա մա նա կի հոսքն է հա րատև, ուղղ ված է կյան
քին և  հո վի նման թեթև է վիշ տը բա նաս տեղ ծի («Անն ման տող»):  Բա
նաս տեղ ծա կան տո ղը թերևս պոե տի հո գու հա յե լին է, որ վկա յում է 
ի րեն:  Բայց վկա յո ղի և վ կա յագ րո ղի միջև մի տա րա ծութ յուն կա, որ 
լե զուն է, պոե զիա յի հանգր վա նը:  Բա նաս տեղծվկա յա գի րը տար րա
լուծ վում է ուս տի լեզ վի մեջ, որ իր և  պոե զիա յի միջև է: Այս ե լա կետն, 
ան շուշտ, հիմ նա կան խա րիսխն է, որ հնա րա վո րութ յուն է ըն ձե ռում 
մեկ նա բա նել  Սա րու խա նի պոե զիան, ինչն այդ քան հե ռու էր նա խորդ 
շրջա նի քննա դա տութ յան ըմբռ նու մից, ո րին թեև անդ րա դար ձանք, 
բայց ա նի մաստ է նույ նը կրկնե լը վերս տին:  Միայն հա վե լեմ, որ հար
ցը, թե ո՞վ է վկա յո ղը և վ կա յա գի րը, մեր գրա կա նա գի տութ յու նը վա
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ղուց ու նի իր պա տաս խա նը: Այն, ին չը վա վե րա կան է, թերևս պա
տու մա յին, վկա յութ յուն է, ո րի գրա կա նա ցու մը հնա րա վոր է լեզ վի 
խորհր դան շա նա կա նաց ման մի ջո ցով, ո րը, կազ մա լու ծե լով խոս քը, 
հասց նում է այն պի սի վախ ճա նի, որ լե զուն փո խա կեր պում է «ա մե
նաի րա կան ի րա կա նութ յան»: Վ կա յո ղը և վ կա յագ րո ղը սա կայն (ինչ
պես ա սա ցինք) խզված են միմ յան ցից լեզ վի մի ջո ցով: Վ կա յութ յու նը, 
հետ ևա բար վկա յագ րու մից ա ռաջ է և  այդ «հե ռա վո րութ յու նը» գրո ղի 
«գի տակ ցութ յամբ ապր վում է», որ պահ պա նում է լե զուն, ինքն ի րե
նով մեկ նա բա նում նաև ներ կա յաց նո ղին՝ գրո ղին:

Վ կա յո ղի և վ կա յագ րո ղի «ներ թա փան ցու մը» լեզ վի մի ջո ցով  Սա
րու խա նի պոե զիա յում կա րե լի է բա ցատ րել նաև Մ. Ն շան յա նի նշած 
տեր մի նի՝ ընկ լուզ վա ծի (ընկղմ վա ծի) մի ջո ցով: Վ կա յութ յուն տեր մինն 
առ հա սա րակ գոր ծա ծել է Հ. Օ շա կա նը և Մ. Ն շան յա նը հենց Օ շա կա
նին վեր լու ծե լու հա մար է ա սում նույ նը:  Բայց մեր դեպ քում ընկ լուզ
վա ծը, որ  Սա րու խանն է, ա սել է՝ վկա յո ղը, Մ. Ն շան յա նի բա ցատ րութ
յամբ, կա րող է բա նաս տեղ ծութ յամբ վկա յել ի րեն, ե թե «ընկ լու զո ւա ծը 
կը խօ սէ ա րուես տի ծի րեն ներս… բայց ընկ լու զու մի մեկ նա բա նու
թեամբ»1: Այ սինքն՝ այս դեպ քում մենք գործ ու նենք միջ տեքս տա
յին այն պի սի հա րա բե րութ յան հետ, երբ ոչ թե ա ռան ձին տեքստն է 
խո սում, այլ, հա մընդ հա նուր տեքս տի մի ջո ցով,  Սա րու խա նի տեքս
տը փո խա կերպ վում է, և  փո խա կեր պում է նաև ի րեն՝ հե ղի նա կին: 
«Հ րաշք օ րեր» բա նաս տեղ ծութ յան նա խա ռիթ մը, որ քաղ ված է  Ջի
վա նու «ձա խորդ օ րե րը կու գան ու կեր թան» տո ղից, այս ա ռու մով, ժո
ղովր դա կան մե ղե դին փո խա կեր պում է  Սա րու խա նի «հրաշք օ րե րը 
ձկնե րի նման կու գան ու կեր թան» տո ղի ի մաս տը, որ բա ցա ռա պես 
 Սա րու խա նի գե ղա գի տութ յան օ րի նա չա փութ յուն նե րին է են թա կա: 
Ու րեմն, բա ցի ռիթ մի ընդ հան րութ յու նից  Սա րու խա նի բա նաս տեղ
ծութ յու նը որ ևէ առն չութ յուն չու նի  Ջի վա նու եր գի ու ո տա նա վո րի 
հետ, այ լա պես  Սա րու խա նի բանաս տեղ ծութ յու նը կմնար նեյ նի մեր
գութ յան թմբի րի մեջ, ին չից, մեծ մա սով, հե ռու է բա նաս տեղ ծը:

Վ կա յո ղի և վ կա յագ րո ղի «հե ռա վո րութ յու նից» է խո սում բա նաս
տեղ ծը «Հ րաշք օ րե րում»: Ա հա ին չու ա սում է. « Նա խա պատ մա կան 
ե րազ է կար ծեմ. // իմ ու իմ միջև մե նակ էի ես»: Ա մեն ինչ ան գո, ան
հարց ու ան պա տաս խան էր՝ մինչև «հայտն վեց ձուկն այն // ու տե
ղա վոր վեց իմ ու իր միջև»:  Ձու կը՝ ժա մա նա կի հոս քի մեջ հայտն ված 

1 «Գրականագիտական հանդես», Բ, Երևան, 2004, էջ 9:
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բա ռը, տա նում է բա նաս տեղ ծին «ի րա կա նութ յան սահ մա նը մինչև», 
ծա վա լում «զան գը հա րութ յան» և «ա մեն ինչ լցվեց(ում) է ի մաս տով», 
«եր ևակ վում պատ կերն Աստ ծո» (խոս քի):

Ու րեմն, միայն բա ռի/խոս քի ո լոր տում է ան ցո ղիկն ան ցո ղիկ: Ա հա 
ին չու ջրերն ա սում են՝ «հրաշք օ րե րը ձկնե րի նման կու գան ու կեր
թան»:  Հայտ նութ յան պա հերն էլ, ներշն չան քի ռիթ մով, լցվում են բա
ռե րի մե ղե դիով, և  թեև բա ռերն էլ ու նայն են, այլ ժա մա նակ նե րի մու
նե տիկ, ուս տի բա նաս տեղծն ա սում է. «Ա նի մաստ է նստել ժա մա նա
կի կառ քին // տերև նե րի դե ղին հոգ եվար քին հաս նել»:  Ժա մա նակն 
ինքն իր եզ րագ ծից դուրս է (այլ): Տխ րութ յուն է ծո րում դե ղին հո գի նե
րի վրա և, ինչ պես ժա մա նա կի ա հը, «կա տու նե րի հո գում շնա վախ 
կա խո րունկ, // մինչ շնե րը վա ղուց մո ռա ցել են նրանց»: Ա նի մաստ է 
(ու նայն) ըն կե րակ ցել ան ցո ղիկ մե ղե դու լա ցին, խոս քե րը խղճուկ են, 
որ մխի թա րեն, իսկ կա րո տը շուր թե րի բա նաս տեղ ծին հե ռու է տա րել 
(«Ես ժա մա նակ չու նեմ»):

Ան ժա մա նակ այս ժա մա նա կը, որ ներ կա յի պա հի մեջ թաքց նում է 
բա նաս տեղ ծը, անհ նար է թերևս վե րապ րել, ուս տի՝

Ա սո ղիկ նե րի 
 Ձայ ներն են խաչ վում
Եվ վկա նե րը
 Բա ռերն են չաս ված.
 Մեզ մի՜ ո րո նիր, 
 Մի՛ փնտրիր, Աստ ված… (55)

Ին չու՞:  Սերն ու նայն է, տան ջան քը՝ ան ծիր: Օրն ուս տի դեղ նում է և 
 միայն քա մին է շուր թե րից պո կում դե ղին (ան ցո ղիկ) շշուկ ներ, ա ռաք
յալ նե րը միմ յանց աչ քե րում կար դում են օր վա տեն դը թա փան ցիկ, և 
 բա ռե րի տեն դում «մենք չկանք ար դեն, // մենք ո չինչն ենք մեր» («Օ րը 
դեղ նում է»): 

 Բա ռի վախ ճա նը, որ լռութ յունն է նրա, նա խա հիմ քը պոե զիա յի, 
ո չին չը (ու նայ նութ յունն է) մեր: Այս մե ղե դու մեջ է լռում կյան քը մեր՝ 
է լե գիկ, ա սես մղձա վան ջի ի րի կուն, ո րի պա րիսպ նե րի տակ սատ
կեց կա տուն այն ճեր մակ, որ շնե րը գորշ ա ղո թեն նրա խեղճ հո գու 
փրկութ յան հա մար («Մղ ձա վանջ»):  Սա րու խանն այս պես ճեր մա կը 
(խեղ ճը) գծան կա րում է գոր շի մեջ և  ե րանգ նե րը եր գի դառ նում են 
հրա ժեշ տի, ան սեր սի րո, մեռ նող մարմ նի, ա դա մա մու թի, տպա վո րա
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պաշ տա կան և  աբ սուր դի թատ րո նի անմ խի թար եր գեր, որ ան հե թեթ 
երկ րի օ րերն են ներ կա յաց նում՝ իր օ րե րը: «Ան հե թեթ եր կիր» չա փա ծո 
ներ կա յա ցու մը այս ա մե նի խտա ցումն է, ո րի նա խա վեր ջին ա րա րում 
մարդ կանց դեմ քե րից հան վում են դի մակ նե րը, որ, քաղ ցած ձևա նա
լով, կե րան մոր թո տած նժույգ նե րին: Եվ մու թը, որ հին գե րորդ հար կում 
մոխ րա գույն, միա տեսք դի մակ ներ էր ճա րել, քո սոտ ձիե րի ստվեր նե
րը ա րա րել և  կա խել պա տե րից, վեր ջա բա նում, դի մակ նե րի վրա յով 
լռութ յու նը քարշ է տա լիս իր հոգ նած ոտ քե րը, լույ սը վառ վում է կրկին՝ 
ցու ցադ րե լով «դա րագլ խի ամ բողջ պատ մութ յու նը»: Եվ պարզ վում է, 
որ սև  թա նա քը ստել է, հո րի նել ճեր մակ թղթի վրա և  եր ջան կութ յուն 
չկա, ո րով հետև տա ռա պան քը սուտ է հո րին ված, և, ե թե մեր  Մե ծե րը 
 Մեծ գրքեր են գրել, «մենք ի րա վունք չու նենք վա րա գու րել // Ա րե գա
կին նա յող մեր աչ քե րը»:  Կու րա նա լու վա խը ա վե լորդ է սա կայն, ե թե 
«ապ րում ենք ու ղիղ մեր հա վատ քի վրա», ո րից այն կողմ աստ ված
նե րը ան կա րող են ար դեն: Իսկ թե «սրինգ չկա հի մա մեր ձեռ քե րում, 
// դա չի նշա նա կում, թե չկա ե ղեգ, // մենք միշտ ձայ նում ենք մեզ, // և 
 մեզ լսում է մեկ ու րի շը»: Ա հա ին չու՝

 Ժա մա նա կի ու ցան կութ յան միջև
 Տա րա ծութ յամբ աղ քատ մի հատ ված կար՝
 Հու շե րի մեջ ծաղ կած ան գո մի վերք:
Ես տուն էի դառ նում այդ հատ վա ծի մի ջով, 
 Վե րա դառ նում էի դա րեր ի վեր: (106)

 Դար ձը դե պի «տա րա ծութ յան աղ քատ հատ վա ծը», որ քո ղարկ
ված էր, քնքուշ վա րա գուր ված, մեր աճ յուն նե րով լե ցուն շի շը փշրված՝ 
օրն է, ժա մա նա կը, եր գի պատ յա նի մեջ լռած մե ղե դին, ո րի եզ րագ ծից 
դուրս չկա ո չինչ, ոչն չից՝ նա խասկզ բից դուրս՝ կրկին ո չինչ, որ սկիզբ 
է առ նում ի րե նով, իր բա ռով:  Բա նաս տեղծն, ուս տի, հա յե լին է բա ռի, 
խո րունկ՝ ինչ պես ջրհո րը, ո րը ջարդ ված հա յե լու փո խա րեն ո րո նում է 
բա նաս տեղ ծը, որ պես զի իր դեմ քը տես նի ջրի հա յե լում: Դժ վար է սա
կայն արթ նաց նել աստ ծուն, ա վե լի դժվար՝ նրան հո րի նե լը, ո րով հետև 
«մենք փակ վան դակ ներ ու նենք, // ուր սո վա մահ են լի նում մեր ժպիտ
նե րը», ու զում ենք «սի րա հար վել հա ցի խա նութ նե րում ու մո ռա նալ 
հա ցը», բայց չպետք է բարձ րա նանք այն քան խոս քից, որ գլխապ
տույտ զգանք, լի նենք այն քան ինք նա մո ռաց, որ «սրի պես չբարձ րա
նա լի նելչլի նե լու հար ցը»: Ուս տի, դի մե լով խմբա խո սութ յան, ել քի փո
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խա րեն, իբրև այս ա մե նի սկիզբ, բա նաս տեղ ծը, իր ձայ նը խառ նե լով 
մեն քին, ու զում է «հայ տա րա րութ յուն կար դալ վան դակ նե րի բաց ման 
մա սին» («Ան հե թեթ եր կիր»): Ո րով հետև ինքն էլ է հա յե լի, որ ա նուն 
չու նի և  ա մեն ան գամ իր խոր քը նա յե լիս «կառ չում է  Սուրբ գրքի տո
ղից» («Եր կու հա յե լի»), ո րը վերջն է և ս կիզ բը ան վախ ճան, ո րից ծա
գում է օ րը, ժա մա նա կը, ո չինչն ան սահ ման… Է լե գիկ, վե հա շունչ, բայց 
միա ժա մա նակ տխուր է ա հա ին չու մե ղե դին բա ռի, որ  Սա րու խանն 
այս պես է եր գում.

 Կա նաչ էր ձյու նը հոկ տեմ բեր ամ սին, 
Եվ կո րուստ ու ներ յու րա քանչ յուր ծառ:
Եվ հավ քերն էին բնե րից թափ վում, 
Եվ տեր չու նեին բա ռե րը պայ ծառ:
Եվ ինչոր մե կի հի շո ղութ յու նը
 Տի րոջն էր փնտրում՝ ցրտից շիկ նե լով, 
Եվ տերն ան տեղ յակ ան տեր բա ռե րին
Եր կինք էր գնում թաց կո շիկ նե րով… (63)

 Բա ռե րը փո խում են ի րենց ի մաս տը, և ձ յու նը կա նաչ է դառ նում: 
Ան տեր բա ռե րը, որ ինչոր մե կի հի շո ղութ յունն են, փնտրում են տի րո
ջը, որ նա խաս կիզբն է ա մե նայ նի:  Բա ռե րը սա կայն մար մին ու նեն, ինչ
պես տի րոջ մար մինն է, երբ աս վեց՝ կե րեք իմ մար մի նը որ պես զհաց: 
 Բայց մեռ նում է մար մի նը ո գու ոտ քե րի տակ և  ո գին բանաս տեղ ծի 
«քաղ ցած բե րան նե րով մի լիոն// տան ջա հար ված մարմ նի(ս) ոս կոր
ներն է ու տում»:  Սա կայն այն տեղ, ուր հյուս վում է տե սիլ նե րի թե լը, 
այն տեղ է մեռ նում մար մի նը, ոռ նում՝ ինչ պես մահն զգա ցող շուն:  Բայց 
այն տեղ է նաև տի րոջ ստվե րը, որ մարմ նի մահն է հսկում (« Շա րու
նակ մեռ նող մար մինն իմ»):  Մահ վան այդ պի սի դրա մա է « Վար դե րի 
ե ռա ձայն ե րա զը», որ, բա ղա ձայ ննե րի կու տակ մամբ, բա ռի մահ վան, 
մե ղե դու հա րութ յան ե ռա ձայն ռեք վիեմն է, ուր  Սա րու խանն ա սում է.

Վրն ջում, վար գում են որ դե րը վա ղա ծին, 
Վխ տում են, ո րո նում վար դե րին
(Եվ թույ նը թի թե ռի թևե րով թա փան ցիկ
 Թա ռում է թավ շա փայլ թեր թե րին).
 Սարս ռում, սար սում են, սար սա փով սվսվում, 
Սսկ վում են սահմռ կուն ստվե րից
(Եվ թույ նը թի թե ռի թա փան ցիկ թևե րով
Թռ չում է թոր շո մած թեր թե րից): (66)
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Աբ սուր դին հա րիր պատ կեր է վա ղա հաս որ դե րի քայ լող շքեր թը, 
որ ո րո նում է վար դե րին: Իսկ բա ղա ձայ ննե րի մե ղե դին, ա սես ռեք վիե
մի հնչյու նա շար, աբ սուրդն ա սես ներ կա յա ցում է այն քան ի րա կան և 
 սահմռ կե ցու ցիչ, որ  Սա րու խա նը կա րող է փետր վա րի կի րա կին ներ
կա յաց նել 30 կամ 31 թվով, երբ դի մակ նե րով մոր և  ման կան ա նի րա
կան խում բը մարդ կանց շտա պում է ինչոր տո նի: Իսկ քիչ հե ռու՝ գլխի 
շուր ջը՝ հա ցա բույ սեր, ինքն իր վրա չա րա ցած  Տերն է ճե մում քայ լե րով 
սեգ, ա սես կի րակ նօր յա ծե սում չկա ո՛չ վե րելք, ո՛չ ան կում, ո՛չ տե սիլ, 
ա մեն ինչ ան ժա մա նակ ու ան շարժ է այն պես (« Կի րա կի (փետր վար 
30 կամ 31)»), որ աբ սուր դի բեմ է թվում ի րա կա նութ յու նը, ձայ նը՝ միա
լար ու միա տոն, հնչյու նը՝ առտ նին ու պար սա վե լի, և «ոչ մի մկրատ ի 
զո րու չէ բա ռը ճշտել» («Աբ սուր դի թա տեր գութ յուն»): Եվ բնա պատ
կերն է այդ պես հո լո վում ինքն ի րեն, չի վե րագտ նում սա կայն պատ
կերն իր նախ կին:  Մինչ դեռ՝

Աստ վա ծա մե ղուն ծաղ կի մեջ պառ կել, 
Զն նում էր ցո ղի թա ղան թը տա մուկ, 
 Մինչ ցո ղի ներ սում պատ կեր առ պատ կեր
Ա ղա վաղ վում էր պարզ մի պաշ տա մունք

 Մի բնա պատ կեր, որ բար դել ի րեն, 
 Չէր վե րագտ նում պատ կե րը նախ կին…
Գտ նում էր միայն անն շան ի րեր՝
Ն շան ներ՝ դաջ ված երկ րի կմախ քին: (77)

« Ժան գոտ է օ րե րի գե րան դին», և  հոգ նած են այլևս բա նաս տեղ
ծի թևե րը, լու սի նը՝ կար միր, ե րազ նե րը ընկ նում են օ րոր վող նա վե
րից, ցա վից կարծ րա նում: Տ խուր է թերևս, կա նաչ է ծա ռե րի ար յու նը, 
թռչու նը մեռ նում է վան դա կում, մի կին մե ռել էր վթա րից, «և  հի մա 
եր կուսն էլ բա ռեր են»: Այս պես է ծնվում կա րո տի վախ ճա նը, և  բա
նաս տեղ ծը, ինչ պես վատ ե րա զում, խու զել է մա զե րը և  ինքն էլ չգի տի՝ 
« Հու դա՞, թե՞  Հի սուս է ե ղել // ստվե րում  Տի րա մոր ար գան դի» («Հ րա
ժեշտ»):  Շուրջն ա դա մա մութ է, ին քը՝ բա նաս տեղ ծը, միայ նակ, և  դի
մում է տի րո ջը.

 Ժա մա նակն է,  Տե՛ր, որ դու էլ քնես:
 Ժո ղո վիր ցրիվ հո տը աստ ղե րի:
Էլ ոչ մի գի շեր ինձ չարթ նաց նես, 
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Էլ ոչ մի կա րոտ ինձ սեր չի բե րի: (75)
Ար բե մո լա յին ո գի նե րի հետ է այլևս ըն կե րակ ցում  Սա րու խա նը, գի

նե տա նը ա պա հո վում իր բա ժին ներ կան, գի նու գա վե րի մեջ ձանձ
րույ թը փա րա տում, և  միայն տերն է իր միայ նութ յան վկան: Եվ նրան 
էլ, իր հո գու ա դա մա մու թին, դի մում է բա նաս տեղ ծը, որ իր հաս ցեով 
հյու րեր չու ղար կի. խորթ են իր հո գուն վայ րա հաչ ներն այդ ան հո գի, 
ցի լինդր նե րը ցից, օ ձիք նե րին՝ աղ վե սա մոր թի: Ն րանք ոչ միայն բա
նաս տեղ ծին, այլ նաև տի րո ջը «կեղ տեր կբար ձեն»՝ «իբր դու էլ ես բա
նաս տեղծ մի սուտ // և  հար բե ցող ու ցնդած ես դար ձել» («Ա դա մա մու
թին»):

 Սա րու խա նի հո գու տրտուն ջը մի ջա վայ րի կող մից չհաս կաց ված 
բա նաս տեղ ծի տրտունջն է, որ թու ման յա նա կան ե րանգ ու նի (օ տար 
են շուրջդ և  չեն հաս կա նում ո մանք քո վիշ տը, ո մանք քո լե զուն):  Բայց 
ի րա կա նութ յու՞ն է, թե՞ պատ րանք բա ռե րի հոս քը, բա նաս տեղ ծը չի 
զա նա զա նում: Եր գը, ու րեմն, վեր ջին եզ րա գիծն է, ո րի հա մար ին քը 
միայն ա նուն է, բայց երգն էլ է միայն ա նուն: Եվ նույնն է ի մաս տը, 
երբ ա սում է՝ «թղթա խա ղի մեջ բախտս բա նում է»: // «Թղ թա խա ղի 
մեջ բախտս չի բա նում»: Իսկ հրեշ տա կին թվում է, թե չարն է խա
փա նում:  Հու շե րի դռնե րը «հեշ տա գին» ո՞վ է սա կայն բաց ու խուփ 
ա նում, հա լու մաշ ե ղած իր սե րը ու՞մ է հի մա լալ ու խնդա լով սերն իր 
խոս տա նում: «Ես եմ»,  ա սում է բա նաս տեղ ծը: Մղկ տում են իր հո
գում զուռ նա ու սրինգ, մե ղե դին նույնն է հու շա դա րա նում:  Շա տե րին է 
սի րել բա նաս տեղ ծը հենց այն պես, ներ ման խոս քերն ինքն է աշ խարհ 
հա նում, մե ղե դին մեկմեկ ինքն է թվար կում՝ ա սե լով՝ «հին օ րե րի հետ 
ու զում (եմ) ծմրամ, // իմ հե ռուհե ռու հե զա նազ Ա նուն» («Ընդ ու նիր 
նաև այս եր գը վեր ջին»): 

Այս պի սով, բա նաս տեղ ծը ու զում է ստեղ ծել իր ի րա կա նութ յան 
տեքս տը, բայց հո գին աչք ու նի, հա յում է ներս և  միակ հանգր վա նը, 
որ տրվում է բա նաս տեղ ծին, «պոե զիա յի ի րա կա նութ յունն է», բա ռե
րը՝ նրա տեքս տը: Խ. Լ.  Բոր խե սը « Պոե զիա» հոդ վա ծում ա հա ին չու 
ա սում է, թե «տեքս տը նույն պես  Հե րակ լի տի փո փոխ վող գետն է», ուս
տի «այն զգում ենք այն պես, ինչ պես զգում ենք կնոջ ներ կա յութ յու նը, 
լե ռը կամ ծո վա խոր շը»1:  Սա րու խա նի պա րա գա յում էլ ի րա կա նութ յու
նը փո խա կերպ վում է բա ռե րի մի ջո ցով, այլ տեքս տե րից սնունդ ստա
նում, ապ րում հա մընդ հա նուր տեքս տի մի ջո ցով, ո րը պոե զիան է:

1 «Գարուն», թ. 12, 2010, էջ 19:
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« Պոե զիա» բա նաս տեղ ծութ յան մեջ  Սա րու խա նը հենց այդ պես էլ 
նկա րագ րում է՝ «ի րա րից հե ռու, նաև ի րար մոտ // մենք նույնն ենք 
ե ղել, // ո՛չ ե ղեգ նե րին խո նարհ վող քա մի, // ո՛չ քա մի նե րից խո նարհ
վող ե ղեգ»:  Բայց «պոե զիան գե ղա գի տա կան փորձ է» ( Բոր խես), ո րը 
ե թե ան մի ջա պես ենք զգում (ինչ պես ե րաժշ տութ յան ձայ նը), կա րիք 
չկա հա մե մե լու բա ռե րով, ո րոնք ան կաս կած զգաց մունք նե րից թույլ 
կլի նեն1:  Սա րու խա նի պոե տա կան դրա ման, որ սկսվում է ի րե նից և, 
նախ ևա ռաջ, ինք նա ճա նաչ ման դրա մա է, վե րա ճե լով պոե տա կան 
տեքս տի, փո խա կերպ վում է ինքն ի րե նով, որ պոե զիա յի, սի րո և  հայ
րե նի քի դրա ման է:  Պոե զիան սա կայն «անմ խի թար երգ է»: Իսկ « Պարզ 
ա վե լի» բա նաս տեղ ծութ յան մեջ, ինչ պես  Սա րու խանն է նկա րագ րում, 
չկա մի պատ կեր, աշ խար հիկ մի քաղց, որ բա նաս տեղ ծին տա հար ցի 
պա տաս խա նը, «թե ին չու՞ է ձու կը միս, // և  ին չու՞ ձուկ չէ այս մի սը»: 
 Գաղտ նիքն ինքն էլ չգի տի  Սա րու խա նը: Ին չու՞ է բա ռե րի ներ կա յութ
յու նը ի րա կան ներ կա և  ին չու՞ այդ պես չէ միա ժա մա նակ: Ա հա այս
պի սի հար ցու մից է ծնվում բա նաս տեղ ծի հո գին կե ղե քող դրա ման, որ 
կո րուս տի և  տագ նա պի իր ճիչն է: Եվ հար ցը, թե որ տե՞ղ են ա ճում 
կորս ված այն եր կու մի լիոն ծա ռե րը, որ «մար մին ներ պետք է ամ փո
փեին»: Ինչ պե՞ս սրբել «փսլին քը պատ մութ յան», երբ մե լա մաղ ձոտ 
քա ղա քի ան հաս ցե հյուրն է լոկ ին քը և  չի տար բե րում ներ կա ու անց
յալ, աչ քը փա կում իբրև մա հաց յալ, սա կայն նույնն է կրկին՝ «ան հայտ 
մի նա վազ, ա նա նուն նա վորդ» (« Մե լա մաղ ձոտ քա ղաք»): Ինքն էլ չգի
տի, թե ուր է գնում այդ պես այդ «շան տղան»՝ ին քը, գե ղե ցիկ բա ռե
րը թող նե լով սե ղան նե րին, ու՞մ է վստա հե լու այդ պես իր «կրունկ նե րի 
ցա վը», «բի բե րի խևութ յու նը»:  Մինչ դեռ «Եր ևա նից մինչև Ե րու սա ղեմ 
// գլոր վում է պոե զիա յի դա տարկ սկու տե ղը, // իսկ ե րեք հար յուր ու 
վաթ սուն հինգ պատ գա րա կի վրա // օ րե րը շփո թում են ի րենց տե ղը» 
(«Ախր ու՞ր ես գնում, շա՛ն տղա»):

 Բա ռերն, ու րեմն, ան զոր են ճախ րել զգաց մուն քի թևե րին: Եվ 
 Սա րու խա նը հանձն վում է ե րա նի նե րին, ո րի օ րի նա կը «Ե րա նի ներ 
ճնճղուկ նե րին» սքան չե լի բա նաս տեղ ծութ յունն է:  Բա նաս տեղ ծը ե րա
նի է հղում նրանց, որ չեն հար բում պան դոկ նե րում և  չեն ճա նա չում 
մի ջակ ու մեծ պոետ նե րին և  ա մեն պահ մո տե նում են այն սահ մա նին, 
որ «էութ յան մա տու ցումն է ան սահ մա նին»:  Բայց ա մե նից կար ևո րը, 
որ ե րա նի է տա լիս ճնճղուկ նե րին, թերևս այն է, որ «այս պի սի երգ չեն 

1 Նույնը, էջ 19:
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գրում»:  Թա խան ձում է ա սես բա նաս տեղծն ան վերջ, որ բա նաս տեղ
ծութ յու նը չմեռ նի բա ռե րի պատ կե րում և «Անձրևն անց ներ» բա նաս
տեղ ծութ յան մեջ ա սում՝ «համ բե րութ յու՜ն տուր թռչու նին, Երկ նա յին 
 Տե՛ր», կրկին ե րա զում.

Անձրևն անց ներ ու մա մու ռը փայ լեր պա տին:
 Մի թռչուն գար ու ժա մե րով պա տին նստեր, 
Ու աչ քե րում հառ ներ պատ կերն Ա րա րա տի…

Ու թռչունն այդ ա մեն գի շեր դուրս կան չեր ինձ 
Ու շշնջար հայ րե նա բաղձ եր գի խոս քեր, 
Ու ար յունս վերջ ի վեր ջո ճա նա չեր ինձ… (85)

« Համ բե րութ յուն տուր…» կրկնա կը նա խոր դում է և  հա ջոր դում յու
րա քանչ յուր ե ռա տո ղի, ի մաս տա յին այլ ե րանգ ներ կու տա կում ու բա
ցա հայ տում բա նաս տեղ ծի ա սե լի քը. 

Ու եր ևար  Նախ նաշ խար հի կենտ րո նը վես, 
Եր կին քը՝ բառ, ու Եր կի րը՝ բա ռի ստվեր: (85)

 Նախ նաշ խար հում ա շու նը բիբ լիա կան է, ուր օ րը հարց մունք է ան
շառ, ար ևը՝ ա ղոտ պսակն է  Հի սու սի, սե րը՝ ան սահ ման:  Թով մա սի 
նման բա նաս տեղ ծը ան հա վա տո րեն շո շա փում է օ դը, ան տես հպու
մից հառ նում են ծա ռե րը  Ղա զա րո սի պես, սուրբ անձրև է ա ղեր սում 
ա շու նը, վա րա րում ջու րը Եփ րա տի և  կա թի լի ներ սում « Նո յի պատ
կերն է ու Ա րա րա տի» (« Բիբ լիա կան ա շուն»): Ա հա ին չու նախ նաշ
խար հի «սեր մը ա ճում է աշ խար հում մի այլ» և «նրա բող բոջն է երկ
րա գուն դը ողջ», նրա ներ սում է մա հը կար կա մում, փո խա կերպ վում 
ներշն չան քի (« Կե նաց ծառ»):  Նախ նաշ խար հի անս կիզբ և  ան վերջ 
այդ խոր քից է ա հա բա նաս տեղ ծին տրվում ու ղեր ձը.

 Հին համ բե րան քով ե՛կ քնարդ առ
 Դափ նեպ սա կը քեզ շատ է սա զում…
Ե՛կ մեր խաչն ու սած ել նենք  Գող գո թա
Ու բախ տին հլու մեռ նենք միա սին…
Իսկ երբ հառ նե լու ժա մա նա կը գա
 Հա րութ յուն առ նենք գրկում  Պառ նա սի: (103)

 Բո լոր հնչյուն նե րը մա րում են նախ նաշ խար հում:  Բայց բա նաս
տեղ ծի ճա կա տա գի րը երկ րա յին է:  Բա նաս տեղ ծին այս տեղ թա սըն
կեր է ա մեն  Հո ռոմ սիմ, պարտք ա րած փո ղով քե ֆեր է սար քում ար
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բե մո լի պես, սի րա հե տում միա սեր կա նանց, հա ճո յա խո սում մո լար
բուն նե րին (« Մու սա յի ու ղեր ձը»): Օ տար ման ո գին սար դոս տայն ներ 
է հյու սում բա նաս տեղ ծի շուր ջը, հո րի զո նի լնդեր քում բաց վում են 
ա տամ նա վար դեր, բա ռար մատ ները անդր շի րիմ յան ձայ ներ են լսում, 
կեր պա փոխ վում է հան դեսն այս մթին («Ցր տա հար ված պտուղ նե րի 
եր գը»): Այս ան ներ դաշ նա կութ յան մեջ բա նաս տեղ ծը կա րող է միայն 
հայտն վել երկն քի դռնե րի մոտ, հան կար ծա մահ լի նել և գ րա սե ղա նի ու 
երկն քի միջև ա թո ռը դա տարկ կմնա, իսկ բա նաս տեղ ծութ յու նը՝ թե րի: 
 Սա է «բա նաս տեղ ծութ յան բա նաս տեղ ծութ յու նը», որ եր կու շերտ ու
նի. բա նաս տեղ ծը երբ մաքր վում է քրտին քից, կա րող է տա րաշ խար
հիկ հրաշք ներ ծնել և  մա նուկ նե րը կա րող են չտես նել գրա սե ղա նի 
մոտ նստած բա նաս տեղ ծին:  Բայց երբ ո ղող ված է քրտին քով, բառն 
ան զոր է պատ կե րել նրա նե րաշ խար հը (« Բա նաս տեղ ծութ յուն բա
նաս տեղ ծութ յան մա սին»): Հ նա րա վո րի և  անհ նա րի նի միջև բա նաս
տեղ ծի կյանքն է, նրա ներ կան՝ հետ մա հու թե առտ նին, ուս տի  Սա րու
խա նը բա նաս տեղ ծութ յան անհ նա րի նութ յու նը ապ րում է բա ռե րի և 
 տո ղե րի մեջ, ո րը չի հաս նում պոե զիա յի մա տույց նե րին:  Հետ ևա բար 
եր գե րը նրա հրա ժեշ տի, սի րո ան կա տա րութ յան ու վա յել քի եր գեր են, 
որ կյա ն քի ռիթ մով են հա գե նում:  Սերն, ուս տի, ան ծիր տա ռա պան քի 
ու ղի է, և  Սա րու խա նը սահ ման չի դնում պա հի վա յել քի, ան հա վա
տա րիմ խոստ ման, ափ սո սան քի, «ան սեր միութ յան» և  սի րո միջև, որ 
քու չակ յան պա տում ներ են հի շեց նում: Ա հա այդ ա մեն խտա ցու մը. 

 Մի՞ թե սա էր ա փը ոս կե, 
 Հանգր վա նը ե րա նե լի.
 Սին խոս տում ներ, ու նայն խոս քեր
Եվ թի րա խը սիրտն է է լի…

 Սե՛ր իմ, քեզ հետ այս ու՞ր հա սա, 
Եվ մե՞զ պի տի եր նեկ տա յին…
Դ ժո խա յին դրախտ է սա
 Կամ դժոխք է դրախ տա յին: (95)

Ա հա ին չու է  Սա րու խա նը հա վա տում քրոջ գգվան քին, իր մեջ 
ա րար վող Ե վա յին և Ա դա մին: Ան հա ղոր դութ յու նը քրոջ հոգ նութ յուն է 
բե րում (« Հի նա վուրց երգ»), մո ռա ցու մը՝ հրա ժեշտ հա զար մե կե րորդ 
(«Ս փո փան քի երգ»):
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Գ
Հ րաչ յա  Սա րու խա նի պոե զիան, այ նո ւա մե նայ նիվ, «Վ կա յութ յուն

ներ» (1989) և «Այլ ժա մա նակ ներ» (1997) ժո ղո վա ծու նե րում, ներ քին 
միաս նութ յու նը պահ պա նե լով, պոե զիա յի հիմ նա խա րիս խը հա մա
րում է ժա մա նա կը:  Ժա մա նակն, ի հար կե, խորհր դա նիշ լի նե լուց բա
ցի, բա ռի պոե տա կան հա մա պատ կերն է, որ բա նաս տեղծն ըմբռ նում 
է «նո րո վի ու հին», որ «խա վար է ու կե նաց լույս» և  գո յութ յուն ու նի 
ինքն ի րե նից «դուրս»:  Բա նաս տեղծն ա հա ին չու ժա մա նակն ըն կա
լում է իբրև «գո յա լե ցուն ա նոթ» և, միա ժա մա նակ, «գո յատզ րուկ» և 
 միակն է  Մի նը, որ՝

 Մեր լույս օ րից մինչև վեր ջին օ րը մեր սև
 Դու միակն ես,  Մի՛ նը –  մեզ չլքող, 
Ե՛վ վերև, և՛ դրսեր ու ներ սեր
Ամ բող ջո վին քոնն են, մա սե րը քո: (228)

 Կարծ րա նում են հար ցե րը, տան ջում են բա նաս տեղ ծին, ո րոնք 
ուղղ ված են նա խաս տեղծ բա նին, որ հա մա պատ կերն է ժա մա նա կի 
և չ գի տի՝ «ո՞րն է հա վեր ժա հոս՝ լռութ յո՞ւ նը հա մակ, // թե՞ աղմ կոտ 
ժխորն ան դոր րա զուրկ» (« Ժա մա նակ»):  Բայց դրա պա տաս խա նը ո՛չ 
հա վեր ժութ յու նը գի տի, ո՛չ էլ ներ կան, այլ՝ միայն պոե զիա յի հանգր վա
նը, որ բա ռի և  ի րա կա նութ յան միջև է: Իսկ բա նաս տե՞ղ ծը:  Բա նաս
տեղ ծը միայն վկա յում է:  Բայց ժա մա նա կի ան վերջ հոս քում վկա յում է 
նախ իր «հա մա ռոտ կեն սագ րութ յամբ», որ հա յե լա յին եր կու պատ կեր 
ու նի՝ բա ռը և  իր ե սը, այ նու հետև՝ ժա մա նա կը, ո րի հա յե լա յին պատ
կե րը «այլ ժա մա նա կի» վկա յութ յուն է՝ խարսխ ված ինքն իր պատ կե րի 
վրա:  Սա րու խա նը հենց այդ պես էլ վկա յում է իր « Հա մա ռոտ կեն սա
գրա կա նը».

 Բա նաս տեղ ծութ յան տո ղե րի միջև
 Բախ տիս տվածն եմ վե րապ րում կա մաց: 
 Խինդ ու թախ ծի հետ չեմ կա րող վի ճել, 
 Մերթ ուն քա բաց եմ, մերթ էլ՝ ուն քա մած: (119)

 Բա նաս տեղ ծութ յան շա րու նա կութ յան մեջ մնա ցա ծը առտ նին 
պա տում է՝ ծննդա վայ րը՝  Մար գա հո վիտ, չդատ ված, ար տա սահ մա
նում՝ բոլ բա րե կամ ներ, ե ղե րա ժա ռանգ մի ամ բողջ ափ յուռք:  Բա
նաս տեղ ծը չու նի ինք նա մե ծար ման հո վեր, կա րող եք ան գամ խոր շել 
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ի րե նից, բայց ա մե նա կար ևո րը՝ ա մեն դար ձի պա հի դե պի ի րեն «մի 
բան կգտնեք (իր) հո գե ձայ նից»:  Ճա կա տագ րի ո խե րիմ բա րե կամն է 
թերևս  Սա րու խա նը՝ ան կա րե կից սրտե րի դեմ միշտ կա րեկ ցա պահ, 
ար բե մո լի վար քով ջրիկ, ով դա սեր է ա ռել ցա վե րից, ու սա նել մա հը 
նույ նիսկ և  խա ղաղ է հի մա, թեև «ա մեն տա ռի, ա մեն բա ռի, ա մեն տո
ղի, տա ղի հա մար // տվայ տան քի տուրք է տվել (տվե ցի) Որ դուդ նման, 
Ո՜վ  Տի րա մայր» («Ո խե րիմ բա րե կամ»):

 Լո ռե ցու պես է աշ խարհ ե կել  Սա րու խա նը սեպ տեմ բեր յան մի գի
շեր «Էա հո լով գո յա րա նում աշ խար հիկ»:  Սա կայն գո յի (Էի) անս կիզբ 
սկզբից է հոր դում են բա ռի տե սի լը, «առ կա յում տևո ղութ յան ո լոր
տում», որ, կրկին,  Մեծ լո ռե ցու տրտունջն է հո լո վում՝

Ուս տի, հո գի՛ս, 
Ո՜վ ի մա նա ուր ըն կանք, 
 Լո ռե ցու պես
 Քա նի՛ օր վա հյուր ըն կանք, 
Ն րա ա սած
 Սերն ու սիրտն էլ երբ չկա՝ 
Ն րա նման 
Կ րա՜կն ըն կանք, զու՜ր ըն կանք… (120)

 Բա նաս տեղ ծը տարտղն վում է ժա մա նա կի բևեռ նե րի՝ բա ռի մշա
կույ թի և  ի րա կա նութ յան միջև: Ի րա կա նութ յան իր տեքս տը սա կայն 
կա յա նում է մշա կույ թի մի ջո ցով, որ փո խա կեր պում է  Սա րու խա նը իր 
ապ րա ծի, ժա մա նա կի մի ջով ան ցա ծի հու նով, որ պես զի իր բա նաս
տեղ ծութ յան ռիթմն էլ լի նի կեն դա նի: Իր ապ րումն էլ այդ պես «հանգր
վա նի կայք է» փնտրում, իսկ բա նաս տեղ ծը «հա մաշ խար հի մթնշա
ղում շրջում է ու րո ւի պես» որ պես ինք նա մո ռաց մի հուշ, լսում ձայ նի 
ար ձա գան քը հա մաշ խար հի, սա կայն՝ 

 Զի որ քան էլ բա ռեր ընտ րում, 
 Չի՜ ա մոք վում նա բա ռե րով, 
 Հանգր վա նի կայք է փնտրում՝ 
 Դե գե րա միտ թա փա ռե լով: (134)

 Միայն կյան քից է փոքրինչ ա մա չում: Գ նում է սա կայն ՝ թո ղած 
ի րերն անձ նա կան և  կա րոտն իր սթափ է, բայց գրի չը՝ որ բուկ, ձե ռա
գիրն իր՝ ետ մա հու պան դուխտ, իսկ «հո գին կար կա տող ա սեղն ու 
թե լը // բա ցար ձա կա պես (ի րեն) չեն ճա նա չում» («Ս թափ կա րոտ»): 
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Ափ սո սում է միայն, որ «թաղ վե լով մեղ քի խո րա բաց վեր քում, // ող
բեր գակ դար ձա(վ) սե փա կան ե սի» (« Թո ղութ յան երգ»):  Բայց մեղքն 
իր հո ղե ղեն ո գու մեղ սա պար տութ յուն է, որ կրում է իբրև «հար քրիս
տոն յա», որ համ բույր ներ ա ռավ խիստ հու դա յա պաշտ և Ք րիս տոս 
չէր՝ կան խավ ի մա ցող:  Խորհր դա վոր չէր ընթ րի քը նաև, այլ՝ շռայ լո
րեն ան խոր հուրդ և «ինք նա գո հի ան ձը ե սա կա // քստմնե լիք է ի դերև 
հա նում» (« Հար քրիս տոն յա»): Եվ միայն ե րա նի է տա լիս այն օ րե րին, 
«երբ չգի տեր բա ռը տիե զերք, // երբ ան ծա նոթ էր ո լոր տը վե րին, // երբ 
չէր տե սել կո րուստ ներ ու վերք» («Ափ սո սան քի երգ»):  Մաս նատ վե
լով այս պես, կիս վե լով բա զում մեղ քե րի, թո ղութ յան ու ինք նա պար սա
վան քի մեջ, համ բե րութ յան ջան քին տրվե լով, բա նաս տեղ ծը կառ չում 
է նախ նաշ խար հի պատ կե րին, որ լե զուն է իր նախն յաց և  ա ղեր սում 
է՝ «բիբ լիա կան դուռդ բա՛ց,  Նո յի նման մտնեմ ներս» («Ե րա զա մուտ 
կան խա ձայն»): Իսկ մինչ այդ՝ «Ես եմ ե ղել Ագ ռավն այն // Ա ղավ նին ես 
եմ ե ղել»:  Բայց հի մա՝ 

 Կես ա ղավ նի, կես ագ ռավ, 
 Դե գե րում եմ մինչ այ սօր, 
Հ նար չկա՝ դառ նամ կավ
Ինքս իմ մեջ պա կա սող: 

 Մերթ՝ ձի թե նու ճյու ղի հետ, 
 Մերթ՝ ջրա հեղձ դիե րի…
Հ նար չե ղավ՝ դառ նամ ետ
Ամ բող ջա կան, ան թե րի… (153)

«Ողջ եմ կի սով չափ»,  ա սում է  Սա րու խա նը, որ դի նե րի հայր չի
մաց յալ, հա սա րա կաց որ դե գիր: Եվ փշեպ սակ ուր վա կանն է բա նաս
տեղ ծի «պտղա վո րում հիմ քը բա ռի»՝ սաղմ նա վոր ման թվա կանն իր 
անց յա լից վեր ծա նե լով:  Սա է պոե տի փշեպ սա կը, որ հե ծե ծում է, ինչ
պես հե ծե ծում է մե ղե դին հին կի թա ռի (« Հին մի կի թառ»): Ար ձա գանքն 
այդ եր գի սարս ռա բույր է, ա սես «աստ ծո աչ քե րից խա չեր են ծո րում // 
դե պի շիր մա տան սիր տը հու սա հատ»:  Քաղ ցած աճ յու նը խժռել է հո
գին, հա րութ յուն չու նի ո՛չ ցե րե կը, ո՛չ գի շե րը համ բարձ ման, որ բա ռի 
նա խա պատ կերն է կրում և  որ՝ բառի «ել քը ծնունդ է, մուտ քը՝ կոր ծա
նում» («Ար ձա գանք»): Այ սինքն՝ բա ռը լեզ վի մեջ խորհր դան շում է և 
լ ռում, հա րութ յուն առ նում և  համ բարձ վում, որ ապ րի հա վետ: Այդ պես 
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է և  բա նաս տեղ ծութ յան ծնուն դը, որ բա ռի մահն է կան խո րո շում: Ուս
տի  Սա րու խա նը, տրվե լով բա ռի ներշն չան քին, բա նաս տեղ ծութ յան 
հա րութ յանն է ա պա վի նում, որ ինքն էլ ապ րի… Իսկ դա հնա րա վոր 
է բա ռի հոգ եվար քի և սր բա զան խոս քի առն չութ յան ո լոր տում, որ մի 
«այլ ժա մա նակ է» են թադ րում: «Ու շադ րութ յուն» բա նաս տեղ ծութ յան 
մեջ ա հա  Սա րու խա նը եր գի ծնուն դի և  վախ ճա նի տագ նապն է վե
րապ րում, որն ար տա հայտ վում է վե րել քի և  անկ ման հա կա դիր ըմբռ
նում նե րում: Ի րա կա նութ յան ու կյան քի թա կար դում, երբ բա ռը ստվեր 
է դառ նում, շշուկ նե րի ա հը խառն վում է բա նաս տեղ ծի եր գին, պոե
տի ձայ նը դառ նում է նվաղ կոտ, տաղտ կա լի, և լ քում է նրան «ինք նա
մո ռաց թա փը եր գե րի», իսկ լռութ յու նը տագ նապ է թքում:  Բայց բա
նաս տեղ ծը սի րել է այն պես, ինչ պես սի րել են բա նաս տեղծ նե րը բո լոր, 
գան գատ վել սրտից, ո րով հետև հղփա ցել է սե րը, դար ձել է մար մին, 
դառ նա համ քրտինք ու թվում է՝ վա յել քից ձանձ րա ցել է և կ յան քը դա
տարկ վել է խստիվ («Ու շադ րութ յուն»): 

  Մարմ նի և  մեղ քի ներ կա յութ յու նը սա կայն «ի րա կա նութ յան պոե
զիա յի» հանգր վանն է, որ տան ջա լի է  Սա րու խա նի հա մար:  Բայց չկա 
մեղ քի գի տակ ցում ա ռանց աստ ծո ներ կա յութ յան և  ա մեն ինչ նրա 
լռութ յան ստվե րում է լի նում, ուս տի՝

Ո՛չ լու սա նում է, ո՛չ էլ մթնում, 
Մ շուշ էր, մուժ էր, մեգ ու մլար…
 Մա ռա խու ղի մեջ մայր էր մտնում
 Մարմ րող մեն Մոր մրմուն ջը մառ:

 Հեռ վում հան գեր է հե գում հա մառ
Հ րակն որ դին իր նմա նակ.
« Մա հա չափ գոհ եմ օ դի հա մար, 
Որ սփո փանք է ու ժա մա նակ»… (215)

 Սարու խա նը բա նաս տեղ ծութ յան ռիթ մը այն պես է կա ռու ցում, 
ա սես բա ղա ձայն նե րը խո սում են եր գա բառ, որ ա ներ ևու թա նում է, 
իշ խում պոե տիկ բա ռը, որ թե՛ պոե զիա յի ո լոր տինն է, թե՛ ի րա կա
նութ յան: Ինչ պես ա սում է  Սա րու խա նը «Եր ևա նի ավ տո կա յան» բա
նաս տեղ ծութ յան մեջ, Եր ևա նը  Վե նե տի կի նման էր ե րեկ, բայց « Գոն
դոլ չկար ու  Չա րենց», նույնն է սա կայն շրջապ տույ տը ժա մա նա կի՝ 
«ան մար սե լի  Մարքս ու վեճ և  չի հառ նում իր նա շից Իլ յի չը սի րա սուն», 
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բայց՝ «քո ե րա զած լեզ վի հետ ա սես լե զու եմ գտել, // բծախն դիր հանգն 
է մի փուչ բա նից նեղսր տում»: 

 Ի հար կե,  Սա րու խա նը եր բեմն հան գեր գութ յան պարզ օ րի նակ ներ 
է տա լիս՝ կա տա կով կամ լուրջ, ինչ պես ՝ «ու՞մ է մնա ցել աշ խարհս գո
զալ» տո ղին հա ջոր դում է «եր բեմն թույն է և գլ յու կո զան»:  Կամ, ո րոշ 
բա նաս տեղ ծութ յուն նե րում ուղ ղա կի պատ ճեն վում է դա սա կան պոե
զիա յից ե կող տա ղա չա փութ յու նը և  պոե տի կան, ինչ պես՝ «Երգ առ 
 Հա յաս տան», « Տաղ դառ նութ յան» և  այլ գոր ծե րում, ո րոնց չեմ ու զում 
անդ րա դառ նալ, ո րով հետև քիչ են դրանք: Այ նո ւա մե նայ նիվ,  Սա րու
խա նի պոե զիա յի ձևա վոր ման վրա ազ դել է ժա մա նա կի քննա դա
տութ յու նը, բայց տա ղան դի ու ժը դի մադ րութ յան մեջ է, և  Սա րու խա նը 
ժո ղո վա ծու առ ժո ղո վա ծու կա յու նա ցել է, ինք նու րույ նա ցել:  Կա րե լի է 
ա սել թերևս,  Սա րու խա նը ար դեն ա ռա ջին ժո ղո վա ծո ւում՝ «Եզ րագ ծե
րում», ներ կա յա ցել է որ պես «պոե տա ցած պոետ» ( Սան թո յան), իսկ 
մինչև «Այլ ժա մա նակ ներ» ժո ղո վա ծուն, ամ բող ջա ցել է այն ի մաս տով, 
որ կա «Վ կա յութ յուն նե րում»: Այս ժո ղո վա ծո ւում  Սա րու խա նը թերևս 
ներ կա յաց րել է իր ճա նա պար հի հե տա գի ծը, նա խորդ ժո ղո վա ծու նե
րից ընդգր կել մեկ տասն յա կից ա վել բա նաս տեղ ծութ յուն ներ, ո րոնք 
նոր ժո ղո վա ծո ւի կա ռուց ված քում նաև այլ հնչե ղութ յուն ու նեն:  Բայց 
ա հա «Աստ ծո ա ռա վոտ» հա տըն տի րում  Սա րու խա նի ի րա կան նկա
րա գիրն է գծված, ուր նա խորդ ժո ղո վա ծու նե րը ներ կա յա նում են շար
քե րի, իսկ գիր քը՝ ամ բող ջա կա նութ յան տե սանկ յու նից: 

 Ինչ ևէ, դառ նա լով սա կայն  Սա րու խա նի պոե զիա յի վեր ջին հանգր
վա նի մեկ նա բա նութ յա նը, նշենք, որ ա րա րի վեր ջին շրջապ տույ տը 
փոխ նի փոխ շի կա ցած է սի րո, հայ րե նի քի, բա նաս տեղ ծի ապ րած 
դրա մա յի և  ժա մա նա կի շնչով, որ վե րա ճում է համ լետ յան մե նա խո
սութ յան:  Բա նաս տեղ ծի հո գին աղ տեղ վում է եր բեմն դա վա դիր ներ
խու ժում նե րից, ո րոնք «ա խոր ժակ նե րով նա խան ձաժ պիրհ», «ռեխ
նե րը ճոռ թած» բամ բա սա հողմ են տա րա ծում ա մեն կող մից, բա նաս
տե ղծի վար քը քննում՝ ար բե մոլ ու ջրիկ:  Բայց «քեր թութ յան դպի րը»՝ 
 Սա րու խա նը, հենց նրա հա մար է «նո քար», որ դի մագ րա վի «այ լոց», 
ին չը հի շեց նում է  Չա րեն ցի «Երբ էս հին աշ խար հը մտա» տա ղը. 

Ան շա հար կա միտ ու խաթ րա գե րի՝
 Հա կուլ գնա ցի քմայ քին այ լոց, 
Որ ա նո խա կալ հաս տա տես է լի
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 Չի նե րում ոչ մի տա քաց րած օձ:

Ու թե խայ թո ցից չես էլ մա հա նում, 
 Թու նա կա լում է ար յունդ վճիտ, 
Ու եր բեմ նա կի երբ ժահ րա բա նում, 
 Մեջ տեղ ես հա նում մաղ ձե րը մի ջիդ… (202)

 Բա նաս տեղծն ա հա այս պես՝ «վե րերկր յա վայ րէջք նե րից վի րա
վոր, նաի րա կան նվագ նե րով նո րա նոր», ան ցու դարձ է ա նում ժա մա
նա կի մի ջով, որ ստույգ անց յալն է և, նա հա տակ թե կուզ, վայ տա լիս 
գլխին, որ դար ման ճար վեր և «ո տից գլուխ վարքս շատ չհա մար վեր» 
(«Ս տանս ներ հե ռա մերձ ըն կե րոջս»): Այ սինքն՝ տրվեն եր գին ակն
թարթ նե րը բո լոր, ո րոնք սնվում են Աստ ծով, ան գամ ե թե վկա յում են 
ի րեն որ պես  Հու դա կամ  Կա յեն (« Թե Աս տու ծով ես սնվել»):

 Մա հա ցու յոթ մեղ քե րը այս պի սով հե տապն դում են բա նաս տեղ
ծին: Ն րանք գու ցե յո թը չեն, բա զում են և  ա պաշ խա րան քի ճոխ սե
ղա նի մոտ հար գումպատ վում ենք «մու րին ու խեղ ճին»:  Պատ գա՞մ է 
սա կայն  Սա րու խա նի խոս քը, որ ծա գում է խոս քի նա խա պատ կե րից, 
հար ցը վե րա ճում պա տաս խա նի, որ հնչում է այս պես. 

 Փոր ձե՞լ եք սա կայն էս փուչ աշ խար հում 
Ո ղոր մութ յուն տա՛լ պա տա ռը վեր ջին: (241)

Այ նու հետև՝ փոր ձե՞լ եք սի րել քնքշո րեն (անձ նու րաց) գեթ մի տգե
ղի, փոր ձե՞լ եք ա նա ռակ որ դուն նե րել ի սրտե, ե ղե՞լ եք ձեռն բաց Այ րի 
կնոջ պես, փոր ձե՞լ եք այս սին աշ խար հում  Պետ րո սի նման գո նե լաց 
լի նել, զղջան քը զօ ծել ինք նաս պա նութ յամբ, բա նաս տեղ ծի դառ նա
համ գա վա թը կի սել (« Յոթ մա հա ցու մեղք»):

  Վեր ջի նը բա նաս տեղ ծի ճա կա տագ րի դրա ման է, որ վե րապ րում է 
ա րար չի խոս քի մի ջո ցով:  Բա նաս տեղ ծին թու քու մուր են տա լիս «հենց 
ի րեն ի սեր», չեն կի սում հա ցը դառ նա համ, քար կո ծում գու ցե, իսկ 
ա րար չին՝ խա չում:  Զո հը, թերևս, հու սո ա ռա գաստ չու նի:  Բա նաս
տեղծն ուս տի զո հի վեր ջին մե նա խո սութ յանն է ա պա վի նում՝ որ պես 
«դժխեմ բախ տի» ա լի քը վեր ջին.

 Լի նելչլի նելն ար դեն մո ռա ցած, 
Երբ փնտրում էի կյան քերն իմ ան ցած
 Բազ մաշ խար հայ նութ յան ա ներ ևույ թում, 
 Լե ռան հա ռա չից կրկին ի մա ցա, 
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Որ փա րի սե ցիք դա վեր են նյու թում… (239) 
 Բա նաս տեղ ծի ցաս ման և վ րե ժի ա լի քը հոր ձանք է տա լիս, բայց 

ոչ մի ճար չու նի նա:  Տա նում է այդ պես նա իր «բախ տի կեն սա բե ռը», 
ո րով հետև «ինչ էլ բար բա ջեն «հայր» է թիկ նե րը», ին քը հայ րե նախև 
նույն  Համ լետն է կրկին և «զուր են ցնծում ար քա յի հետ նեռ // ան զարմ 
ու ան սեռ համ լե տիկ նե րը» (« Համ լե տի վեր ջին մե նա խո սութ յու նը»):

Ան կու մա յին է թերևս ժա մա նա կի ներ կան, տագ նապ ու ան հա
սութ յուն հա րու ցող: Ինչ պի սի՞ ջանք է պետք սա կայն, որ մաքր վի այս 
ավգ յան ա խո ռը…  Բա նաս տեղծն ու նի «մե կու սի հա վատ», որ ժա մա
նա կի նման ան վերջ է նաև հայ րե նի քը, որ պես գի նի ու հաց, «այս տեղ՝ 
իմ սեն յա կի մեջ, // իմ մե նութ յան շուր ջը լուռ սփռված» (« Մե կու սի հա
վատ»):  Սա կայն հու սո իր ա հա զան գը  Սա րու խա նը եր գում է մի տագ
նա պով, որ ուղղ ված է « Հայք իմ երկ րին», ո րը տեր յա նա կան Եր կիր 
 Նաի րիի փո խա նունն է:  Ժա մա նա կը փո խա կեր պել է սա կայն ա նու նը 
և  Սա րու խա նի տագ նա պը «այլ ժա մա նա կի» վա րա գույրն է բա ցում.

ՀԱ՛ՅՔ իմ ԵՐԿԻՐ, 
Մղկ տում է
 Բա նաս տեղ ծիդ սիր տը մերկ, 
Ո՞ւմ նզով քով տա րա բան վեց 
 Տե սա կա նին քո որ դոց, 
 Մեր փնթին է փթթում ա հա, 
 Բար գա վա ճում բիր տը մեր, 
Եվ ազ գա միտ խոս քի տե ղակ
 Հայ հո յանք է, հո խոր տոց…

 Քա ղա քա կան գի ջութ յու նից, 
Հտ պիտ ներ են սեր վում նոր, 
 Նա հա տա կաց դափ նի նե րով
Պչ րու՛մ ա մեն մի վայրկ յան, 
Ու՜մ ին չին է, թե ե րիցս
 Հե րակ լես է հար կա վոր
Եղ ծա պա րարտ տա րի նե րի
Ա խոռ նե րին մեր ավգ յան… (205)

 Ճա կա տա գիրն այս կրկնու՞մ է ինքն ի րեն, ո՞ւր են տա նում մեզ ան
կու մի հտպիտ նե րը, բար գա վա ճը բիրտ, երբ անհ նար է թվում ներ կա յի 
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ան դուն դը հաղ թա հա րե լը:  Բա նաս տեղ ծի մղկտա ցող սիր տը սա կայն 
կառ չում է հոգ ևոր կեն սա փոր ձին: Անց յալն էլ նույն շրջապ տույտն էր 
գծում՝ «դու հպարտ չես, ի՛մ հայ րե նիք, տրտում ես դու և  ի մաս տուն…
»1: Իսկ  Սա րու խա նը  Հայ քի կեր պա րով ու զում է փրկել հայ րե նի քը: Եվ 
բա նաս տեղ ծութ յան երկ րորդ հատ վա ծում ա սում է՝ «թող  Մա սիս նե րը 
// զույգ զան գե րով ա հա զան գեն», Ագ ռա վա քա րը սա սան վի, Մ հե րը ել
նի դուրս, իսկ  Հա զա րան հավ քը հնչեր գի սեր ու հույս, որ հառ նի Եր
կի րը  Հայք արև նե րից ծո վա սույզ: Այն ժամ «ցո րեն կէղ նի քանց մա սուր 
մի, // գա րին կէղ նի քանց ըն կույզ» (« Հու սո ա հա զանգ»):  Բայց բա նաս
տեղ ծի ի րա կան հաս ցեն  Հա յաս տանն է, որ նույ նա նուն բա նաս տեղ
ծութ յան մեջ եր գում է այս պես.

 Դու իմ հե տա դարձ հաս ցեն ես միակ
Եվ իմ ե զա կի ճա կա տա գի րը, 
Իմ գոց եր գե րը, իմ վեր քե րը փակ, 
Իմ հի շա տա կաց միակ եր կի րը: (154)

 Հա յաս տա նը, ու րեմն,  Սա րու խա նի ինք նավ կա յութ յունն է՝ ի րա կան 
և  ե զա կի, որ «անկրկ նա կո շիկ հա մա պատ մութ յան» խոր քում ո րո նում 
է իր նա խա պատ կե րը, ին չը հնա րա վոր է պոե զիա յի ո լոր տում: Ուս
տի  Հայ քը ի դեա կան,  Հա յաս տա նը՝ ի րա կան հայ րե նի քի կեր պարն է, 
ո րոնց փար վում է բա նաս տեղ ծի հո գին, վե րապ րում ժա մա նա կի ներ
կա և  այլ ժա մա նակ նե րի պարգ ևած ո գին: Ա հա ին չու որ պես ար դա
րա ցում հան գեր գում է այս պես.

 Մենք՝ տա րա հայր որ դի ներս կի սա խորթ, 
Որ նա յում ենք դե պի Լ յառն Ա րա րատ, 
 Ժա ռան գե լով մեր անց յա լը ծի սա հորդ
Ան ծի սութ յուն սեր մա նե ցինք ճա րա հատ…

 Բայց մեր որ դիք՝ մեր զա վակ ներն ան պա տեհ, 
 Մեզ նից հե տո մեզ կնե րեն հայ րա բար, 
Որ մեր հո գու հի շա տակ նե րը չա տե՛ն
 Մեր թա գա վոր աճ յուն նե րի հու շը վառ:

 Մենք՝ տա րա հայր որ դի ներս կի սա խորթ, 
 Բախ տի նման շռայլ ե ղանք ու շվար… (209)

1 Վահան Տերյան, Բանաստեղծություններ, Երևան, 1980, էջ 66:
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Թ վում է՝ ճիշտ է աս ված, ուս տի աս վա ծին կա րող ենք հա վե լել 
հետև յա լը.  Սա րու խա նի օժտ վա ծութ յան մա սին խո սում էին ա վե
լի շատ, քան նրա ու նե ցած տե ղի մա սին ար դի գրա կա նութ յան մեջ: 
 Սա րու խանն էլ էր դա գի տակ ցում, երբ ա սում էր՝ «մենք՝ տա րա հայր 
որ դի ներս կի սա խորթ», ո րոնց հայ րա բար կնե րեն մի օր ի րենց զա
վակ ներն ան պա տեհ:  Բա նաս տեղ ծը ճա կա տագ րով հենց այդ պի սին 
է՝ և՛ որ դի, և՛ հայր, սկզբնա վո րող ու շա րու նա կող: Ան պա տեհ զա վակ 
էր նաև  Սա րու խա նը հետս ևակ յան շրջա նի հայ պոե զիա յում, ար
դի գրա կան պրո ցե սում, գրա կան նոր՝ «պոե զիա յի ի րա կա նութ յան» 
ո րո նում նե րի հե տագ ծում, որ գրա պատ մա կան նշա նա կութ յուն ու նի: 
 Պա տա հա կան չէ, ու րեմն,  Սա րու խա նը, հետ ևե լով մե ծե րի օ րի նա
կին, պոե զիա յի իր հու շաս յու նը կեր տում այբ բե նա կերտ բյու րեղ նե րից 
իր քան քա րի, բիբ լիա կան բնա քա րի նման հղկված, թևա տա րած ու 
թռչնա կերպ, աչ քը հա ռած  Հո րա ցիո սին մտե րիմ, ով իր մա սին հուշն 
է գա լի քին տա նում, որ ներ կա է և  հանգր վան է փնտրում ա պա գա յի 
գրքում.

Ես  Հու շաս յուն կանգ նեց րի այբ բե նա կերտ
 Բե կոր նե րով բիբ լիա կան բնա քա րի, 
 Կո թողն ի վեր՝ թևա տա րած մի թռչնա կերպ
Երկ նա խոր հուրդ բյու րեղ նե րից իմ քան քա րի, 
 Սաղ մո սե լով խո յան քի մեջ խա ղաղ ու խոր, 
Աչ քը հա ռած  Հո րա ցիո սին իր մտե րիմ՝ 
 Խաղ է խա ղում խալ խի գլխին խառ նաժ խոր
Ի տրի տուր ներ դաշ նա կութ յան ու գյու տե րին:
Ես  Հու շաս յուն կանգ նեց րի… 

Սուրեն  Աբրահամյան. գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը հայ 
նորագույն գրականության պատմության, տեսության, քննադատության 
հիմնահարցերն են: Հրապարակել է հարյուրից ավել հոդվածներ 
և աշխատություններ գիտական մամուլում: Հեղինակի «Տեքստ և 
բնագիր» գիրքը արժանացել է Նիկոլ Աղբալյանի անվան մրցանակին 
գրականագիտության գծով: Մի քանի աշխատանքներ թարգմանվել են 
տարբեր լեզուներով և հրապարակվել արտերկրում:
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СУРЕН АБРААМЯН - ГРАЧЬЯ   САРУХАН. СОВРЕМЕННЫЙ  ЛИРИК 

- В данной статье автор комментирует систему поэтического пути Грачья 
Сарухана, включая отдельные этапы его становления в качестве поэта. 
Поэтому сборники стихотворений поэта становятся предметом различных 
исследований. Они оцениваются с исторической точки зрения, в контексте 
литературного движения.

Ключевые слова  Грачья Сарухан, лирик, песнь, мелодия, 
свидетельство, язык, рубеж, замечательные дни, поколение, время.

SUREN ABRAHAMYAN - HRACHYA SARUKHAN. THE MODERN LYRICIST 
- In this article the author comments onthe system of Hrachya Sarukhan’s poetic 
path, including separate stages of his formation and completion as a poet. 
Therefore, the poet’s collections of poems become subjects of different studies. 
They are assessed from the historical point of view, in the context of literary 
movement.

Key words  Hrachya Sarukhan, lyricist, song, melody, testimony, language, 
outline, wonderful days, generation, time.
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ԱՐՄԵՆ ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ, բ.գ.թ.
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան
գրականության ինստիտուտ

ՎԱՀԱԳՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԻ «ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԳԵՏԸ» 
ՎԵՊԻ ՊՈԵՏԻԿԱՅԻ ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՐՑԵՐ*

Բանալի բառեր  Վահագն Գրիգորյան, վեպ, կառուցվածք, հրա պա րա-
կա գրություն, եղեռն, ժամանակ, ընթացք, գիրք, անխոս կերպար, ծիրանենի, 
տոհմ

 Վա հագն Գ րի գոր յա նի « Ժա մա նա կի գե տը» վե պը կա ռուց
ված քա յին ա ռու մով իր ներ սում նե րա ռում է կեն սագ րա կան, հու շա
պա տու մա յին, նա մա կագ րա յին, տա րեգ րութ յան տար րեր: 

 Կեն սագ րա կան վի պու մի ե րա կը ձգվում է  Տեր գա լուստ յան նե
րի տոհ մի պատ մութ յան հո րի զո նա կան նե րով:  Տոհ մի ձևա վոր ման 
ու ան ցած ճա նա պար հի եր կար-բա րակ պատ մութ յու նը չի դառ
նում հե ղի նա կի գերխն դի րը: Այն սկսվում է բե կու մից, ո րը պատ
մութ յան ու ժա մա նա կի պար տադ րանք է: «Այն առ տու, երբ ե կավ 
 Մահ մուդ»ը դառ նում է հնի բե կում, նո րի սկիզբ:  Նո րա հարս, որբ 
 Մա րիամն էլ դառ նում է տոհ մա ծին: Այն տեղ, որ տեղ պետք է ընդ
հատ վեր  Տեր գա լուստ յան նե րի տոհ մի կյան քը, զար մա նա լիո րեն ըն
թա նում է, բայց բնա կա նո նից լրիվ այլ ըն թաց քով: Սկս վում է հու շա
պա տու մը, և  մո րից որ դի ժա ռանգ ված պատ մութ յու նը դառ նում է 
վե պի սկիզ բը:  Մա րիա մի դժվա րին ճա կա տա գիրն ընդ մի ջարկ վում 
է  Տա րո նի նա մա կագ րութ յամբ՝ www©dialoge©eu©usին:  Նա մա
կագ րութ յու նը հիմ նա կա նում պատ մա կան փաս տե րի ու ժա մա նա
կագ րութ յան եր ևում նե րով է հա գե ցած:

 Ժա մա նա կի՝ չարչրկ ված սիմ վո լը  Վա հագն Գ րի գոր յանն այլ ըն
կա լու մով է ամ րագ րում. այն գրո ղին ներ կա յա նում է եր կու տե սա
հո րի զոն նե րով՝ որ պես սիմ վոլ՝ «ժա մա նա կի գե տը» և  պատ մա կան 
էքս կուրս: Անց յա լը դառ նում է սիմ վո լը գո յա վո րող, կա ռու ցող, գու ցե 
նաև ա պա կա նող ու ճահ ճաց նող հան գա մանք: 

 Սա է պատ ճա ռը, որ վե պում հստակ ըն թա ցող ժա մա նա կա
* Հոդվածն ընդունված է տպագրության  15.11.2020 թ.:
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գրութ յուն չկա:  Գոր ծո ղութ յուն նե րը ա նընդ հատ ան ցում են կա տա
րում դա րաս կիզբ, 4050ա կան ներ, և  մեր օ րեր:  Սա վե պի հյուս
ված քը չի խե ղաթ յու րում ու խճճում, այլ դառ նում է մի կա ռույց՝ 
հստակ ան ցում նե րով պայ մա նա վոր ված, ո րոնք ամ րագր ված են 
պատ ճա ռա հետ ևան քա յին կա պով: Օ րի նակ՝ ինչ կի սե լու բան ու նի 
ֆրան սա գիր հայ գրող Գ նել  Գա լո ւան ( Տեր գա լուստ յան)՝ ծնված  Սի
բի րում, ման կութ յուն-պա տա նե կութ յունն անց կաց րած  Խորհր դա
յին  Հա յաս տա նում՝ Ս տամ բու լում նստած թուր քա կան ի րա վա բա
նա կան գրա սեն յա կում՝ թուրք ի րա վա բան  Ֆե տի հե հա նը մի հետ: 
 Կամ ին չու նույն Գ նե լը լիտ վա ցի կնո ջից ա մա ռա նոց է ժա ռան գում: 
Այս պի սի ա նհե թեթ թվա ցող ի րո ղութ յուն նե րը, փոխ կա պակց վում 
են տրա մա բա նա կան ըն թաց քով:  Նո րից ա մեն ին չի սկիզ բը դառ
նում է «Այն առ տու, երբ ե կավ  Մահ մու դը»՝ երբ մու նե տի կը ( Մահ
մու դը), թմբու կի զար կե րի ներ քո հայ տա րա րեց թուրք կա ռա վա
րութ յան Օ րեն քը (ինչ պես հե ղի նա կը, այն պես էլ մենք, ո րոշ ան հե
թե թութ յուն ներ այս պես մե ծա տա ռով Օ րենք ենք ներ կա յաց նե լու)՝ 
որ հա յե րը տե ղա հան վե լու են և  վե րաբ նա կեց վեն: 

 Վի պա կան տա րածք է ներ խու ժում Ե ղեռ նի թե ման, իր ողջ սոս
կա լի ծան րութ յամբ ու սահմռ կեց նող ի րո ղութ յամբ:  Սա կայն ի տար
բե րութ յուն մեր շատ գրող նե րի՝  Վա հագն Գ րի գոր յա նը այլ աչ քե րով 
է դի տում-մեկ նա բա նում Ե ղեռ նը: Ն րա հա մար գրա կան մո տե ցում 
է դառ նում «որ դժոխ քի մա սին (մարդ կանց ձեռ քով ա րար ված), 
հնա րա վոր է պատ մել, ե թե դո՛ւ խեղ դես զգաց մունք ներդ, և  ոչ թե 
նրանք քեզ»1:

Ի րա կան գույ նե րով են պատ կեր վում  Մա րիա մի աք սո րը, հան
դի պող վտանգ ներն ու վեր մարդ կա յին ճի գերն ու ջան քե րը՝  Տեր գա
լուստ յան նե րի տոհ մը շա րու նա կե լու: Այս տե ղից էլ  Մա րիա մի՝ տոհ
մա ծին լի նե լը:

 Վե պի ծայ րից-ծայր ձգվում է Ե ղեռ նի ա նընդ հա տա կան շա րու
նա կա կա նութ յան գա ղա փա րը: Ե թե 1915 թվա կա նին թուր քե րը 
«ե ղած-չե ղա ծը ոչն չաց րել էին մի ժո ղո վուրդ, ո րը ոչ միայն անգ լիա
ցի կամ ա մե րի կա ցի չէր, այլև նավթ չու ներ» (164), ոչն չաց ված նե
րի մի ջից մա զա պուրծ ե ղած  Մա րիա մի որ դի Գ լա կը, Ե ղեռ նի շունչն 
զգում է հայ րե նի քում, ուր նրան աք սո րի ձեռքն է հաս նում, և  նա շա

1 Գրիգորյան Վահագն, Ժամանակի գետը, Երևան, Զանգակ97, 2008, էջ 126: 
Այսուհետ սույն գրքից մեջբերման էջերը կնշվեն տեքստում՝ փակագծերի մեջ:
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րու նա կում է զգալ ցե ղաս պա նութ յան շուն չը՝ «Գ լա կը մինչև ի մահ 
հի շում էր. երբ վա գոն նե րի դռնե րը բա ցե ցին, երբ մո տե ցան, երբ 
ներս նա յե ցին, սա ռած դիակ նե րի կույ տեր տե սան» (316), այ սօր էլ 
սրտի կաթ վա ծից մա հա նում է մար դը, երբ լսում է, թե « Պատ մութ
յու նը թուր քից ա վե լի պար զե րես ազգ չգի տի» (23) թուրք վար չա պե
տի հայ տա րա րութ յու նը և «Եր կա րա կե ցութ յունն էլ, ա սա ցի,  Հայ
կա րա մին չփրկեց: Ինն սուն տա րի անց էլ ցե ղաս պա նութ յան ձեռ քը 
հա սավ նրան» (33): Եվ մնում է միայն մեկ հետ ևութ յուն՝ «աշ խար
հը, ո րին գամ ված ես ինչ պես խա չին, մի միայն նզով քի է ար ժա նի» 
(37): 

 Հե ղի նա կը միայն Ե ղեռ նի նկա րագ րութ յու նը չէ, որ ներ կա յաց
նում է ըն թեր ցո ղին:  Նա խո րա մուխ է լի նում ցե ղաս պա նութ յան 
ի րաց ման պատ ճառ նե րի ու դրա նից բխող հետ ևանք նե րի բա ցա
հայտ մա նը:  Փայ լուն կեր պով կեր պա վո րում է թուր քե րին:  Վա ղուց 
չարչրկ ված  Թա լեա թի, Էն վե րի ու  Ջե մա լի կեր պար նե րը ստվեր ված 
են վե պում:  Սա կայն նրանց փո խա րեն նոր կեր պար ներ են ի հայտ 
գա լիս, ո րոնք օր գա նա կան շա րու նա կութ յունն են (մար մի նը) ե ռագ
լուխ վի շա պի:  Թե՛ Աբ դու լահ  Բայ քա լը, թե՛ նրա որ դի  Թա յիբ  Բայ
քա լը, թե՛  Ռե ջեփ չաու շը նույն թուրքն են: Եվ նրան ցից յու րա քանչ
յու րի հա մար «Դ րա նից ա վե լի մեծ պա տիվ, որ ես մաս նակ ցել եմ 
այդ սուրբ գոր ծին, կա րո՞ղ էր լի նել ինձ հա մար» (81): Ն րանք են, 
որ պայ մա նա վո րում են ժա մա նա կի նոր ըն թաց քը, որն էլ ար դեն 
Ե ղեռ նի հետ ևանքն է:  Ժա մա նա կի մեջ միա վոր վում ու ի մաս տա
վոր վում է եր ևույ թի տևա կան ըն թաց քը. «Ըն թացք, մշտա կան 
ըն թացք՝ սա է  Ժա մա նա կի ի մաս տը» (36, ընդգ ծու մը մերն է - Ա. 
Ա.): 

« Ժա մա նա կի գե տը» վե պում կան մե տա ֆո րա յին ար ժեք ներ 
ու նե ցող սիմ վոլ ներ, ո րոնք կեն սա կան նշա նա կութ յուն ու նեն:  Ժա
մա նա կի գե տի ճահ ճա ցում-ճահ ճա հո տը ըն թաց քի աղ տե ղութ յան 
խորհր դա նիշ-կոդն է: Ֆ րան սիա յում տնա վոր ված Գ նել  Տեր գա
լուստ յա նի այ գում հայ րե նի քից բե րած ծի րա նե նին ա մեն տա րի 
ծաղ կում է, բայց պտուղ չի տա լիս:  Ծի րա նե նին նույ նա նում է ըն
թաց քի պատ ճա ռով օ տար ե զերք նե րում հայտն ված հա յի հետ: 
Գ նե լի ծի րա նե նին  Տեր գա լուստ յան նե րի մեռ նող տոհմն է, ո րը դեռ 
վա ղուց պետք է դա դա րեր գո յութ յուն ու նե նա լուց:  Թա յիբ  Բայ քա
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լի ծե րու նա կան խլութ յու նը՝ երբ բռնի  Յու սուֆ Աղ րըօղ լու դա ռած 
Գ նե լի հո րեղ բայ րը՝  Հա կոբ  Տեր գա լուստ յա նը, վեր ջա պես գտնում է 
նրան ու ար տա հայ տում սրտի ողջ պա րու նա կութ յու նը, միայն իր 
խլութ յու նը չէ, այլ «հա յի ոս կոր նե րուն վրա շի նած» ծեր  Թուր քիա
յի նը: Եվ քա ղա քա կան պա րա հան դե սը, որ տեղ զու գա պա րում են 
 Թուր քիան ու Իս րա յե լը...

 Վե պի կա ռուց ված քում կար ևոր տեղ են գրա վում նաև շե ղա գիր 
տեքս տե րը, ո րոնք ինչ պես հե ղի նակն է նշում՝ վա վե րա կան են (6):

Այս շե ղա գիր տեքս տե րը 1915ից մինչև այ սօր շա րու նակ վող 
տե ղե կատ վա կան պա տե րազ մի խոր հուրդն ու նեն:  Թուրք քա ղա
քա կան բարձ րաս տի ճան այ րե րի ու վայ-պատ մա բան նե րի հայ
տա րա րութ յուն նե րին («Անհ նա րին է, որ մեր պա պե րը հան ցա գործ 
ե ղած լի նեն» (17), « Պատ մութ յու նը թուր քից ա վե լի պար զե րես ազգ 
չգի տի» (23), «ե ղածն ըն դա մե նը տե ղա հա նութ յուն էր» (33), «Ի հե
ճուկս մեր հաս ցեին ուղղ ված հեր յու րանք նե րի, բո լոր տա րագր ված 
հա յե րը ողջա ռողջ են» (118), « Տե ղա հա նութ յան ըն թաց քում ա վա
զա կախմ բե րի հար ձա կում նե րի հետ ևան քով սպան ված հա յե րի 
թիվն ա ռա վե լա գույնս 8500 է: 37 հա զարն էլ մա հա ցել է հա մա ճա
րակ նե րից» (388)) զու գա հեռ վում են ա կա նա տես նե րի (ա մե րիկ
յան դես պան նե րի և  այ լոց) վկա յութ յուն նե րը «երբ ևէ, որ ևէ կա ռա
վա րութ յան նա խա ձեռ նած ա մե նա դա ժան հղաց ման» (42) մա սին, 
«Բռ նա գաղ թը, ջար դից թերևս ա վե լի քա ղա քա կիրթ, բայց ան հա մե
մատ արդ յու նա վետ ու ար մա տա կան մի ջոց է» (42), և ն րանց վկա
յութ յուն նե րի շա րու նա կութ յունն է դառ նում « Ժա մա նա կի գե տը» 
վե պը:

 Պատ մութ յան դա սագր քե րում, գե ղար վես տա կան գրա կա
նութ յան մեջ, մա մու լում, ին տեր նե տա յին կայ քե րում, ինչ պես նաև 
թուրք մշա կու թա յին մի ջազ գա յին քա ղա քա կա նութ յան մեջ (ցու
ցա հան դես ներ, մշա կու թա յին մի ջո ցա ռում ներ, գի տա ժո ղով ներ), 
 Թուր քիան իր հո րի նած սուտ խոսքն է ա ռաջ մղում և  մի ջազ գա յին 
հան րութ յան աչ քին՝ ի րա կա նութ յա նը (ցե ղաս պա նութ յուն) զու գակ
շիռ է ստեղ ծում: Եվ քա նի որ «յու րա քանչ յուր խոսք՝ քա րին, մա գա
ղա թին, թե թղթին հանձն ված,  Ժա մա նա կի ջրե րում ծփում է ճիշտ 
այն պես, ինչ պես նա վա բեկ յալ նե րի՝ օվ կիա նո սի ա լիք նե րին վստահ
ված շի շը, և  բա ցառ ված չէ, որ մի գե ղե ցիկ օր հենց մեր՝ թե կուզ 
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և  ոչ ա մե նաար ժե քա վոր խոս քը,  Ժա մա նա կի գե տի ջրե րով հաս նի 
ձեր դրախ տա յին ա փե րը» (7), « Ժա մա նա կի գե տը» վե պը ա կա մա 
դառ նում է տե ղե կատ վա կան պա տե րազ մի մաս նա կից-ա ռա ջա
մար տիկ նե րից:  Սա ևս  մեկ պատ ճառ է, որ dialoge ին տեր նե տա յին 
կայ քին ուղ ղած  Տա րո նի նա մակ նե րը (ո րոնք, պարզ վում է չեն տե
ղադր վում կայ քում, ո րով հետև «ինչ պես ե րե խան մե ծին, մենք եվ
րո պա ցի նե րիդ նա յե լով էինք հա սու նա նում» (78)), տեղ են գտնում 
վե պում և  նույ նիսկ վրդով մունք են ա ռա ջաց նում թրքու հու՝ ի րա վա
բա նա կան գրա սեն յա կի տնօ րեն  Ֆե տի հե հան մի մոտ: 

Այդ ինչ պե՞ս է վե պում գրվա ծը հու զում վե պի հե րո սու հուն:
 Վե պի ժան րում  Վա հագն Գ րի գոր յա նի հե տաքր քիր նո րա րա

րութ յուն նե րից մե կը՝ գրքում այս գիր քը գրելն է:  Վե պի կենտ
րո նա կան հե րոսն է դառ նում հե ղի նա կը:  Սա վեր ջին տա րի նե րին 
հայ ար ձա կում տա րած ված եր ևույթ է, ո րի եր ևում նե րը հիմ նա կա
նում դրսևոր վում են նա մա կա պա տու մի, օ րագ րա յին գրա ռում նե րի 
և  վեր հու շի ձևե րով:  Վա հագն Գ րի գոր յա նի պա րա գա յում բուն գե
ղար վես տա կան ժա մա նա կը ներ կան է և  անց յա լի պա տու մը գրվում 
է ըն թեր ցո ղի ըն թերց մա նը զու գա հեռ. «կես գի շե րին, երբ մատ ներս 
վեր ջա պես հա մա կարգ չի ստեղ նա շա րին դի պան, ես նո րից ես չէի: 
Ես հայրս էի, նո րա ծին Գ լա կը, և  ինձ՝ Գ լա կին, գրկած, տատս՝  Մա
րիա մը, քայ լում էր չոր, փո շոտ, ան ջուր, ան ծայր ա նա պա տով՝  Հա
լե պից դե պի  Դեյր-Էլ- Զոր...» (38): Ա մեն ըն թերց ման ժա մա նակ « Ժա
մա նա կի գե տը» վե պը ևս  մեկ ան գամ գրվում է:

Ս րա նից ծնվում է մի հե տաքր քիր գե ղար վես տա կան ա ռանձ նա
հատ կութ յուն:  Վե պի հե ղի նա կը մեկն է, բայց պատ մող նե րը, որ պես 
հա մա հե ղի նակ, մի քա նիսն են:  Պատ մում են  Մա րիա մը, Գ լա կը, 
նա մա կա պա տու մի հե ղի նակն է  Տա րո նը և  ի վեր ջո այս պա տում
ները հա վա քողն ու գրա ռո ղը հե ղի նակն է՝ Գ նել  Տեր գա լուստ յան- 
Վա հագն Գ րի գոր յա նը, ում պա տու մի մեջ ձուլ ված են նաև եղ բոր 
կնոջ՝  Կա րի նեի, լիտ վու հի տի կին Գ րա սիլ դա յի որ դի՝  Յո ւո զա սի և  
այ լոց հու շա պա տու մա յին պա տա ռիկ ներ: Ուս տի պա տա հա կան չէ, 
որ հե ղի նակն ան գամ իր տա րա կու սանքն է հայտ նում վե պի հյուս
ված քի ա ռի թով. «...հա մա՜ թե եր ևա կա յութ յուն ու նեն սրա հե ղի
նակ-հե ղի նակ նե րը» (263):

 Հատ կան շա կան է, որ այս պի սի կա ռույ ցի շնոր հիվ վե պի թե
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րութ յու նը դառ նում է ա մե նա հա ջող ված ա ռա վե լութ յուն նե րից մե
կը:  Շա տա խոս պատ մող նե րի կեր պար նե րին զու գա հեռ հյուս վում 
են ան խոս հե րոս ներ, ո րոնք տի պա կան ար ժեք են ստա նում: Ան
խոս նե րից գլխա վո րը՝  Յու սուֆ Աղ րըօղ լուն, հե ղի նա կի մեծ հո րեղ
բայր  Հա կոբ  Տեր գա լուստ յանն է: Ն րա կյան քի պատ մութ յան թե լը 
ձգվում է վե պի սկզբից մինչև վերջ և 500 է ջի ըն թաց քում նա միայն 
մի քա նի նա խա դա սութ յուն է ար տա բե րում: Այս կեր պա րի մեջ 
ցավն ու լռութ յու նը նույ նա նում են և  դառ նում մարդ կա յին էութ յան 
բաղ կա ցու ցիչ:

Մ յու սը լիտ վու հի տի կին Գ րա սիլ դա յի տիպն է:  Վե պում նա նույ
նիսկ գրե թե չկա, սա կայն պա տու մը նրա շուրջ, նրա բա րութ յան 
և  մարդ կա յին բարձր ո րակ նե րի ընդգ ծու մը, մարմ նա վո րում է այս 
կեր պարն ու նրա լռութ յու նը դառ նում է մարդ կա յին բա րութ յան շա
րու նա կա կան ըն թացք:

Ան խոս հե րոս է նաև նրա թոռ նու հի Աստ րան, ում գե ղեց կութ
յամբ տար վում ու սի րա հար վում է կյան քի ա շուն ոտ նա կո խած Գ նե
լը՝ գրողն ու այս գրքի հե ղի նա կը: Աստ րա յի լռութ յու նը նրա գե ղեց
կութ յան մար մինն է, ինչ պես նաև Գ նե լի սի րո և  բա րո յա կան ցեն զի 
ըն կա լու մը:

 Պա կաս հա ջող ված ան խոս ներ են Գ նե լի մայ րը՝ Ք նա րի կը, 
կինն ու սի րու հին՝  Մա րի նե րը, դուստ րը՝ Ա նին:  Վեր ջի նիս լռութ յու
նը, օ տար պե տութ յան մեջ, այ լա լե զու մի ջա վայ րում մեռ նող մայ րե
նի լեզ վի ու ինք նութ յան կորս տի ճիչն է դառ նում:  Պա կաս հա ջող
ված, ո րով հետև նրանք տի պա կա նաց ված չեն:

 Տեր գա լուստ յան նե րի տոհ մի վեր ջին «ծի րա նե նին»` Գ նե լը, 
գրող է, Ֆ րան սիա յում ճա նաչ ված և  ա նուն հա նած, բայց նրա ներ
սի մտա վո րա կա նը բա վա րար ված չէ: Թ վում է՝ օ տար ա փե րում հայ 
մտա վո րա կա նը պետք է ոչ միայն իր ինք նութ յան, այլև սփյուռ քա
հա յութ յան ազ գա յին գի տակ ցութ յան պա հա պա նը լի նի:  Սա կայն 
ինք նութ յան բա ցա հայտ ման ճա նա պար հին Գ նե լը, որ քան որ մո
տե նում է իր ա կունք նե րին, այն քան խեղ վում է հո րին ված ճշմար
տութ յու նը և  հա կա ռա կը` եր ևակ վում է կյան քի բուն թե լադ րան քը` 
մտա վո րա կան մար դու ան հե տա ցու մը կամ գրո ղի մա հը. «Ա հա և 
հս տակ վում է. տու նը, ո րով ինքն այն քան հպար տա նում էր, ի րա կա
նում ա վա զի վրա է կա ռուց ված: Ինչ պես որ ա վա զի վրա են գրված 
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իր գրքե րը» (345): Գ րո ղի մահ վան նման գե ղար վես տա կան ձևա չա
փը բե րում է գրո ղի և  ըն թեր ցո ղի հա վա սա րութ յան, և ն րանց միջև 
տե ղի է ու նե նում շփում:  Վե պի ըն թաց քում հե ղի նա կը բազ մա թիվ 
ան գամ դի մում է ինձ` իր բա րե կա մին, սկսե լով մի տե սակ միա կող
մա նի զրույց. «մեր այս շա րադ րան քին վի ճակ ված էր ըն թերց վել որ
պես ա վե լորդ, ա նի մաստ, ան հե թեթ բան սար կութ յուն» (6), «հե ռա
վոր ա նամպ ժա մա նակ նե րում բուն դրած մեր բա րե կամ (ինչ պես 
տես նում ես քեզ չենք մո ռա ցել)...» (44): Այս պի սի ուղ ղա կի դի մում
նե րը ըն թեր ցո ղին վի պա կան տա րած քում ստեղ ծում են այն պի սի 
վիր տո ւալ ի րա կա նութ յուն, որն ա մեն ան գամ ներ կա է դառ նում. 
«Շ նոր հա կա լութ յո՛ւն, ան ծա նո՛թ բա րե կամ, որ մի ամ բողջ պար բե
րութ յուն կար դա լու համ բե րութ յուն ու նե ցար (թերևս բնա բանն ու 
վեր նա գիրն էլ հե տը), բայց ափ սոս, որ հի մա մտա ծում ես. մարդ 
տես ներ, ի մա նար՝ էդ ո՞ր ա պուշն է գրի չը ձեռ քին նստել-մտա ծել, 
թե դրախ տի պես տե ղում մի ու րիշ ա պուշ կհե տաքրքր վի իր բոր
բոս նած շա րադ րան քով» (6): Այս դի մում-զրույց նե րի մի ջո ցով հե
ղի նա կը վե րած վում է քննա դա տի, պատ ճա ռա բա նում-վեր լու ծում 
իր գի րը (նման մո տե ցում հան դի պում ենք նաև Ար մեն  Շե կո յա նի 
« Հայ կա կան  Ժա մա նակ» վե պում), տա րա կու սում ու ար դա րա նում. 
« Մենք հաս կա նում ենք տա րա կու սանքդ, հե ռա վո՛ր բա րե կամ, ա յո՛, 
այս էլ ո րե րորդ դեպ քում մեր հե րոս նե րի ա նուն նե րը հա մընկ նում 
են: Ե թե դու շատ հե ռու չես մեզ նից (ժա մա նա կա յին ա ռու մով), 
ա սենք, որ երբ նրանց ան վա նա կո չում էին ( Գա լուստ նե րին կամ 
 Մա րի նե րին, Ք նար-Ք նա րիկ նե րին, և  նույ նիսկ  Յու սուֆ նե րին), չգի
տեին, որ նրանք մեր պատ մութ յան հե րոս ներ են դառ նա լու, այն
պես որ, մեր կող մից որ ևէ հան ցա կազմ, ինչ պես տես նում ես բա
ցա կա յում է» (260): Այս պես հե ղի նա կը հա րա բեր վում է ըն թեր ցո ղի 
հետ՝ փոր ձե լով նրան փո խան ցել-հա ղոր դել իր տագ նապ ներն ու 
մար գա րեա ցու մը առ ա պա գա:

Ա պա գան պատ կեր վում է գրո ղին քո (յու րա քանչ յու րիս) տես
քով, և  ով գի տե դու «օ զո նի կո րուս յալ զրա՞հն ես ող բում, Ան տարկ
տի դա յի ա նա պատ նե րում տա պակ վո՞ւմ, թե՞ ընդ հա կա ռա կը, հա
սա րա կա ծում սառ չում», ուս տիև «մի կերպ պատ կե րաց նում ենք 
քեզ՝ գա հա վի ժող գի սաստ ղի կամ երկ նա քա րի ճամ փան սրտա
տրոփ պա հե լիս» (7):
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 Հե ղի նա կի տագ նապ ներն ու նեն ի րենց հիմ նա վո րում նե րը: 
Ա նընդ հա տա կան ըն թաց քը հա գե ցած է ճահ ճա հոտ ստով, ո րը ու
տո պիան կա րող է ի րա կա նութ յան վե րա ծել:  Տե ղա հա նութ յունաք
սորն ուղ ղա կի ի րա գոր ծող նե րից մե կը` ժան դարմ  Ռե ջեփ չաու շը, 
ու տո պիան ող նա շա րով կրող և  այն գո յաց նե լու ճա նա պար հին իր 
դե րը հստակ կա տա րող նե րից մեկն է. «  Քե ռիս ա սում է, որ ամ բողջ 
Եվ րո պան մեզ պի տի պատ կա նի, մինչև էն վեր ևի լեռ նե րը... Ս կան
դի նավ յան լեռ նե րը, այ սինքն՝ ա ռաջ մերն է ե ղել, հե տո ֆրան սիա
ցիք, անգ լիա ցիք, գեր մա նա ցիք ու մյուս խա ռա խու ռա նե րը մեր ձեռ
քից ա ռել են, բայց ո չինչ, կա մացկա մաց ետ կբե րենք, դու միայն, 
ա սում էր, գեր մա նա ցի նե րի մոտ լե զուդ քեզ քա շի, հի մա նրանք մեր 
դաշ նա կից ներն են, բայց երբ ամ բողջ Եվ րո պան մեզ նով ա րած լի
նենք, մեզ էլ դաշ նա կից պետք չի լի նի...» (74): Ն րա հա վատն ան սա
սան է. «թոռ ներս ու ծոռ ներս, ո րոնք ար դեն քե զա նից լավ կխո սեն 
անգ լե րեն ու ֆրան սե րեն, տի րոջ պես ման կգան եվ րո պա նե րում 
կամ օ տար լե զու սո վո րե լու կա րիք չեն էլ ու նե նա, ո րով հետև ար դեն 
Ս կան դի նավ յան լեռ նե րին հա սած կլի նենք ու ամ բողջ Եվ րո պան մի 
մար դու պես թուր քե րեն կխո սի» (81): Ին քը քե ռու ծրա գիրն է շա
րու նա կում, որն էլ իր հեր թին ու նի շա րու նա կութ յուն, ա սենք՝  Զե
քի բե յի տես քով: Եվ չնա յած թուր քա կան կա ռա վա րութ յան կող մից 
խոս տաց ված ու հրա մա նագր ված էր, թե « Վե րաբ նա կեց վող նե րը 
տա րագր վե լու են լա վա գույն պայ ման նե րում, նրանց կյան քի ու 
ու նեց ված քի ա պա հո վութ յու նը ե րաշ խա վոր վում է», « Մինչև նոր 
տնե րում տե ղա վոր վե լը, նրանց խնամքն ամ բող ջո վին իր վրա է 
վերց նում պե տութ յու նը...», « Կա ռա վա րութ յու նը նոր տե ղում տներ 
ու հող կհատ կաց նի նրանց կյան քի նախ կին (մինչև տա րեգ րութ
յու նը) պայ ման նե րին հա մա պա տաս խան» և  այլն (104), այ նու հան
դերձ ի րա կան ըն թաց քը  Ռե ջեփ չաու շի տրա մա բա նութ յան շա րու
նա կութ յունն է և  ԴեյրԷլ Զոր ա նա պա տի կու սա կալ « Զե քի բե յը մի 
այն պի սի սով երկ նեց, որ մար դիկ սկսե ցին դիակ ներ ու տել» (107): 
 Զե քի բեյն ու նի իր բազ մա թիվ նմա նակ նե րը`  Վա նի կու սա կալ Ջև
դե թից մինչև այ սօր վա  Թուր քիա յի վար չա պետ:

Եվ այս ա մե նի մի ջով ան ցած հա յը լա վա տե սութ յուն ու ներ, թե 
«նրանք էլ մարդ են, մի օր նրանք էլ կհոգ նեն սպա նե լուց ու թա լա
նե լուց» (115):  
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 Պատ մութ յու նից դա սեր չքա ղե լով, հայ մարդն ու ընդ հան րա
պես մարդ կութ յու նը դառ նում են ա նընդ հա տա կան ըն թաց քի շա
րու նա կութ յան և  ա պա գա յի ռե ջեփ չաուշ յան տե սի լի ի րա կա նաց
ման ա կա մա մաս նա կից:

 Սա է թուր քի տրա մա բա նութ յու նը, որն ան շուշտ, գա զա նա ռատ 
ջունգ լիին բնո րոշ իր ճշգրիտ Օ րենքն ու նի: Իսկ Օ րենքն այդ ա վե լի 
շատ մար դունն է. «Ի հար կե, ա մեն ա նա սուն ու թռչուն նույն ար ժե
քը չու նի, բայց դա չի խան գա րում, որ տե րը բո լո րին էլ հա վա սար 
աչ քով նա յի:  Սուլ թանն էլ տի րոջ աչ քով էր նա յում իր կալ ված քում 
գտնվող ա նա սուն նե րին, թեև մահ մե դա կան նե րը նրա հո վա տակ
ներն էին, ոչ մահ մե դա կան նե րը՝ ոչ խա րը, հավ ու ճի վը: Եվ քա նի 
դեռ սրանք հա մա կերպ վում էին այս կար գա վի ճա կին, սուլ թա նա
կան տնտե սութ յու նում նկա տե լի ա նա խոր ժութ յուն ներ չէին լի նում, 
բայց ա հա մի ոչ խա րը, մյուս օ րը՝ մեկ ու րի շը հո վա տա կի կար գա վի
ճակ պա հան ջեց:  Սուլ թա նը չլի ներ, կալ վա ծա տե րը չլի ներ, նույ նիսկ 
հա սա րակ գյու ղա ցին մի օր կհան դուր ժե՞ր այդ պի սի խառ նա կութ
յուն իր տնտե սութ յու նում» (144):  Վա հագն Գ րի գոր յա նի այս մտայ
նութ յու նը ևս  մեկ ան գամ հաս տա տում է փի լի սո փա  Շո պեն հաո ւե
րի այն դրույ թը, թե կե ցութ յան հիմ քում ոչ թե բա նա կա նութ յունն է, 
այլ՝ ա նաս նա կան բնազ դը: Ուս տի ճշգրիտ աշ խա տում են թուր քե
րի հո րի նած  Տե ղա հա նութ յան Օ րեն քը, Լք յալ գույ քի Օ րեն քը, Ուն ևո
րութ յան Օ րեն քը...

Եվ մեռ նող գրո ղը գրում է իր միակ գիր քը, իսկ «նպա տա կը հա
մեստ է, գրե լի քը՝ սոսկ գովք:  Գովք Ոճ րա գոր ծութ յան ու Ա վա րա
ռութ յան: Ս նա պար ծութ յան,  Շա հա մո լութ յան: Լկ տիութ յան ու Ա նա
մո թութ յան» (9):

 Վե պի կեն սա կան տա րած քը ընդգր կուն է՝  Տաճ կա հա յաս տան, 
 Թուր քիա, Ֆ րան սիա,  Հա յաս տան,  Լիտ վա և  այլն: Այս փռված քը 
հա վաք վումհյուս վում է ճա կա տագ րե րի շուրջ և  յու րա քանչ յուր 
լանջ շաֆտ ա ծանց վում է ըն թաց քից, ո րը կծի կի պես գո յաց նում է 
ազ գի կեն սագ րութ յու նը:

Գր քի վեր ջում  Վա հագն Գ րի գոր յա նը, ինչ պես  Րաֆ ֆին « Խեն
թում», տես լա յին ուղ ևո րութ յուն է կա տա րում ա պա գա` 2153 թվա
կան, և  հան դի պում իր «բա րե կա մին» Բր յու սել յան սրճա րա նում: 
Գ րո ղի տե սի լը`  Ռե ջե փի տե սի լի մարմ նա ցումն է դառ նում:
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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:

АРМЕН АВАНЕСЯН - НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ ПО НОВОЙ ПОЭТИКЕ 
ВААГНА ГРИГОРЯНА «РЕКА ВРЕМЕНИ»  Роман Ваагна Григоряна «Река 
времени» структурно включает элементы биографии, мемуаров, переписки 
и летописи. Идея непрерывного продолжения Геноцида проходит от 
одного конца романа до другого. Одно из интересных нововведений Ваагна 
Григоряна в жанре романа  написание этой книги в виде книги. Автор 
становится центральным героем романа. Это обычное явление в армянской 
прозе последних лет, истоки которого в основном выражаются в письмах, 
дневниках и воспоминаниях. 

Параллельно ткутся безмолвные герои, которые приобретают типичное 
значение. Жилая зона романа обширна: Таджикистан, Турция, Франция, 
Армения, Литва и т. д . Этот отрезок сплетен вокруг судеб, каждый пейзаж 
проистекает из процесса, который, как клубок, формирует биографию 
нации.

Ключевые слова: Ваагн Григорян, роман, структура, журналистика, 
геноцид, время, процесс, книга, безмолвный образ, абрикосовое дерево, 
семья.

ARMEN AVANESYAN - SEVERAL POETIC  QUESTIONS ON VAHAGN 
GRIGORYAN’S NOVEL «RIVER OF TIME»  Vahagn Grigoryan’s novel «River 
of Time» structurally includes biographical, memoir, respective  and chronicle 
elements. The idea of the continuous continuation of the Genocide runs from one 
end of the novel to the other. One of Vahagn Grigoryan’s interesting innovations 
in the novel genre is writing this book in a book. The author becomes the central 
hero of the novel. This is a phenomenon common in Armenian prose in recent 
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years, the origins of which are mainly expressed through letters, diaries and 
recollections. Silent heroes are woven in parallel, which get a typical value. The 
living area of the novel is comprehensive: Tajikistan, Turkey, France, Armenia, 
Lithuania, etc. This stretch is gatheredwoven around destinies, each landscape 
is derived from the process, which forms the biography of the nation like a coil.

Keywords  Vahagn Grigoryan, novel, structure, journalism, genocide, time, 
process, book, speechless image, apricot, family.
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ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
ՆՌԱՆԵ ՍԱՐՈՅԱՆ, ասպիրանտ

ԵՊՀ

ԿՈԴԱՅՈՎ ՍՈՆԵՏԸ ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅ ՊՈԵԶԻԱՅՈՒՄ*
Բա նա լի բա ռեր․  սո նետ, օկ տավ, սես տետ կո դա, Պետ րար կա, պետ

րարկ յան սո նետ, արևմ տա հայ պոե զիա, Մի սաք Մե ծա րենց, Ռու բեն Ս ևակ, 
Թով մաս Թերզ յան 

Սո նետն ա ռա ջա ցել է Ի տա լիա յում 13րդ դա րի կե սե րին։2 Սո նե տը 
ի տա լա կան կան ցո նի3 ա վե լի պարզ տար բե րակն է: Ն րա վրա ազ դել 
են նաև սես տի նան և  ա րա բա կան գա զել նե րը: Սո նե տի հայ րե նիք է 
հա մար վում Ի տա լիան, իսկ ա ռա ջին սո նե տա գիր բա նաս տեղծ՝ Ջա
կո մո դա Լեն տի նոն, ով ստեղ ծա գոր ծել է 13րդ դա րի սկզբին: Բա
նաս տեղ ծա կան այս ձևին անդ րա դար ձել են «քաղցր ո ճի» բա նաս
տեղծ ներ Գ վի դո Կա վալ կան տին և Գ վի դո Գ վի նի ցել լին, ինչ պես նաև 
Դան թեն իր « Նոր կյանք» ինք նա կեն սագ րա կա նում և Պետ րար կան՝ 
«Եր գե րի գրքում»: Սո նե տը լայն տա րա ծում է գտնում Պետ րար կա յի 
շնոր հիվ: Պա տա հա կան չէ, որ սո նե տի ի տա լա կան ձևը հենց այդ պես 
էլ ան վա նում են՝ պետ րարկ յան սո նետ:

Մարդ կա յին եր ևա կա յութ յու նը սահ ման ներ չի ճա նա չում։ Այդ է 
պատ ճա ռը, որ ստեղծ վող բո լոր եր ևույթ նե րը մշտա պես փո փո խութ
յան են են թարկ վում՝ ու նե նա լով բազ մա թիվ տար բե րակ ներ։ Բա նաս
տեղ ծա կան ձևե րը ևս բա ցա ռութ յուն չեն։ Սո նե տը, իր ո դի սա կա նը 
սկսե լով Ի տա լիա յից, ճամ փոր դում է Եվ րո պա յի հա մար յա բո լոր երկր
նե րով՝ ա մեն երկ րում ներ կա յա նա լով այդ երկ րի տա րազ հա գած։ 
Շատ բա նաս տեղծ ներ չեն տե ղա վոր վել սո նե տի դա սա կան կա ռուց
ված քի մեջ։ Պատ ճառ նե րը մի քա նիսն են։ Նախ՝ ա մեն լե զու ու նի ի րեն 
հա տուկ հնչյու նա յին, քե րա կա նա կան և տա ղա չա փա կան հա մա

* Հոդվածն ընդունված է տպագրության  12.10.2020 թ.:
2 https://archive.org/details/ahistoryofsonnet00camp/page/n179 Campbell Warren 

Cameron, (A) history of sonnet, with special reference to England and America, 1931.
3 The Princeton Encyclopedia OfPoetry& Poetics, Forth Edition, 2012, էջ 191։
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կարգ։ Հետ ևա բար՝ մի երկ րից բա նաս տեղ ծա կան որ ևէ ձև վերց նե լիս 
պետք է այն հար մա րեց նել սե փա կան լեզ վի ա ռանձ նա հատ կութ յուն
նե րին։ Եվ երկ րորդ՝ բա նաս տեղ ծը ճիշտ է հա մա րում իր ա սե լի քը ա սել 
տվյալ բա նաս տեղ ծա կան ձևի մեջ որ ևէ փո փո խութ յուն մտցնե լով։ 
Բա նաս տեղծ նե րի մի ստվար զանգ ված նոր ե րանգ է տվել սո նե տին՝ 
ա վե լաց նե լով կամ պա կա սեց նե լով տներ և փո խե լով հան գա վո րու մը։1  
Վե րոնշ յալ  պատ ճառ նե րը հան գեց րել են նրան, որ բա ցի դա սա կան 
ի տա լա կան սո նե տից՝ գո յութ յուն ու նեն նաև ֆրան սիա կան, անգ լիա
կան և ռու սա կան սո նետ ներ։2

Դա սա կան սո նե տը ու նի տասն չորս տող: Այն բա ժան վում է եր կու 
մա սի, ո րոնք կոչ վում են օկ տավ և սես տետ: Օկ տա վը բաղ կա ցած է 
եր կու քա ռա տո ղից, ո րոնք կոչ վում են քատ րեն, իսկ սես տե տը՝ եր կու 
ե ռա տո ղից, ո րոնք կոչ վում են տեր ցետ: Օկ տա վում հան գա վո րու մը 
հետև յալն է՝ abba/abba, իսկ սես տե տում՝ cdc/dcd կամ cde/c
de: Օկ տա վում նկա րագր վում է որ ևէ եր ևույթ, ո րի բա ցատ րութ յու նը 
տրվում է սես տե տում: Օկ տա վից սես տե տի ան ցու մը կա տար վում է 
զգաց մունք նե րի և ն կա րագ րութ յան տար բե րութ յամբ: Այդ ան ցու մը 
կոչ վում է վոլ տա3 (volta): Վոլ տա կա րող է լի նել ոչ միայն օկ տա վից սես
տետ անց ման ժա մա նակ, այլ նաև քատ րե նից քատ րեն և տեր ցե տից 
տեր ցետ:

Պետ րարկ յան սո նե տը զար գա ցել է սի ցի լիա կան սո նե տից: Սի
ցի լիա կան սո նե տը տասն չորս տո ղից է բաղ կա ցած և բա ժան վում է 
օկ տա վի և սես տե տի: Գր վում է յամ բա կան պեն տա մետ րով: Վոլ տան 
ին նե րորդ տո ղում է:  Օկ տա վում abba/cdda հան գա վո րումն է գոր
ծում, իսկ սես տե տում՝ efe/fef կամ cde/cde: Սո նե տի կա ռուց ված
քը ա վե լի լավ տես նե լու հա մար որ պես օր նակ բե րենք Պետ րար կա յի 
սո նետ նե րից մե կը․

ՍՈՆԵՏ 1                                                    Canzionere 1
Եր գե րում այս որբ դուք ձայնն եք լսում     aVoi ch’ascoltate in rime sparse il suono  a
Իմ սիր տը մա շող այն հա ռա չան քի,              bdi quei sospiri ond’io nudriva ’l core   b
Երբ դեռ ինձ ան հայտ սի րո տան ջան քի       bin sul mio primo giovenile errore b
Այժմ մոխ րա ցած կրակն էր կի զում:               a quand’era in parte altr’uom da quel ch’i’ sono, a

1 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82Wikipe
diaСонет․

2  James Noble Holm, Poetry And Its Forms, 1938, էջ 292314։
3 https://en.wikipedia.org/wiki/Volta_(literature) WikipediaVolta.
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Այ րող վշտեր են իմ հո գին հու զում                 adel vario stile in ch’io piango et ragiono    b
Հույ սե րով ու նայն, տան ջան քով կյան քի,       bfra le vane speranze e ’l van dolore,   a
Բայց ով էլ սի րո թույ նը ճա շա կի,                    bove sia chi per prova intenda amore,    a
Կզ գա, ինչ պես է սիր տը նվա զում:                  a  spero trovar pietà, nonché perdono.  b

Մինչ դեռ ես հի մա տես նում եմ ան ցավ,         eMa ben veggio or sì come al popol tutto c
Զ գում, թե չնչին ամ բո խը ինչ պես                   ffavola fui gran tempo, onde sovente  d
Թու նոտ քրքի ջով ինձ ծաղ րող դար ձավ.        edi me medesmo meco mi vergogno;e

Եվ այն, ինչ կյան քում վաս տա կե ցի ես,          fet del mio vaneggiar vergogna è ’l frutto, c
Միայն ա մոթն էր, որ պես ծանր ցավ,              ee ’l pentersi, e ’l conoscer chiaramente    d
Իսկ լա վը չքվեց կարճ ե րա զի պես:                 fche quanto piace al mondo è breve sogno. e

Վե րոնշ յալ օ րի նա կում Պետ րար կան սես տե տում օգ տա գոր ծել է 
cde/cde հան գա վո րում: Հա յե րեն թարգ մա նութ յան մեջ օգ տա գործ
ված է efe/fef հան գա վո րու մը, ո րը դա սա կան ի տա լա կան սո նե տի 
սես տե տում հան դի պող հան գա վո րում նե րից մեկն է։

Կո դա յով սո նե տը1 դա սա կան ի տա լա կան սո նե տի ընդ լայն ված 
տե սակն է։ Կո դան լա տի նե րեն բառ է, ո րը նշա նա կում է պոչ։ Ա նունն 
ար դեն հու շում է, որ այս սո նետ նե րը, բա ցի օկ տա վից և սես տե տից, 
ու նեն ա վել տո ղեր կամ տեր ցետ ներ։ Հարկ է նշել, որ կո դա յով սո նետ
նե րի ա ռա ջին տասն չորս տո ղե րը հետ ևում են ի տա լա կան դա սա կան 
սո նե տի կա ռուց ված քին և  ոչ մի բա նով չեն տար բեր վում նրա նից։ 
Տասն հինգ տո ղից բաղ կա ցած սո նետ նե րի օկ տա վում ներ կա յաց վում 
է թե ման, սես տե տում թե ման ընդ լայն վում է, իսկ ա հա վեր ջին՝ տասն
հին գե րորդ տո ղը ամ փո փիչ և  ամ բող ջաց նող դեր է կա տա րում։ Հե
տաքրք րա կան է, որ շատ դեպ քե րում տասն հին գե րորդ տո ղը ա ռա
ջին տո ղի բա ռա ցի կրկնութ յունն է։ Բա նաս տեղ ծա կան այս հնար քի 
օգ նութ յամբ ա ռա ջին և տասն հին գե րորդ տո ղե րը «շրջա նաձև դռնե
րի» դեր են կա տա րում, ո րոնց օգ նութ յամբ ամ բողջ բա նաս տեղ ծութ
յու նը պա րուր վում է շրջա նա կի մեջ։ Իսկ ա հա ա վել տեր ցետ ու նե ցող 
սո նետ նե րում տեր ցետ նե րը միշտ չէ, որ նման կերպ են ի րենց դրսևո
րում։ Եր րորդ, չոր րորդ կամ հին գե րորդ տեր ցետ նե րը  նման են դա սա
կան սո նե տի եր կու տեր ցետ նե րին, և վոլ տա նե րի մի ջո ցով զար գաց
նում են օկ տա վում ներ կա յաց վող թե ման։ Այդ է պատ ճա ռը, որ եր րորդ 

1 The Princeton Encyclopedia Of Poetry & Poetics, Forth Edition, 2012, էջ 1319:
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և  ա վել տեր ցետ նե րում ա ռա ջին կամ այլ տո ղե րի կրկնութ յան գրե թե 
չենք հան դի պում։ 

Կո դա յով սո նե տի հիմ նա դիր է հա մար վում Ֆ րան չես կո Բեռ նին 
(1497/981535թթ․)1, ով կո դա յով սո նետ ներ գրել է սա տի րա ար տա
հայ տե լու հա մար։2 Չ նա յած ի տա լա ցի լի նե լուն՝ Բեռ նին բա վա կա նին 
շեղ վել է Պետ րար կա յի գծած ու ղուց և գ րել տասն յոթ և  ա վել տո ղե րից 
բաղ կա ցած սո նետ ներ։ Ն րա շատ սո նետ ներ ու նեն եր կու քատ րեն և  
եր կու սից ա վել տեր ցետ։

Արևմ տա հայ ի րա կա նութ յան մեջ կո դա յով սո նե տին անդ րա դար
ձել են Մի սաք Մե ծա րեն ցը, Ռու բեն Ս ևա կը և Թով մաս Թերզ յա նը։

 Սո նետն իր կուռ կա ռուց ված քով և թե մա տի կա յի բազ մա զա նութ
յամբ չէր կա րող վրի պել Մե ծա րեն ցի աչ քից։ Մե ծա րեն ցը սո նե տի 
նկատ մամբ հե տաքրք րութ յուն դրսևո րել է վաղ հա սա կից։3 Այդ հե
տաքրք րութ յու նը պահ պան վել է բա նաս տեղ ծի ստեղ ծա գոր ծա կան 
ամ բողջ կյան քում։ Ն րա գրած 130 բա նաս տեղ ծութ յու նից 24ը սո նետ 
են։4 Բա նաս տեղ ծա կան այս ձևով ստեղ ծա գոր ծե լիս՝ Մե ծա րեն ցը չի 
սահ մա նա փակ վել միայն դա սա կան ի տա լա կան սո նե տի կա ռուց
ված քին հետ ևե լով։ Նա գրել է նաև կո դա յով և շրջ ված սո նետ ներ։

 Մե ծա րեն ցի՝ կո դա յով սո նետ նե րը թվով ե րեքն են, ո րոն ցից եր կու
սը տեղ են գտել « Ծիա ծան» ժո ղո վա ծո ւում («Ա քա սիա նե րու շու քին 
տակ», « Կի րակ մունք»), իսկ մե կը՝ «Ըլ լա յի՜, ըլ լա յի՜» շար քում («Ի րիկ
վան իղձ»)։

Բ նութ յու նը այն եր ևույթն է, ո րը ներ կա է Մե ծա րեն ցի գրե թե բո լոր 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րում։ Այս ա ռու մով բա ցա ռութ յուն չեն նաև կո
դա յով սո նետ նե րը։ «Ա քա սիա նե րու շու քին տակ» սո նե տում բա նաս
տեղ ծը նկար չի հմտութ յամբ ցույց է տա լիս բնութ յան գե ղեց կութ յու նը։ 
Միակ տար բե րութ յու նը նկա րիչ նե րից այն է, որ նա գույ նե րի փո խա
րեն օգ տա գոր ծում է բա ռեր․

Ծա ղիկ նե րեն հու շիկ թեր թեր կը թա փե
Բու րում նե րով օ ծուն հո վիկն ի րիկ վան,

1 https://en.wikipedia.org/wiki/Francesco_Berni Wikipedia, Francesco Berni.
2 Ֆրանչեսկո Բեռնիի ստեղծագործություններին ծանոթանալու համար տե՛ս 

http://www.letteraturaitaliana.net/pdf/Volume_4/t82.pdf
3 Մեծարենցը «Մարմնի վերք, սրտի վերք» և «Արևագալը» սոնետները գրել  է 

1901 թվականին, երբ տասնհինգ տարեկան էր։
4 Աշ․ Ջրբաշյան, Հայկական սոնետի պատմությունից, էջ 7։
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Հո գի նե րուն կ’իջ նե ե րազ մը բուր յան,
Ի՜նչ հեշ տին է մըթն շաղն այս սա դա փե։

Սո նե տի վեր նագ րից կա րե լի է հաս կա նալ, որ քնա րա կան հե րո
սը ա քա սիա նե րի շվա քում է և վա յե լում է ծաղ կա թեր թե րի անձր ևը։ 
Սա կայն հե տաքրք րա կան է, որ բա նաս տեղ ծութ յան գլխա վոր հե րո սը 
ա քա սիա ներն են, ոչ թե քնա րա կան հե րո սը։ Այս դեպ քում կար ևոր չէ, 
թե քնա րա կան հե րոսն ինչ պես է ի րեն դրսևո րում, այլ, թե նա ինչ է 
տես նում և զ գում։ Ք նա րա կան հե րո սը գոր ծող անձ չէ․ նա հետ ևո ղի 
դե րում է։

Բա նաս տեղ ծը բնութ յան գե ղեց կութ յու նը մարդ կայ նաց նում է։ 
Բ նութ յան այս կամ այն տե սա րա նը դյու թա կան աղջ կա և ման կան 
ար ցուն քի հետ հա մե մա տե լը զուտ հա մե մա տութ յուն չէ։ Մարդ բնութ
յա նը մո տե նում է միայն իր եսի տե սանկ յու նից։ Եսի և բ նութ յան 
նմա նութ յուն նե րը այն շղթան են, որ մար դուն կա պում են այլ էակ նե րի 
հետ։ Մե ծա րեն ցը այս ա մե նը հաշ վի առ նե լով է դի մում նման հա մե մա
տութ յուն նե րի․

Ու լույսն ա նոնց, ան խոս հու րի՜ դյու թա կան,
Հը մա յա գեղ ու վարս քե րով ար ծա թե,
Շա տըր վա նին կ’իջ նե գու ռին մեջ կա թե։

Ջու րը ցայտ քեն ծա ղիկ ծա ղիկ կը կա թե․
Վը ճիտ, ինչ պես լույ սե ար ցուն քը ման կան,
Նը վագն ա նոր կը հե ծե ծե հեշ տա կան։

Տասն հին գե րորդ՝ « Ծա ղիկ նե րեն հո վը թեր թեր կը թա փե․․․» տո
ղը ա ռա ջին տո ղի կրկնութ յունն է՝ միայն մեկ բա ռի տար բե րութ յամբ 
(«հու շիկ» բա ռի փո խա րեն օգ տա գործ ված է «հո վը» բա ռը)։ Կո դան 
ամ բող ջաց նում է բա նաս տեղ ծութ յու նը։ Ք նա րա կան հե րո սը սկսում է 
ե րա զել, ո րով հետև տես նում է, թե ինչ պես են թափ վում ծաղ կի թեր
թե րը։ Տող առ տող ա վե լի գու նա վոր է եր ևում տե սա րա նը։ Եվ վեր ջում 
բա նաս տեղ ծը կո դա յի մի ջո ցով դարձ յալ հի շեց նում է, որ ծա ղիկ նե րի 
թեր թերն են ի րեն ստի պել ե րա զել։

Մե ծա րեն ցը կար ծում է, որ ի րա կան բա նաս տեղ ծը հենց բնութ յան 
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հետ պետք է միա ձուլ ված լի նի, որ հաս կա նա բո լոր էակ նե րին, քան
զի աշ խար հում գո յութ յուն ու նե ցող ա մեն եր ևույթ, լի նի այն ան շունչ 
թե շնչա վոր, բնութ յան մի մասն է․ « Մեկ դի թո ղունք քիչ մը ան մարդ
կա յին անձ նա բա նութ յուն նե րը, բա բա խե լու հա մար Բ նութ յան սի րով․ 
բա նաս տեղ ծը Բ նութ յան ցո լա ցու մը պետք է ըլ լա․ թե ոչ բա նաս տեղծ 
չէ՛ ի րա պես․ քերթ ված նե րը իբրև բառ պետք է ու նե նան տեր ևին 
թրթռու մը, թռչու նին դայ լայ լը, մար դե րուն գո րո վը, դաշ տին ու լե րան 
մշտա նույն զո րութ յու նը։ Բա նաս տեղ ծին ձայ նը տիե զե րա կան հա րա
բե րա կա նութ յան մը լա րը պետք է ըլ լա, բո լոր գո յութ յուն նե րուն հա
մադ րա կան թրթռու մո վը տրո փուն»։1 Պա տա հա կան չէ, որ Մե ծա րեն
ցը բնութ յուն բա ռը գրում է մե ծա տա ռով։

Մե ծա րենցն ի րեն հա րա զատ թե մա յին ան դա վա ճան է մնում նաև 
մյուս՝ « Կի րակ մունք» սո նե տում։ Մեր առջև դարձ յալ բնութ յան գե ղե
ցիկ պատ կեր ներ են կեն դա նա նում։ Մե ծա րենցն այդ պատ կեր նե րը 
շո շա փե լի է դարձ նում բա ղա ձայ նույթ նե րի մի ջո ցով․

Հու շիկ փախ չող ի րիկ վան ծի րա նի լույսն է զը վարթ․․․
Ոս կի թե լե րէ պլլը ված խուն կի թա վիշ մը շու շին․
Կա պույտ ծո պեր, ծիա ծան, ծը փուն ձայ ներ, միս տի՜ք վարդ,
Լույ սե ար ցունք մո մե րու՝ ո րոնք հան դարտ կը մա շին։

Ե թե «Ա քա սիա նե րու շու քին տակ» սո նե տում քնա րա կան հե րո սը 
միայն ու սում նա սի րո ղի դե րում էր, ա պա այս սո նե տում նա ևս գոր ծող 
անձ է․

․․․ Խոր հուր դին եմ ծնրա դիր բա զուկ ներս խա չա նիշ՝
Ու կըս պա սեմ որ ծա գի հոգ վույս պայ ծառ Կի րա կին․․․

․․․ Հո գիս քիչքիչ կը թաղ վի ա նուր ջին մեջ այս չքնաղ։

Այս սո նե տում կո դան ա ռա ջին տո ղի բա ռա ցի կրկնութ յունն է։ Մե
ծա րենցն այս տեղ ոչ մի փո փո խութ յուն չի կա տա րել։ Կո դա յի մի ջո ցով 
բա նաս տեղծն ամ բող ջաց նում է ա սե լի քը, ի րար կա պում բա նաս տեղ
ծութ յան սկիզբն ու վեր ջը։ Սա կայն, կա մի հե տաքր քիր փաստ, ո րին 
պետք է ու շադ րութ յուն դարձ նել։ Խոս քը վե րա բե րում է կո դա յի վեր

1 Մ․ Մեծարենց, Երկեր, Երևան, 1986, էջ 175։
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ջում դրված ե րեք կե տե րին։ Կախման կե տերը հու շում են, որ թեև բա
նաս տեղ ծութ յու նը վեր ջա ցած է, բայց նրա նից մնա ցած զգա ցո ղութ
յուն նե րը մնում են նաև բա նաս տեղ ծութ յու նից հե տո։ «Ա քա սիա նե րու 
շու քին տակ» և «Ի րիկ վան իղձ» սո նետ նե րը նույն պես վեր ջա նում են 
կախման  կե տե րով։

«Ի րիկ վան իղձ» սո նե տում քնա րա կան հե րո սը բա ցում է իր սիր
տը և մեր ա ռաջև սփռում իր ե րա զանք նե րի շղթան։ Նա ծա նոթ է 
բնութ յան եր ևույթ նե րի «ան ցու դար ձին» և բ նութ յան մեջ ի րեն զգում է 
այն պես, ինչ պես ձու կը ջրում։ Բայց քնա րա կան հե րո սը ամ բող ջո վին 
ձուլ ված չէ բնութ յա նը։ Նա հենց այդ էլ տեն չում է․

Ի րիկ վան մեջ ան հե տե լու հույսն ու նե նալ․․․
․․․ Քույր ու նե նալ ջու րին կար կաջն ու կա պույտ բալ․․․
․․․Ըն կե՜րն ըլ լալ ցո րեն նե րուն․․․
․․․ Տար փո՜ղն ըլ լալ ծա ղիկ նե րուն․․․

Վե րոնշ յալ տո ղե րից, ո րոնք «Ի րիկ վան իղձ» սո նե տից են վերց
ված, ակն հայտ է դառ նում, որ քնա րա կան հե րոսն ի րեն և բ նութ յա նը 
հա մա րում է ըն տա նի քի ան դամ ներ։ Ի րիկ վա մթութ յու նը ա վե լի խո
ցե լի է դարձ նում հե րո սի հո գին, և նա ամ բող ջո վին ընգրկ վում է ե րա
զանք նե րի գիր կը։ Ե թե ընդ հա նուր նա յենք, ա պա կա րող ենք վստա
հո րեն ա սել, որ Մե ծա րեն ցի կո դա յով սո նետ ներն էլ կար ծես կես քուն
կե սարթմ նի վի ճա կում գրված լի նեն։ Եվ իս կա պես, հե րո սը մտա ծում 
է ինչոր բա նի մա սին, խո րա նում մտքե րի մեջ։ Ո րոշ ժա մա նակ անց 
նո րից հետ է գա լիս սկզբնա կան մտքին, որ պես զի նույն սկզբնա կե
տից ու րիշ հո րի զոն ներ բա ցա հայ տի։

Մե ծա րենցն իր՝ կո դա յով սո նետ նե րում կից հան գա վո րում չի օգ
տա գոր ծել։ Բա նաս տեղ ծը «Ի րիկ վան իղձ» և « Կի րակ մունք» սո նետ
նե րում դի մել է խա չաձև հան գա վոր մա նը (abab/abab)։ Օ ղա կաձև 
հան գա վո րում ու նի «Ա քա սիա նե րու շու քին տակ» սո նե տը։ Այս սո նե
տի տար բե րութ յու նը մյուս սո նետ նե րից այն է, որ ամ բողջ սո նետն ու
նի ըն դա մե նը եր կու հանգ՝ abba/abba/baa/abb/a: Այն իր հան գա
վոր մամբ տար բեր վում է նաև ի տա լա կան սո նե տից։ Ե թե ի տա լա կան 
սո նե տում սես տետն ու տեր ցե տը ու նեն տար բեր հան գա վո րում ներ, 
ա պա այս տեղ այդ տար բե րութ յու նը չկա։ Բա ցի «Ա քա սիա նե րու շու
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քին տակ» սո նե տից՝ Մե ծա րեն ցի մյուս սո նետ նե րում սես տետ նե րը ու
նեն ե րեք հանգ («Ի րիկ վան իղձ»՝ bcb/cff, « Կի րակ մունք»՝ bcb/cff):

Մե ծա րեն ցի սո նետ նե րում վոլ տան կա՛մ անն շան է, կա՛մ բա ցա
կա յում է։ Մե ծա րեն ցը հան դարտ է գրում։ Ն րա ստեղ ծա գոր ծութ յուն
նե րում մա կըն թա ցութ յուն ներ ու տե ղատ վութ յուն ներ չկան։ Ա մեն ինչ 
հե քիա թա յին հանգս տութ յամբ է լցված։ Մե ծա րենցն ինքն էլ է խոս տո
վա նում, որ ու ժով գրել չի կա րող․ ի րե նը շշու կով խո սելն է։1 Ընդ հան րա
պես, Մե ծա րեն ցի ամ բողջ ստեղ ծա գոր ծութ յունն է ներծծ ված բնութ
յան քնքշութ յամբ։ Նա ո՛չ միայն բա նաս տեղ ծութ յուն նե րում է խո սում 
բնութ յա նը միա ձուլ վե լու մա սին, այլ նաև նա մակ նե րում․ «Գ յու ղին տե
սա րան նե րը իմ մե ծա գույն ներշն չա րանս կը կազ մեն․ որ քա՜ն կը ցա
վիմ որ էա պես ի րենց զա վա կը չեմ իմ բա նաս տեղ ծութ յանս մեջ․ այն 
ա տեն ա վե լի ինք նա տիպ ու ապ րող կ’ըլ լա յի»։2

Այլ ե րանգ ու նեն Ռու բեն Ս ևա կի սո նետ նե րը։ Ս ևա կը սո վո րել է 
ար տա սահ մա նում, ե ղել է ա մուս նա ցած։ Ս ևա կը ու ներ կյան քի փորձ։ 
Կա րե լի է ա սել, որ նա ա վե լի թրծված մարդ էր, ե թե նա յենք հա սա
րա կա կան հա րա բե րութ յուն նե րի տե սանկ յու նից։ Այդ փաս տը, բնա
կա նա բար,  իր ան մի ջա կան ազ դե ցութ յու նը պետք է ու նե նար բա
նաս տեղ ծի ինչ պես ամ բողջ ստեղ ծա գոր ծութ յան, այդ պես էլ կո դա յով 
սո նետ նե րի վրա (« Հո գիս», «Այդ գի շեր», « Սի րո մրմունջ», «Զղ ջում», 
« Ծեր բո րե նին»)։ 

Ս ևա կի քնա րա կան հե րո սը ան մեղ հո գի չէ։ Նա գի տի ի րա կան, 
շո շա փե լի սի րո հա մը։ Ս ևա կի սո նետ նե րում առ կա է կնոջ կեր պա րը։ 
Այս կի նը ե րա զա յին չէ, այլ սո վո րա կան կին է, ով ապ րում է ի րա կան 
աշ խար հում։  Ի հար կե, եր ջան կութ յուն է սի րած էա կի կող քին լի նե լը, 
բայց եր ջան կութ յունն ու մտած մուն քը միա ձուլ ված են հան դես գա լիս, 
ո րով հետև միշտ վախ կա ինչոր ան բա ցատ րե լի և  ու ժեղ եր ևույ թից։ 
Եվ ճիշտ է նկա տում Գ․ Հա տիտ յա նը, երբ նշում է, որ «տրտմա թա խիծ 
ու մե լա մաղ ձիկ վի ճակ ներ են առ թում բա նաս տեղ ծին նույ նիսկ սի րա
յին վա յել քի պա հե րը, երբ թվում է, թե մար դը եր ջա նիկ ար բե ցու մից 
բա ցի ու րիշ ո չինչ չպետք է զգա։»3 Այդ ան բա ցատ րե լի եր ևույ թը, որ 
չի թող նում կա տար յալ եր ջա նիկ լի նել, մահն է։ «Ս ևա կի սի րո գա ղա
փա րը սա կայն, թե ման շա րու նա կում է Գ․ Հա տիտ յա նը, ան խառն 

1 Հ․ Ռշտունի, Միսաք Մեծարենց, Երևան, 1986, էջ 14։
2 Մ․ Մեծարենց, Երկեր, Երևան, 1986, էջ 210։
3 Գ․ Հատիտյան, Ռուբեն Սևակ, Երևան, 1959, էջ 39։
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եր ջան կութ յամբ հան դես չի գա լիս։ Այ սինքն՝ սե րը նրա մոտ միշտ էլ 
պա տան ված է մահ վան և  ու նայ նութ յան ա հա վոր մռայ լով․․․  Սե րը իր 
հա ճույ քի մեջ լու ծում և չ քաց նում է կյան քի բո լոր տա ռա պանք նե րը, 
իշ խե լով և չե զո քաց նե լով մար դու հո գու մյուս կար գի խո շոր զգա ցում
նե րը։ Եվ սի րել, նշա նա կում է մա հա նալ յու րո վի»։1

Չ հաս կաց ված, մե նակ լի նե լու թե ման, տեղ գտնե լով Ս ևա կի շատ 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րում, կո դա յով սո նետ նե րում ևս  ու նե նում է 
ար ձա գանք։ Բա նաս տեղ ծը դաշ տե րի մեջ տերև է տես նում, ո րն ար
դեն չո րա ցած է, չնա յած նրան, որ շուր ջը գա րուն է՝

Բայց գար նա յին կեն սա վե՜տ այդ պա հին մեջ օ րո րուն,
Հի վանդ տերև՜ մը տե սա, կա նա չին մեջ դաշ տե րուն,
Չոր ցած տերև՜ մը նի հար, որ զեփ յու ռին հը պու մով
Մե ռե լա մերձ կը դո ղար մար գե րուն մեջ ակ նա թով։

Գար նա նը թա ռա մած տեր ևի հետ է հա մե մա տում ի րեն բա նաս
տեղ ծը, ով այլևս ան կա րող է կեն սու նակ և  ու րախ լի նե լու՝

Ան ժա մա նա՜կ թար շա մած գար նան տերև մ’է հո գիս․
Ծա ղիկ նե րու մեջ կյան քին, զեփ յու ռին տակ մա յի սի,
Ա՛լ ժըպ տա լու ան կա րող, ան կը դո ղա՜, կը մը սի՜․․․

Նույն պի սի կա ռուց վածք ու նի նաև « Սի րո մրմունջ» սո նե տը, որ
տեղ ա ռա ջին «Ա նոնք գա ցի՜ն խոր հուր դով ու գաղտ նի քով բեռ նա ւոր» 
տո ղը նույ նութ յամբ կրկնվում է նաև տասն հին գե րորդ տո ղում։ Սի րո 
նա վե րը հե ռա նում են՝ ի րենց հետ տա նե լով բո լոր հար ցե րի պա տաս
խան նե րը, իսկ ա հա «Զղ ջում» սո նե տում բա նաս տեղ ծը ար դեն երկ
մտում է, թե որն է իս կա կան սե րը։ Այս սո նե տում հստակ ար տա հայտ
ված է վոլ տան։ Օկ տա վում Ս ևա կը խո սում է սի րո վա յելք նե րի մա սին։ 
Իսկ սես տե տում տրա մադ րութ յունն ամ բող ջո վին փոխ վում է․

․․․ Կը խոր հեի թէ ինչ որ մենք Ան մահ Սէր կ’ա նո ւա նենք,
Մութ կիր քե րու յա գեց ման պարզ նա խա բա՛ նը չէ՞ր նենգ․․․

Ե թե Մե ծա րեն ցի մոտ սե րը միայն ե թե րա յին, ռո ման տիկ պատ
1 Նույն տեղում՝ էջ 4445;
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կեր նե րով է սահ մա նա փակ վում, ա պա Ս ևա կի սե րը իր մեջ ու նի և՛ 
կիրք, և՛ վախ, և՛ զղջում։ Ի զուր չէ, որ Ս ևա կը սո նե տում հարց է տա
լիս, թե որն է իս կա կան սե րը, կամ արդ յո՞ք հոգ ևոր, թե՞ մարմ նա կան 
սերն է ա վե լի մա քուր։ Ս ևա կը, բնա կա նա բար, այս հար ցի պա տաս
խա նը չու նի։ Սա կայն որ քան էլ դժվար լի նի այդ հար ցին պա տաս խա
նել, մեկ է, սե րը մնում է ա մե նա կար ևոր զգաց մուն քը, չնա յած այն կա
րող է մթագ նել մար դու միտ քը։

Կո դա նե րի ընտ րութ յան հար ցում Ս ևա կը չի տար բեր վում Մե ծա
րեն ցից։ Նա գրում է սո նե տը, ներ կա յաց նում է եր ևույ թը, իսկ կո դա յի 
մի ջո ցով, որ ա ռա ջին տո ղի բա ռա ցի կրկնութ յունն է, ու զում է ևս մեկ 
ան գամ շեշ տել, թե ին չից զար գա ցավ թե ման։ Ս ևակն իր ընտ րած ճա
նա պար հից «շեղ վել» է միայն « Ծեր բո րե նին» սո նե տում։ Պատ ճա ռը, 
ըստ մեզ, կապ վում է թե մա յի ընտ րութ յան հետ։ Բա նաս տեղ ծութ յու նը 
սկսվում է բո րե նու՝ մահ վան հա մար վայր փնտրե լու տե սա րա նով․

Անձր ևին տակ կքա լե, ծե՜ր, ա մե հի՜,
Էգ բո րե նին։ Վեր ջին օրն է, կվա խի։

Ս ևա կը իր բա նաս տեղ ծութ յուն նե րում ամ բող ջո վին հրա բուխ 
է՝ լցված կրքով ու սի րով։ Ն րա քնա րա կան հե րո սը ներգ րավ ված է 
կյան քի մեջ։ Նա ոչ թե բնութ յանն է միա ձուլ ված, այլ՝ կյան քին։ Բ նա
կա նա բար, սա պետք է ազ դեր նաև սո նե տում վոլ տա յի վրա։ Ս ևա
կի սո նետ նե րում վոլ տան օկ տա վից հե տո է գա լիս։ Եր բեմն նույ նիսկ 
վոլ տան ներ կա է և՛ ա ռա ջին տեր ցե տում, և՛ երկ րորդ տեր ցե տում, և՛ 
կո դա յում։ Հենց այդ պի սի օ րի նակ է « Ծոր բո րե նին» սո նե տը։ Սես տե
տում վոլ տա նե րի «փունջ» է բաց վում մեր առջև։ Այն կեն դա նին, ով 
ու րի շի մա հով էր իր գո յութ յու նը պա հում, այժմ ինքն է կեր դառ նա լու։ 
Եվ ող բա լին այն է, որ նա կա րող է սնունդ դառ նալ սե փա կան կոր յու նի 
հա մար․

Ին կի՛ր, դիա կը՛դ ու րի շի մը սը նունդ։
Ար գան դիդ մեջ կը րած, կա թո՛ վըդ սը նած,
Կոր յունդ հո՛ն, փո րո տի քեդ ծա րա ված։

Սո նետն ի հար կե զուտ բո րե նու վեր ջը ցույց տա լու հա մար չէ։ Բա
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նաս տեղ ծը բո րե նու կեր պա րի մի ջո ցով ներ կա յաց նում է կյան քի և 
մահ վան օ րեն քը։ Այս տեղ կո դան սկզբնա կան վի ճա կը հի շեց նե լու հա
մար չէ։ Կո դան այն եզ րա կա ցութ յունն է, ո րին, ի վեր ջո, հան գում են 
բո լո րը․

Դե՜հ, կյան քին՝ մահն օ րենք դրեր է Աստ վա՜ծ․․․

Կո դա յի ընտ րութ յու նը լիո վին հա մա պա տաս խա նում է ստեղ ծա
գոր ծութ յան ո գուն և կա ռուց ված քին։ Նախ՝ սո նե տի ա ռա ջին նա
խա դա սութ յու նը գրված է եր կու տո ղում (Անձր ևին տակ կքա լե, ծե՜ր, 
ա մե հի,՜ / Էգ բո րե նին։)։Բ նա կա նա բար, կո դան եր կու տո ղով գրե լը 
կհա կա սեր սո նե տի կա ռուց ված քին։ և  երկ րորդ․ ստեղ ծա գոր ծութ
յան ի մաստն այն է, որ նույ նիսկ թա գա վոր նե րը ան զոր են մահ վան 
ա ռաջ, և  ոչ ոք չի կա րող իր հզո րութ յու նը մինչև վերջ պա հել։ Եվ քա նի 
որ ի մաս տը ա մեն եր ևույ թի՝ մահ վան հան գե լու գա ղա փարն է, ա պա 
ա ռա ջին տո ղը կրկնե լով՝ բա նաս տեղ ծը կթու լաց ներ սո նե տի ազ դե
ցութ յան ու ժը։ Բանն այն է, որ մա հից հե տո ո չինչ չկա։ Ա հա թե ին չու 
ծեր բո րե նու՝ մեռ նե լու հա մար վայր ընտ րե լու մա սին ևս մեկ ան գամ 
հի շա տա կե լը կորց նում է իր ի մաս տը։

Հե տաքր քիր պա տա հա կա նութ յամբ Ս ևա կի և Մե ծա րեն ցի սո
նետ նե րում իշ խում են ի րիկ նա յին, գի շե րա յին տե սա րան նե րը («Ի րիկ
վան իղձ»՝ Ի րիկ վան մեջ ան հե տե լու հույսն ու նե նալ, «Ա քա սիա նե րու 
շու քին տակ»՝ Ի՜նչ հեշ տին է մթնշաղն այս սա տա փե, « Կի րակ մունք»՝ 
Հու շիկ փախ չող ի րիկ վան ծի րա նի լույսն է զվարթ, «Զղ ջում»՝ Ե րեկ 
գի շեր հեշ տան քի պա տա րա գե մը վերջ հույլ, « Սի րո մրմունջ»՝ Ի րի
կուն է։ Կ դի տեմ ես լո՜ւյծ ան հու նը ջու րի, «Այդ գի շե րը»՝ Ո՜վ մոռց նել 
պի տի տար այդ գի շերն հի վան դոտ)։ Մե ծա րեն ցի դեպ քում գի շե րին 
դի մե լու ցան կութ յունն ակն հայտ է։ Այն, որ գի շե րը բա նաս տեղ ծի սի
րած ժա մա նակն է, փաս տում է ին քը Մե ծա րեն ցը « Ծիա ծան» ժո ղո վա
ծուի մա սին խո սե լիս․ « Գի շե րին մեջ չէ՞ ա պա քեն, որ ե րազ նե րը ա վե լի 
վառ ու ա րագ վերթ ևում ներ կ’ու նե նան․ գի շե րին մեջ, ուր շրջան կա րը 
ա՜յն քան հմա յիչ կ’ըլ լա, և ս պա սու մը՝ ա՜յն քան քաղց րո րեն տա ժա
նա գին․․․Ամ բողջ հա տո րը գրե թե սպաս ման եր կա րա ձիգ գի շեր մըն է 
ա ղեր սանք նե րով, հո գե րով, ցա վե րով, ու եր բեմն ալ կայծկլ տուն հույ
սե րով լե ցուն»։1 Ս ևա կի դեպ քում այս հար ցին միան շա նակ պա տաս

1 Մ․ Մեծարենց, Երկեր, Երևան, 1986, էջ 171172։
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խան տա լը սխալ կլի նի։ Մ նում է միայն են թադ րել, որ Ս ևա կը գի շե
րա յին տե սա րան նե րին դի մել է, ո րով հետև իր ընտ րած թե մա ներն են 
ստի պել այդ քայ լին գնալ։ Սի րո թե ման գի շե րա յին տե սա րան նե րով 
հարս տաց նե լը, ըստ մեզ, միան գա մայն տրա մա բա նա կան է։

Թով մաս Թերզ յա նի սո նետ նե րը հիմ նա կա նում սի րա յին են։ «Առ 
ան մո ռա նա լին» կազմ ված է եր կու սո նե տից՝ « Նո ւագ Ա» և « Նո ւագ Բ»։ 
Եր կու սո նետն էլ կազմ ված են տասն յոթ տո ղից, ու նեն օկ տավ և  ե րեք 
տեր ցետ։ Ա ռա ջին սո նե տի օկ տա վում մեզ ներ կա յաց վում է կորց րած 
սի րո թե ման․

Ե րեք տա րի է, ո՜վ հոգ ւոյս իմ հո գեակ, 
Յափշ տա կեց տա րաւ քեզ ծով գրկե րէս․
Կ ’ը սէին ինձ․ « Քեզ կը բու ժե ժա մա նակ»․
Այլ այդ դժնեայ ըս փո փանքն իսկ չու նիմ ես։

Բա նաս տեղծն  ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի մեծ մա սում ի րեն ամ
բող ջո վին միա ձուլ ված է զգում բնութ յա նը․ «Իբրև ճշմա րիտ հա վա
տաց յալ հա վա տում էր հո գու ան մա հութ յա նը։ մյուս կող մից՝ հա մոզ
ված էր, որ մա հից հե տո մար դը ձուլ վում է բնութ յա նը և  ան մա հա
նում»։1Բ նութ յա նը միա ձուլ վե լու մա սին բա նաս տեղ ծը ն շել է սո նե տի 
երկ րորդ քատ րե նում․

Կ ’անց նիմ այ րի դրախ տէդ․․․ թե րեւս այդ յաս միկ
Հի մայ մէկ մասն է մարմ նի կիդ․․․ գու ցէ բոյրն
Քու հի մա կո ւան շունչդ է․ գու ցէ աստ ղիկ
Մը շու շին մէջ քու մէկ նա յո ւածքդ է տը խուր։

« Նո ւագ Ա» սո նե տում վոլ տան նկատ վում է օկ տա վից և  երկ
րորդ տեր ցե տից հե տո։ Տեր ցետ նե րում հե րո սը փնտրում է աղջ կան, 
սրտատ րոփ սպա սում։ Սա կայն, հաս կա նա լով, որ այլևս չի կա րող 
գտնել, եր րորդ տեր ցե տում ինքն է սի րած էա կին  խնդրում գալ․

Սր տում մէ գի մէջ ե րեւ ցիր ինձ, հո գեա՛կ,
Վեր ջին ժպտովդ զոր մահ հա զիւ դալ կա ցուց՝
Լու սա ւո րել պահ մը սրտիս զա ւե րակ։

1 Թ․ Թերզյան, Երկեր, Երևան, 1992, էջ 11։
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Նույն պի սի բո վան դա կութ յուն ու նի նաև շար քի երկ րորդ՝ « Նո ւագ 
Բ» սո նե տը։ Այս տեղ քնա րա կան հե րո սը պատ կե րաց նում է այն տե
սա րա նը, երբ սի րած էա կը ար դեն վե րա դար ձել է։ Տեր ցետ նե րում ցու
ցադր վում է եր կու բա ժան ված հո գի նե րի միա ձու լու մը․

‘Ւ այն պես ձու լուանք ի բնաւս։  Աշ խարհ մեզ հա մար
Թե րեւս ը սէ՝ « Կը սի րո ւէին և մե ռան»․
Եւ մենք՝ հո գիք՝ մէկ տե՛ղ ապ րինք յա ւի տեան։

Թերզ յա նի՝ կո դա յով սո նետ նե րը Մե ծա րեն ցի և Ս ևա կի սո նետ
նե րից էա կա նո րեն տար բեր վում են։ Նախ Մե ծա րենցն ու Ս ևա կը 
ա վել տեր ցետ ներ չու նեն, այլ՝ միայն տասն հին գե րորդ տող։ Երկ րորդ, 
տասն հին գե րորդ տո ղե րը գրե թե միշտ ա ռա ջին տո ղի կրկնութ յունն 
են և  ամ բող ջաց նում են բա նաս տեղ ծութ յու նը։ Թերզ յա նը եր րորդ 
տեր ցե տում կրկնութ յուն նե րի չի դի մում։ Եր րորդ տեր ցետ նե րը նրա 
մոտ միայն վերջ նա կան ցան կութ յուն ար տա հայ տե լու հա մար են։ Եր
րորդ տար բե րութ յու նը կե տադ րա կան նշա նի ընտ րութ յունն է։ Մե ծա
րեն ցի և Ս ևա կի մոտ սո նետ ներն ա վարտ վում են կախման  կե տերով։ 
Թերզ յա նը նա խընտ րում է վեր ջա կե տը։ 

 Թերզ յա նը « Նո ւագ Ա» սո նե տի օկ տա վում օգ տա գոր ծել է 4 հանգ 
և  կի րա ռել  խա չաձև հան գա վո րում՝ abab/cdcd: « Նո ւագ Բ» սո նե
տում ա ռա ջին քատ րե նի միայն ա ռա ջին և  եր րորդ տո ղերն են հան գա
վոր վում՝ abcb, և  երկ րորդ քատ րե նի՝ երկ րորդ և չոր րորդ տո ղե րը՝ 
defe: Ա ռա ջին սո նե տի տեր ցետ նե րում efe հան գա վո րումն է, բայց 
հան գե րը չեն կրկնվում՝ efe/ghg/mnm: Երկ րորդ սո նե տի միայն եր
րորդ տեր ցետն է շեղ վում վե րոնշ յալ հան գա վո րու մից՝ ghg/kpk/m
nn, որ տեղ եր րորդ տեր ցե տի վեր ջին եր կու տո ղը ու նեն նույն հան գը։

Թերզ յա նի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը գե ղե ցիկ եր ևույթ նե րի ներ
դաշ նա կութ յունն են ցույց տա լիս։ Եվ ի րա վա ցի է Ս․ Իս կան դար յա նը, 
երբ գրում է․ « Թերզ յա նը գե ղա գետ բա նաս տեղծ է, ո րի տի րա պե տող 
շեշ տը տա նում է դե պի ներ դաշ նակ մի ամ բող ջութ յուն, ներ փակ մի 
աշ խարհ, որն իր օ րենք ներն ու նի։ Բա նաս տեղ ծը սի րով է լցված ա մե
նայն գե ղե ցի կի հան դեպ, ե թե նույ նիսկ եր բեմն ան տար բեր է տգե ղի 
նկատ մամբ, ա պա դարձ յալ հա նուն գե ղե ցի կի»։1 Գե ղեց կա գի տութ յան 

1 Թ․ Թերզյան, Երկեր, Երևան, «Նաիրի», 1992, էջ 17։
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մա սին նույ նիսկ մի ամ բողջ հոդ ված է գրել Թերզ յա նը։1Իր կո դա յով սո
նետ նե րում բա նաս տեղ ծը, սի րած էա կին նույ նաց նե լով հաս միկ ծաղ
կի հետ, դարձ յալ գնում է դե պի գե ղե ցի կը, այս պի սով ցույց տա լով, որ 
մա հից հե տո էլ հո գին կա րող է որ ևէ գե ղե ցիկ եր ևույ թի փո խարկ վել։

 Տա ղա չա փա կան ա ռու մով շատ տար բե րութ յուն ներ չկան բա
նաս տեղծ նե րի սո նետ նե րում։ Ե րեքն էլ գրել են 11, 12 և 14 վան կից 
բաղ կա ցած սո նետ ներ։ Մե ծա րեն ցի սո նետ նե րում հետև յալ հա մա
կարգն է գոր ծում՝ «Ի րիկ վան իղձ» 4+4+4, «Ա քա սիա նե րու շու քին 
տակ» 4+4+3, « Կի րակ մունք» 4+3/4+3, Ս ևա կի սո նետ նե րում՝ « Հո
գիս» 4+3/4+3, « Սի րո մրմունջ» 4+3/4+3, «Զղ ջում» 4+3/4+3, «Այդ գի
շե րը» 4+3/4+3, « Ծեր բո րե նին» 3+3+4, իսկ Թերզ յա նի սո նետ նե րում՝ 
« Նուագ Ա» 5+3+3, « Նո ւագ Բ» 4+4+3: Եր կար տո ղե րով կո դա յով սո
նետ ներ ա վե լի շատ հան դի պում են Ս ևա կի մոտ։ Ընդ ո րում դրանք 
բո լորն էլ ու նեն 4+3/4+3 տո ղեր։ Ե րեք բա նաս տեղծն էլ չեն փոր
ձել դի մել շեշ տա կան կամ վան կա շեշ տա կան բա նաս տեղ ծութ յա նը։ 
Ն րանց սո նետ նե րը վան կա կան են և գր ված  են հայ կա կան 11վան
կա նի, 12վան կա նի և 14վան կա նի տո ղե րով․ 11վան կա նի տո ղե
րում 4+4+3 և 3+3+4 բա ժա նումն է, 12վան կա նի տո ղե րում՝ 4+4+4, 
14վան կա նի տո ղե րում՝ 4+3/4+3:2

Ամ փո փե լով՝ կա րող ենք ա սել, որ ե րեք բա նաս տեղծն էլ սո նետ ներ 
գրե լիս ո՛չ թե կու րո րեն հետ ևել են դա սա կան ի տա լա կան ձևին, այլ 
պետք ե ղած ժա մա նակ թույլ են տվել ինչինչ շե ղում ներ։ Սա ա մեն ևին 
էլ թե րութ յուն չէ։  Պետք է հաշ վի առ նել, որ դա սա կան սո նե տը գրված 
է ի տա լե րե նով։ Հա յե րե նը չի կա րող հետ ևել ի տա լե րե նի բո լոր կա նոն
նե րին, քա նի որ հա յե րենն էլ իր կա նոն ներն ու նի։ Երկ րորդ, թե ման 
ին քը կա րող է ստի պել, որ բա նաս տեղ ծը ո րոշ շե ղում նե րի դի մի։ Եվ 
եր րորդ, ա մեն բա նաս տեղծ ու նի ի րեն հա րա զատ տա ռեր, վան կեր ու 
տո ղեր, ո րոնց մի ջո ցով ճա նա չե լի է դառ նում մարդ կանց։ Ա հա այս կե
տերն են, որ հնա րա վոր և  ո րոշ դեպ քե րում նույ նիսկ պար տա դիր են 
դարձ նում դա սա կան ձևից շե ղու մը։

НРАНЕ САРОЯН-СОНЕТ С КОДОЙ В ЗАПАДНОАРМЯНСКОЙ 
ПОЭЗИИ. - В статье раскрываются история сонета и те западноармянские  
поэты, которые написали сонеты․ Сонет является одним из самих 

1 «Բազմավեպ» Հանդես, Մայիս, 1897, էջ 215221։
2 Էդ․ Ջրբաշյան, Գրականության ներածություն, Երևան, 2011, Էջ 237։
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распространенных твердых форм поэзии, который интересовал многих 
великих поэтов как Франческо Петрарка, Уильям Шекспир и другие. Эти 
поэты не только использовали классическую форму, но и создавали свои 
варианты сонета. Сонет с кодой и есть один из таких вариантов.

Из западноармянских поэтов сонет с кодой написали Мисак Мецаренц, 
Рубен Севак и Товмас Терзян.Сонеты этих поэтов отличаются друг от друга 
как своей тематикой так и мелодичностью. И это делает сонеты с кодой 
более интересными.

Ключевые слова: Сонет, октав, сестет, кода, Петрарка, петраркский 
сонет, западноармянская поэзия, Мисак Мецаренц, Рубен Севак, Товмас 
Терзян.

NRANE SAROYAN - CAUDATE SONNET IN WESTERN ARMENIAN 
POETRY.  The article discloses the history of sonnet and those western armenian 
poets who wrote sonnets. Sonnet is one of the most common fixed form of 
poetry that interested a lot of great poets such as Francesco Petrarch, William 
Shakespeare and others. These poets not only used the classic form, but also 
created their types of sonnet. A caudate sonnet is one of those types.

Misak Metsarents, Ruben Sevak and Tovmas Terzian are those western 
Armenian poets that wrote caudate sonnets. Sonnets of these poets are different 
from each other because of both their themes and rhythm. And that makes 
caudate sonnets more interesting.

Keywords: Sonnet, Octave, Sestet, Caudate, Petrarch, Petrarchan Sonnet, 
Western Armenian Poetry, Misak Metsarents, Ruben Sevak, Tovmas Terzian.
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ԱՆՈՒՇ ԹԱՍԱԼՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ Գրականության ինստիտուտի հայցորդ, 

Ե. Չարենցի տուն-թանգարանի գլխ. ֆոնդապահ

«ԴԵԿԼԱՐԱՑԻԱ ԵՐԵՔԻ»-Ն ՏԵՍԱԿԱՆ ՄԱՆԻՖԵՍՏ 
ԵՎ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ*

Բանալի բա ռեր  « Դեկ լա րա ցիա ե րե քի», Ե ղի շե Չա րենց, « Մեհ յան», 
«STANDART», հայ մշա կու թա յին ի րա կա նութ յուն, ֆու տու րիզմ: 

« Դեկ լա րա ցիան» տպագ րվեց 1922 թվա կա նի հու նի սի 14ին, 
« Խորհր դա յին Հա յաս տան» թեր թի 130րդ հա մա րում: Կար ծում ենք` 
բնա գիրն ամ բող ջութ յամբ մեջ բե րե լու անհ րա ժեշ տութ յուն չկա: Հի
շեց նենք միայն նոր գրա կա նութ յանն ա ռա ջադր վող պա հանջ նե րը և 
դ րանք ի րա կա նաց նե լու  ու ղի նե րը.

« Մենք պա հան ջում ենք.
1. Դուրս հա նել բա նաս տեղ ծութ յու նը սեն յակ նե րից դե պի փո ղոց

ներն ու մաս սա նե րը և գր քե րից դե պի կեն դա նի խոս քը:
2.Ար տա հայ տել այն, ինչ որ այժ մեա կան է – շար ժում, դա սա կար

գա յին պայ քար, եր կաթ ու կար միր: 
Այդ նպա տակ ներին հաս նե լու հա մար բա նաս տեղ ծութ յան մեջ 

պետք է կի րա ռել՝
1)  Ռիթ մը որ պես շար ժում.
2)  Պատ կե րը (образ) որ պես կեն ցա ղի բնո րո շում.
3) Ո ճը և լե զուն որ պես տվյալ նյու թի և խառն ված քի ար տա հայ

տութ յուն»:
« Դեկ լա րա ցիա յի» շուրջ ժա մա նա կին  ծա վալ ված բուռն բա նա վե

ճե րից հե տո ու սում նա սի րող նե րը դրան անդ րա դար ձել են հիմ նա կա
նում այլ խնդիր նե րի առն չութ յամբ,  այն էլ`  մեծ մա սամբ մեր ժու մի 
դի տա կե տից: Մինչ դեռ, ինչ պես հի շում է « Դեկ լա րա ցիա յի» հե ղի նակ
նե րից Գ ևորգ Ա բո վը, ի րենց նպա տա կը անց յա լի  մշա կույ թի ան վե րա
պահ մեր ժու մը չի ե ղել: «Առ հա սա րակ, գրում է նա, անց յա լի կուլ տու
րա յի հա խուռն ժխտու մը չէր «Ե րեք»ի դեկ լա րա ցիա յի բո վան դա կութ

* Հոդվածն ընդունված է տպագրության  18.09.2020 թ.:
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յու նը, ինչ պես կար ծում են ո մանք, նա խո սում էր  «ներ կա հայ բա
նաս տեղ ծութ յան» այն տար րե րի մա սին, ո րոնք ի րոք ան հա մա տե ղե լի 
էին տվյալ շրջա նում ստեղծ վե լիք սո վե տա կան նոր պոե զիա յի հետ: 
Հար ցը վե րա բե րում էր «մե նութ յան», «ա նա պատ նե րի», «մո ռաց ման» 
ու ե րազ նե րի մեջ հա սա րա կութ յու նից կտրվե լու մտայ նութ յա նը, ո րի 
դեմ ժա մա նա կին ըմ բոս տա ցել էր նաև Վա հան Տեր յա նը՝ իր « Վե րա
դար ձի» է ջե րում››1: Այս նկաա տա ռու մով էլ գրա կա նա գի տութ յան մեջ, 
անց յալ դա րի վեր ջե րից սկսած,  փոր ձեր ե ղել են խնդի րը դի տար կե լու 
ա վե լի լայն  դրված քով:

Դ. Գաս պար յա նը «Ե րե քի» հան գա նա կը մեկ նա բա նում է ա պա
գա յա պաշ տա կան գե ղա գի տութ յան հա մա տեքս տում. « Թեև նրանց 
հռչա կա գի րը հա մադ րա կան ծրա գիր էր, բայց գլխա վո րա պես գա
լիս էր ա պա գա յա պաշ տութ յան տե սա կան զի նա նո ցից: Ն րանք ևս 
ժխ տում էին դա սա կան բա նաս տեղ ծութ յու նը, ծաղ րում ի րենց նա
խոր դած  գրա կան ճա շա կը, ու նեին ի րեն ցով գրա կան նոր շար ժում 
սկզբնա վո րե լու հա վակ նութ յուն ու հա մոզ վա ծութ յուն, կար ևո րութ
յուն էին տա լիս գրա կա նութ յան մեջ քա ղա քա յին ա վան դույթ նե րի 
ամ րապնդ մանն ու քա ղա քա յին կյան քի պատ կեր մա նը, ջա նում էին 
կեն դա նի խոս քի մի ջո ցով թար մաց նել պոե զիա յի նյու թը, ո ճը, լե զուն, 
կշռույ թը, կա ռուց ված քը, հնչյու նա բա նութ յու նը, պատ կե րա յին շար
քը, գե ղար վես տա կան խոս քի գլխա վոր ուղղ վա ծութ յու նը հա մա րում 
էին ա րա գութ յան, շարժ ման, պայ քա րի, ու ժի ար մա տա վո րու մը, ան
ցած էին հա մա րում սի րո գեղ գե ղանք նե րի ժա մա նա կը և դ րան հա
կա դրում «սե ռա կան ա ռողջ բնազ դը», պա հան ջում` դուրս հա նել բա
նաս տեղ ծութ յու նը սեն յակ նե րից դե պի փո ղոց ներն ու մաս սա նե րը և 
գր քե րից դե պի կեն դա նի խոս քը»2:

« Դեկ լա րա ցիան» ֆու տու րիզ մի շրջա նակ նե րում է քննում նաև 
Գր. Պըլտ յա նը, միայն ա վե լի ըն դար ձակ մի ջազ գա յին կտրված քով 
ու շեշտ ված տե սա կան ուղղ վա ծութ յամբ: Ընդ ո րում` շրջանց վում է 
բազ միցս ար ծարծ ված այն հար ցը, թե որ քա նով էին ի րա վա ցի կամ 
ա նի րա վա ցի « Դեկ լա րա ցիա յի» հե ղի նակ նե րը` դա սա կան ա վան
դույթ նե րից ի րենց ան վե րա պահ հրա ժա րու մով: Դ րա փո խա րեն հե
տա զո տութ յան դաշտ են բեր վում նրանց ա ռա ջադ րած գե ղա գի տա

1 «Հիշողություններ Եղիշե Չարենցի մասին», Երևան 1961, էջ 125:
2 Դ. Գասպարյան ‹‹Հայկական ապագայապաշտություն››, Երևան, 2009, էջ 61

62:
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կան սկզբունք նե րը, ո րոնց վե րա բեր յալ կա տար վում են շա հե կան 
եզ րա հան գում ներ: Ա հա, օ րի նակ, ինչ պես է մեկ նա բան վում «Ե րե քի» 
հան գա նա կի ա ռա ջին ու գլխա վոր պա հան ջը. « Միամ տու թիւն մը կայ 
ան շուշտ մտա ծե լուն մէջ որ գե ղա րո ւես տա կան խօս քը  փո ղոց իջ նե
լով ար դէն կը հան դի պի կեն դա նի խօս քին ու ռիթ մին, որ կը բա վէ փո
խադ րել թուղ թին վրայ: Կա րե ւո րը, ըստ իս, այս մո գա կան նոյ նու թիւնն  
է որ Յայ տա րա րու թիւ նը եւ Չա րենց կ’են թադ րեն բա նաս տեղ ծա կան 
խօս քին ու փո ղո ցի խօս քին մի ջեւ: Նոյ նու թիւն` որ ու նի մէկ ար մատ. 
կեան քը ա րո ւեստ է, ա րո ւես տը` կեանք: Այս եր կու ի րո ղու թիւն նե րը  
տար բեր չեն ի րար մէ: Ոչ միայն կը գո յակ ցին, այլ մէկ են»1։  Այ սինքն` 
ար վես տի բուն գո յութ յան գլխա վոր պայ մա նը հա վեր ժա կան կապն է 
կյան քի հետ, որ ա վե լի ուշ Չա րեն ցը պի տի բա նաձ ևեր հայտ նի չա
փա ծո տո ղե րով.

Թե ու զում ես երգդ լսեն,
Ժա մա նա կիդ շուն չը դար ձիր։
Կապ վի՛ր նյար դով յու րա քանչ յուր
Քո օ րե րին ու քո դա րին,
Կ յան քը սի րիր լիահնչ յուն 
Ու մի՛ դա վիր քո քնա րին2։
Այլ հարց է, թե ինչ պես էին հաս կա նում և  ի րա կա նաց նում այդ կա

պը «Ե րե քը» և հենց ին քը` Չա րեն ցը, դեկ լա րա ցիա յի շրջա նում:
Ան վե րա պահ մեր ժու մի փո խա րեն վեր լու ծե լու, հաս կա նա լու, բա

ցատ րե լու այս փոր ձե րը ցույց են տա լիս, որ ի դեմս «Ե րե քի» հայ տա
րա րութ յան, ան կախ նրա նից, թե քա ղա քա կանգա ղա փա րա կան ինչ 
ո րո շա կի նկա տա ռում նե րով էր տվյալ պա հին հրա պա րակ նետ վում,  
գործ ու նենք պատ մա կա նո րեն ար դա րաց ված և բա ցատ րե լի մի ի րո
ղութ յան հետ:

Բանն այն է, որ 20րդ դա րի ա ռա ջին եր կու տաս նամ յակ նե րը եվ
րո պա կան գրա կա նութ յան մեջ և  ար վես տում ար մա տա կան փո փո
խութ յուն նե րի շրջան էր. վե րա նայ վում, հա ճախ ուղ ղա կի մերժ վում 
էին ա վան դա կան ար ժեք նե րը, դրանց փո խա րեն ա ռա ջադր վում էին 
նո րե րը` ըն դա ռաջ գնա լով պատ մութ յան ըն թաց քի ա րա գաց ված 
տեմ պե րին: Մե կը մյու սի հետ ևից հրա պա րակ են գա լիս մտա վո րա
կան կյան քի ռիթ մը փո խե լուն միտ ված նո րա նոր հան գա նակ ներ, 

1 Գր. Պըլտեան «Հայկական ֆուտուրիզմ», Երևան 2009 թ., էջ 315:
2 Եղիշե Չարենց, Ընտիր երկեր, Երևան 1997 թ․, էջ 98:
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ո րոն ցից մե կին վի ճակ ված էր տևա կան կյանք ու հա մաշ խար հա յին 
ար ձա գանք: Դա Ֆի լիպ պո Տո մա զո Մա րի նետ տիի «Ա պա գա յա պաշ
տութ յան հան գա նակն» էր, որ տպագր վում է ֆրան սիա կան « Ֆի գա
րո» թեր թում 1909 թ. փետր վա րին: Հան գա նա կի` պայ թու ցիկ է ներ
գիա յով լից քա վոր ված ա ռա ջադ րութ յուն նե րը, ինչ պես` « Մենք կ’ու
զենք քան դել թան գա րան նե րը», «Մռն չող ինք նա շարժ մը ա ւե լի գե
ղե ցիկ է քան Սա մոթ րա կէի Յաղ թա նա կը», « Մենք կը պան ծաց նենք 
յար ձա կո ղա կան շար ժու մը, ոստ նու մը, ապ տա կը եւ բռունց քը»,1 գայ
թակ ղիչ ա րա գութ յամբ տա րած վում են Եվ րո պա յից մինչև Ռու սաս
տան, ա մե նու րեք, ուր կյան քը հղի էր նո րոգ ման լա րում նե րով: Բա ցա
ռութ յուն չե ղավ նաև հայ ի րա կա նութ յու նը` ինչ պես արևմտ յան, այն
պես էլ ար ևել յան հատ ված նե րում:

Գ րա կան ար ժե հա մա կար գի վե րա նայ ման փոր ձե րը արևմ տա հայ 
մշա կու թա յին մի ջա վայ րում ա վե լի վաղ էին սկսվել՝ «գա վա ռա կան» 
գրա կա նութ յան շուրջ ծա վալ ված բա նա վե ճե րով: 19001910ա կան 
թվա կան նե րին  նոր հե տաքրք րութ յուն է ա ռաջ գա լիս նախ սիմ վո լիս
տա կան, ա պա ֆու տու րիս տա կան  հո սանք նե րի հան դեպ: Հ րանտ 
Նա զար յան ցը 1910 թ. Պոլ սում հրա տա րա կում է «Ֆ. Թ. Մա րի նէթ թի 
եւ ա պա գա յա պաշ տու թիւ նը» գրքույ կը: «Այս դպրո ցը ծա նօ թաց նե լով 
հայ ըն թեր ցող նե րու, ծա նու ցում է նա, գրա կան տե սա կէ տով պարտք 
մըն էր զոր փոր ձե ցի լրաց նել, գա ղա փար մը տո ւած ըլ լա լու փա փա
քով միայն այն նոր յայտ նու թիւն նե րուն մա սին ո րով կը ներ կա յա նայ 
Մա ռի նէթ թիի յղա ցած վար դա պե տու թիւ նը. կ’ար ժե որ հայ ըն թեր ցող
ներ շա հագրգ ռո ւին ա նով»2։ Ճիշտ է` այդ տա րի նե րի  նրա բա նաս
տեղ ծութ յուն նե րում տի րա պե տո ղը սիմ վո լիս տա կան մտա ծե լա կերպն 
էր, հե տա գա յում էլ, ֆու տու րիս տա կան շրջան նե րի հետ մեր ձա վոր 
շփում ներ ու նե նա լով հան դերձ, վե րա պա հու մով էր ըն դու նում նրանց 
գե ղա գի տութ յու նը3, բայց պոլ սա հայ գրա կան մի ջա վայ րում  նա այդ 
օ րե րին ըն դուն վում էր իբրև այդ նոր շարժ ման նա խան ձախն դիր:

Ա վե լի ակն հայտ ֆու տու րիս տա կան ուղղ վա ծութ յուն ու ներ  նո
1 Տե՛ս Գր. Պըլտեան, «Հայկական ֆուտուրիզմ», Երևան 2009 թ. ,  էջ 58:
2 Հր, Նազարյանց, Աստեղահեւ մենութիւն, Սարգիս Խաչենց. Փրինթինֆօ, 

Երևան, 2008, էջ 314:
3 Շուշանիկ Կուրղինյանին ուղղված մի նամակում նա գրում է. «Հայ 

իրականութեան գրգիռ մը տալու համար էր որ փորձուեցա գրքոյկով մը ծանոթացնել 
այդ շաքրժումը մերիններուն, առանց անշուշտ որդեգրելու կարգ մը կէտեր իրենց 
ծրագրէն որոնք անհամապատասխան են իմ աշխարհայեացքին» (Աստեղահեւ  
մենութիւն, Սարգիս Խաչենց. Փրինթինֆօ, Երևան, 2008, էջ, էջ 514):
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րաս տեղծ « Մեհ յան» ամ սա գի րը՝ Դա նիել Վա րու ժան, Հա կոբ Ք յու
ֆենճ յան (Օ շա կան), Ա հա րոն, Կոս տան Զար յան, Գե ղամ Բար սեղ յան 
խմբագ րա կան կազ մով:  Հան դե սի ա ռա ջին հա մա րում խմբագ րութ
յու նը հրա պա րա կում է իր հան գա նա կը, ո րի հիմ նա կան սկզբունք
ներն էին.

«ա) Պաշ տա մունք և  ար տա հայ տութ յուն հայ հոգ վույն.
բ) Ինք նու րույ նութ յուն և  անձ նա կա նութ յուն ձևին մեջ.
Գ)  Մ շա կում՝ կեն սա նո րոգ պատ վաս տու մով մը՝ հայ լեզ վին.
Դ) Զուտ գրա կա նութ յու նը հե ռու պա հել քա ղա քա կա նու թե նեն և 

լ րագ րու թե նեն»:1

Այս պա հանջ ներն, ի հար կե, բո վան դա կութ յամբ ամ բող ջա պես 
հա մա տե ղե լի չէին ֆու տու րիս տա կան հան գա նակ նե րի հետ: Բայց 
դրանց ի րա կա նաց ման մի ջոց նե րը՝ անց յա լի ար ժեք նե րի կտրուկ 
մեր ժու մի շեշ տադ րութ յամբ2,  շատ են հի շեց նում ֆու տու րիս տա կան 
հան գա նակ նե րը: Գործ նա կան օ րի նա կը տա լիս է Կոս տան Զար յա նը 
իր «Աստ ղե րուն քերթ վա ծը» բա նաս տեղ ծութ յամբ3,  որ տեղ հնի կոր
ծան ման և նո րի ստեղծ ման դրա մա տիկ ըն թաց քը հա մե մա տում է  
Հով հան նու հայտ նութ յան ա հեղ դա տաս տա նի հետ.

«Ա վա՜ղ, ա վա՜ղ, տա րա ծութ յու նը այ րե ցավ…
Ա վա՜ղ, ա վա՜ղ, ժա մա նա կը պարտ վե ցավ…
« Ձայն փո ղույն հնչեր մե ծա ձայն»
պի տի գա՜մ, պի տի գա՜մ, պի տի գա՜մ:
Հս կա է իմ Աստ ված»4:
Ա հա և « Մե հեան»ի հան գա նա կի եզրա փա կիչ հատ վա ծը. « Մե

հեան մը պետք էր որ ստեղ ծո ւէր. մենք կ ‘ու զենք ստեղ ծել զայն:  Ո՛վ 
որ կը հա վա տա՝ թող ներս մտնե, դրան առ ջեւ թող լո՛վ ան ցեա լին ու 
նէր կա յին հան դէպ կոյրզ կու րայ նու թիւնն ու նա խա պա շա րում նե րը, 
ներս տա նե լով ե րի տա սար դութիւն, խան դա վա ռութիւն, եւ մա նա
ւանդ ստեղ ծա գոր ծա կան կո րով:

Դ րան վե րե ւը՝ իր աչ քե րուն պի տի բա խի քան դա կո ւած ար ձա նագ

1 «Մեհեան», 1914, թիվ 1:
2 Այս առումով բնորոշ են Հ. Քյուֆեճյանի (Օշական)` «Հարթենք» ընդհանուր 

խորագրով տպագրվող հոդվածները մի քանի հայտնի գրողների մասին:
3 «Մեհեան», 1914, թիվ  7: Ըստ վերնագրից հետո «հատված» նշումի 

և հեղինակային ծանոթագրության՝ հատված է ամբողջական պոեմի, որ 
պատրաստվում է տպագրության:

4 «Մեհեան» , Կ. Պոլիս, 1914 թ., թիվ  9



218

ԱՆՈՒՇ ԹԱՍԱԼՅԱՆ

րու թիւ նը՝ Ս տեղ ծե՛նք: Ս տեղ ծե՛նք, ապ րե լու հա մար տե ւա կա նու թեան 
մէջ. Ս տեղ ծե՛նք, հոն, այդ տե ւա կա նու թեան մէջ , մեր ցե ղին նոր շեշ
տե րը  ա ւելց նե լու  հա մար  տիե զե րա կան մեծ հա մեր գու թեան վրայ»1: 

Ֆու տու րիս տա կան ար մա տա կա նութ յու նը հայ գե ղար վես տա
կան մշա կույ թի եր կու հատ ված նե րում տար բեր բո վան դա կութ յուն և  
ուղղ վա ծութ յուն ու ներ` պայ մա նա վոր ված հա սա րա կա կանքա ղա
քա կան կյան քի  յու րա հատ կութ յուն նե րով: Տաս նամ յակ նե րի հա միդ
յան մղձա վան ջից հե տո 10ա կան թվա կան նե րի ա ռա ջին կե սին արև
մ տա հա յութ յու նը  ազ գա յին ինք նա գի տակ ցութ յան բուռն վե րելք էր 
ապ րում, և «ե րի տա սար դութ յան, խան դա վա ռութ յան, ստեղ ծա գոր
ծա կան կո րո վի» ֆու տու րիս տա կան է ներ գիան  պետք է ուղղ վեր այդ 
նպա տա կին: Ար ևե լա հայ կյան քը  ըն դա մե նը 45 տար վա ըն թաց քում 
ա րա գո րեն ի րար հա ջոր դող մի քա նի փոր ձութ յուն նե րի տագ նա պա
լի շրջան ներ էր ան ցել` հոկ տեմ բե րյան հե ղա փո խութ յուն, ռու սա կան 
բա նա կի նա հանջ ար ևել յան ռազ մա ճա կա տից, թուր քա կան ներ խու
ժում,  Հա յաս տա նի ա ռա ջին Հան րա պե տութ յուն, ա պա խորհր դա
յին կար գե րի հաս տա տում, 1921 թ. ի րա դար ձութ յուն ներ և  այլն:  Հայ 
գրա կան կյան քը նոր շրջա նի իր պատ մութ յան մեջ դեռ եր բեք այն քան 
ան մի ջա կա նո րեն ու գե րագր գիռ լար վա ծութ յամբ չէր ար ձա գան քել 
ի րա կա նութ յան այդ փո փո խա կան ցնցում նե րին, ինչ պես այդ տա րի
նե րին: Բ նա կան է, որ ֆու տու րիս տա կան հե ղա փո խա կա նութ յու նը  
տա րած վե լու հա մար պա րարտ հող պի տի գտներ  հե ղա փո խա կան 
Ռու սաս տա նում և  այդ ճա նա պար հով` նաև Հա յաս տա նում: Սա կայն 
ե թե մեհ յա նա կան նե րը ա վան դա կան ար ժեք նե րից հրա ժար վում էին 
հա նուն «հայ հո գու», «հա յուն Հի սու սի», « Դեկ լա րա ցիա յի» հե ղի նակ
նե րը մեր ժում էին ա մեն ազ գա յի նը, ան գամ հայ րե նի քը` հա նուն հե
ղա փո խութ յան:

Բայց մեհ յա նա կան շար ժու մը չու նե ցավ իր բնա կա նոն զար գա ցու
մը, ընդ հատ վեց  սկսված պա տե րազ մով  և վ րա հա սած ա ղե տա լի 
ի րա դար ձութ յուն նե րով: Մինչ դեռ ար ևե լա հայ գրա կանմշա կու թա յին 
կյան քի «հե ղա փո խա կան» վե րա նո րո գութ յան գոր ծըն թա ցը դեռ պի
տի շա րու նակ վեր: «Ե րե քի» դեկ լա րա ցիան այդ շա րու նա կա կան ըն
թաց քի  կար ևոր հանգր վան նե րից է:

 « Դեկլ կա րա ցիա յից» եր կու տա րի անց «Ս տան դար տի գրա կան 
ծրագ րի մա սին» հոդ վա ծում Չա րեն ցը, անդ րա դառ նա լով ի րենց նա

1 «Մեհեան» ,Կ. Պոլիս, 1914 թ.,  թիվ  1:
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խորդ հան գա նա կին, այն նշա նա կա լից է հա մա րում ա մե նից ա ռաջ 
«որ պես գրա կանհա սա րա կա կան մի ակտ, որ կազ մա կերպ ված  
ձևով եզ րա փա կում էր մեր պոե զիա յի «տեր յա նա կան» շրջա նը և հիմք 
էր դնում նոր շրջա նի»: Իսկ թե ինչ պետք է դրվեր այդ մերժ ված  «հնի» 
տեղ, «դա մութ էր «Ե րե քի» հա մար, ան կոնկ րետ, ա նո րոշ», ինչ պես 
ներ կա յաց վում է հոդ վա ծում1։

Չա րենցն, ի հար կե, ի րա վա ցի է, երբ «STANDART»ը դի տում էր որ
պես «Ե րե քի» դեկ լա րա ցիա յի «զար գա ցու մը, կոնկ րե տա ցու մը, նրա 
ի դեո լո գիա կան և ձ ևա կան դե տա լի զա ցիան»2։ Բայց թվում է` ա վե լի 
շեշ տե լու հա մար նոր «Ե րե քի»3 նա խա ձեռ նութ յան կար ևո րութ յու
նը` ակ ամա նվա զեց նում է ի րենց նա խորդ հայ տա րա րութ յան, նաև 
19221923 թթ. իր իսկ  ամ բողջ ստեղ ծա ծի գրա կանպատ մա կան ու 
գե ղա գի տա կանն ար ժե քը, որ հա ճախ ան տես վում կամ միա կող մա
նի է ներ կա յաց վում ու սում նա սի րող նե րի կող մից: Մինչ դեռ այդ տա րի
նե րին « Դեկ լա րա ցիա յի» ո գով ու ո ճով ստեղծ ված գոր ծե րը Չա րեն ցի 
բազ մա հա րուստ ստեղ ծա գոր ծա կան ժա ռան գութ յան ան կապ տե լի 
մասն են կազ մում, և դ րանց ան նա խա պա շար քննութ յու նը ու սում նա
սի րո ղին նոր հար ցա կան նե րի առջև է կանգ նեց նում: 

Այս պես, թե ինչ նկա տա ռում նե րով էին  «Ե րե քը» մեր ժում դա սա
կան ար ժեք նե րը, հայտ նի է: Բայց հարց է` արդ յոք այդ քան ան վե րա
պա՞հ էր այդ մեր ժու մը, ինչ պես ներ կա յաց վում էր « Դեկ լա րա ցիա
յում»: Այս հար ցը միշտ էլ ե ղել է ու սում նա սի րող նե րի տե սա դաշ տում, 
բայց ակ նար կել ու ան ցել են, ո րով հետև ա ռաջ նա յի նը ե ղել է մեր ժու մի 
մեր ժու մը, քան բա ցատ րութ յու նը: Բա ցա ռութ յուն ներ, ի հար կե, ե ղել 
են, ինչ պես տե սանք վեր ևում:

Ա ռան ձին հե տաքրք րութ յուն է ներ կա յաց նում Գր. Պըլտ յա նի մո
տե ցու մը. « Տի րող ա մա յու թեան պատ ճա ռով գու ցէ, ուր գրա կան 
ա ւան դոյ թը ու նի նեղ, գա ւա ռա յին, յետ նաշ խար հա յին պի տի ը սեի 
նկա րա գիր,4 ուր ան մի ջա կան ա րիւ նոտ ան ցեա լը խառ նո ւած է  գաղ

1 Տե՛ս «STANDARD», No 1, էջ 3:
2 Տե՛ս նույն տեղում:
3 Ե. Չարենց, Կ. Հալաբյան, Մ. Մազմանյան:
4 Արևելահայ գրականմշակութային արժեքների այս բնութագրումները, ինչպես 

նաև «նկարագիր» հասկացության վերապահումով գործածությունը վկայում են այդ 
արժեքների նկատմամբ ուսումնասիրողի հայտնի քամահրական վերաբերմունքի 
մասին, որի շուրջ տեղը չէ խոսելու այս հոդվածի շրջանակներում: Պատահական 
չեն նաև արևելահայ գրականության վերաբերյալ «ամայություն», «գավառային», 
«հետնաշխարհային» բնորոշումները:
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թա կան բե կոր նե րու եւ որ բե րու ա ռօ րեա յին, հին ա րո ւես տին, գրա կա
նու թեան, ճա շա կին դեմ ըմ բոս տու թիւ նը կը թո ւի ա ւե լի բիրտ:1Որ քան 
ալ վար չա կար գը նա հա պե տա կան ըն տա նի քին, սո վո րու թիւն նե րուն, 
հաս տա տու թիւն նե րուն ու ե կե ղե ցիին դեմ պայ քա րը  դարձ նէ իր սի
րե լի լո զունգ նե րէն մին, մշա կու թա յին «ար ժեք նե րու» գնա հատ ման 
մէջ ա նոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, մտա ւո րա կան դա սը կը մնայ լայ նօ րէն 
սի րա հար ված «հին դպրո ցի...

Անց ման շրջա նի քննադ ատ նե րուն ջախ ջա խիչ մե ծա մաս նու թիւ նը 
յար գա լից պաշ տա մուն քի վե րա ծած է  ար եւե լա հայ գրա կա նութեան  
ա վան դու թիւ նը եւ ա տոր վեր ջին  բա նաս տեղ ծը` Վա հան Տեր եա նը: 
Ինչ ալ ըլ լար Ե րե քի յայ տա րա րու թեան  տե սա կան ու գործ նա կան տե
սա կա րար կշի ռը, ա նի կա խի զախ ա րարք մըն է»2։

Ու սում նա սի րո ղի նշած այն ծան րա գույն պայ ման նե րում, ո րոնց 
մեջ հայտն վել էր հայ հոգ ևոր կյան քը, «Ե րե քի» «ա րար քը» ի րոք խի
զա խութ յուն էր: Դա պայ մա նա վոր ված էր, ի հար կե, ա ռա ջին հեր թին 
հե ղա փո խա կան ար բե ցու մով, որ ցնցել էր ռու սա կան ըն դար ձա կա
ծա վալ կայս րութ յու նը կենտ րո նից մինչև խուլ ծայ րա մա սե րը: Բայց 
ան կաս կած է նաև, որ « Դեկ լա րա ցիա յի» հե ղի նակ նե րին այդ «խի
զախ» քայ լին ոչ պա կաս կեն սա կան անհ րա ժեշ տութ յամբ մղում էր 
ա ղե տա լի փոր ձութ յուն նե րի  ճմշու մից դեռ լիո վին չա զատ ված հայ 
հոգ ևոր գի տակ ցութ յու նը. հար կա վոր էր վե րած նութ յան հա վա տի 
լից քեր հա ղոր դել այդ գի տակ ցութ յա նը` հրա պա րակ ե կած նոր ար
ժեք նե րի հե ռան կա րով: «Ե րե քի» «խի զախ ա րար քի» այս երկ րորդ 
ուղղ վա ծութ յան մա սին ակ նարկ չկա « Դեկ լա րա ցիա յում», ոչ էլ ե ղած 
ու սում նա սի րութ յուն նե րում3։ Մինչ դեռ Չա րեն ցի ողջ ստեղ ծա գոր

1 Հետաքրքիր է, որ հնի և նորի հակադրության «բիրտ» բնորոշումը  
հանդիպում է նաև Չարենցի` դեռևա 1921 թ. գրված «Կարմիր սոնետ»ում.`

Իմաստուն է օրերի վայրագ նահանջը հիմա.
Ինչպես փոշոտ պատյանի բիրտ բաժանումը սրից – 
Երբ ոսոխի հանդիպած` պիտի կռվես ակամա… 
Պերճախոս է նաև բանաստեղծության բնաբանը. «Поэт всегда с людьми‚ когда 

шумит гроза. БРЮСОВ››
(Ե. Չարենց, Երկերի ժողովածու, հ. 1, Երևան, 1962, էջ 336):
2 Գր. Պըլտեան, Հայկական ֆուտուրիզմ, էջ 215:  Այս դեպքում ևս, ինչ պես տե-

սանք  վերևում, «արժեքներ»,, «հին դպրոց», այլ տեղերում նաև «գրա կա նա գի տու-
թյուն»  արտահայտությունների չակերտավոր գործածությունը դարձյալ վկա յում է 
արևելահայ գրականության և գրականագիտության  հանդեպ հեղինակի քա մա-
հրական վերաբերմունքի մասին:

3 Ս. Աղաբաբյանը, Չարենցի «Պոեզոզուռնան» համարելով բանաստեղծի  վա-
ղամեռիկ կնոջը` Արփենիկին նվիրված «Ութնյակներ արևին» շարքի շարու-
նակություն, միայն անուղղակիորեն է ակնարկում այդ մասին (տես Ս. Աղաբաբյան, 
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ծութ յու նը` տեն դա գին ո րո նում նե րով, ան կում նե րով ու վե րելք նե րով, 
կո րուստ նե րով ու նվա ճում նե րով, դրա պեր ճա խոս վկա յութ յունն է:

Վե րա դառ նանք, սա կայն, մեր հար ցադր մա նը: Իս կա պես, մեր ժել 
«հայ րե նի քի», «ան բիծ սի րո», «ա նա պա տի ու մե նութ յան», «նրբա
կերտ մթնշաղ նե րի», «մո ռա ցու մի ու ե րազ նե րի» ա կունք նե րից 
սնվող,այ սինքն` Թու ման յա նի, Ի սա հակ յա նի, Տեր յա նի ստեղ ծած ար
ժեք նե րը, այս ա մե նը մի՞թե նշա նա կում էր գրա կա նութ յան պատ
մութ յու նից ջնջել մի ամ բողջ շրջա փուլ, ուր միայն ա մա յութ յուն էր 
տես նում Գր. Պըլտ յա նը: Մի՞ թե այդ ար ժեք նե րը ա մեն ևին չէին հու զում 
Չա րեն ցին « Դեկ լա րա ցիա յի» ծրագ րով ոս տեղծ ված նրա գոր ծե րում: 
Փոր ձենք այս հար ցադր ման տե սան կու նից դի տար կել « Պոե զո զուռ
նան»(1922) և ‹‹ Կապ կազ  թա մա շան››  (1923) ։ 

« Պոե զո զուռ նա» շար քի մա սին ան վա նի չա րեն ցա գետ Ս. Ա ղա
բաբ յա նը եր կու ի րա վա ցի դի տար կում ու նի`1) ճիշտ չէ  բա նաս տեղ
ծութ յուն նե րի այդ շար քը դնել « Ռո մանս ան սեր»ի կող քին և հա վա սա
րեց նել «նրա պա թո սին», 2) «սխալ ա րած կլի նենք», ե թե այդ շար քի 
մեջ «չտես նենք և ն րա խո րա պես մարդ կա յին, ե սե նին յան ի մաս տով` 
դրա մա տիկ – բա նաս տեղ ծա կան ե րանգ նե րը»1։

Այս «դրամատիկբա նաս տեղ ծա կան ե րանգ նե րի» ու սում նա սի
րո ղը միայն հպան ցիկ է անդ րա դառ նում` դի տե լով դրանք որ պես հե
ռա ցող անց յա լի հան դեպ բնա կան հո գե բա նա կան հա կազ դե ցութ յան 
ար տա հայ տութ յուն և կար ևո րե լով հատ կա պես «երկ րի ա պա գա
յի դի ֆե րամ բը»: Բայց « Դեկ լա րա ցիա յի» հե ղի նակ նե րը, հա նուն այդ 
«ա պա գա յի», ե րես թե քե լով նա խորդ շրջա նի բա նաս տեղ ծութ յու նից, 
չէին կա րող իս պառ ձեր բա զատ ված լի նել «գաղ թա կա նա կան բե կոր
նե րու և  որ բե րու  ա ռօ րեա յին» խառն ված «ան մի ջա կան ար յու նոտ 
անց յա լի» ցա վից, ո րոնց մա սին ակ նար կում էր Գր. Պլտ յա նը: Այդ ցա
վը ժա մա նակ առ ժա մա նակ գլուխ է բարձ րաց նում Չա րեն ցի նաև 
19221924 թթ. ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րում: Բ նո րոշ օ րի նակ նե րից է 
« Պոե զո զուռ նա յի» «Ս րին գը» բա նաս տեղ ծութ յու նը: Ս րին գը, ի հար կե, 
խորհր դան շում է կյան քից, ա ռօր յա յից կտրված ար վես տը, որ «բիրտ» 
ան վե րա պա հութ յամբ մեր ժում էին «Ե րե քը», որ ար տա հայ տութ յուն է 
գտել նաև  բա նաս տեղ ծութ յան վեր ջին քա ռա տո ղում.

Օ, լավ է կոտ րես հան գիստ
Եղիշե Չարենց, 1, 1973, էջ 320321):

1 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 319320:
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Ս րին գըդ, որ պես թևեր – 
Միայն թե, պոետ, կյան քից
Ս րին գի պես վեր չթևես...
Բայց ինչ պե՞ս է վա նե ցի ծեր սրնգա հա րը հայտն վել Եր ևա նի Աս

տաֆ յան փո ղո ցում, ին չո՞ւ է բա նաս տեղծն այդ քան սրտա հույզ ու կա
րե կից նրա հան դեպ.

Ի՜նչ  խղճուկ էր այդ ծեր վա նե ցին…
Այդ եր գը, եր գը սրին գի…
Այդ եր գը` աստ ղա յին, ան ծի՜ր…
Այդ եր գը –  ա նօգ, ան գին…
Տո ղե րի վեր ջում այս կախ ման կե տե րը հու շում են, որ դրանց խոր

քում պետք է փնտրել մա կե րե սին չեր ևա ցող ի մաստ ներ: Ան հա վա
նա կան չէ, որ բա նաս տեղ ծութ յան մտահ ղա ցու մը գա լիս է գրա կան 
ա վան դույ թից: Հի շենք, օ րի նակ, Սիա ման թո յի «Ար ցունք ներս» բա նաս
տեղ ծութ յու նը` «Այս գի շեր ե րա զիս մեջ ձեռքս ա ռի զքեզ, ով քաղց րա
խոս սրինգ» սկսված քով, որ թերևս նրա ամ բողջ ստեղ ծա գոր ծութ յան 
ա մե նաք նա րա կան ու ող բեր գա կան էջն է: Հի շենք նաև Թու ման յա նի 
վաղ շրջա նի ար ձակ քնա րա կան պատ կեր նե րից մե կը` « Լեռ նե րի հո
վի վը»: Այս տեղ էլ Սաս նա լեռն ցի հո վի վը, «հայ րե նի քից հա լած ված»1,  
հայտն վել է իր հա մար խորթ մի ջա վայ րում և հար կադր ված է սրնգի 
զվարթ նվա գով  օ տար մարդ կանց շրջա պա տում պահ պա նել իր գո
յութ յու նը. «Զ վարթ էր նրա սրնգի ձայ նը, պա րի ե ղա նա կը, աշ խույժ էր 
և պա րը, միայն տխուր էին նրա թուխ, կրա կոտ աչ քե րը, որ եր բեմ
նա կի նա յում էին վերև…»2:  Չա րեն ցի ծեր սրնգա հա րը ժա մա նա կով 
սա սուն ցի հով վի հետ նորդն է, ճա կա տագ րով` նրա երկ վոր յա կը:

Կար նաև ոչ գրա կան մի ա վան դույթ, որ սերն դե սե րունդ ու ղեկ
ցել է հայ մտքի մարդ կանց. տևա կան խա ղաղ ու ա պա հով կյան քի 
ու ղի ներ ո րո նել  ժո ղովր դի հա մար: Նոր սե րուն դը հենց այդ պի սի հե
ռան կար էր տես նում հե ղա փո խութ յան փո թո րիկ նե րում: Այդ մա սին 
շատ վկա յութ յուն ներ կա րե լի է բե րել Չա րեն ցի այդ տա րի նե րի ստեղ
ծա գոր ծութ յու նից: Ա հա մի կտոր « Պոե զո զուռ նա» շար քի «Հ.Խ.Ս.Հ.» 
բա նաս տեղ ծութ յու նից.

1 Թումանյանի այս արձակ քնարական պատկերը գրված է 1894 թվականին` 
համիդյան կոտորածների օրերին: Վերի մասին ակնարկը, իհարկե, չի վերաբերում 
թումանյանական «Վեր»ին. Վանեցի պանդուխտը վերևի պատշգամբներից 
մետաղադրամներ էր սպասում՝ գոյությունը պահպանելու համար…

2 Հովհ. Թումանյան, Երկերի լիակատար ժողովածու, հ. 5, Երևան, 1994, էջ 36:
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Եր գերս,
Իմ եր կիր,
Քո շաֆ րա նով ներ կած՝
Քո ար ևով,
Տո թով,
Փո ղոց նե րի ցե խով – 
Փ ռե՜լ  եմ դաշ տե րիդ
Հե ռու նե րին չար քաշ,
Սիրտս – զուռ նա շի նել,
Գա լիք նե րի դհոլ…
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Եր կիր իմ ար ևի ու փո շու,
Է սօր
Ես
Ձուլ ված ա մեն ին չիդ`
Ու զես –  երգ եմ լու սե,
Ու զես – կապ ված մի շուն,
Ու զես – մ ժեղ չնչին…1

Ա հա և « Պոե զո զուռ նա» շար քը եզ րա փա կող բա նաս տեղ ծութ յու
նը, որ ան կա րե լի է չբե րել ամ բող ջութ յամբ.

Զան գուն ու Ա րաք սը սեգ
Գա լիս են – մեջս թափ վում:
Ես նրանց հայ րը լու սե,
Ես նրանց որ դին շա փա ղուն:

Գի նո՜վ  եմ ես նրանց ջրով,
Ն րանք իմ եր գով են գի նով:
Եփ վում ենք ար ևի ճեն ճե րում.
Գ նում ենք.
Ուր ենք գնում…

Ցե րեկ նե րը զուռ նան ար ևի,
Գի շեր նե րը սրին գը լուս նի.
Էս պես – հա զար օր կար ևի
Ու հա զար սե րունդ կբուս նի:

1 Ե. Չարենց, Երկերի ժողովածու, հ 3, Երևան, 1964, էջ 13:
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Կ թափ վի Ա րաք սը նրանց մեջ,
Զան գուն ջղե րը կլցվի,
Մինչ մի օր – բո լորս մեկ –
Կ հաս նենք Կար միր Մծ բին…1

Այս ա մե նը հա զիվ թե լիո վին հա մա տե ղե լի է «հայ րե նիք», «ազգ»  
հաս կա ցութ յուն նե րից հրա ժար վե լու ի րո ղութ յան հետ, որ այն քան 
կրքով ու «բիրտ» հռչա կում էին «Ե րե քը» ի րենց հայ տա րա րութ յամբ:

Ինչ  վե րա բե րում է « Կապ կազ»ին, չա րեն ցա գի տա կան ու սում նա
սի րութ յուն նե րում, նրա հղա ցումն ու ի րա կա նա ցու մը կապ վում է ռուս 
հե ղա փո խա կան թատ րո նում Վլ. Մե յեր խոլ դի և Վլ. Մա յա կովս կու նո
րա րա րա կան  փոր ձե րի հետ: Ակ նարկ վում է նաև կա պի մա սին «հնա
գույն ժո ղովր դա կան թատ րո նի` Ղա րագ յո զի» հետ2․ ներ կա յա ցու մը 
վա րո ղի  ա նու նը` Ղա րա, հենց Ղա րագ յո զի կրճատ ձևն  է3,  ինչ պես 
ըն դուն ված է ժո ղովր դա կան մի ջա վայ րում: Պետք է նկա տել, սա կայն,  
որ ազ գա յին ա վան դույ թի հետ Չա րեն ցի «թա մա շա յի» կա պը նաև բո
վան դա կա յին է: Պա տա հա կան չէ, որ հե ղի նա կը քա ղա քա կան սա տի
րա յի նյութ է դարձ րել Անդր կով կաս յան Սեյ մի ստեղծ ման և փ լուզ ման 
պատ մութ յու նը. այս տե ղից էլ սկսվում է Հա յաս տա նի մաս նատ ման` 
Ղա րա բա ղի և Նա խիջ ևա նի` նո րա թուխ Ադր բե ջա նին բռնակ ցե լու 
պատ մութ յու նը, որ ա վար տին է հասց վում խորհր դա յին իշ խա նութ
յան ա ռա ջին տա րի նե րին: Բե րենք այն պա հը, երբ հռչակ վում է Սեյ մը: 
Գե գեչ կո րին, դի մե լով մու սա վա թա կան Թոփ չի բա շին, հայ տա րա րում 
է

էս սա հա թից
Տե րութ յուն ենք միմի…
Ես – Սա քարթ վե լո,
Դու – Ազր բայ ջան,
Դաշ նա կը…
Դաշ նա կը, այ սինքն` Կար ճիկ յա նը, շփոթ ված է. հի շում է կո րած 

Էրզ րու մը, Կար սը… Եվ վախ վո րած հարց նում է` իսկ ես… Եվ հնչում է 
հեգ նա կան պա տաս խա նը.

1 Ե. Չարենց, Երկերի ժողովածու, հ.3, էջ 37:
2 Տես Ա. Աղաբաբյան, Եղիշե Չարենց, Երևան, 1973, էջ 337:
3 Չարենցը Երևանի ուղղիչ տանը եղած ժամանակ ունեցել է նաև Ղարա անունով 

մի ընկեր, որ իմացել է «լավ հեքիաթներ ու դեպք» պատմել (տե՛ս  Հիշողություններ 
Եղիշե Չարենցի մասին, Ե., 1961, էջ 76)։
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Ձեզ,
Պա րոն Կար ճիկ ուս տա,
Մ նում է հայ տա րա րել ծո վիցծով Հա յաս տան1։
Այս տո ղե րում դժվար չէ տես նել դաշ նակ ցա կան հայտ նի մաք սի

մա լիզ մի  եր գի ծու մից ա վե լի նաև կո րուստ նե րի ցավ և վի րա վոր ված 
ազ գա յին ար ժա նա պատ վութ յուն2։

Հարց է նաև, թե « Դեկ լա րա ցիա յի» և «STANDART»ի շրջա նի ո րո
նում նե րը հատ կա պես բա նաս տեղ ծա կան ձևի բնա գա վա ռում ան
պտո՞ւղ ան ցավ Չա րեն ցի հա մար, թե՞ նստվածք ներ թո ղեց նրա հե
տա գա ստեղ ծա գոր ծութ յան մեջ: Ար դեն 1925ին  նա պի տի գրեր.

Լեֆ յան թմբու կը թո ղած մի կողմ,
Հատ վող տո ղե րը նե տե լով դեն`
Առ նում եմ ես յամբ ու քո ղա ղոտ, 
Որ մեր պայ քա րը քնա րեր գեմ:
Թեև ա ռա ջին տա րի նե րի էյ ֆո րիան ան ցել էր, բայց Չա րենցն, 

ի հար կե, չէր կա րող լիո վին ձեր բա զատ վել հե ղա փո խա կան գա
ղա փա րա բա նութ յու նից. չմո ռա նանք` նա 30ա կան թվա կան նե րի 
սկզբին դեռ հա վա տում էր, որ «Այդ լապ տե րը, ո՜վ Ա ռաջ նորդ, կփրկե 
աշ խա՜ր հը ա րար»3։ Սյդ տրա մա բա նութ յամբ` այն, ին չին նա հա սել 
էր բա նաս տեղ ծա կան լեզ վի բնա գա վա ռում, իր նստվածք նե րը պի տի 
թող ներ նրա գե ղար վես տա կան լեզ վամ տա ծո ղութ յան ու բա ռա պա
շա րի վրա` ինք նա տիպ հա մա ձուլ վածք ներ տա լով դա սա կան ա վան
դույթ նե րի հետ: Բայց սա ու սում նա սի րութ յան ա ռան ձին խնդիր է: 

Ամ փո փե լով ա սենք, որ « Դեկ լա րա ցիա ե րե քի» հռչա կա գի րը հե
ղա փո խութ յու նից հե տո Ռու սաս տա նում սկսված գրա կանգե ղա գի
տա կան շարժ ման  ան մի ջա կան ար ձա գանքն էր: Բայց այդ շար ժու մը 

1 Եղիշե Չարենց, Երկերի ժողովածու, էջ 8688:
2 Հայտնի է, որ  «Կապկազ»ից առաջ` 1922 թ., Հայաստանի մասնատման այդ 

բոլշևիկյան ծրագրին  սուր երգիծանքով անդրադարձել էր Հովհաննես Թումանյանը 
«Անբուն Կըկուն» անավարտ գործում: Այլաբանական սյուժեով, ուր կենդանիների 
անվան տակ հանդես են բերվում ժամանակի նշանավոր քաղաքական գործիչները 
(Գայլ – Նիկոլայ ցար, Աղվես – Լենին և այլն), ցարական բռնակալության տապալման, 
խորհրդային իշխանության հաստատման, ԽՍՀՄի ստեղծման պատմությունը: 
Վերջում  ռուսական կայսրության բոլոր ժողովուրդները  նորաստեղծ միության մեջ 
ստանում են իրենց բաժինը, Անբուն Կըկուն, այսինքն` հայ ժողովուրդը, կուլ է գնում 
հզորներին` դարձյալ մնալով անբուն ու անտուն (տես Հովհ. Թումանյան, Երկերի 
լիակատար ժողովածու, հ. 2, Երևան, 2018, էջ 203232, 607609):

3 Սա «Մահվան տեսիլ» պոեմի վերջին տողն է, ուր բանաստեղծը նկատի ունի 
Լենինին (տե՛ս «Գիրք ճանապարհի», Երևան, 1934):
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իր հիմ նա կան պա հանջ նե րը յու րաց րել էր Եվ րո պա յում լայն տա րա
ծում ստա ցած ֆու տու րիս տա կան հան գա նակ նե րից: Պա տա հա կան 
չէ, ու րեմն, որ վեր ջին տա րի նե րի ու սում նա սի րութ յուն նե րում « Դեկ
լա րա ցիան» դի տարկ վում ու մեկ նա բան վում է այդ ուղ ղութ յան շրջա
նակ նե րում: Այս պես դիտ ված` «Ե րե քի» հռչա կա գի րը ընդ հան րութ
յուն ներ է դրսևո րում դեռևս 10ա կան թվա կան նե րին արևմ տա հայ 
գրա կա նութ յան մեջ ծայր ա ռած ա պա գա յա պաշ տա կան խմո րում նե
րի հետ: Սա նշա նա կում է, որ « Դեկ լա րա ցիա ե րե քի»ն  իր երկ րորդ 
ե րե սով շրջված է դե պի բուն հայ կա կան ի րա կա նութ յուն: Դա հստակ 
եր ևում է Չա րեն ցի` այդ շրջա նի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րում, հատ
կա պես « Պոե զո զուռ նա» շար քում և « Կապ կազ թա մա շա յում››: 

« Դեկ լարա ցիա յի»  շրջա նում Չա րեն ցի ո րո նում նե րը հատ կա պես 
գե ղար վես տա կան ձևի բնա գա վա ռում ան հետ ևանք չան ցան, կա
րևոր նստվածք ներ թո ղե ցին նրա հե տա գա ստեղ ծա գոր ծութ յան մեջ: 

Ա նուշ Թա սալ յան – Գ րա կա նա գետ, հայ ցորդ ԳԱԱ Գ րա կա նութ յան 
ինս տի տու տում, Չա րեն ցի տունթան գա րա նի գլխա վոր ֆոն դա պահ,  
ու սում նա սի րում է  Ե. Չա րեն ցի 1920ա կան թթ. պոե զիան:

АНУШ ТАСАЛЯН - «ДЕКЛАРАЦИЯ ТРЕХ» И АРМЯНСКАЯ 
КУЛЬТУРНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ - Все это показывает, что объяснение 
футуристических соблазнов Чаренца в 1920х годах только русском 
влиянием означает его отрыв от армянской культурной среды. Конечно, 
Европа всегда была первой, кто зафиксировал изменения в духовной жизни, 
которые быстро распространились и в России, претерпев формальные и 
семантические изменения. Но на самом деле беспокойные поиски Чаренца, 
изменчивые переходы от одного направления к другому были вызваны 
не европейским или русским языком, а желанием обновить армянскую 
литературу с тысячелетними традициями в  соответствии с духом 
современности, которым интересовались армяне первых двух десятилетий 
20го века. Рождение этой атмосферы было «Декларацией трех», которая 
была опубликована 14 июня 1922 года в 13м номере газеты «Советская 
Армения». В литературоведении существует общепринятая точка зрения, 
что вышеупомянутая декларация была скорее крайним призывом, чем 
практическим планом. И если интерес Чаренца к изменению литературы 
был более интенсивным и экстремальным, то это было связано с его 
индивидуальным темпераментом и бурной атмосферой бурных времен.
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Ключевые слова и фразы: «Декларация трех», «Мехьян», 
«STANDART», культурная реальность, футуризм.

ANUSH  TASALYAN - ”DECLARATION OF THE THREE” AND ARMENIAN 
CULTURAL REALITY - All this proves that Yeghishe Charents’ fascination of the 
futuristic interests of the 20s only can be explained by the Russian influence  
which means to cut him out of the Armenian cultural environment. Of course, 
Europe has always been the first to record changes in spiritual life, which have 
rapidly spread to Russia, undergoing both formal and semantic changes. But, in 
fact, Charents’ restless searches, shift from one direction to another were dictated 
not only by European or Russian, but also by the desire to update Armenian 
literature with millennial traditions in accordance with the spirit of modern times, 
which overwhelmed the Armenian intellectual world of the first two decades of 
the 20th century.The “Declaration of the Three” was the result of this atmosphere, 
which was published on june 14th 1922, in the newspaper “Soviet Armenia”. In 
the literature the general opinion is that this declaration is more an exaggerated 
message than a practical program.  If Charents’ interest was more intense and 
extreme, it was due to his personal temperament and the turbulent atmosphere 
of turbulent times.

 Key words and phrases. “Declaration of the Three”, “Mehyan”, “STANDARD”, 
cultural reality, futurism.
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ԲԱՆԱՀՅՈՒՍԱԿԱՆ
 ՀԱՅԿ  ՀԱՄ ԲԱՐ ՁՈՒՄ ՅԱՆ, բ․գ․թ.

 Մա տե նա դա րան, ԵՊՀ

«ՌՈՍՏԱՄ ԶԱԼ» ՀԱՅ-ԻՐԱՆԱԿԱՆ 
ՎԵՊԻ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐՆ ՈՒ ԺԱՆՐԱՅԻՆ 

ՅՈՒՐԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ*
 Բա նա լի բա ռեր -  Ռոս տամ  Զալ, է պոս, վեպ,  Սաս նա ծռեր, հե քիաթ, 

 Շահ նա մե, մա տե նագ րութ յուն, հայ վի պա կան ա վան դութ յուն

Ա․ Վե պի գրա ռումն ու հրա տա րա կութ յու նը
 Բա նա գի տա կան գրա կա նութ յան մեջ « Ռոս տամ  Զալ» ընդ հա նուր 

ա նու նով կոչ վող վի պա կան ստեղ ծա գոր ծութ յան հայտ նա բե րու մը, 
գրա ռումն ու հրա տա րա կութ յու նը, ինչ պես հայ բա նահ յու սութ յան 
ա մե նա հայտ նի ստեղ ծա գոր ծութ յան՝ « Սաս նա ծռեր» ազ գա յին է պո
սի դեպ քում է, սկսվում է XIXրդ  դա րի վեր ջին հայ ի րա կա նութ յան 
մեջ բա նա վոր ա վան դութ յան նկատ մամբ հե տաքրք րութ յան վե րել քի 
շրջա նում:  Թեև հայ մա տե նագ րութ յան մեջ V դա րից սկսյալ հի շա
տակ վում են ի րա նա կան « Շահ նա մեից» ծա նոթ կեր պար ներ ու մո
տիվ ներ (Ա գա թան գե ղոս,  Փավս տոս  Բու զանդ,  Մով սես  Խո րե նա ցի, 
Գ րի գոր  Մա գիստ րոս,  Կոս տան դին Երզն կա ցի և  այլք)2, սա կայն մեզ չի 
հա սել այդ ստեղ ծա գոր ծութ յան որ ևէ ծա վա լուն հատ վա ծի գրա ռում, 
վե րա պատ մում կամ մշա կում:

  Պահ պան ված փոք րա թիվ վկա յութ յուն նե րից կա րե լի է են թադ րել, 
որ ի րա նա կան է պո սը հայտ նի է ե ղել մե զա նում, ըն թերց վել է ու տա
րած վել:

* Ուսումնասիրությունն իրականացվել է «Հայիրանական «Ռոստամ Զալ» վեպը 
և հայ վիպական ավանդույթը» գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության 
պայ մա նա գրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման շրջանակում՝ Գիտության պե տա
կան կոմիտեի դրամաշնորհով: Ընդունված է տպագրության  15.11.2020 թ.:

2 Հայ մատենագրության մեջ «Շահնամեի» հիշատակությունների ու արձա-
գանք ների մասին տե՛ս Կ. Մելիք-Օհանջանյան, «Ֆիրդուսին և Իրանի վիպական 
մոտիվները Շահնամեում ու  հայ մատենագրության մեջ»,  Ֆիրդուսի. բանաստեղծի 
ծննդյան 1000ամյակին նվիրված ժողովածու, Երևան, 1934, էջ 1116, Ավ. Շահ սու-
վար յան, Շահնամեն և հայկական աղբյուրները, Երևան, 1967, էջ 165170:
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XXI դա րի բա նաս տեղծ  Ֆիր դու սու « Շահ նա մե» պոե մում  Ռոս
տա մը ( Ռուս տամ)՝ կենտ րո նա կան հե րոս նե րից մե կի՝  Զա լի որ դին է 
և  ի րա նա կան է պո սի հիմ նա կան թե մա յի՝ Ի րա նի և  Թու րա նի միջև 
մղվող դա րա վոր կռիվ նե րի գլխա վոր մաս նա կի ցը:  Ռոս տա մը, ա պա 
և ն րա որ դին  Զոհ րա բը « Շահ նա մեի» գլխա վոր հե րոս ներն են, իսկ 
նրանց` միմ յանց չճա նա չե լու, մե նա մար տի և  Զոհ րա բի սպա նութ յան 
մո տիվ ներն ու պատ մութ յու նը՝ հա մաշ խար հա յին է պի կա կան ժա ռան
գութ յան ա մե նա հե տաքր քիր, տպա վո րիչ ու ող բեր գա կան դրվագ նե
րից:  Ընդ հան րա պես « Շահ նա մեի» հա րուստ ու գրա վիչ աշ խար հը, 
վի պա կան հե րոս նե րի սխրանք նե րը ներ կա յաց նող մո տի վա շա րե րը 
սիր վել են նաև ի րա նա կան մի ջա վայ րից դուրս և  ի րենց ո րո շա կի ար
ձա գանքն են ու նե ցել տա րա ծաշր ջա նում ապ րող այլ ժո ղո վուրդ նե րի 
վի պա կան ա վան դույթ նե րում:

   Եվ պա տա հա կան չէ, որ ի րա նա կան այս հե րո սի մա սին պատ
մութ յուն նե րը տա րած վել են քրդա կան բա նահ յու սութ յան մեջ, և 
 թերևս, նաև այդ ճա նա պար հով ար տա ցոլ վել հայ է պի կա կան ա վան
դութ յան մեջ:  Թեև չի կա րե լի բա ցա ռել նաև մինչ ֆիր դուս յան շրջա
նում ի րա նա կան բա նա վոր ու գրա վոր ա վան դույ թում տա րած ված 
մո տիվ նե րի ու դի պա շա րե րի ա վե լի վաղ ներ թա փան ցում ու տա
րա ծում հայ գրա կա նութ յան ու բա նահ յու սութ յան մեջ:  Կա րե լի է են
թադ րել նաև, որ հայ կա կան « Ռոս տամ  Զա լը» կրել է XIXII դա րե րին 
 Ֆիր դու սու « Շահ նա մեի» ազ դե ցութ յամբ կազմ ված « Բար զու նա մե» և 
« Ֆե րա մորզ նա մե» պոեմ նե րի ազ դե ցութ յու նը:

Սկ սե լով XIX դա րա վեր ջին ու շա րու նակ վե լով մինչև 1970ա կան 
թվա կան նե րի վեր ջերը, « Ռոս տամ  Զալ» վե պի գրա ռում նե րը հայ ի րա
կա նութ յան մեջ ան ցել են ե րեք հիմ նա կան շրջան.

ա) 18801915 թթ.
բ) 19321934 թթ.
գ)19721974 թթ.:

« Ռոս տամ  Զա լի» գրառ ման այս փու լե րը ո րո շա կիո րեն հա մընկ
նում են « Սաս նա ծռեր» է պո սի գրառ ման ժա մա նա կագ րութ յանն ու 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րին, ին չը պա տա հա կան չէ, քա նի որ եր կու 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներն էլ ծա գու մով Արևմտ յան  Հա յաս տա նից են, 
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պա տում նե րի գրառ ման XIX   դա րա վեր ջի վե րելքն ընդ հատ վել է  Ցե
ղաս պա նութ յամբ ու ա սա ցո ղա կան ա վան դույ թը կրող նե րի ար տա
գաղ թով:  Հա ջորդ փու լում՝ խորհր դա յին ա ռա ջին շրջա նում, գրա ռում
նե րի հնա րա վո րութ յուն ներ շատ քիչ են ե ղել, կամ այս ստեղ ծա գոր
ծութ յուն նե րը քիչ են պատմ վել: 1930ա կան նե րի սկզբին  Խորհր դա յին 
Միութ յու նում ժո ղովր դա կան բա նահ յու սութ յան, ի մաս նա վո րի է պոս
նե րի նկատ մամբ գա ղա փա րա խո սա կանքա ղա քա կան պատ ճառ
նե րով ո րո շա կի հե տաքրք րութ յուն է ա ռա ջա նում, սա կայն այն շատ 
կարճ է տևում: Այս շրջանն ա վարտ վում է Երկ րորդ հա մաշ խար հա յին 
պա տե րազ մի սկզբով:  Ար դեն վեր ջին փու լում՝ 1970ա կան թվա կան
նե րին ԳԱ Հ նա գի տութ յան և  ազ գագ րութ յան ինս տի տու տի նպա տա
կա յին ար շա վախմ բե րը  բա նահ յու սա կան այլ նյու թե րին զու գա հեռ 
գրա ռել են նաև հայի րա նա կան վե պի պա տում ներ:

« Ռոս տամ  Զա լի» ա ռա ջին հրա տա րակ ված պա տու մի գրառ ման 
թի վը թեև հստակ չէ, սա կայն այս վե պի հայտ նա բեր ման պա տի վը 
կրկին պատ կա նում է հայ բա նա գի տութ յան ռահ վի րա  Գա րե գին Սր
վանձտ յա նցին: Ն րա գրա ռած « Սալ մանն ու  Ռոս տոմն» վեր նագր ված 
պա տու մը բա նահ յու սա կան այլ նյու թե րի հետ միա սին ընդգրկ ված է 
« Հա մովհո տով» ժո ղո վա ծո ւի երկ րորդ « Ճա շա կում»՝ « Քա նի մը հէ
քիաթ ներ» ընդ հա նուր խո րագ րի տակ1:

 Վե պի երկ րորդ գրառ ման հա մար պար տա կան ենք մեր բա նա
գի տութ յան ևս  մեկ նվիր յա լի՝ բա նա հա վաք, հայ միջ նա դար յան ար
վես տի հայտ նի ու սում նա սի րող, հե տա գա յում  Մե ծի  Տանն  Կի լի կիո 
հա յոց կա թո ղի կոս  Գա րե գին  Հով սեփ յա նին:  Նա 1890 թվա կա նին Էջ
միած նի ճե մա րա նում պաշ տո նա վա րող մո կա ցի Ես վա նից գրա ռում, 
ա պա 1901 թվա կա նին «Ազ գագ րա կան հան դե սում» հրա տա րա կում 
է « Ռոս տամ  Զալ» ա նու նով ծա վա լուն պա տու մը: 

 Նույն թվա կա նին  Փա րի զում լույս է տես նում  Բագ րատ  Խա լաթ
յան ցի «Ի րա նի հե րոս նե րը հայ ժո ղովր դի մէջ»2 գիր քը: Այս տեղ ներ
կա յաց վում է « Ռոս տամ  Զա լի» հինգ նոր պա տում, ո րոնք գրառ վել են 
18991900 թթ. Ա պա րա նի ու  Սուր մա լո ւի շրջան նե րի գյու ղե րում և  Էջ
միած նում: Այս պա տում նե րը ո րո շա կիո րեն ընդ լայ նում են վե պի  կա
ռուց ված քի ու կեր պա րա յին հա մա կար գի մա սին ե ղած պատ կե րա
ցում նե րը:  Բա ցի այս, տար բե րակ նե րից մե կը ներ կա յաց վում է քրդե

1 Գ.վարդ. Սրվանձտեանց, Համովհոտով, Կ.Պոլիս, 1884, էջ 201:
2 Բ.Խալաթեանց, Իրանի հերոսները հայ ժողովրդի մէջ, 1901, էջ 2479:



ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 2020-2

231

րեն, զու գա հեռ տրվում է նաև հա յե րեն թարգ մա նութ յու նը: Քր դա կան 
պա տու մի հրա տա րա կութ յու նը փաս տում է վե պի քրդա կան մի ջա
վայ րում տա րած վա ծութ յու նը, միա ժա մա նակ ցույց տա լիս, որ քրդա
կան տար բե րակ նե րը հստա կո րեն տար բեր վում են հայ կա կան նե րից: 

 Տար բե րակ նե րի հա ջորդ խում բը են թադ րա բար 1900ա կան թվա
կան նե րի սկզբին գրա ռել է վաս տա կա շատ բա նա հա վաք ու ազ գա
գրա գետ  Սար գիս  Հայ կու նին:  Թ վով վեց պա տում նե րը՝ հիմ նա կա նում 
պատմ ված  Մո կաց բար բա ռով, հրա տա րակ վում են 1903 թվա կա նին 
«Է մին յան ազ գագ րա կան ժո ղո վա ծո ւում»1: Այս տար բե րակ նե րի ա սա
ցող նե րը թեև հա յեր են, սա կայն գրա ռո ղի վկա յութ յամբ, նրանք վե պը 
լսել են քրդե րից, նույ նիսկ զու գա հեռ պատ մել հա յե րեն և քր դե րեն: Ու
շագ րավ է, որ գրառ ված պա տում նե րից մե կի ա սա ցո ղը՝  Սա խոն, նաև 
« Սաս նա ծռե րի» մի տար բե րակ է պատ մել:

« Ռոս տամ  Զա լի» տա րած ման աշ խար հագ րութ յան ա ռու մով նո
րութ յուն է բե րում հա ջորդ գրա ռու մը:  Մաս նա վո րա պես 1906 թվա կա
նին «Ազ գագ րա կան հան դե սում»  Նոր  Բա յա զե տի գա վա ռում գրառ
ված այլ նյու թե րի հետ միա սին լույս է տես նում Եր վանդ  Լա լա յա նի 
գրա ռած  « Ռուս տամ  Զալ» ա նու նով պա տու մը2:  Բազ մա վաս տակ 
բա նա հա վա քի ու ազ գագ րա գե տի գրա ռած ևս  մեկ պա տում լույս է 
տես նում ա վե լի ուշ՝ 1911 թվա կա նին3:  Վե պի այս՝ 1910 թվա կա նին 
գրառ ված տար բե րա կը հրա տա րակ վել է  Վաս պու րա կա նում գրառ
ված է պի կա կան բա նահ յու սութ յան այլ նմուշ նե րի, մաս նա վո րա պես 
« Սաս նա ծռեր» է պո սի եր կու տար բե րակ նե րի հետ միա սին։  Պատ մո
ղի մա սին ա ռան ձին նշում չկա, բայց կա րե լի է են թադ րել, որ այս տեղ 
կողքկող քի հրա տա րակ ված՝ է պո սի «Ոս տա նայ տուն և Թ լօլ Դա ւիթ» 
ու « Ռոս տա մէ  Զալ» տար բե րակ նե րի ա սա ցո ղը նույն մարդն է՝  Հա յոց 
 Ձո րի  Քերծ գյու ղա ցի  Մա նուկ  Սարգս յա նը:

«Ազ գագ րա կան ըն կե րութ յան» և Եր վանդ  Լա լա յա նի գոր ծու նեութ
յան հետ է կապ ված նաև այս շրջա փու լում գրառ ված վեր ջին պա տու
մը: 1915 թվա կա նին Ա լեք սանդ րա պո լում  նա րեկ ցի ու սու ցիչ Ար տա
շես  Բար սեղ յա նը, ո րին Կ. Մե լիքՕ հան ջան յա նը բնու թագ րում է որ

1 Հայքրդական վէպեր /գրառ․Ս․Հայկունի, «Էմինեան ազգագրական 
ժողովածու», հատոր Ե, Էջմիածին, 1903, էջ՝ 370:

2 Ռուստամ Զալ (Նոր Բայազէտի բարբառով), «Ազգագրական հանդէս», № 14 (2), 
Թիֆլիս, 1906, էջ 6985:

3 Ռոստամէ Զալ, «Ազգագրական հանդէս», № 21, Թիֆլիս, 1911, Էջ 150160:
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պես «ազ գագ րա գետ  Երվ.  Լա լա յա նի ա մե նաե ռան դուն օգ նա կան»1, 
նա րեկ ցի  Պա տուր  Պո ղոս յա նից գրա ռում է « Ռոս տամ  Զալ» ա նու նով 
ծա վա լուն պա տու մը, ո րը լույս է տես նում 1934 թվա կա նին:  Պա տու
մի ա ռա ջա բա նում Կ.  Մե լիքՕ հան ջան յա նը վկա յում է, որ « Հայ ազ գա
գրա կան ըն կե րութ յան» գի տար շա վի ըն թաց քում հա զա րից ա վե լի այլ 
նյու թե րի հետ միա սին գրառ վել է « Ռոս տամ  Զա լի» յոթ պա տում2:

Ար դեն խորհր դա յին իշ խա նութ յան տա րի նե րին՝ 1930ա կան
նե րի սկզբնե րին սկսված բա նա հա վաք չա կան գի տար շավ նե րի ու 
ան հա տա կան գոր ծու ղում նե րի ըն թաց քում, ինչ պես վկա յում է Կ. Մե
լիքՕ հան ջան յա նը, գրառ վում է «այս ժո ղովր դա կան վե պի 1012 նոր 
պա տում ներ: Գ րանց ված նյու թե րի մեջ աչ քի են ընկ նում մա նա վանդ 
քուրդի րա նա կան վե պի քրդա կան վեր սիա նե րը, ո րոնց մե ծա գույն 
մա սը եր գել կամ ա սել են հնչուն ո տա նա վո րով  Խորհր դա յին  Հա յաս
տա նում ներ կա յումս հաս տատ ված սա սուն ցի, մո կա ցի, շա տախ ցի և  
ու րիշ գա վառ նե րի հա յե րը»3: Այ սինքն՝ պա տում նե րի մեծ մասն, այ դու
հան դերձ, ե ղել է քրդե րեն, թեև աս վել է հա յե րի կող մից:

Այս շրջա նում գրառ ված պա տում նե րից բա նա հա վաք  Հա րութ յուն 
 Գի լան յա նի՝ մո կա ցի Գ րի գոր Մկրտչ յա նից 1932 թվա կա նին գրառ ված 
« Ռոս տա մի խե քաթ» ա նու նով պա տու մի ձե ռա գի րը պահ վում է ՀՀ 
ԳԱԱ Հ նա գի տութ յան և  ազ գագ րութ յան ինս տի տու տի ար խի վում4:

 Վի պա կան  բա նահ յու սութ յան նյու թե րի, նաև « Սաս նա ծռեր» 
է պո սի ու « Ռոս տամ  Զալ» վե պի գրառ ման խորհր դա յին շրջա նի վեր
ջին փու լը՝ 1970ա կան թվա կան ներն են: 

 Տաս նամ յակ նե րի դա դա րից հե տո գրառ ված ստեղ ծա գոր ծութ
յուն նե րը փաս տում են վի պա սա նա կան ա վան դույ թի կեն սու նա կութ
յան մա սին, սա կայն ինչ պես « Սաս նա ծռե րի» դեպ քում է, տես նում 
ենք օբ յեկ տիվ ու սուբ յեկ տիվ պատ ճառ նե րով պա տում նե րի փաս տա
ցի գե ղար վես տա կան ո րա կի ո րո շա կի ան կում:  Մաս նա վո րա պես բա
նա հա վաք  Ռո զա Գ րի գոր յա նը 1973 և 1974 թթ.  Մար տու նիում՝ ա լաշ
կերտ ցի  Գե ղամ Ա վե տիս յա նից ու  Հայ կազ Մկրտչ յա նից գրա ռում է 

1 Ֆիրդուսի. բանաստեղծի ծննդյան 1000ամյակին նվիրված ժողովածու, Երևան, 
1934, էջ 160:

2 Նույն տեղում, էջ 159:
3 Նույն տեղում:
4 FAV: 8020,018043,00 հա մա ր: Առաջին անգամ հրատարակվել է՝ Մոկս. հայոց 

բանահյուսական մշակույթը  գրքում (կազմողներ՝ Ս Հարությունյան, Է. Խեմչյան, 
Մ.Խեմչյան, Ա. Պողոսյան), Երևան, 2015, 117, էջ 277281:
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« Ռոս տամ  Զա լի» եր կու նոր պա տում և դ րանք հե տա գա յում հրա տա
րա կում « Հայ ազ գագ րութ յուն և  բա նահ յու սութ յուն»  բազ մա հա տո րի 
 Գե ղար քու նի քի ազ գագ րա կան շրջա նին նվիր ված գրքում1:

 Նույն 1970ա կան թվա կան նե րի սկզբին են գրառ վում նաև դեռևս 
ան տիպ, սա կայն հրա տա րա կութ յան պատ րաստ ված 9 պա տում: 
Այդ պա տում նե րը գրառ վել են ԳԱ Հ նա գի տութ յան ու ազ գագ րութ յան 
ինս տի տու տի ար շա վախմ բի կող մից (խմբի ղե կա վար՝  Սար գիս  Հա
րութ յուն յան, մաս նա կից ներ`  Հայկ Ա մալ յան,  Զո րայր  Խա լափ յան,  Վե
նե րա (Ա րուս յակ)  Սա հակ յան,  Լու սիկ  Մե լիքՕ հան ջան յան, Ս տե փան 
 Նա դոս յան) 19721973 թթ. Եր ևա նում, Ա րա գած, Երն ջա տափ,  Փոքր 
 Վե դի,  Լան ջաղբ յուր,  Ծաղ կա շեն գյու ղե րում  պատ մա կան  Հա յաս տա
նի տար բեր վայ րե րից սե րող վի պա սաց նե րից:

Այս ար շա վախմ բի ղե կա վար, հայ բա նա գի տութ յան ե րախ տա վոր 
ՀՀ ԳԱԱ թղթա կից ան դամ Ս.  Հա րութ յուն յա նի ե րա զանքն էր հա վա
քել և  մեկ գրքում հրա տա րա կել « Ռոս տամ  Զալ» վե պի տպա գիր ու 
ան տիպ տար բե րակ նե րը: Ն րա նա խա ձեռ նութ յամբ 2018 թվա կա նին 
կազմ վեց « Ռոս տամ  Զա լի» ու սում նա սի րութ յան խում բը (ղեկ.՝  Հայկ 
 Համ բար ձում յան, ան դամ ներ՝  Սար գիս  Հա րութ յուն յան, Ն վարդ  Վար
դան յան, Ան նա  Պո ղոս յան: 2019 թ. Ս.  Հա րութ յուն յա նին փո խա րի նում 
է  Տորք  Դա լալ յա նը)2, որն էլ ՀՀ  Գի տութ յան պե տա կան կո մի տեի թե մա
տիկ  ֆի նան սա վոր մամբ սկսեց « Ռոս տամ  Զա լի» նյու թե րի ու սում նա
սի րութ յան ու հրա տա րա կութ յան պատ րաստ ման աշ խա տանք նե րը: 

Այս աշ խա տան քի շրջա նա կում մեր նպա տա կա յին ար շա վա խում
բը, 2018 թ. (Հ.  Համ բար ձում յան, Ս.  Հա րութ յուն յան, Ն.  Վար դան յան, 
Ա.  Պո ղոս յան կազ մով) և 2020 թ. (Հ.  Համ բար ձում յան, Տ.  Դա լալ յան, 
Ն.  Վար դան յան և Ա.  Պո ղոս յան կազ մով) Ա րա գա ծոտ նի ու Ար մա վի
րի գյու ղե րում փնտրեց « Ռոս տամ  Զա լի» նոր տար բե րակ ներ, սա կայն 
նոր պա տում ներ ցա վոք չհայտ նա բեր վե ցին: 

Այ դու հան դերձ, նախ կի նում տպագր ված, նաև ար խիվ նե րում 
պահ վող պա տում նե րը մեկ ծա վա լուն ժո ղո վա ծու կազ մե լու  հնա
րա վո րութ յուն են տա լիս, իսկ ար դեն հրա տա րակ ված ժո ղո վա ծուն 

1 Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն, հատոր 14 (Գեղարքունիք), Երևան, 
1983, էջ 5465:

2 Թեմա՝ Հայիրանական «Ռոստամ Զալ» վեպը և հայ վիպական ավանդույթը: 
Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) 
ֆինանսավորման մրցույթ20182020:
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էլ, հա մոզ ված ենք, որ կխթա նի այս ան չափ հե տաքր քիր է պի կա կան 
ստեղ ծա գոր ծութ յան հե տա գա ու սում նա սի րութ յու նը:

Բ․ Պա տում նե րի  տա րած վա ծութ յու նը
Ինչ պես  և « Սաս նա ծռեր» է պո սը, « Ռոս տամ  Զա լը» վե պը նույն պես 

գրառ վել է ա ռա վե լա պես Ար ևել յան  Հա յաս տա նում, սա կայն կրկին, 
մեծ մա սամբ ծա գու մով արևմ տա հայ վի պա սաց նե րից: Այս փաս տը 
են թադ րել է տա լիս, որ այս ստեղ ծա գոր ծութ յան հայ րե նի քը Արևմտ
յան  Հա յաս տանն է: Այս ժո ղո վա ծո ւի պա տում նե րի գե րակ շիռ մա սի 
վի պա սաց նե րը  վե պը լսել են հայ րե նի քում, և  մեծ մա սամբ ծա գու մով 
 Վաս պու րա կա նի գա վառ նե րի գյու ղե րից են: Ե ղած նյու թը հաշ վի առ
նե լով՝ կա րե լի է մեծ վստա հութ յամբ ա սել, որ « Ռոս տամ  Զա լի» «հայ րե
նի քը»  Վաս պու րա կանն է, ա վե լի մաս նա վոր՝ Ռշ տու նի քը: Այս են թադ
րութ յու նը փաստ վում է նաև նրա նով, որ հենց այս տա րածաշր ջա նում 
է շատ ե ղել քրդե րի թի վը, իսկ, ըստ ե ղած վկա յութ յուն նե րի, այս վե պը 
տա րած ված է ե ղել քրդա կան մի ջա վայ րում, աս վել քրդե րեն: Իսկ թե 
ինչ պես է վե պը տա րած վել և  հա սել Ա լաշ կերտ,  Սուր մա լու, Ա պա րան,  
 Նոր  Բա յա զետ ու Եր ևան, կփոր ձենք ճշտել ե ղած վկա յութ յուն նե րով:

  Ցա վոք, վի պա սաց նե րի ու պա տում նե րի գրառ ման հան գա մանք
նե րի մա սին սա կավ տե ղե կութ յուն ներ են պահ պան վել, հետ ևա բար 
դժվար է պա տաս խա նել բա նա հա վաք չա կան ա վան դա կան ու կա
րևոր հար ցե րի. ու մի՞ց է լսել վի պա սա ցը, որ տե՞ղ, արդ յո՞ք վե պը տա
րած ված է ե ղել, ո՞ր մի ջա վայ րե րում է աս վել, ի՞նչ ար ձա գանք ու նե ցել: 
Ե ղած տվյալ նե րը հա մադ րե լով՝ կա րող ենք ա սել, որ  « Ռոս տամ  Զա լը» 
տա րած վել է ա ռա վե լա պես ըն տանի քում՝ հո րից որ դի, կամ պա պից
թոռ:  Նաև մեծ մա սամբ ե ղել են պա տա հա կան փո խան ցում ներ, հատ
կա պես ար հես տա վո րա կան մի ջա վայ րում:  Գա լով վե պի տա րած ման 
ուղ ղութ յուն նե րին՝ պայ մա նա կա նո րեն կա րե լի է ա ռանձ նաց նել եր կու 
հիմ նա կան ուղ ղութ յուն՝

 
ա)  Վաս պու րա կա նի գա վառ ներ (Ռշ տու նիք,  Հա յոց  Ձոր) – Էջ միա-

ծին -Ա լեք սանդ րա պոլ –  Սուր մա լու -  Նոր  Բա յա զետ
բ) Ա լաշ կերտ – Ա պա րան -  Մար տու նի

ա)  Բա նա հա վաք  Սար գիս  Հայ կու նին վկա յում է, որ « Ռոս տամ  Զա
լը» հա վա սա րա պես տա րած ված էր  Վան Վաս պու րա կա նի քրդե րի և 
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 հա յե րի մի ջա վայ րում:   Սար գիս  Հայ կու նու գրա ռած տար բե րակ նե րի 
վի պա սաց նե րը մո կա ցի են՝  Նոր տու զի  Տիմ,  Սի քունս,  Քաջ բե րուն յաց 
Արծ կեի Ա ռընճ կոյս,  Գի նե կաց գյու ղե րից:

 Բա նա հա վա քի դի տարկ մամբ, սա քրդա կան վեպ է, սա կայն սիր
վել  ու հա ճախ պատմ վել է հատ կա պես հա յե րի կող մից. «Ընդ հան րա
պէս հա յեր օ թախ նե րու մէջ կը պատ մեն, որ պէս եւ բազ մա թիւ քրդա
կան վէ պեր:  Թէեւ քրդա կան վէպ է, քրդեր այն չափ չեն հե տե ւիր, այլ 
ընդ հան րա պէս հա յեր եւ քուրդ քնչու ներն եւս կը պատ մեն»:1  Կա րե լի է 
են թադ րել, ո րը քրդերն ա վե լի շատ պատ մել են տար բեր սի րա վե պեր, 
իսկ դյու ցազ նա կան պատ մութ յուն նե րով հե տաքրքր վել են հա յե րը: 
 Մեր այս են թադ րութ յու նը փաստ վում է նաև նրա նով, որ « Ռոս տամ 
 Զա լը» մեծ  մա սամբ ներ կա յաց վել է « Սաս նա ծռեր» ազ գա յին է պո սի 
հետ միա սին՝ նույն վի պա սաց նե րի կող մից, ո րոնք եր կու ստեղ ծա գոր
ծութ յուն ներն էլ լավ են ի մա ցել:

 Պա տում նե րի մյուս ծա վա լուն խմբի գրա ռող  Բագ րատ  Խա լաթ
յան ցի վկա յութ յամբ վե պը տա րած ված է ե ղել Ա պա րա նի ու  Կող բի 
( Սուր մա լու) շրջա նի գյու ղե րում. « Մա նա ւանդ տա րած ւած են այս տեղ 
ա ւան դութ յուն ներ ժո ղովր դի սի րած հե րոս նե րի՝  Դաւ թի եւ Մ հե րի եւ 
 Պար սից «փահ լե ւան նե րի» մա սին»:2 Ան կախ ան բա րեն պաստ քա
ղա քա կան ու սո ցիա լա կան պայ ման նե րից, ըստ բա նա հա վա քի՝ այս 
շրջան նե րում ծաղ կում էր բա նահ յու սութ յու նը:  Ժո ղո վուր դը ձմե ռա յին 
ե րե կո նե րին հա վաք վում էր օ դա նե րում, հի շում և  պատ մում էր հո րից,  
պա պից լսա ծը կամ որ ևէ հայտ նի «նաղլ ա սո ղի» պատ մա ծը:  Բա ցի 
այս, բա նա հա վաքն ա վե լաց նում է. «Գ րե թե ա մեն մի գիւղ ու նի իւր 
«ա սո ղը», որ շնոր հիւ իւր գի տու թեան ա ռան ձին յար գանք է վա յե լում 
բո լո րից, իսկ ա ւե լի հռչա կա ւո րը՝ ամ բողջ գա ւա ռում:  Բա ցի այդ, տա
րին մի ան գամ այս կող մերն են գա լիս մո կա ցի ներ եւ մշե ցի ներ «քէ
չայ գոր ծե լու» կամ «բուրդ գզե լու» եւ այս պա րապ մուն քի ժա մա նակ 
ի րենց երկ րի «նա ղըլ նե րը» ա սում հե տաքր քիր գիւ ղա ցի ամ բո խին»3։

Այ սինքն՝ տես նում ենք վի պա սա ցա կան կեն սու նակ մի ջա վայր՝ 
գյու ղա կան ու գա վա ռա կան մասշ տա բով հայտ նի վի պա սաց նե
րով, վե պի՝ հո րից որ դի փո խանց մամբ, նաև, ին չը շատ ու շագ րավ է՝ 
Արևմտ յան  Հա յաս տա նի հետ ա մեն տա րի նո րոգ վող կա պե րով: Կր

1 Հայքրդական վէպեր,  էջ 25:
2 Բ. Խալաթեանց, Իրանի հերոսները հայ ժողովրդի մէջ, Փարիզ, 1901, էջ 7:
3 Նույն տեղում:
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կին ինչ պես « Սաս նա ծռե րի» դեպ քում է՝ վե պե րը տա րած վում են ար
հես տա վոր մո կա ցի նե րի ու մշե ցի նե րի մի ջո ցով նաև:

 Վե պի՝ ար հես տա վոր նե րի մի ջա վայ րում տա րած վա ծութ յան ու 
« Սաս նա ծռե րի» հետ կա պի այլ վկա յութ յուն ներ ևս  կան: Այս պես Բ. 
Խա լաթ յան ցի գրա ռած մեկ այլ պա տու մի ա սա ցող՝ Գ րի գոր  Խա չատր
յա նը, պատ մել է նաև « Սաս նա ծռե րը», իսկ « Ռոս տամ  Զա լը» լսել է 
 հո ռոմ ցի (Ա լեք սան դրա պո լի գա վառ) մի եր կա թա գոր ծից1: Այս տե ղե
կութ յու նը են թադ րել է տա լիս, որ « Ռոս տամ  Զա լը» տա րած ված է ե ղել 
նաև Ա լեք սանդ րա պո լի գա վա ռում: Ա լեք սանդ րա պո լում է գրառ վել 
նաև մեկ այլ ՝  Պա տուր  Պո ղոս յա նի  պա տու մը 1915ին, սա կայն ա սա
ցո ղը նա րեկ ցի է՝ Ռշ տու նի քից, և  վե պը լսել է նա րեկ ցի մեկ այլ վի պա
սա ցից: 

 Նո րից նույն տա րա ծաշր ջա նից, սա կայն   Վա նա լճի հա րավ
արևել յան ա փե րից՝  Հա յոց  Ձո րի Քերծ գյու ղա ցի է Ե.  Լա լա յա նի գրա
ռած պա տում նե րից մե կի վի պա սա նը, ո րը սա կայն հաս տա տ վել է 
 Նոր  Բա յա զե տում: Այ սինքն՝  տես նում ենք  վե պի տա րած ման մեկ այլ 
են թաուղ ղութ յուն՝  Հա յոց  Ձոր   Նոր  Բա յա զետ:  Հա յոց  Ձո րում « Ռոս
տամ  Զա լի» տա րած վա ծութ յան ու սիր ված լի նե լու մա սին վկա յում է 
1970ա կան թվա կան նե րին գրառ ված ան տիպ պա տում նե րից մե կի 
ա սա ցող  Մե լիք Ան տոն յա նը: Ըստ վի պա սա ցի, « Հա յոց  Ձո րում քա ռա
սուն ջրա ղաց է ե ղել, ո րոնք մի ջրով են աշ խա տել. դրանք կոչ վել են 
 Ռըս տո մի ջրա ղաց ներ: Այդ ջրա ղաց նե րը  Ռըս տո մը նվի րել է հո րեղ
բորն ու նրա 40 զա վակ նե րին ու թոռ նե րին»։ Այ սինքն՝ վե պը ո րո շա
կիո րեն տե ղայ նա ցել է այս գա վա ռում՝ կապ վե լով կոնկ րետ վայ րե րի 
հետ՝ վե րած վե լով ա վան դութ յան: Այս եր ևույ թը վե պի տե ղայ նաց ման 
ըն դուն ված դրսևո րում է և  բա զում օ րի նակ նե րով հան դի պում է նաև 
« Սաս նա ծռեր» է պո սի հետ կապ ված:

բ)  Վե պի տա րած ման մեկ այլ ուղ ղութ յուն է Ա լաշ կերտ – Ա պա րան 
  Մար տու նի գի ծը: Այս պես, Ա պա րա նի   Չամր լու գյու ղա ցի  Մու րադ 
Մ խի թար յա նը, իր տար բե րա կը լսել է հո րից՝ ալաշ կերտ ցի  Յոն ջա լու 
գյու ղա ցի Մ խի թա րից, ո րը ի մա ցել է նաև « Սաս նա ծռե րը»: Ա լաշ կեր
տի  Ման գա սար գյու ղա ցի է նաև Ռ. Գ րի գոր յա նի՝  Մար տու նիում գրա
ռած պա տու մի վի պա սաց  Գե ղամ Ա վե տիս յա նը: Ա պա րա նի Երն ջա
տափ գյու ղում գրառ ված պա տում նե րից մե կի ա սա ցո ղը՝  Բաղ դա սար 

1 Նույն տեղում, էջ 57:
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Գ րի գոր յա նը, նշում է, որ իր հա մագ յու ղա ցի ու սու ցիչ  Սարգ սի նախ նի
նե րը գաղ թել են  Դիա դի նից (Էրզ րու մի վի լա յեթ): Ի հար կե հստակ չէ, 
թե  Սար գի սը  Դիա դի նո՞ւմ է սո վո րել « Ռոս տամ  Զա լը», թե՞ Ա պա րա
նում, սա կայն չի կա րե լի բա ցա ռել վե պի շրջա նա ռութ յու նը նաև այս 
վայ րե րում: Բ.  Խա լաթ յան ցի գրա ռած մեկ այլ պա տու մի վի պա սաց 
 Բար սեղ  Հա րութ յուն յա նի ա ռի թով բա նա հա վա քը գրում է. « Բուր զէի 
զրոյցն նա լսել է հա րե ւան  Ղա րա բու լաղ գիւ ղի բնակ չից»1: Այ սինքն՝ 
վե պը Ա պա րա նի գյու ղե րում բա վա կան տա րած ված է ե ղել:

« Ռոս տամ   Զա լի» վի պա սաց ման ըն թաց քի ու տա րած վա ծութ
յան վե րա բեր յալ նյու թե րի սա կա վութ յունն ի հար կե միայն պայ մա
նա կա նո րեն  է թույլ տա լիս հաս կա նալ վե պի տա րած ման աշ խար
հագ րութ յու նը, տե ղայ նաց ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը:  Սա կայն 
ակն հայտ է, որ այն տա րած ված է ե ղել հատ կա պես  Վա նա լճի հա րա
վա յին և  հա րավ ար ևել յան ա փե րին՝ քրդաբ նակ շրջան նե րում, ա պա 
այս տե ղից ան ցել Ար ևել յան  Հա յաս տան՝ մինչև  Ցե ղաս պա նութ յու նը՝ 
հիմ նա կա նում ար հես տա վոր նե րի մի ջո ցով, Ցե ղաս պա նութ յու նից հե
տո՝ գաղ թա կա նութ յան: Ար ևել յան  Հա յաս տա նում վե պը հա ճախ չի 
պատմ վել և  չի տե ղայ նա ցել: 

Գ․ Վե պի ու սում նա սի րութ յու նը. « Շահ նա մեի» և « Սաս նա ծռե րի» 
միջև

« Ռոս տամ  Զալ» վե պի ու սում նա սի րութ յու նը սկսվում է գրառ ված 
ու հրա տա րակ ված երկ րորդ ու եր րորդ պա տում նե րին կից հե տա զո
տութ յուն նե րով, հե տա գա յում ո րո շա կիո րեն շա րու նակ վում  խորհր
դա յին շրջա նում:  Սա կայն այն այդ պես էլ չի ստա նում հա մա կարգ ված 
բնույթ:  Հիմ նա կան պատ ճա ռը թերևս այն է, որ այս վե պը չի հա մար վել 
ու հա մար վում ինք նու րույն ստեղ ծա գոր ծութ յուն: Ի տար բե րութ յուն 
« Սաս նա ծռե րի», այն  գրե թե զուրկ է ազ գա յին ինք նա տի պութ յու նից, 
բնա վո րութ յու նից, տե ղա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րից:  Կա րևոր է 
նաև, որ վե պը նույ նիսկ  գի տա կան շրջա նակ նե րում ճա նաչ ված չէ. 
մինչև այս հրա տա րա կութ յու նը « Ռոս տամ  Զա լը» չի ու նե ցել ամ բող
ջա կան, գո նե մեկ տասն յակ պա տում ներ ընդգր կող հրա տա րա կութ
յուն, ո րը կա րող էր խթա նել այս ստեղ ծա գոր ծութ յան հե տա զո տութ
յա նը: 

Այ դու հան դերձ, « Ռոս տամ  Զա լի» ա ռա ջին իսկ ու սում նա սի րութ
1 Բ. Խալաթեանց, Իրանի հերոսները հայ ժողովրդի մԷջ,  էջ  24:
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յուն նե րը՝ Բ. Խա լաթ յան ցի «Ի րա նի հե րոս նե րը հայ ժողվր դի մէջ» գիրքն 
ու Գ.  Հով սեփ յա նի ակ նար կը ա ռանձ նաց նում ու քննում են այս վե պի 
ու սում նա սի րութ յան հետ կապ ված հիմ նա կան խնդիր նե րը.

•	 Ի՞նչ ծա գում ու նի այն. բնի՞կ է, թե՞ փո խա ռութ յուն:
•	  Փո խանց վել է գրա կա՞ն, թե՞ բա նա վոր ճա նա պար հով և  ե՞րբ:
•	 Ա ռանց միջ նոր դի՞, թե՞ քրդա կան բա նահ յու սութ յան միջ նոր

դութ յամբ:
•	 Ինչ պի սի՞ հա րա բե րութ յուն ու նի  Ֆիր դու սու « Շահ նա մեի» 

հետ:
•	 Ինչ պի սի՞ հա րա բե րութ յուն մինչ ֆիր դուս յան  շրջա նի պարս

կա կան աղբ յուր նե րի հետ:
•	 Ինչ պի սի՞ հա րա բե րութ յուն « Սաս նա ծռեր» է պո սի, ընդ հան

րա պես հայ վի պա կան ա վան դութ յան հետ:

Բ.  Խա լաթ յան ցը, Գ.  Հով սեփ յա նը, փոքրինչ ուշ նաև Ս.  Հայ կու
նին՝ ա ռաջ նորդ վե լով բա նա գի տութ յան փո խա ռութ յուն նե րի դպրո ցի 
սկզբունք նե րով, գրառ ված նյու թի փաս տա ցի ո րա կով ու վե պի շրջա
նա ռութ յան հան գա մանք նե րով, վե պը հա մա րում են փո խա ռութ յուն, 
ինչն ըստ նրանց պայ մա նա վոր ված է պարս կա կան քա ղա քա կան
մշա կու թա յին նաև ա վե լի ուշ շրջա նի քրդա կան մի ջա վայ րի ու բա
նահ յու սութ յան ազ դե ցութ յամբ: Ու սում նա սի րող նե րը պարս կա կան 
գրա կա նութ յան ու բա նահ յու սութ յան այդ ազ դե ցութ յան քննութ յու նը 
սկսում են հայ մա տե նագ րութ յան մեջ պարս կա կան ա ռաս պել նե րի ու 
« Շահ նա մեի» մո տիվ նե րի քննութ յամբ, ին չը  թեև տրա մա բա նա կան, 
սա կայն « Ռոս տամ  Զա լի» ու սում նա սի րութ յան այդ քան էլ արդ յու նա
վետ ճա նա պարհ չէ, քա նի որ այլ բան է պատ միչ նե րի եր կե րում առ
կա, գրա վոր աղբ յուր նե րից փո խանց ված տե ղե կութ յուն նե րը և  այլ՝ XIX 
դա րա վեր ջին անգ րա գետ մի ջա վայ րում տա րած վող է պի կա կան պա
տու մը: Մ յուս կող մից, « Ռոս տամ  Զալ» վե պի հիմ նա կան մո տիվ ներն ու 
գե ղար վես տա կան այլ մի ջոց ներ հստա կո րեն տար բեր վում են  Ֆիր դու
սու « Շահ նա մեից» և  շատ ա վե լի մոտ են հայ կա կան վի պա կան ա վան
դույ թին, մաս նա վո րա պես՝ « Սաս նա ծռեր» է պո սին:   Սա է պատ ճա ռը,  
որ այս վե պի գրե թե բո լոր ու սում նա սի րող նե րը մեծ ու շադ րութ յուն են 
դարձ նում մեր ազ գա յին է պո սի հետ հա մե մա տութ յա նը: Այս դեպ քում 
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հիմ նա կան խնդիր է դառ նում փո խա ռութ յան ուղ ղութ յու նը. « Ռոս տամ 
 Զալն» ազդ վել է « Սաս նա ծռե րի՞ց», թե՞ ընդ հա կա ռա կը:

Այս պես, Բ. Խա լաթ յան ցը՝ հիմն վե լով իր գրա ռած տար բե րակ նե
րում առ կա մեր է պո սի ա նուն նե րի, մո տիվ նե րի վրա, ա ռաջ է քա
շում այն տե սա կե տը, որ պարս կա կան վե պի մեծ ազ դե ցութ յամբ 
պար սից դյու ցա զուն նե րը, սիր վել են «կազ մե լով մի ցեղ նո րա ազ գա
յին հե րոս նե րի հետ միա սին»1: Այ սինքն՝ վի պա սաց նե րը միաց րել են  
տար բեր է պոս նե րը, հե րոս նե րին դրել ազ գակ ցա կան կա պե րի մեջ: 
Այս տե սա կետն ի հար կե տրա մա բա նա կան է և  ըն դու նե լի, սա կայն 
շա րու նա կութ յան մեջ ու սում նա սի րո ղը նշում է՝ «Ա ռաջ տա նե լով հա
մե մա տու թիւ նը, կ՛ տես նենք, որ հայ դիւ ցազ նե րի վե րայ դրոշմ ւել են 
պար սից փահ լե ւան նե րի յատ կու թիւ ններն, եւ նախ եւ ա ռաջ Մ հե րի 
նկատ մամբ, ո րի անձ նա ւո րու թիւնն եւ հե րո սա գոր ծու թիւ ններն մօտ 
յի շեց նում են  Բուր զէին»2: Որ պես օ րի նակ Բ. Խա լաթ յան ցը բե րում է մի 
շարք նմա նա տիպ մո տիվ ներ (հան դի պում պա ռա վի հետ, քա ղաք նե
րի ա վի րում, հո րի մեջ մնալ, թշնա մուն կի սել, որ սոր դութ յուն և  այլն), 
ո րոնք ի րա կա նում ընդ հա նուր է պի կա կան բնույթ ու նեն և  հան դի պում 
են ոչ միայն մեր է պո սի տար բեր հե րոս նե րի հետ կապ ված, այլև ա մե
նա տար բեր բա նա վոր ու միջ նա դար յան գրա կան ա վան դույթ նե րում: 
 Նույն տե ղում ու սում նա սի րո ղը հի շում է նաև բա բե լո նա կան Իշ տա րի 
ու Իզ դու բա րի ա ռաս պե լը, այս դեպ քում էլ ընդգ ծե լով նաև այդ հնա
գույն բնագ րի ազ դե ցութ յու նը: Ի հար կե, ու սում նա սի րո ղի այս դա տո
ղութ յուն նե րը պայ մա նա վոր ված են բա նա գի տա կան գե րիշ խող մե թո
դով, հայ վի պա կան ա վան դույ թի ու սում նա սի րութ յան մա կար դա կով, 
նաև ա վե լի ու սում նա սիր ված ու հին հա մար վող մի ջա գետք յան ու 
պարս կա կան ա ռաս պե լա բա նութ յան հայտ նիութ յամբ: Ազ դե ցութ յան 
ու փո խա ռութ յուն նե րի հար ցե րը մինչ օրս էլ լայ նո րեն քննարկ վում են 
հայ բա նա գի տութ յան մեջ՝ կապ ված մեր վի պա կան այլ ստեղ ծա գոր
ծութ յուն նե րի, մաս նա վո րա պես՝ « Սաս նա ծռե րի» հետ: 

 Ծայ րա հե ղութ յուն նե րի մեջ չընկ նե լու հա մար անհ րա ժեշտ է հաս
կա նալ ու տար բե րա կել կրկնվող ընդ հա նուր, նման, բայց գու ցե մե կը 
մյու սից ան կախ ստեղծ ված սյու ժե ներն ու մո տիվ նե րը և  ամ բող ջա
կան ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը:  Նույ նիսկ այն դեպ քում, երբ այս կամ 
այն հե րո սի ա նունն ու մո տիվ նե րը կրկնվում են, պետք է հաշ վի առ

1 Բ. Խալաթեանց, նշվ. ուսումն., էջ 10:
2 Նույն տեղում:
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նել, որ բա նահ յու սա կան է պի կա կան մեծ ծա վա լի ստեղ ծա գոր ծութ
յուն նե րը ձևա վոր վում են ա մե նա տար բեր մի ջոց նե րով ա ռա ջին հեր
թին տե ղա յին է պի կա կան ա վան դույ թի մե խա նիզմ նե րով ու գե ղար
վես տա կան մի ջոց նե րի «շտե մա րան նե րի» օգ տա գործ մամբ։ Այ սինքն՝ 
ե թե ինչոր ժա մա նակ « Ռոս տամ  Զա լը» կապ է ու նե ցել պարս կա կան 
վի պա կան ա վան դույ թի կամ « Շահ նա մեի» հետ, ա պա գրառ ման ժա
մա նակ հայ կա կան վի պա կան ա վան դութ յան հետ փո խազ դե ցութ
յուն նե րի արդ յուն քում  այն այն քան փո փոխ ված ու տե ղայ նաց ված է 
ե ղել, որ դժվար է փո խա ռութ յուն հա մա րել: 

 Հայի րա նա կան վե պի նյու թի ան բա վա րա րութ յու նը թերևս թույլ 
չի տվել Բ. Խա լաթ յան ցին ա վե լի խորն ու ընդգր կուն ու սում նա սի րութ
յուն կա տա րե լու, քա նի որ նա ա վե լի շատ կանգ է առ նում պարս կա
կան ա ռաս պել նե րի ստեղծ ման, ա պա նաև  Ֆիր դու սու « Շահ նա մեի» 
կազ մութ յան պատ մա կանմշա կու թա յին հա մա տեքս տի ներ կա յաց
ման վրա, քան գրառ ված պա տում նե րի ու սում նա սի րութ յան:

 Գա րե գին  Հով սեփ յա նը, շա րու նա կե լով պար սից և  հայ հե րոս նե
րի «ազ գակ ցութ յան» թե ման, են թադ րում է, որ այն «հնութ յան կնիք 
է կրում»1: Ու սում նա սի րո ղը՝ խո սե լով  Խա լաթ յան ցի գրա ռած պա
տում նե րի մա սին, եզ րա կաց նում է, որ «պար սից վէ պի հե րոս նե րը 
հա յա ցած են և  ազ գակ ցա կան նեղ կա պե րով միա ցած մեր ազ գա
յին վէ պի հե րոս նե րի հետ», ա պա բե րե լով ռուս գրա կա նութ յան մեջ 
« Շահ նա մեից» ազ դե ցութ յան օ րի նակ ներ, եզ րա կաց նում՝ «Այս պի սի 
մի փո խա ռութ յուն է  Շահ Նա մէից  նաև մեր գրի ա ռած  Ռոս տամ 
Զա լը»2:  Ու սում նա սի րո ղը դժվա րա նում է հստակ ներ կա յաց նել փո
խանց ման ըն թաց քը, են թադ րում, որ գու ցե հա յե րը քրդե րից են լսել և 
 յու րաց րել. «Ինչ պէս և  ի ցէ, ժո ղո վուր դը իւ րաց նե լով  Շահ Նա մէի ո րոշ 
մա սե րի բո վան դա կու թիւնն, ինքն է հիւ սել, մի նոր վէպ է կազ մել»3, 
սա կայն սա չի կա րե լի ա սել « Ռոս տամ  Զա լի» այն հատ ված նե րի մա
սին, ո րոնք հստա կո րեն տար բեր վում են « Շահ նա մեից»: Ըստ այդմ էլ՝ 
փո խա ռութ յունն ըստ հա յա գե տի կա տար վել է «միայն էա կան, բուն 
վի պա կան մա սե րով, յա ճախ աղբ յու րի պատ մած քից տար բեր կազ
մու թեամբ, հա յեացք նե րով և  շա րա յա րու թեամբ»4:

1 Գ. վարդ. Յովսեփեան, Ռուստամ Զալ ժողովրդական վէպ, Ազգագրական 
հանդես, էջ 6:

2 Նույն տեղում, էջ 78:
3 Նույն տեղում, էջ 9:
4 Նույն տեղում:
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Այ սինքն՝ ի տար բե րութ յուն Բ.  Խա լաթ յան ցի, Գ.  Հով սեփ յա նը տար
բե րա կում է վի պա կան ա ռան ձին մո տիվ ներն ու բնագ րի հե տա գա 
բա նա վոր շրջա նա ռութ յան ու տե ղա կան ա վան դութ յան հետ փո խազ
դե ցութ յամբ ա ռա ջա ցած տար բե րակ նե րը: 

Ու սում նա սի րո ղը հրա վի րում է ըն թեր ցո ղի ու շադ րութ յունն այն 
կար ևոր խնդրին, որ  Ֆիր դու սու գոր ծը որ քան էլ հիմն ված լի նի բա նա
հյու սա կան նյու թի վրա, գրա կան ստեղ ծա գոր ծութ յուն է, հս տա կո րեն 
տար բեր վում է թե՛ իր բա նահ յու սա կան նա խա տի պե րից և  թե՛ հե տա
գա շրջա նի վե րա պա տումտար բե րակ նե րից: Ըստ այդմ էլ՝ « Ռոս տամ 
 Զա լը» կա րե լի է հա մա րել ընդ հա նուր առ մամբ ինք նու րույն, ժո ղովր
դի կող մից  իր «հո գու պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան չա փե րով» 
յու րաց ված ստեղ ծա գոր ծութ յուն. « Հայ ժո ղովր դի եր ևա կա յու թիւնն ու 
ստեղ ծա գոր ծող հո գին  իւր դրոշմն է կնքել ծա գու մով օ տար այս վէ պի 
վե րայ. նա ստեղ ծել է այն կեն դա նի, հա կիրճ, բայց զօ րա ւոր ար տա
յայ տու թիւ ննե րով վի պա կան լե զուն, որ հրճո ւանք կա րող է պատ ճա
ռել…  Լե զո ւի կեն դա նու թեան, պատ կե րա ւոր ար տա յայ տու թիւն նե րի, 
բուն վի պա կան նկա րագ րու թիւն նե րի և  ժո ղովր դա կան հա յեացք նե րի 
ար տա յայ տու թեան կող մից մեր ազ գա յին բա նա հիւ սու թեան գե ղե
ցիկ ստեղ ծա գոր ծու թիւն նե րից մէ կը պի տի հա մա րել այս վէ պը, թէև 
կմախքն օ տա րինն է»1, եզ րա կաց նում է ու սում նա սի րո ղը:

Ամ բող ջաց նե լով վե րոգր յա լը, կա րող ենք ա սել, որ հայի րա նա կան 
կամ հայքրդա կան այս վե պը ե թե նույ նիսկ ըն դու նում ենք որ պես փո
խա ռութ յուն, այդ փո խա ռութ յու նը չի վե րա բե րում բո լոր մեզ հա սած 
տար բե րակ նե րին, չի վե րա բե րում բո լոր հատ ված նե րին:  Ըստ մեզ,  
ամ բող ջութ յան մեջ՝ հաշ վի առ նե լով վե պի տա րած վա ծութ յու նը, վի
պա սաց նե րի ու մի ջա վայ րի վե րա բեր մուն քը, կա րող ենք այն ինք նու
րույն ստեղ ծա գոր ծութ յուն հա մա րել՝ ստեղծ ված հայ կա կան վի պա
կան ա վան դութ յան գե ղար վես տա կան մի ջոց նե րով ու մե խա նիզմ նե
րով: Այս պա րա գա յում հստակ չէ՝ հա յե՞րն են քրդե րից վերց րել, թե՞ 
քրդե րը հա յե րից, քա նի որ այդ փո խա ռութ յուն նե րը կա րող էին ե ղած 
լի նել քրդե րի Արևմտ յան  Հա յաս տա նում հաս տա տու մից շատ ա վե լի 
վաղ՝ կա տար ված ինչ պես գրա վոր, այն պես էլ բա նա վոր ճա նա պար
հով: 

 Գա րե գին  Հով սեփ յա նի այս սթափ ու գի տա կա նո րեն հիմ նա վոր 
տե սա կե տը գե րիշ խում է հե տա գա ու սում նա սի րութ յուն նե րում ու 

1 Նույն տեղում, էջ 10:
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անդ րա դարձ նե րում, մաս նա վո րա պես՝ խորհր դա յին շրջա նում, երբ  
« Ռոս տամ  Զա լի» նկատ մամբ ո րո շա կի հե տաքրք րութ յուն է ա ռա ջա
նում 1934 թվա կա նին՝ կապ ված  Ֆիր դու սու ծննդյան 1000ամ յա կի 
տո նա կա տա րութ յուն նե րի հետ: Եր ևա նում հրա տա րակ վում է ի րան
ցի մեծ բա նաս տեղ ծին նվիր ված գի տա կան ու սում նա սի րութ յուն նե րի 
ժո ղո վա ծու:  Մեր ու սում նա սի րութ յան տե սանկ յու նից կար ևոր են այս 
ժո ղո վա ծո ւում ընդգրկ ված Կ.  Մե լիքՕ հան ջան յա նի « Ֆիր դու սին և 
Ի րա նի վի պա կան մո տիվ նե րը  Շահ նա մեում ու  հայ մա տե նագ րութ
յան մեջ»1 ծա վա լուն ու սում նա սի րութ յունն ու ժո ղո վա ծո ւում նե րառ
ված` Ա. Բար սեղ յա նի գրա ռած « Ռոս տամ Զալ» պա տու մի աոա ջա
բանն ու բա ռա րա նը2:  

Իր ու սում նա սի րութ յան մեջ վաս տա կա շատ հա յա գե տը ման րա
մասն քննում է  Ֆիր դու սու կյան քի ու ստեղ ծա գոր ծութ յան ժա մա նա
կը, Ի րա նի հա սա րա կա կանտնտե սա կանքա ղա քա կան պայ ման
նե րը, « Շահ նա մեի» գրա վոր աղբ յուր ներն ու դրանց հնա րա վոր ար
ձա գանք նե րը հայ մա տե նագ րութ յան մեջ: Ամ բող ջաց նե լով նա խորդ  
ու սում նա սի րութ յուն նե րի արդ յունք նե րը՝ Կ. Մե լիքՕ հան ջան յա նը 
ման րա մասն քննում է պարս կա կան վի պա կան ու ա ռաս պե լա կան 
մո տիվ նե րի ի րա ցում նե րը Ա գա թան գե ղո սի,  Մով սես  Խո րե նա ցու և 
 Փավս տոս  Բու զան դի պատ մութ յուն նե րում, ինչ պես նաև անդ րա դառ
նում « Շահ նա մեի» ար վես տի ո րոշ հար ցե րի: Ար ծարծ վող թե մա նե
րից մեզ հա մար կար ևոր են հատ կա պես հայ մա տե նագ րութ յան մեջ 
« Շահ նա մեի»  գրա վոր աղբ յուր նե րի ի րաց վող  մո տիվ նե րը, քա նի որ 
դրանք հե տա գա յում հայ պատ միչ նե րի գոր ծե րից կա րող էին անց նել 
բա նա վոր ա վան դութ յուն: Կ. Մե լիքՕ հան ջան յա նը հատ կա պես կանգ 
է առ նում « Շահ նա մեի» հիմ նա կան աղբ յուր նե րի ՝ « Կար նա մակ» և 
« Յատ կա րի  Զա րի րան» ժո ղո վա ծու նե րի մո տիվ նե րի քննութ յան վրա: 
Ըստ ու սում նա սի րո ղի, այս ժո ղո վա ծու նե րից շատ մո տիվ ներ գրա
վոր և  բա նա վոր ճա նա պարհ նե րով ներ մուծ վել են մեր պատ միչ նե րի 
եր կեր կամ նրանց բա նահ յու սա կան աղբ յուր ներ: Ընդ ո րում, դրանց 
մի մասն ընդ հա նուր թա փա ռիկ մո տիվ ներ են, մյու սը՝ խա ռը3:  Կ.  Մե
լիքՕ հանջան յա նը ի րա նա կան մո տիվ նե րի զու գա հեռ ներ գտնում է 

1 Կ.Մելիք-Օհանջանյան, «Ֆիրդուսին և Իրանի վիպական մոտիվները 
Շահնամեում ու  հայ մատենագրության մեջ», Ֆիրդուսի. բանաստեղծի ծննդյան 
1000ամյակին նվիրված ժողովածու, Երևան, 1934, էջ 1116։

2 Նույն տեղում էջ 159166: Բառարան, էջ 223230:
3 Նույն տեղում, էջ 51:
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Ա գա թան գե ղո սի,  Մով սես  Խո րե նա ցու,  Փավս տոս  Բու զան դի պատ
մութ յուն նե րի վի պա կան հատ ված նե րում և  մեր նոր վե պում՝ « Սաս
նա ծռե րում»: Օ րի նակ՝  Ա գա թան գե ղո սի ներ կա յաց րած  Խոս րո վի ու 
Ա նա կի բա խումն ու նրանց զա վակ նե րի ճա կա տա գի րը, ո րը հա մար
վում է « Պար սից պա տե րազմ» ա վան դա վե պի սկիզ բը և  ներ կա յաց
վում Ա գա թան գե ղո սի հու նա րեն բնագ րի սկզբում, հա մե մա տե լի է 
« Կար նա մա կի» ու  Ֆիր դու սու «Ար տա շի րի ու Ար տա վա նի»,  Կա րեն
յան  Պահ լա վի և  այլ զրույց նե րի հետ: Ո րոշ մի ջա դե պե րով նաև  Դավ թի 
ու  Մե լի քի հա րա բե րութ յուն նե րի մո տիվ նե րի հետ:  Նաև հա մե մա տե լի 
են Ար տա շի րի կռի վը և  Սա նա սա րի կռի վը վի շա պի դեմ, պարս կա
կան հե րոս նե րի ա մուս նութ յուն նե րը և  Սա սուն ցի  Դավ թի հետ կապ
ված հա մա պա տաս խան մո տիվ նե րը: Ա ռանձ նաց վում է նաև  Դավ թի՝ 
 Մե լի քի ար քու նի քում անց կաց ված շրջա նի նմա նութ յու նը Ար տա շի րի 
վե պի նմա նօ րի նակ մո տիվ նե րի հետ և  այլն: 

Կ.  Մե լիքՕ հան ջան յա նը այս մո տիվ նե րը հա մա րում է հայի րա նա
կան դա րա վոր մշա կու թա յին շփում նե րի ար տա հայ տութ յուն, ին չով էլ 
միա ժա մա նակ բա ցատ րում է, թե ին չով են « Ռոս տամ  Զա լի» մո տիվ
նե րը տար բեր վում  Ֆիր դու սու « Շահ նա մեի» մո տի վա շա րից. «Ի րա նի 
ա ռաս պե լա կան ու վի պա կան մո տիվ նե րի մի խո շոր մասն էլ  Ֆիր դու
սուց, ան գամ « Կար նա մա կից» շատ ա ռաջ բա նա վոր ճա նա պար հով 
մուտք են գոր ծել  Հա յաս տան, ըն դու նե լութ յուն գտել հա յե րի, սկզբում 
գլխա վո րա պես ազն վա կան դա սի, ա պա և  վեպ ու ա ռաս պե լով, 
զրույց ու հե քիա թով  եր կար դա րեր սնվող գյու ղա ցիութ յան կող մից, 
սիր վել, հա րա զա տա ցել և  միա ցել հայ կա կան վե պե րին ու վե րած վել 
նոր ո րա կի:  Վեպն այս պի սի մի կեն դա նի ստեղ ծա գոր ծա կան պրո ցես 
ապ րե լով՝ կա տա րե լա պես ազ գայ նա ցել է: Դժ վար է ա սել, թե ո՛ր մո
տիվն է ի րա նա կան կամ ո ՛րը՝ զուտ հայ կա կան: Այս դեպ քում կա րող 
է խոսք լի նել միայն նրանց նմա նութ յուն նե րի ու զու գա հեռ նե րի մա
սին»1, իրա վա ցիո րեն եզ րա կաց նում է Կ.  Մե լիքՕ հան ջան յա նը: 

« Ռոս տամ  Զալ» վե պի ու սում նա սի րութ յան տե սանկ յու նից այս 
քննութ յու նը կար ևոր է, քա նի որ, ինչ պես տե սանք, XIXXX դա րե րի հայ 
վի պա սաց նե րը եր կու վե պերն էլ ի մա ցել են և  մո տիվ նե րի նմա նութ
յուն նե րը կա րող էին գալ ոչ միայն ա վե լի ուշ՝ քրդե րի հետ շփում նե
րից, այլ նաև շատ ա վե լի վաղ՝ գրա վոր աղբ յուր նե րից (« Կար նա մակ», 
« Յատ կա րի  Զա րի րան» և  այլն) մտնել հայ պատ միչ նե րի եր կեր,  նաև 

1 Նույն տեղում, էջ 79:
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բա նա վոր ա վան դույթ և  այդ պես հա րատ ևել մինչև XIX դա րի վերջ: 
Այս դեպ քում հա վա նա կան է թվում « Ռոս տամ  Զա լի» ամ բող ջա կան 
կամ ա ռան ձին մո տիվ նե րի փո խան ցու մը՝ հայ ա վան դույ թից ՝ քրդա
կա նին: 

Այս ա ռու մով Կ.  Մե լիքՕ հանջան յա նի տե սա կե տը հա վա սա րա
կշիռ է:  Նա նկա տում է, որ քրդերն ու հա յե րը հա վա սա րա պես օգտ վել 
են միմ յանց վի պա կան ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րից. hայ վի պա սա ցը 
«որ դեգ րում է պա պե րից ժա ռան գութ յուն ստա ցած Ի րա նի վի պաշ
խար հի մո տիվ նե րը, քուրդ մաս սա յի մի ջո ցով թար մաց նում ու լրաց
նում է Ի րա նի և քր դե րի վե պերն ու ա ռաս պել ներն նո րա նոր է պի զոդ
նե րով և  կոն տի մի նա ցիա յի կար գով՝ փո խառ նում ու վե րամ շա կում 
է հայ հին ու նոր ժո ղովր դա կան վե պերն ու ա ռաս պել նե րը»1: Իսկ 
քրդերն էլ ի րենց հեր թին յու րաց րել են « Սաս նա ծռե րը» և  Սա սուն ցի 
 Դավ թին քուրդ են հա մա րում. « Քուրդ վեր սիա յում էլ տե ղի է ու նե նում 
նույն տե ղայ նաց ման ու ազ գայ նաց ման պրո ցե սը»:2  

Ար դեն « Ֆիր դու սի» ժո ղո վա ծո ւում հրա տա րակ վող պա տու մի 
ա ռա ջա բա նում հա յա գե տը ի թիվս վե րոգր յա լի ա ռանձ նաց նում է 
« Ռոս տամ  Զա լի» ու « Շահ նա մեի» ևս  մեկ տար բե րութ յուն. հայ կա կան 
ա վան դութ յու նը սնվել է ոչ միայն  Ֆիր դու սուց ա ռաջ ե ղած աղբ յուր
նե րից, այլ նաև հե տո:  Մաս նա վո րա պես, XIXII դա րե րում կազմ ված 
« Բար զու Նա մե» և « Ֆիր մորզ Նա մե» պոեմ նե րից: Այս տեղ հատ կա
պես  նման են հե րոս նե րի ա նուն նե րը, պատ մա կան հա մա տեքս տը՝ 
Ի րա նի և  Թու րա նի հա կա մար տութ յու նը3:  Սա վե րա բե րում է ի մաս
նա վո րի  Զոհ րա բի որ դի  Բուր զիի մա սին պատ մող պա տում նե րին ու 
հատ ված նե րին:

Այս ա մե նով հան դերձ, ի մա նա լով պարս կա կան վի պա կան ա վան
դույ թի ու « Շահ նա մեի» ընդ հան րութ յուն ներն ու տար բե րութ յուն նե
րը, ինչ պես և « Սաս նա ծռե րի» դեպ քում է, ան պա տաս խան է մնում 
գլխա վոր հար ցը. ե՞րբ է կազ մա վոր վել վե պը: Ա ռան ձին ընդ հա նուր 
մո տիվ նե րը, գե ղար վես տա կան ար տա հայ տութ յան նման մի ջոց նե
րը, սա կայն, չեն նույ նա նում ամ բող ջա կան վե պի հետ: Ե թե « Ռոս տամ 
 Զա լը», այ դու հան դերձ, ինք նու րույն ստեղ ծա գոր ծութ յուն է, այն պետք 
է իր ձևա վոր ման կամ կազ մա վոր ման ինչոր շրջան ու նե նա: Այս հար

1 Նույն տեղում, էջ 114:
2 Նույն տեղում էջ 116:
3 Նույն տեղում, էջ 162:
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ցին շատ դժվար է պա տաս խա նել և  վեր ևում ներ կա յաց ված ու սում
նա սի րութ յուն նե րում մենք այդ պա տաս խա նը չենք գտնում, քա նի որ, 
ինչ պես տե սանք « Ռոս տամ  Զալ» վե պի՝ որ պես ա ռան ձին ինք նու րույն 
ստեղ ծա գոր ծութ յան մա սին, մինչ XIX դա րա վերջ ոչ մի վկա յութ յուն 
չու նենք: Ե ղած փաս տե րը միայն վե րա բե րում են ա ռան ձին մո տիվ նե
րի կի րա ռութ յուն նե րին, կեր պար նե րի ու « Շահ նա մեի» հի շա տա կութ
յուն նե րին: 

 Հայի րա նա կան վե պի ձևա վոր ման ժա մա նա կաշր ջա նի մա սին 
տե սա կետ է հայտ նում ու սում նա սի րող Ավ.  Շահ սու վար յանն իր՝ « Շահ
նա մեի հայ կա կան աղբ յուր նե րը» գրքում: Ըստ Ավ.  Շահ սու վար յա նի, 
« Ռոս տամ  Զա լը» ստեղծ վել է  Հա յաս տա նում սել ջուկթուր քե րի ար շա
վանք նե րի շրջա նում ՝ XI  դա րի 2րդ  կե սին: Ու սում նա սի րո ղը, ցա վոք, 
փաս տեր չի բե րում, իսկ այս տե սա կե տի միակ հիմ նա վո րումն այն է, 
որ «գա ղա փա րա կան այդ սուր պայ քա րում նվաճ ված ժո ղո վուրդ ներն 
ա մե նից շատ ոգ ևոր վում են ի րա նա կան հե րոս  Ռոս տա մով, ո րը ըստ 
ի րա նա կան է պո սի, ա ռա ջինն ար ևել քում իր սուրն  է  բարձ րաց րել 
թուրքսել ջուկ ցե ղե րի դեմ»1:  Սա ի հար կե բա վա րար չէ հայի րա նա
կան վե պի ձևա վոր ման ժա մա նա կը ճշգրտե լու հա մար:

« Ռոս տամ  Զա լի» հետ կապ ված ո րոշ հար ցե րի անդ րա դար ձել է 
նաև  Սար գիս  Հա րութ յուն յա նը՝ 1990ա կան թվա կան նե րի սկզբին 
«Ի րան Նա մե» հան դե սում հրա պա րակ ված ի րա նա կան բա նա վոր 
ա վան դութ յան, հոգ ևոր մշա կույ թի հայ միջ նա դար յան գրա կա նութ յան 
ու բա նահ յու սութ յան մեջ ար տա ցո լում նե րին նվիր ված հոդ վա ծա շա
րում2:  Մաս նա վո րա պես հոդ վա ծա շա րի ամ փո փիչ` 6րդ  մա սում, Ս. 
 Հա րութ յուն յա նը՝ խո սե լով XIIIXIV դա րե րի բա նաս տեղծ  Կոս տան դին 
Երզն կա ցու մի վկա յութ յան մա սին, առ այն, որ  Հա յաս տա նում «ձայ
նով է աս վել» « Շահ նա մեն», նշում է, որ X դա րից հե տո ժո ղովր դա կան 
վի պա սան նե րի մի ջո ցով այն ներ թա փան ցել է  Հա յաս տան, իսկ XIIIXIV 
դա րե րում լայ նո րեն տա րած վել:  Սա կայն բուն « Ռոս տամ  Զալն», ըստ 
վաս տա կա շատ բա նա գե տի, ձևա վոր վել է թերևս XII դա րում`  Ֆիր
դու սու պոե մի նմա նութ յամբ ստեղծ ված, բայց նրա նից տար բեր վող 
« Բար զու նա մէ» պոե մի հիմ քի վրա. «Ա վե լին, ո րոշ վի պա կան մո տիվ
ներ ու դյու ցազ նա կան կեր պար ներ շատ վաղն ջա կան են և  հան գում 

1 Ավ. Շահսուվարյան, Շահնամեն և հայկական աղբյուրները, Երևան, 1967,  էջ 
166:

2 Տե՛ս «ԻրանՆամԷ» հանդես, թիվ 17, Երևան, 1993 թ.:
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են ան գամ հնդի րա նա կան ա կունք նե րին: Իսկ ամ բող ջութ յամբ վե րա
ռած՝ հայ ի րա նա կան այդ վե պը հայ կա կան մի ջա վայ րում են թարկ վել 
է ա զատ վե րամ շակ ման ժո ղովր դա կան բա նահ յու սութ յան պարզ ու 
ան պա ճույճ հնարք նե րով, ո րոնք հե ռու են  Ֆիր դու սու կամ « Բար զու 
նա մէի» գրա կան ե ղա նակ նե րից ու հատ կա նիշ նե րից»1:

Ըստ այդմ էլ՝ « Ռոս տամ  Զա լի» վերջ նա կան ձևա վոր ման որ ևէ 
հստակ ժա մա նա կաշ ջան ա ռայժմ չենք կա րող նշել, քա նի որ կեն դա
նի վի պա կան ա վան դութ յան տա րեր քը, է պոս նե րի ձևա վոր ման աղբ
յուր նե րի ու մե խա նիզմ նե րի բազ մա զա նութ յու նը այդ պի սի ճշգրտութ
յան հնա րա վո րութ յուն չեն տա լիս:  Հաշ վի առ նե լով այս վե պի՝ վեր ևում 
բեր ված հիմ նա կան աղբ յուր նե րը, մեր միջ նա դար յան գրա կա նութ յան 
մեջ ար ձա նագր ված տվյալ նե րը, կա րող ենք միայն ա սել, որ իր հիմ
նա կան մո տի վա շա րով այն  Հա յաս տան է ներ թա փան ցել XIXII դա րե
րում, ո րո շա կիո րեն տե ղայ նա ցել XIV դա րից հե տո և  մեծ զար գա ցում 
ապ րել XVIIIXIX դա րե րում: 

Դ․ « Ռոս տամ  Զա լի» ժան րա յին յու րա հատ կութ յուն նե րը
 Ժան րա յին ի՞նչ նկա րա գիր ու նի « Ռոս տամ  Զա լը», կա րո՞ղ ենք այն 

է պոս հա մա րել, գու ցե վի պա կան բա նահ յու սութ յան մեկ ա՞յլ ժանր է, 
ո՞ր տի պի և  ո՞ր է պոս նե րը պետք է ընտ րենք որ պես հա մե մա տութ յան 
եզր՝ պարս կա կան, հայ կա կան, թուր քա լե զու ժո ղո վուրդ նե րի, գրա
կա՞ն, թե՞ բա նա վոր փո խանց ված: 

 Հար ցե րի ոչ ամ բող ջա կան այս շրջա նա կի քննար կու մը առնչ վում 
է ո րո շա կի դժվա րութ յուն նե րի հետ, քա նի որ « Ռոս տամ  Զա լի» պահ
պան ված ու մեզ հա սած տար բե րակ ներն ի րենց կեր պա րա յին ու մո
տի վա յին, թե մա տիկգա ղա փա րա կան  բազ մա զա նութ յամբ, լեզ վաո
ճա կան տար բե րութ յուն նե րով, հա ճախ դրվա գայ նութ յամբ, դժվա
րաց նում են դրանց քննութ յու նը մեկ ժան րի չա փո րո շիչ նե րի հա մա
պա տաս խա նութ յամբ: Ինչ պես տե սանք, « Ռոս տամ  Զա լի» նա խորդ 
ու սում նա սի րող նե րը այն ան վե րա պա հո րեն ան վա նել են «վեպ», 
այ սինքն՝ է պոս, սա կայն ո րո շա կի ժան րա յին քննութ յուն չի կա տար
վել:  Մենք կլրաց նենք այդ բա ցը` ա ռանձ նաց նե լով հե րո սա կան է պո սի 
ժան րին բնո րոշ ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը և գե ղար վես տա կան այլ 
յու րա հատ կութ յուն ներ: 

1 Ս. Հարությունյան, Իրանական հոգևոր մշակույթի արտացոլումները հայ հին 
ավանդության մեջ, «ԻրանՆամէ» հանդես, թիվ 7, Երևան,1993, էջ 5:
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ա)  Պատ մա կա նութ յուն և  ազ գա յին նկա րա գիր
Ինչ պես տե սանք, « Ռոս տամ  Զա լի» մեզ հա սած տար բե րակ նե

րը գրե թե զուրկ են ազ գա յինպատ մա կան նկա րագ րից, փոք րա թիվ 
բա ցա ռութ յուն նե րով կապ ված չեն այն ներ կա յաց նող վի պա սա ցի և  
ունկնդ րի աշ խար հագ րա կան մի ջա վայ րի հետ:  Քիչ են նաև ազ գա
գրա կան ի րո ղութ յուն նե րի ու կեն ցա ղի պատ կեր նե րը: Այս մա սին 
գրում է դեռևս  Գա րե գին  Հով սեփ յա նը. «…այս տեղ չեն ար տա հայտ
ված ոչ հայ ժո ղովր դի կրօ նա կանդի ցա բա նա կան գա ղա փար նե րը 
և  ոչ սո րա հիմք են կազ մել նո րա ան ցեալ կեան քը յե ղաշր ջող պատ
մա կան դէպ քե րը:  Նույ նիսկ հե րոս նե րը դեռ չեն հա յա ցած…»1:  Սա
կայն նույն ու սում նա սի րութ յան մեջ հե ղի նա կը նաև պնդում է, որ 
ժո ղո վուրդն այն յու րաց րել է. « Հայ ժո ղո վուր դի եր ևա կա յու թիւնն ու 
ստեղ ծա գոր ծող հո գին իւր դրոշմն է կնքել ծա գու մով օ տար այս վէ պի 
վե րայ․․․»2։ Այ սինքն՝ կա րող ենք են թադ րել, որ այս վե պը յու րաց վել է 
գե ղար վես տա կան ա ռու մով, դար ձել բա նա վոր ա վան դույ թի մաս, սա
կայն ա ռանց է պոս նե րին կամ ա վան դա վե պե րին բնո րոշ պատ մա կա
նաց ման ու տե ղայ նաց ման։ 

 Հա մե նայն  դեպս, « Ռոս տամ  Զա լի» մեզ հա սած պա տում նե րը 
փաս տում են տե ղա յին, կեն ցա ղա յին, պատ մա կան ա ռան ձնա հատ
կութ յուն նե րից ո րո շա կի վե րա ցարկ վա ծութ յուն, ինչն էլ ճա նա պարհ 
է բա ցում վի պա կան մեկ այլ ժան րի՝ հե քիա թի առջև:  Պա տում նե րը 
հակ վում են դե պի հե քիա թա յին մո տիվ ներն ու կեր պար նե րը:  Դի պա
շա րի ա ռանց քում ըն կած Ի րա նի ու  Թու րա նի բախ ման թե ման հայ
կա կան մի ջա վայ րում զրկված լի նե լով ազ գա յին հիմ քից՝ հիմ նա կա
նում ձևա կան բնույթ ու նի և  գե րիշ խում են վի պա կան ընդ հա նուր, 
շատ հա ճախ հե քիա թա յին մո տիվ նե րը:  

բ)  Հե րո սա կա նութ յուն
 Դա սա կան է պո սի ժան րա յին հիմ նա կան հատ կա նի շը հե րո սա

կա նութ յունն է, ո րը հա ճախ ձևա վոր վում է ընդ հա նուր կամ տե ղա յին 
հայ րե նա սի րա կան պա թո սի հի ման վրա։ « Ռոս տամ  Զա լում» ազ գա
յին ու պատ մա կան տե ղագ րութ յան բա ցա կա յութ յամբ, հե րո սա կա
նութ յու նը ընդ հան րա կան բնույթ ու նի: Այն հան գում է է պի կա կան 
գա ղա փա րա բա նութ յան  ընդ հա նուր սկզբունք նե րի։ Չ կա գա ղա փա

1 Գ. վարդ. Յովսէփեան, նշված.ուսումն., էջ 12, 22:
2 Նույն տեղում, 10։
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րա կան միաս նութ յուն, հե րոս նե րի ա րարք նե րը պայ մա նա վոր ված են 
կա՛մ անձ նա կան շա հե րով, կա՛մ ֆեո դա լա կան աս տի ճա նա կար գութ
յան պա հան ջով: 

 Վեր ջին բնու թագ րիչ նե րը բնո րոշ են է պի կա կան աշ խար հին: Այս 
ա ռու մով « Ռոս տամ  Զա լը»՝ իր հա մա պա տաս խան մո տիվ նե րով՝ թա
գա վո րի ու իշ խան նե րի ընդ հա րում, նե ղա ցա ծութ յուն, չմաս նակ ցութ
յուն կռիվ նե րին և  այլն,   նման է եվ րո պա կան է պոս նե րին, օ րի նակ 
իս պա նա կան « Սի դի եր գին»։  Սա կայն այս դեպ քում էլ բա ցա կա յում է 
հե րոս նե րի վար քը կար գա վո րող աս պե տա կան վար քա կա նո նը, ո րը 
բնո րոշ է եվ րո պա կան է պոս նե րին ու աս պե տա կան եր գե րին։  

Ո րոշ դեպ քե րում հե րոս նե րի ա րարք նե րը հիմ նա վոր ված չլի նե
լով հա մա պա տաս խան վար քա կա նո նով, նաև քրիս տո նեա կան աշ
խար հա յաց քին բնո րոշ բա րո յա կան նոր մե րով, օ րի նակ՝ մեր է պո սին 
բնո րոշ թշնա մու նկատ մամբ հան դուր ժո ղա կա նութ յուն, հա սա րակ 
ժո ղովր դի կամ աշ խա տան քի նկատ մամբ ո րո շա կի վե րա բեր մունք, 
վե րած վում են ա վա զա կութ յան ու ա վա րա ռութ յան, ու ղեկց վում պի
կա րո յա կան մո տիվ նե րի ի րա ցում նե րով:

գ)  Կա ռուց վածք և  կեր պար ներ
Ի տար բե րութ յուն « Սաս նա ծռեր» է պո սի տար բե րակ նե րի, որ

տեղ ըն դուն ված ու հա րա բե րա կա նո րեն կա յուն է կա ռուց ված քա յին 
14 ճյուղմաս հա մա կար գը, « Ռոս տամ  Զա լի» պա տում նե րի կա ռուց
ված քը բա վա կան տար բեր է, թույլ է միաս նութ յու նը ա ռան ձին հատ
ված նե րի միջև:  Թեև ո րոշ տար բե րակ նե րում կա րե լի է  հան դի պել 
հո րիցոր դի հա ջոր դա կա նութ յուն՝  Զալ Ռուս տամ Զոհ րաբ, սա կայն, 
ընդ հա նուր առ մամբ, այս ստեղ ծա գոր ծութ յու նը զուրկ է, օ րի նակ, 
« Սաս նա ծռեր» է պո սին բնո րոշ կուռ կա ռուց ված քից:  Կան ա ռան ձին 
հե րոս ներ, ո րոնց կյան քի հե րո սա կան մեկ դրվա գի շուրջ կա ռուց վում 
է պա տու մը:  Սամ,  Զալ,  Ռոս տոմ,  Ռոս տո մի որ դի Մ հեր կամ  Զոհ րաբ 
կամ  Ֆահ րա մազ,   Զոհ րա բի որ դի Բր զո,   Ռուս տա մի քրոջ որ դի  Բե
ժան,  Ռոս տո մի խորթ եղ բայր  Կի վի, վեր ջի նիս որ դի ներ՝  Բի ժանգ և 
 Բուր զի, վեր ջի նիս որ դի  Թեյ պուր,  Ռուս տա մի ե րա զա տես քույր  Բա նի, 
եղ բայր՝ Գ ևի:   Կան պա տում ներ Ի րա նի թա գա վո րի վե զիր ներ Գ յո ւի և 
Տ յու սի մա սին1։

Ո րոշ գրա ռող ներ, թերևս պա տում նե րի փաս տա ցի վի ճա կից ել
1 Բ.Խալաթեանց, նշվ. ուսումն., էջ 12:
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նե լով՝ դրանք բա ժա նել են թե մա տիկ հատ ված նե րի ու են թագ լուխ նե
րի: Օ րի նակ՝  Սար գիս  Հայ կու նու և  Բագ րատ  Խա լաթ յան ցի գրա ռած 
տար բե րակ նե րը ծա վա լուն են ու բա ժան ված են ա ռան ձին են թա
գլուխ նե րի, ո րոնք որ ևէ ամ բող ջա կան մի ջա դեպ  են ամ փո փում, ընդ 
ո րում՝ կապ ված ինչ պես նույն հե րո սի, այն պես էլ տար բեր հե րոս նե րի 
հետ: Ուշ շրջա նի պա տում նե րում այդ բա ժա նում ներն ար դեն չկան, 
պա տում ներն  ըն կալ վում ու ներ կա յաց վում են որ պես մեկ ամ բող
ջութ յուն: 

Ըստ  Բագ րատ  Խա լաթ յան ցի, հե րոս նե րի մա սին տար բեր զրույց
նե րը սկզբում ան ջատ են պատմ վել, հե տո ձուլ վել են, վե րած վել ամ
բող ջա կան վե պի, և  ժո ղո վուր դը բո լոր հե րոս նե րին  Ռոս տո մին ազ գա
կից է հա մա րում1: 

 Տար բեր են նաև վի պա սաց նե րի վկա յութ յուն նե րը վե պի կա ռուց
ված քի մա սին: Այս պես. վի պա սաց  Մե լիք Ան տոն յա նը վկա յում է, որ 
երկ րում` Ռշ տու նի քում, այն պատ մել են քրդերն ու հա յե րը և  բաղ կա
ցած է ե ղել 12 պատ մութ յու նից, ո րից ին քը միայն մեկն է հի շել: Այն 
կո չել են « Ռըս տըմ» կամ « Ռըս տը մի կո ռե  Զալ»:

Ընդ ո րում, տա րած ված է մի ջա դե պե րի կրկնութ յու նը՝ տար բեր 
հե րոս նե րի հետ  կապ ված: Այդ պես է մաս նա վո րա պես Բ.  Խա լաթ յան
ցի պա տու մում:  Փոխ վում են  Ռոս տո մի հա կա ռա կորդ փահլ ևան նե
րը, բայց մի ջա դեպն ամ բող ջութ յամբ նույնն է: Այս սկզբուն քը ստեղ
ծում է դի պա շա րի չհիմ նա վոր ված եր կա րաձգ ման տպա վո րութ յուն, 
թու լա նում է պա տու մի ու ժը, շատ դան դաղ է նա խա պատ րաստ վում 
գլխա վոր բա խումն ու յու րա յին հե րո սի հաղ թա նա կը:  Կա ռուց ված քա
յին տարտղն վա ծութ յունն ու ան կա յու նութ յու նը նպաս տում են հե քիա
թա յին մո տիվ նե րի ու ար տա հայտ չաձ ևե րի ներ թա փանց մա նը: 

Ընդ հան րա պես, է պի կա կան աշ խար հը բա վա կան խիտ է բնա
կեց ված, ի տար բե րութ յուն « Սաս նա ծռե րի»:  Կան նաև է պի կա կան 
ու հե քիա թա յին այլ տա րած ված կեր պար ներ ու ա րա րած ներ՝ խորհր
դա տու, օգ նա կան, վրի ժա ռու պա ռավ ներ ու ծե րու նի ներ, գրբաց ու 
ե րա զա տես կա նայք, դև պա ռավ ներ, դևեր, փահլ ևան ներ, եղ նիկ ներ, 
ա ղավ նի ներ, մեկ ձեռք ու նե ցող հե րոս՝  Չո փո յի Եկ դաստ,  Տայ րե  Սի
մա հավք,  Փո լատ դև և այլք:  Ի րաց վում են այս կեր պար նե րի հա մար 
բնու թագ րա կան է պի կա կան հի պեր մո տիվ ներ ու մո տիվ ներ:

1 Նույն տեղում, էջ 9:
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դ) Է պի կա կան մո տիվ ներ և « Սաս նա ծռեր»
« Ռոս տամ  Զա լի» պա տում նե րում, ինչ պես տե սանք, ի րաց վում են 

է պոս նե րին, նաև ժո ղովր դա կան հե քիաթ նե րին բնո րոշ բազ մա թիվ 
մո տիվ ներ: Օ րի նակ, յու րա յին հե րոս նե րի ընդ հա րում, կռիվմե նա
մարտ, զի նա վա ռութ յուն և  զեն քե րի նկա րագ րութ յուն, հե րո սի նե ղա
ցա ծութ յուն, որ դի նե րին ա պա րան ջան թող նել, որ սոր դութ յուն, հե րո
սը և  հար կա հան նե րը, խո սող, հե րո սին օգ նող ձի, հե րոս նե րի ա րագ 
հա սու նա ցում1, հոր ու որ դու կռիվ՝  Ռուս տամ և Մ հեր2, 40 գազ խո
րութ յամբ հո րեր, կնոջ մա զե րով հո րից դուրս գալ, ե րազ, ծո վից ձիեր 
գտնել, հե րոս նե րի շա տա կե րութ յուն, գու շա կութ յուն աստ ղե րով, կռիվ 
դևե րի հետ (սև, սպի տակ), ե րե խա նե րին վնա սե լու մո տիվ, դևը և  հե
րո սի մայ րը, Սև սար գնա լու ար գելք3, հե րոս նե րի ու ժի փոր ձութ յուն, 
ձիու ընտ րութ յուն4 և  այլն: 

Թ վարկ ված մո տիվ նե րից շա տե րը հան դի պում են նաև մեր  է պո
սում, սա կայն ա ռան ձին խումբ են կազ մում այն մո տիվ նե րը, ո րոնք 
ի րաց վում են միայն « Սաս նա ծռե րում»:  Օ րի նակ, ա տամ նե րը թշնա
մու ճա կա տին շա րե լը5, թշնա մու վրան նե րի քա նա կի չա փու մը երկն քի 
աստ ղե րով6, ձեռ քի ա փի մեջ ար յուն, հե րո սի ու ժեղ ձայն7, հար ված
նե րի հերթ մե նա մար տի ժա մա նակ, հար կա հա նութ յուն, հե րոս նե րի 
բարձր ձայն, ծան րութ յուն, հո ղի մեջ խրվել, թշնա մուն մեջ տե ղից կի
սել և  այլն8: 

« Սաս նա ծռե րի» հետ ու նե ցած առն չութ յուն նե րը պա տում նե րում 
տար բեր կերպ են ար տա հայտ վում և  տար բեր պատ ճառ ներ ու նեն: 
 Հիմ նա կան պատ ճառն, այն է, որ, ինչ պես տե սանք վեր ևում, ա սա
ցող նե րի մեծ մա սը գի տի նաև « Սաս նա ծռե րը»: Օ րի նակ՝  Սար գիս 
 Հայ կու նու  գրա ռած պա տում նե րից մե կը՝ « Սամ» ա նու նով, պատ մել 
է մո կա ցի  Սա խոն: Գ րա ռողն էլ վկա յում է՝ « Սա նա սարԲաղ դա սար 
պատ մող  Սա խո», իսկ ըստ վի պա սա ցի՝ այս պատ մութ յու նը « Դավ
թի ճյու ղե րից է»9:  Թերևս սա է պատ ճա ռը, որ այս պա տու մում շատ 

1 Տե՛ս Հայքրդական վէպեր: 
2 Տե՛ս Ռոստամ Զալ (գրառ.՝ Գ. վարդ. Յովսէփեան); Հայքրդական վէպեր։  
3 Տե՛ս Հայքրդական վէպեր, մաս  3։
4 Տե՛ս Ռոստամ Զալ (գրառ.՝ Գ. վարդ. Յովսէփեան), մաս Ա։
5 Նույն տեղում; Բ. Խալաթեանց, մաս  Գ։
6 Տե՛ս Ռոստամ Զալ (գրառ.՝ Գ. վարդ. Յովսէփեան), մաս Ա։
7 Տե’ս Ռուստամ Զալ (գրառ․ Ե․ Լալայեան):
8 Բ. Խալաթեանց, մաս Բ, Գ։
9 Մոկացի Սախոյի պատմած «Սանասար և Բաղդասար» պատումը, գրառված 

1901 թվականին,  տե՛ս Սասնա ծռեր 1936, Է:



ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 2020-2

251

են է պո սի հետ ընդ հա նուր մո տիվ նե րը, ո րոնք սա կայն չեն ա ռանձ նա
նում, այլ ի րաց վում են ի րենց տե ղում դի պա շա րի ընդ հա նուր տրա մա
բա նութ յա նը հա մա պա տաս խան: Օ րի նակ, ինչ պես է պո սում, տար բե
րակ վում են կռա պաշտ ու խա չա պաշտ թա գա վոր ներ։  Սամ ա նու նով 
հե րո սը խա չա պաշտ թա գա վո րի որ դի է, թեև « Շահ նա մեում» նա 
 Զա լի հայրն է,  Ռուս տա մի պա պը: Ի րաց վում են նաև է պո սից ծա նոթ 
ան սանձ ձիուն սան ձե լու, հե րո սի բարձր ձայ նի, դև պա ռավ նե րի հետ 
հան դիպ ման, վի շա պին մեջ տե ղից կի սե լու,  հե րո սի պող պա տե կո
շիկ նե րի և  այլն մո տիվ ներ: 

 Կամ հան դի պում են « Խացն ի գի նին, տեր կեն դա նին», « Մենք 
խա բար որ տե ղեն տանք» բա նաձ ևե րը, աղջ կա գե ղեց կութ յան է պի
կա կան նկա րագ րութ յու նը՝ «ա րե գա կան կը սայ՝ դու դուս մի՛ էլ նի, ես 
գել նիմ. ճրա գի պէս լոյս կու տայ. ջուր կ’խմայ՝ գունդ գունդ բող զէն կե
րե ւայ:  Չու տես, չ’խմես, օխտն օր գի շեր ցե րեկ էդ աղչ կայ մահ ջա մա
լին, բոյ բու սա թին թա մա շայ է նես»1:

Ս.  Հայ կու նու գրա ռած մեկ այլ պա տու մում, ո րի ա սա ցող  Պետ րոս 
 Վեր տո յա նի ա նու նով մեզ « Սաս նա ծռե րի» պա տում չի հա սել, գրա ռո
ղը վկա յում է, որ ա սա ցո ղը շփո թում է  Ռուս տա մին  Դավ թի հետ: Ս րա 
հետ ևան քով  Ռուս տա մի որ դու ա նու նը Մ հեր է, և  ի րաց վում են մեր 
է պո սին բնո րոշ մո տիվ ներ՝ հե րո սի ա րագ հա սու նա ցում, ե րե խա նե րի 
վնա սում խա ղի ժա մա նակ, «բիճ» ան վա նար կում, կռիվ հոր հետ, սա
կայն բա րե հա ջող ա վար տով2:  

 Կամ նույն գրա ռո ղի՝ ա սա ցող  Դա վո  Մուխ սի  Հա րութ յուն յա նից 
գրա ռած «Ը ռոս տա մի  Զալ» պա տումն իր բո վան դա կութ յամբ շատ 
նման է Ա. Ա բեղ յա նի գրա ռած « Սաս նայ ծռեր» պա տու մին3: 

 Նույն կերպ  Բագ րատ  Խա լաթ յան ցի՝  Բար սեղ  Հա րութ յուն յա նից 
գրա ռած պա տում նե րից մե կում գոր ծո ղութ յուն նե րը ծա վալ վում են 
 Սա սու նում, ո րի թա գա վո րը  Զալն է, վեր ջի նիս եղ բայ րը՝  Դա վի թը, ո րի 
որ դին է  Բուր զեն, իսկ հո րեղ բայ րը՝  Հո վա նը:  Վի պա սա ցը նշում է, որ 
ի րան ցի հե րոս նե րը, մաս նա վո րա պես  Ռուս տա մը, ծուռ են, օ րի նակ, 
երբ  Ռուս տա մը նե տով սպա նում է Կ ղել յուն փահլ ևա նի ռնգեղջ յու րին։

Ըստ Բ․ Խա լաթ յան ցի, ա սա ցող  Մու րադ Մ խի թար յա նը հե րոս նե

1 Բ. Խալաթեանց, նշվ. ուսումն, մաս Ը, էջ 39։
2 Տե՛ս Հայքրդական վէպեր։
3 Սասնայ ծռեր (գրառ․ Ա․Աբեղեան), «Ազգագրական հանդէս», 1902, № 9, 

Թիֆլիս, էջ 117143:
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րի ցե ղը սեր ված է հա մա րում Մ հե րից, ո րին հա ջոր դում է նրա որ դի 
 Ռուս տա մի  Զա լը1։  Այս է պատ ճա ռը, որ Բ․  Խա լաթ յան ցը նշում է․ « Հայ 
դիւ ցազ նա կան վէպն ամ բող ջա պէս կրում է պար սից ազ դե ցու թեան 
հետ քերն. նոյն են կռո ւի ձե ւերն, զէն քերն, ծա ռը ար մա տա հան ա նելն, 
հո րի մէջ մնալն, դևե րի հետ ճա կա տելն, հօր եւ որ դու կռիւն եւ այլն, 
եւ այլն»2: 

 Սա է պո սի հետ ուղ ղա կի զու գորդ ման,  Սա սու նում ար հես տա կան 
տե ղայ նաց ման փորձ է, ին չի ա պա ցույցն այն է, որ  Դա վի թը շուտ մա
հա նում է և  գոր ծո ղութ յուն նե րին չի մաս նակ ցում: 

Այս եր ևույթը, ինչ պես տե սանք, նա խորդ ու սում նա սի րող նե րի 
կող մից մեկ նա բան վում է որ պես վե պե րի սի րե լի հե րոս նե րին ազ գա
կից ներ դարձ նե լու ժո ղովր դա կան բա նար վես տին բնո րոշ  հատ կութ
յուն:  Սա կայն ու սում նա սի րե լով պա տում նե րը, կա րող ենք տես նել, 
որ բա ցի « Սաս նա ծռե րի» կեր պար նե րի հի շա տա կութ յու նը, ո րոշ մո
տիվ նե րի ու ար տա հայտ չա մի ջոց նե րի հա մա տեղ կի րա ռութ յուն նե րը, 
այս վե պե րը ինք նու րույն ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներ են:  Բա ցա ռութ յամբ 
« Ռոս տամ  Զա լի» այն պա տում նե րի, որ տեղ հե րոս նե րը գոր ծում են 
 Սա սու նում կամ ազ գա կից են միմ յանց, մյուս պա տում նե րով է պո սի 
վայ րեր ու հե րոս ներ չեն հի շա տակ վում: Այս դեպ քում ակն հայտ է մեր 
ազ գա յին է պո սի զո րեղ ազ դե ցութ յու նը « Ռոս տամ  Զա լի» ո րոշ պա
տում նե րի վրա: Իսկ մյուս պա տում նե րի դեպ քում, չհաշ ված ա ռան
ձին, եր բեմն մե ծա թիվ մո տիվ նե րը, « Ռոս տամ  Զա լը» սնվում է ընդ հա
նուր է պի կա կան մո տիվ նե րից:

ե) Ա ռաս պե լա հե քիա թա յին մո տիվ ներ 
 Վեր ևում բեր ված է պի կա կան մո տիվ նե րին զու գա հեռ նույն տար

բե րակ նե րում հա ճախ ի րաց վում են հե քիա թա յին մո տիվ ներ ու բա
նաձ ևեր:   Մո տիվ նե րի «հե քիա թա յին» բնու թագ րում, չի նշա նա կում, 
որ դրանք սե րում են հե քիաթ նե րից և  ո րո շա կիո րեն պայ մա նա կան  
է։ « Հե քիա թա յին» ա սե լով մենք հաս կա նում ենք, որ այն ժա մա նակ, 
երբ գրառ վել են պա տում նե րը, դրանք մեծ մա սամբ ի րաց վում էին հե
քիաթ նե րում։  Թեև նույն ժա մա նակ կա րող են հան դի պել նաև « Սաս նա 
ծռեր» է պո սում, ժո ղովր դա կան ա վան դութ յուն նե րում, զրույց նե րում և  
այ լուր։  Այդ պի սի մո տիվ ներ են, օ րի նակ, քա ղա քը 7 տա րի պա շա րած 

1 Բ.Խալաթեանց,  էջ 9։
2 Նույն տեղում, էջ 13։
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վի շա պի դեմ կռի վը, որ սի ժա մա նակ եղ նիկ նե րի հետ հան դի պու մը, 
կեր պա րա նա փո խութ յու նը դեր վի շի, ա ղավ նի նե րի կեր պա րա նա փո
խութ յուն աղ ջիկ նե րի և  այլն:  Կամ պա տումն ա վարտ վում է 7 օր, 7 
գի շեր հար սա նի քի և  երկն քից ընկ նող ե րեք խնձոր նե րի հե քիա թա յին 
բա նաձ ևե րով1: 

 Կան գե ղար վես տա կան աշ խար հի ժա մա նա կա յին կազ մա կերպ
ման հե քիա թա յին ձևեր, օ րի նակ ՝ «հե րո սին թող նենք այս տեղ, գնանք 
տես նենք մյուս ներն ինչ ե ղան»:  Կամ այլ բա նաձ ևեր ու գե ղար վես տա
կան ար տա հայտ չա մի ջոց ներ՝ « Հավքն իր թևով, օձն իր պոր տով», 
«Ինչ ես, կորց րել, չես կա րո ղա նում գտնել», « Քա ղաք, հե րոս …ուր ես, 
ես ե կա քեզ մոտ…»:  Կի րառ վում են հե քիա թա յին թվեր՝ 7, 40, ե ռա
կի գոր ծո ղութ յան սկզբուն քը և  այլն: Ա սա ցող նե րը, օ րի նակ,  Պա տուր 
 Պո ղոս յա նը,  ինչ պես և  է պո սի դեպ քում այն հե քիաթ են հա մա րում։ 
Ինչ պես տե սանք վեր ևում, « Ռոս տամ  Զա լի» ա ռա ջին գրա ռող Գ․ Սր
վանձտ յա նցը նույն պես: 

Բ․  Խա լաթ յան ցի գրա ռած Ը պա տու մում գոր ծող ան ձեր են  Սա սու
մա թա գա վոր  Զա լի ե րա զա տես աղ ջիկն ու ի մաս տուն խորհր դա տու 
Զմ րութ  Ղու շը։ Այս հրա շա լի թռչու նը հայ կա կան ժո ղովր դա կան հե
քիաթ նե րի սիր ված կեր պար, թեև պետք է հի շել նաև, որ նա գոր ծում 
է նաև  Ֆիր դու սու « Շահ նա մե» պոե մում։ 

 Վեր ևում բեր ված վի պա կան շատ մո տիվ ներ ա ռաս պե լա կան զու
գա հեռ նե րի հնա րա վո րութ յուն են տա լիս: Ի թիվս այլ ա ռաս պե լույթ
նե րի, կա րե լի նշել հնդեվ րո պա կան «հիմք» ա ռաս պե լի հետ ուղ ղա կի 
ընդ հան րութ յուն ներ: Օ րի նակ՝ Ե.  Լա լա յա նի ու Բ.  Խա լաթ յան ցի գրա
ռած պա տում նե րում ի րաց վում է փչա կում պահ վող դևի կամ նրա հո
գու մո տի վը:  Կամ նույն Ե.  Լա լա յա նի պա տու մում հան դի պում է հավ
քի ձա գերն ու տող  վի շա պի ու վի շա պա մար տիկ հե րո սի ա ռաս պե լը՝ 
ծա վա լուն նկա րագ րութ յամբ.

« Զա լին մէ ղուշ ու նէր, ա նու նը  Տայ րէ Սի մա էր ( Սի մա թռչուն), 
է տոնք էդ ղշին շու տով լա ւու թեն ին ա րածի՞նչ պես թէ լա ւու թեն 
ա րած.էտ ղու շը, որ ձաք կխա նէր, մէ վի շապ օձ կլներ ծա ռի գլո խը 
է տու ձա քե րը կու տէր, է տի կմնէր շի ւար: Էտ  Զա լի ազ գէ րեն մէ կը կպա
տա հի էտ ծա ռի տա կը, գիչ նի է տե, որ դին ջա նայ, մէկ էլ կտէ նայ, որ 
վժվժոց է կաւ, ե լը վեր կյի րիշ կայ՝ որ  մէ օձ փա թըթ վէր ա ծա ռը, որ ղշի 
ձա գերն ու տայ: Էտ մար դը շիտ կըո ւաւ տե սաւ, որ օձն հլնում ա, թրով 

1 Հայքրդական վէպեր, էջ 5360։
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զա նեց, օ ձը ըս պա նեց: Է կաւ պար կաւ է լի քնաւ:  Ղուշն  է կաւ տէ սաւ, 
որ մէ մարդ ծա ռի տա կը պար կեր ա, միտք ա րաւ, ա սաւ. հըմ մեն տա
րի իմ ձա գերն էս ա ու տում, բարց րա նամ, ըս տուն ճան գե րով բռնեմ, 
թո ղեմ հլնի հա զար կտոր:  Ձա գե րը յիմ ցան, մօ րը խասկց րին, ա սին. 
է տուն  վնաս մի տայ, մեր ա զա տողն էտ ա: Է տա օձն էր ու զում մե զի 
ու տէր, է տի զա նեց ըս պա նեց: Որ ղուշն իմ ցաւ, յի շաւ, թևե րը բռնեց 
հով ա նի տղի վրէն, որ քնի»1:

 Կա րե լի է են թադ րել, որ ա ռաս պե լա կան այս մո տիվ նե րը մեծ մա
սամբ գա լիս են պարս կա կան վի պա կան ա վան դութ յու նից, սա կայն 
տա րած ված են ե ղել նաև հայ վի պա կան բա նահ յու սութ յան մեջ։ Կր
կին շատ դժվար է աշ խա տան քի այս փու լում ճշտել դրանց հստակ 
ծա գում նա բա նութ յու նը և  վա ղե մութ յու նը։ Ա ռաս պե լա կան մո տիվ նե
րի հե տա գա ա ռանձ նա ցումն ու ու սում նա սի րութ յու նը, թերևս հնա
րա վո րութ յուն կտա լույս սփռել այս հար ցե րի վրա։

Եզ րա կա ցութ յուն ներ

 Տա րած ման ու տե ղայ նա ցման ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, ընդ
հա նուր մո տիվ նե րը, գե ղար վես տա կան ար տա հայտ չա մի ջոց նե րը  
մատ նան շում են « Ռուս տամ  Զա լի» հա րա զա տութ յու նը մեր վի պա
կան ա վան դութ յա նը, հատ կա պես « Սաս նա ծռեր» է պո սին ու ժո ղովր
դա կան հե քիաթ նե րին: Ընդ ո րում, այդ հա րա զա տութ յու նը նույ նիսկ 
ա վե լի մեծ է, քան հենց են թադր յալ սկզբնաղբ յու րի՝ « Շահ նա մեի» հետ 
ու նե ցած կա պե րը:  Միա ժա մա նակ, մո տի վա յին ընդ հան րութ յուն նե րը, 
դա սա կան է պո սի ժան րա յին բնու թագ րում նե րին ո րոշ ան հա մա պա
տաս խա նութ յու նը դժվա րաց նում են այս ստեղ ծա գոր ծութ յան վերջ
նա կան սահ մա նու մը որ պես է պոս, օ րի նակ՝ հենց նույն « Սաս նա ծռե
րի» հետ հա մե մա տութ յամբ։ Այս տե սանկ յու նից, ըստ իս, այդ քան էլ 
ճշգրիտ չէ այս ստեղ ծա գոր ծութ յան «վեպ» ժան րան վա նու մը, քա նի 
որ այս ան վան ման մա տե նագ րա կան կի րա ռութ յուն նե րում ու դրանց 
վրա հիմն ված բա նա գի տա կան ու սում նա սի րութ յուն նե րում ընդ
գծվում է ստեղ ծա գոր ծութ յան ո րո շա կի պատ մա կա նութ յու նը։

« Ռոս տամ  Զա լը» ժան րա յին ա ռու մով, թեև դա սա կան հե րո սա
կան է պոս չենք կա րող հա մա րել, սա կայն իր ա ռանձ նա հատ կութ յուն
նե րով այն, այ դու հան դերձ, տա տան վում է ա ռաս պե լա խառն է պո սի 

1 Ռուստամ Զալ (գրառ. Ե. Լալայեան), էջ  77:
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ու դյու ցազ նա կան հե քիա թի միջև՝ ար ևել յան, բա նա վոր է պո սին բնո
րոշ տար րե րով: 

« Ռոս տամ  Զա լի» բնագ րե րի պատ րաս տու մը, գի տա կան ժո ղո վա
ծո ւի հրա տա րա կութ յունն ու հե տա գա ու սում նա սի րութ յուն նե րը հնա
րա վո րութ յուն կտան է՛լ ա վե լի ման րա մաս նութ յամբ ու հիմ նա վոր վա
ծութ յամբ քննե լու մեր՝ վեր ևում բեր ված հար ցե րը:

Հայկ Համբարձումյան - գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը հայ 
նոր գրականության պատմության, բանահյուսության և քննադատության 
հարցադրումներն են: Հեղինակ է մի քանի տասնյակ գիտական հոդվածների 
և մենագրությունների:

АЙК АМБАРЦУМЯН:  ВАРИАНТЫ И ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
АРМЯНО-ИРАНСКОГО ЭПОСА «РОСТАМ ЗАЛ»  В статье представлена 
история записей, публикации и исследовании вариантов армяноиранского 
эпоса «Ростам Зал». Также обозначены ареалы и пути распространения 
эпоса. Анализируются жанровые особенности эпоса «Ростaм Зал». 
Выделяются и обсуждаются жанровые признаки классического эпоса 
и их со относимость к эпосу «Ростам Зал». В частности, национально
исторический фон, характер героизма, структурная целостность и 
идеологическое единство отдельных частей.

Основные мотивы эпоса «Ростам Зал» сравнивается с соответствующими 
мотивами Армянского народного эпоса «Сасна Црер» и народных сказок. 
Обсуждается характер общностей, и возможные взаимодействия. 
Частично рассматриваются  мифологические мотивы и вопрос их связей с 
индоевропейской мифологии.

Ключевые слова: Ростам Зал; Зохраб; Шахнаме; Эпическая традиция; 
Сасункие Удальцы, Давид Сасунский, структура эпоса, варинт, миф, 
Армянский эпос; сказка

HAYK HAMBARDZUMYAN - THE VARIANTS AND GENRE FEATURES 
OF THE ARMENIAN-IRANIAN EPIC “ROSTAM ZAL” - The article presents the 
history of the recording, publication and research of variants of the Armenian
Iranian epic “Rostam Zal”. Also described arials and ways of spreading the epic. 
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Analyzed the genre features of “Rostam Zal”. The genre features of the classic 
epic and their relevance to the “Rostam Zal” epic are highlighted and discussed. 
In particular, the national historical background, the nature of heroism, structural 
integrity and ideological unity of the separate parts.

The main motifs of the epic “Rostam Zal” are compared with the similar 
motifs of the Armenian folk epic “Sasna Tsrer” and fairy tales. The nature of the 
commonalities and possible influences are also discussed. Mythological motives 
and the question of their links with IndoEuropean mythology are partially 
considered.

Keywords: Rostam Zal, Rustam Zal, Zohrab; Shahnameh; Epic tradition; 
variаnts, myth, Armenian epic; Daredevils of Sassoun; fairy talе
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ՄՇԱԿՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԱՐԱ ԶԱՐԳԱՐՅԱՆ

ԵՊՀ

«ԴԻՈՆԻՍՈՍ-ՔՐԻՍՏՈՍ․ ՏԱՌԱՊԱՆՔԻ ԵՎ 
ԱՐՎԵՍՏԻ ՈՐԴԻՆԵՐԸ»*

Բա նա լի բա ռեր՝ Ք րիս տոս, Դիո նի սոս, ար վեստ, ող բեր գութ յուն, թատ
րոն, դե րա կա տար, Զևս, Հու նաս տան

Հին հու նա կան դի ցա բա նութ յան մեջ ա մե նա մեծ ժո ղովր դա կա
նութ յուն վա յե լած աստ ված նե րից էր Դիո նի սո սը2։ Խա ղո ղա գոր ծութ
յան և գի նու աստ ծո ծննդի հրա շա լի ա ռաս պե լը լայ նո րեն տա րած ված 
էր Հին Հու նաս տա նում․

« Խան դոտ Հե րան խոր հուրդ է տա լիս Զև սին սի րա հար ված Սե
մե լեին՝ ե րե խան ծնվե լուց փոքրինչ ա ռաջ պա հան ջել, որ պես զի 
աստ ված նե րի ար քան իր ա ռաջ եր ևա իր ամ բողջ վե հութ յամբ։ Զև սը 
հայտն վում է շան թե րի մեջ, ո րոնք էլ մո խիր են դարձ նում Սե մե լեին։ 
Զև սը մա նուկ Դիո նի սո սին դուրս է քա շում մոր ար գան դից և ն րան 
կա րում իր ազդ րին։ Այն տեղ Դիո նի սո սը կազ դուր վում է և շու տով 
ծնվում երկ րորդ ան գամ3»։ 

 Դիո նի սո սի հրա շա լի ծննդյա նը հա ջոր դում են նրա ճա նա պար
հոր դութ յուն ներն ու հրաշք նե րը։ Դիո նի սո սի եր թե րին մաս նակ ցում 
էին կա նայք, քայ լում էր մարդ կանց բազ մութ յու նը, նրանք ար բած են 
գի նով, ցնծութ յան մեջ են։ Հն չել են սրինգ նե րով եր գեր, մար դիկ հնա
զանդ վել են Դիո նի սո սի իշ խա նութ յա նը, իսկ թա փորն ան ցել է դաշ տե
րի, ան տառ նե րի մի ջով։ Հատ կան շա կան է, որ Դիո նի սո սը չի պատ
կա նում հու նա կան դի ցա բա նութ յան գլխա վոր աստ ված նե րի թվին, 
սա կայն նա մեծ ժո ղովր դա կա նութ յուն է վա յե լել և ն րա պաշ տա մուն
քը Հու նա ստա նում տա րած վել է մ․թ․ա․ 2րդ հա զա րամ յա կից։ Դիո նի

* Հոդվածն ընդունված է տպագրության  18.09.2020 թ.:
2 «Դիցաբանական բառարան», նշվ. աշխ., էջ 62:
3 Նույն տեղում, էջ 62:



258

ԱՐԱ ԶԱՐԳԱՐՅԱՆ

սո սի հրա շա լի ծննդին հա ջոր դում է մեկ այլ հրա շա լի ա ռաս պե լա կան 
պատ մութ յուն՝ Դիո նի սո սի տան ջանք նե րը, տի տան նե րի կող մից հո
շոտ վելն ու վե րած նութ յու նը կամ հա րութ յու նը։ Այդ կերպ տի տան նե րը 
նրան հո շո տե լով մաս նա տում են Աստ ծո՝ Զև սի որ դուն իր հոր էութ
յու նից։ Մահ վան և հա րութ յան աստ վա ծը դառ նում է զոհ։ Հու նա կան 
դի ցա բա նութ յան մեջ աստ ված նե րը հան դես են գա լիս որ պես զոհ 
պա հան ջող և  այս դեպ քում չի խնայ վում ան գամ Զև սի որ դի Դիո նի
սո սը։ Քա նի որ զոհ պա հան ջող աստ ված հան դի սա նում է նաև զոհ 
տրվող, զո հա բեր վող։ Նա աստ վա ծութ յուն է, ո րի գոր ծու նեութ յու նը 
ի րա գոր ծում է հաղ թա նակ, իսկ այդ հաղ թա նա կը կյանքն է։ Եվ Դիո նի
սո սը հա րութ յուն առ նե լով, կեր պա րա նա փոխ վե լով ստա նում է ու րիշ 
բնութ յուն։ Պա տա հա կա նութ յուն չէ, որ Դիո նի սո սի տո նախմ բութ յուն
նե րի ժա մա նակ մար դիկ դի մակ ներ են կրել։ Այդ կերպ վե րար տադ րել 
են Դիո նի սոս յան ա ռաս պե լը։ Դիո նի սո սի ող բեր գութ յու նը դար ձավ 
հու նա կան թատ րո նի սկիզ բը։ Հու նա կան թատ րո նը ոչ այլ ինչ էր, քան 
Դիո նի սոս յան ող բեր գութ յան վե րա մարմ նա վո րումն ու վե րաի մաս
տա վո րու մը։ Այն տեղ չար չար վող հե րո սը Դիո նի սոսն էր։ Դիո նի սոս յան 
ար վես տը բարձր էր գնա հա տում ան գամ Ֆ րիդ րիխ Նից շեն։ Նա Դիո
նի սո սի մեջ տես նում էր մե կին, որ տեղ ներ դաշ նա կո րեն սին թեզ ված 
են կրո նն ու գե ղար վես տը։ Հատ կան շա կան է, որ Դիո նի սոսՔ րիս տոս 
նմա նութ յան մա սին ակ նար կե լու հետ մեկ տեղ Նից շեի հա մար ա ռա
վել ը նու նե լի է Դիո նի սոսն իր ող բեր գութ յան մեջ նետ վե լու կա րո ղութ
յամբ․

«Ե րաժշ տու թիւ նը ապ րիլ պետք է որ պէս քրիս տո սա բա նա կան 
չար չա րանք։ Դիո նի սեան կեր պով՝ պետք է «ա յո՛» ը սել ո՛չ միայն կեան
քին, այ լեւ մա հո ւան և չար չա րան քին1»։ 

Այս տեղ Նից շեի կող մից  հղում կա Վագ նե րի ե րաժշ տութ յա նը, 
դրա գա ղա փա րա կան ծագ մանն ու Շո պեն հաո ւեր յան գա ղա փա րա
խո սութ յան ազ դե ցութ յա նը։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, հստակ ընդգծ վում է 
Նից շեի կող մից Դիո նի սո սի ըն դու նե լի լի նե լը։ Պետք է ընդգ ծել նաև, 
որ Դիո նի սոսՔ րիս տոս մշա կու թա յին սին թե զի օ րի նակ մենք տես նում 
ենք ե րաժշ տութ յան մեջ ևս։ Մաս նա վո րա պես այդ մա սին ծա նո թա
գրութ յուն կա Ս․ Ս տե փան յա նի «Ֆ րիդ րիխ Հ յոլ դեռ լին» գրքում․ 

1 Տե՛ս՝ Ֆ. Նիցշե, «Դերաքրիստոսը։ Անէծք քրիստոնէութեան դէմ», Եր․, 2017, էջ 
186:
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«Ք րիս տոս Դիո նի սոս մշա կու թա յին սին թե զի փոր ձե րը հայտ նի 
են։ Բեթ հո վե նի չգրված տաս նե րորդ սիմ ֆո նիան նա խա տե սում էր 
Բա քո սի և Ք րիս տո սի թե մա տիկ հա մադ րութ յուն ներ։ Հա վա նա բար 
հենց Բեթ հո վե նից անց նե լով Վագ նե րին այս ա ղերսն ի վեր ջո նրա միջ
նոր դութ յամբ գտնում է իր ա մե նաե ռան դուն մեկ նա բա նին՝ Նից շեին1»։

 Հա մա նուն գրքում ներ կա յաց վում է նաև Ք րիս տոս Դիո նի սոս 
աստ ված նե րի ան հա տա կան ինք նա տի պութ յան և գա ղա փա րա կան 
ընդ հան րութ յուն նե րի մա սին։ Թեև Հ յոլ դեռ լի նի բա նաս տեղ ծութ յուն
նե րում Ք րիս տո սի ա նու նը հան դի պում ենք հազ վա դեպ, այ նո ւա մե
նայ նիվ, բա նաս տեղծն ին քը խոս տո վա նում է, որ ի րե նից մեծ քա ջութ
յուն է պա հանջ վել, որ պես զի Ք րիս տո սին և Դիո նի սո սին եղ բայր ներ 
կո չի․

«Ինք նա բավ ներ փա կութ յու նը կորց նե լու վա խը, որ հե տապն դում 
է ան հա տա կան ձևին, հաղ թում է նրան դեռ նախ քան այդ ձևը կորց
նե լը։ Դիո նի սո սը սո վո րեց նում է, որ չկա կո րուստ, ո րով հետև հա րա
տևութ յու նը ձևի մեջ չէ, այլ՝ դրա հաղ թա հար ման։ Հա ման ման ա ռա
քե լութ յամբ հան դես է գա լիս նաև Ք րիս տո սը, ո րը հաշ տեց նում է գո
յութ յան ի րա րա մերժ բևեռ նե րը։ Նա ա նում է դա ինք նա զո հա բեր ման 
մի ջո ցով, ցույց տա լով, որ ան հա տա կան ձևի գո յութ յան ողջ ար դա
րա ցու մը ու րի շին, մեր ձա վո րին հա ղորդ վելն է, նրա մեջ տե ղա փոխ
վե լը2»: 

Երկ րում երկ նա յին իշ խա նութ յու նը հաս տա տե լու հա մար Դիո նի
սո սը այն ցան կա նում է կա տա րել գի նու մի ջո ցով։ Այս դեպ քում նրա 
ցան կութ յան ի րա գոր ծող մար դը բա նաս տեղծն է։ Եվ Դիո նի սոս աստ
ծո կապն աշ խար հի հետ սահ ման վում է գի նու և բա ռի միա ձուլ մամբ։ 
Այդ կա պը կրողն ու կա պի ազ դե ցութ յամբ աստ վա ծա յին իշ խա նութ
յու նը տա րա ծո ղը հենց բա նաս տեղծն է։ Հ յոլ դեռ լի նի մոտ հան դի պում 
ենք բա նաս տեղ ծութ յուն ներ՝ ձոն ված թե՛ Ք րիս տո սին և թե՛ Դիո նի սո
սին։ Ք րիս տոս Դիո նի սոս կա պի, սա կայն այս դեպ քում որ պես ող բեր
գութ յան ա ռա ջին դե րա կա տար ներ տես նում ենք Կոս տան Զար յա նի 
հոդ վա ծում3։ Զար յա նը « Մե հեան»ի մեկ այլ հոդ վա ծում ընդգ ծում է 
Ք րիս տո սի ար վես տա գետ լի նե լը։ Ն րա նում է տես նում ե րաժշ տութ
յու նը, գոյն ու բա նաս տեղ ծա կա նը։ Ք րիս տո սին հաս կա նա լու հա մար 

1 Տե՛ս՝ Ս․ Ստեփանյան, «Ֆրիդրիխ Հյոլդեռլին», Եր․, 2013, էջ 112: 
2 Նույն տեղում, էջ 114:
3  Տե՛ս Մեհեան, «Արուեստին համար։ Թատրոն», 1914, թիւ 4:
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հար կա վոր է ար վես տա գե տի աչ քով ներ թա փան ցել նրա հո գու խորքն 
ու ե րաժշ տա կան լեզ վի ա կունք նե րը․

«Ա րո ւեստ է ան։ Ու շագ րաւ է որ այն ժո ղո վուրդ նե րը որ կը սի րեն 
եւ կը տես նեն Յի սու սը, կը զար դա րեն զայն։ Ա նոր վէր քե րը թան կա
գին քա րե րով կը փայ լեց նեն եւ  իր չար չա րո ւած մար մի նը կը փաթ թեն 
ոս կե զօծ նկար նե րով յե ռո ւած, գոյնզ գոյն կտաւ նե րու մէջ։ Եւ Յի սուս, 
հա կա ռակ տա ժա նա կիր չար չա րանք նե րուն զորս ապ րած է, կը ներ
կա յա նայ այս ժո ղո վուրդ նե րուն իբ րեւ բերկ րանք, ոչ թէ իբ րեւ մար տի
րոս, այլ իբ րեւ ստեղ ծա գործ և  ա րո ւես տա գէտ1»։

Այս տեղ Զար յանն ընդգ ծում է իր ժա մա նա կի հա յոց մշա կույ թում 
Ք րիս տո սի բա ցա կա յութ յան հար ցը։ Նա իբրև աստ ված ապ րում է, 
սա կայն գո յութ յուն չու նի։ Հենց այս հեն քի վրա է, որ Զար յանն ըդն
գծում է ար վես տում հին աստ ված նե րի գո յութ յու նը։ Եվ հենց այդ շրջա
նում հայ ի րա կա նութ յան մեջ հին աստ ված նե րը նո րից եր ևան ե կան, 
ի րենց պատ կե րով, վե հութ յամբ ու գե ղեց կութ յամբ։ Վե րա դառ նա լով 
Դիո նի սոսՔ րիս տոս դե րա կա տար նե րին, Զար յա նի աչ քը հե տաքր քիր 
ո ճով է ընդգ ծում այդ ող բեր գա կան կեր պար նե րի անձ նա կան ու ընդ
հան րա կան ող բեր գութ յու նը։ Նախ ար դեն իսկ նշել ենք, որ Հին Հու
նաս տա նում թատ րո նի սկիզ բը դրվեց հենց Դիո նի սո սի ող բեր գութ
յամբ։ Կ րո նա կան թա փոր նե րին մաս նա կից դառ նա լով, Դիո նի սո սը 
հաս տա տում էր իր ներ կա յութ յու նը, աստ վա ծա յին մաս նակ ցութ յունն 
այդ թա փոր նե րին։ Քո ղարկ ված և կեր պա րա նա փոխ ված իր նշա նա
կութ յամբ, Դիո նի սո սը միշտ թա տե րա կան է։ Հույ նե րը լավ գի տեին, թե 
ինչ պես են Աստ ված նե րը կա րո ղա նում հո շոտ վել։ Ն րանք լավ էին գի
տակ ցում վախ ճանն ու կոր ծա նու մը։ Աստ վա ծա յին զայ րույ թին մոտ 
լի նե լով, նրանք գի տեին մեռ նո ղի ող բեր գութ յունն ու աշ խարհ նե րի 
սահ մա նագ ծում գո յութ յուն ու նե ցող տա ռա պան քը։ Դիո նի սո սը հենց 
այդ տա ռա պան քի ու հա րութ յան միա վո րումն էր։ Եվ այս պա րա գա
յում, երբ Դիո նի սոս յան շքա հան դես ներն ու բանաս տեղ ծա կան խոս
քի ներ կա յա ցում նե րը հիմք դրե ցին թատ րո նի, այդ ժա մա նակ բե մում 
միայն վեհն էր, վե րերկ նա յինն ու աստ վա ծա յին ող բեր գութ յան նրբե
րան գութ յու նը։ 

 Հին հու նա կան թատ րո նում բա ցա կա յում էր ան գամ ար յան գո
յութ յու նը։ Քր մե րը զո հա բե րութ յուն ներն ա նում էին անդ րա բե մում, 
որ պես զի այդ կա տար յալ ու ար վես տա յին վի ճա կում տե սա նե լի չլի

1 Տե՛ս՝ Մեհեան, «Արուեստին համար․ Հայուն Յիսուսը», 1914, թիւ 2, էջ 19: 
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նի զո հա բեր վող նո խա զի ար յու նը։ Սա կայն, երբ հու նա կան բարձր 
ար վես տը, թատ րո նը մտավ Հ ռոմ, այն ամ բող ջութ յամբ կեր պա րա
նա փոխ վեց։ Այն տեղ պար տա դիր էր ար յան ներ կա յութ յու նը։ Բռ նութ
յան սի րա հար ժո ղովր դի մոտ թատ րո նը այլ կեր պա րանք ստա ցավ։ 
Մի պահ ուղ ղա կի պետք է հի շել Ք րիս տո սի տան ջանք ներն ու խա
չե լութ յու նը։ Այն ի րա կա նաց նում էին հռո մեա ցի զին վոր նե րը, ո րոնք 
Ք րիս տո սի անձ նա կան ու մարդ կա յին ող բեր գութ յունն ա ռա վել ող
բեր գա կան դարձ րին ի րենց ներ կա յութ յամբ ու գոր ծո ղութ յուն նե րով։ 
Ք րիս տոսն իր իսկ ժա մա նա կի, մարդ կութ յան նոր ժա մա նա կի սկզբի 
դե րա կա տարն էր։ Ք րիս տոսն ինքն էր կեր տում իր դե րը, ինքն էր իր 
իսկ թատ րո նի դե րա սանն ու նրա նով էր արժ ևոր վում ող բեր գութ յու
նը։ Վեր լու ծե լով Զար յա նի մեկ նութ յունն ու Ք րիս տո սի՝ որ պես ա ռա ջին 
դե րա կա տա րի մա սին խո հե րը, Մարկ Ն շա նեա նը տա լիս է հետև յալ 
հան գու ցա լու ծումն ու բա նաձ ևը․

« Քան դո ւողքան դա կո ւողյայտ նո ւող կեր պա րը ե րե ւան կու գայ 
իբ րեւ աս տո ւած եւ իբրև դե րա կա տար։ Այդ ի մաս տով՝ Յի սուս ո՛չ 
միայն մե ծա գոյն, այ լեւ ա ռա ջին դե րա կա տարն է։ Է նաեւ ա ռա ջին ու 
մե ծա գոյն դե րա սա նը, երբ չկայ տա կա ւին դե րա սա նի ու դե րա կա
տա րի մի ջեւ բաշ խու մը, երբ թանձ րա ցեալ թատ րո նը դեռ նոր պի տի 
ստեղ ծո ւի։ Այլ խօս քով, սկզբնա տիպ դե րա կա տարն է, ե թէ լաւ կը հե
տե ւինք Զա րեա նի ը սած նե րուն1»։ 

Հս տակ ընդգծ վում է, որ իր դե րա կա տար մամբ Ք րիս տոս ստանձ
նեց իր ժա մա նակ նե րի ող բեր գութ յան պատ գա մը։ Իսկ Ք րիս տո սի ող
բեր գութ յու նը սկսվում է աստ վա ծա յին նոր է ջով՝ Նոր Կ տա կա րա նով։ 
Հին Կ տա կա րա նում մենք տես նում ենք Հայր Աստ ծո տար բեր դրսևո
րում ներ, Նոր Կ տա կա րա նում այդ դրսևո րում նե րից ո չինչ գրե թե չենք 
տես նում։ Այս գիր քը կար ծես նոր էջ լի նի, նոր պատ մութ յուն, որ տեղ 
ար դեն իսկ սրբագր ված է նախ կին գրքի գա ղա փա րա կան կո րի զը։ 

Այս գրքում Հայր Աստ ծո ներ կա յութ յա նը բախ վում ենք շատ քիչ, 
իր իսկ կող մից ու ղարկ ված հրեշ տա կի դրվա գով, միայն սկզբում։ Սա 
ի րա վամբ Որ դի Աստ ծո՝ որ դու գիրքն է, գրված որ դու բա ռե րով, գոր
ծով։ Հին Կ տա կա րա նում հստակ ընդգծ վում է, որ Հոր կող մից ընտր
ված մահ կա նա ցու նե րը փորձ վում են, անց նում տա ռա պանք նե րի 
մի ջով և  այդ կերպ նոր դառ նում ինք նա մաքր ված, ճշգրիտ ընտր յալ։ 

1 Տե՛ս՝ «Բազմավէպ», Մարկ Նշանեան «Կոստան Զարեան։ Անկարելի թատրոնը»  
բացառիկ թիւ, 1994, էջ 195: 
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Կա տար յալ ընտր յալ լի նե լու գոր ծում եր բեմն հիմք  է հան դի սա նում 
զո հա բե րութ յու նը։ Հի շենք Աբ րա հա մին, ով պետք է զո հա բե րեր իր 
որ դուն, Հո բին, ում որ դի նե րը զոհ գնա ցին, որ պես զի Աստ վածսա
տա նա «գրազն» ա վե լի դրա մա տիկ ու հա մո զիչ լի նի։ Դե իսկ Մով սե սի 
պատ մութ յան մեջ մարդ կա յին զո հերն ա մե նա շատն էին։ Այդ տեղ ար
դեն իսկ հստակ ուր վագծ վում է, որ Հայր Աստ ծուն վերջ նա կա նա պես 
նվի րու մը, կամ դար ձի գալն ու հա վա տա րիմ մնա լը հաս տատ վում 
է զո հա բե րութ յան ար յամբ։ Կա՛մ նվիր վողն է զոհ մա տու ցում, կա՛մ 
Աստ ված է զո հում այն, ինչ նվիր վո ղի հա մար թանկ է․ «Ճշ մա րիտ եմ 
ա սում ձեզ, որ այդ չքա ւոր այ րին ա ւե լի շատ գցեց, քան գան ձա նա կի 
մէջ միւս բո լոր դրամ գցող նե րը, քա նի որ ա մէն քը ի րենց ա ւե լոր դից 
գցե ցին, իսկ նա, իր չքա ւո րու թիւ նից, գցեց ա մեն ինչ, որ ու նէր՝ իր ամ
բողջ ապ րուս տը1»։ Նոր Կ տա կա րա նում մենք տես նում ենք Հոր կեր
պա րա նա փո խութ յուն։ Իր բա ցա կա յութ յամբ մենք տես նում ենք իր 
փո փո խութ յան շուն չը։ Այս տեղ կա այլ բնա վո րութ յուն, զայ րույ թի ու 
դա ժան պատ ժի բա ցա կա յութ յուն:

Այս բա ցա կա յութ յունն ակն հայտ է, քա նի որ բա ցա կա յում է Հայ
րը։ Գոր ծո ղութ յան մեջ մտած կամ ու ղարկ ված որ դին գա լիս է մաս
նա կի սրբագ րե լու այն, ինչ կար Հին Կ տա կա րա նում։ Սր բագ րութ յան 
տակ պետք է ա ռա ջին հեր թին հաս կա նալ այն, որ որ դին ու ղարկ ված 
է գոր ծե լու հա մար, ի տար բե րութ յուն Աբ րա հա մի, նա գի տակ ցում է իր 
ընտր ված լի նելն ու ող բեր գութ յան մեջ միայ նակ հան դես գա լը։ Մի գու
ցե Հայ րը որ դուն ու ղար կե լով, որ դուն զո հե լով փոր ձում էր մաս նա կի 
ինք նա մաքր վել և մարդ կութ յու նից մեղ քե րի թո ղութ յուն հայ ցել։ Եվ այս 
դեպ քում նա կրում էր պա տի ժը։ Հենց այս տեղ է աբ սուր դի ա ռա ջին 
հիմ քը, երբ կազ մա քանդ վում է Դոս տոևս կու ա ռաջ քա շած բա նաձ ևը՝ 
«Ո ճիր և պա տիժ»ին փո խա րի նում է «Չ կա ո ճիր, կա պա տիժ»ը։ 

Հե տա գա յում ող բեր գութ յան այս բա նաձ ևը ար վես տում հա վի տե
նա կան դրոշմ էր ստա նա լու Ֆ րանց Կաֆ կա յի « Կեր պա րա նա փո խութ
յուն» գոր ծում։ Ի րա վամբ մեծ ող բեր գութ յան կենտ րո նում  Աստ վա ծա
յին երկ րորդ բնութ յունն էր՝ որ դին, ով ար դեն իսկ կան խամ տած ված 
ու ղարկ վեց, որ պես զի ոճ րի բա ցա կա յութ յան դեպ քում կրի պա տի ժը, 
սահ մա նի Ա րիս տո տե լի կող մից տե սա կան հիմք ստա ցած ող բեր գութ
յան բա նաձ ևը՝ այն մտցնի գործ նա կան ո լորտ, չնա յած որ հին հույ
ներն ար դեն իսկ այն ի րա գոր ծել էին, և  այդ կերպ ան մեղ ար յան առ

1 «Աստուածաշունչ», Էջմիածին, 2016, էջ 1115: 
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կա յութ յամբ դառ նա զո հա բեր վո ղը, ով երկն քում և  երկ րում ա ռա վել 
ամ րաց նե լու էր Հոր իշ խա նութ յու նը։ Եվ Հայ րը ո րո շեց այս ան գամ 
ա նուղ ղա կի ա պա ցու ցել մարդ կութ յա նը, որ իր իսկ որ դին նույն պես 
կա րող է դառ նալ զոհ, ան մեղ զոհ և  այդ կերպ փոր ձեց ար դա րաց նել 
ինքն ի րեն՝ Հին Կ տա կա րա նում։ Եր կու գրքե րը եր կու աշ խարհ նե րի 
ու գա ղա փար նե րի միա ձու լում են։ Այն կար ծես Աստ վա ծա յին եր կու 
դեմ քե րը լի նի՝ չա րի և բա րու, սի րո և պատ ժի։ Ք րիս տո սը կրում է պա
տի ժը։ Այս գա ղա փա րա կան հա մա տեքս տում Նից շեն ա ռա վել բարձր 
է դա սում Դիո նի սո սին։ Ընդգ ծում է նրա ա ռա վել ճշմար տա ցի լի նե լը։ 
Ըստ Նից շեի՝ ճշմա րիտ Աստ ված հենց նա է, ով ոչ թե ստանձ նում է 
հենց պա տի ժը, այլ ստանձ նում է բուն մեղ քը։ Եվ միայն մեղ քը ստանձ
նե լով է մար դուն տրվում ա զա տութ յուն։ Եվ ե թե Նից շեի բա նաձ ևը տե
ղադ րենք Կաֆ կա Դոս տոևս կի հա մա կար գի վրա, ա պա Ռաս կոլ նի կո
վի մա քա ռումն ու տա ռա պանքն է, որ մար դուն քա վե լու է մեղ քե րից 
ու ա զա տութ յուն շնոր հե լու։ Այլ կերպ ա սած՝ Նից շեն ընդգ ծում է, որ 
մեղ քը հաղ թա հա րե լու ու դրա նից դուրս գա լու ելքն է, որ ճշմա րիտ 
է, այլ ոչ թե մեղ քի բա ցա կա յութ յան դեպ քում պա տի ժը ստանձ նե լը։ 
Հոր կող մից աշ խարհ գա լով, որ դին նույն պես կաս կա ծի թի րա խում 
է ընկ նում։ Այդ կաս կա ծամ տութ յու նը, փոր ձութ յուն նե րի մեջ նետ վե
լը կաս կա ծամ տութ յու նից զատ նաև սա տա նա յին հաղ թե լու, կամք ու 
ի մու նի տետ ձեռք բե րե լու ճա նա պարհն է։ Նոր Կ տա կա րա նի մի շարք 
ա ռան ձին դրվագ նե րում նշվում է ճա նա պար հը, սա կայն մարդ կա
յին՝ մար դու աշ խար հում այդ ճա նա պար հով քայ լե լու հա մար եր բեմն 
պետք են գեր մարդ կա յին հատ կա նիշ ներ։ Սա կայն մինչ փոր ձութ յու նը 
ար դեն իսկ նկատ վում էր Հոր բնա վո րութ յան կեր պա րա նա փո խութ
յուն։ Ե թե Հին Կ տա կա րա նում Հայ րը բար կա ցավ փա րա վո նի վրա, 
քա նի որ նա ի րեն չէր ճա նա չում և չէր են թարկ վում, ա պա այս տեղ 
Հե րով դեսն ինքն է  կո տո րում Բեթ ղե հե մի մա նուկ նե րին։ Ք րիս տո սը 
փոր ձութ յան մեջ է մտնում հենց ա նա պա տում։ Մկր տութ յան և քա
րո զի ա րան քում տե ղի ու նե ցած փոր ձութ յու նը կա տա րե լա գործ ման 
և քա րո զին ա ռա վել պատ րաստ մո տե նա լու ծի սա կա տա րութ յան 
մաս էր։ Ող բեր գութ յան տրա մա բա նութ յամբ շարժ վող գրքում մեծ 
դե րա կա տա րը՝ Ք րիս տոսը, իր ա ռա վել կար ևոր զրույցքա րոզ նե րից 
մե կում հաս տա տում է Դոս տոևս կու «Ո ճիր և պա տիժ»ի բա նաձևն 
ու պա տա հա կան չէ, որ հա յե րեն թարգ մա նութ յու նում Մատ թէո սի 



264

ԱՐԱ ԶԱՐԳԱՐՅԱՆ

ա վե տա րա նի այդ հատ վա ծը հենց վեր նագր ված է այ դպես՝ «Ո ճիր և 
պա տիժ»․ «Օ ձե՛ր, ի ժե րի՛ ծնունդ ներ, ինչ պէ՞ս պի տի փախ չէք գե հե
նի դա տա պար տու թիւ նից։․․․ Ճշ մա րիտ եմ ա սում ձեզ, այս բո լո րը պի
տի գայ այս սերն դի վրա1»։ Տեղտեղ  Ք րիս տո սը խո սե լով ա ռա ջի կա 
քաո սի մա սին, նա ինքն ի րե նով գրում է, խո սում ու ներ կա յաց նում 
նաև աշ խար հիկ ող բեր գութ յան կոնֆ լիկ տը։ Եվ այս տեղ էլ, կրո նա
կան մա կար դա կի վրա է մնում միայն այս թատ րո նի, ող բեր գութ յան 
ծա գումն այն պես, ինչ պես Դիո նի սո սի թատ րո նի։ Եվ հաս տատ վում է 
նաև Նից շեի այն գա ղա փա րը, որ ող բեր գութ յու նը թատ րո նի ծագ ման 
ան կումն է։ Այլ կերպ ա սած՝ հա մայ նա կան ու հա սա րա կաց թատ րոն
նե րի հա կադ րութ յունն է, ո րով պայ մա նա վոր ված թատ րո նի ան կու մը 
սկսվում է հենց հույ նե րի մոտ։ Կոս տան Զար յա նը նույն պես նկա տում 
է կրո նա կան ո գու ան կու մը, և  ինչ պես Մարկ Ն շա նեանն է նկա տում, 
Կոս տան Զար յա նը նույն պես ա ռա ջին դե րա կա տար Ք րիս տո սով ու
շադ րութ յան է գրա վում մեզ դե պի թատ րո նի ծագ մա նը․

« Դիո նի սո սի ո գիի»ին ան կումն է, հետ ևա բար՝ դիո նի սո սեան 
փոր ձա ռու թեան ան հե տա ցու մը, Աս տու ծոյ յայտ նա կեր պու թեան 
հետ քե րուն վերջ նա կան կո րուս տը։ Ա ւե լի սրե լով յա րա կար ծի քը, պի
տի ը սէի, որ Զա րեա նի ու զա ծը թատ րո նը չէ՛, այլ՝ թատ րո նին ծա գու
մը․․․․։ Թատ րո նը ինք նին կրօ նա կան չի՛ կրնար ըլ լալ։ Թատ րո նին մէջ 
կրօ նա կա նը իր ծա գումն է2»։

 Կազ մա վոր վե լով կրո նա կան հիմ քե րի վրա, թատ րո նը՝ այս դեպ
քում Ք րիս տո սի ող բեր գութ յու նը, ա ռաջ է քա շում նաև մարդ կա յին 
ող բեր գութ յու նը։ Լի նե լով աստ վա ծա յին ե րեք բնութ յուն նե րից մե կը՝ 
Որ դին, Ք րիս տոսն ա ռա վել քան մարդ կա յին է իր կեր պա րով, մարդ
կա յին զգա ցո ղութ յամբ ու ո գով։ Եվ սա հստա կեց նում է Զար յա նի այն 
պնդու մը, որ Ք րիս տո սի կյանքն ու մա հը ու նե նա լով կրո նա կան ծա
գում, բա ցա ռա պես կրո նա կան չէ։ Հա կա ռակ դեպ քում ան հաս կա նա
լի կլի ներ նրա ար տաս վե լը3։ Ք րիս տո սը գի տակ ցում էր, որ ու ղարկ
ված է Հոր պատ գա մը կա տա րե լու հա մար, և  այդ պայ քա րում նա իր 
կող քին ու ներ իր մո րը՝ Մա րիա մին։ Որ քան էլ հա մաշ խար հա յին մտա
ծո ղութ յու նը դա րեր շա րու նակ մարդ կութ յա նը ներ կա յաց րել է Որ դու 

1 Նույն տեղում, էջ 36:
2 «Բազմավէպ», Մարկ Նշանեան «Կոստան Զարեան։ Անկարելի թատրոնը» նշվ․ 

աշխ․, էջ 188:
3 «Աստուածաշունչ» նշվ․ աշխ․ էջ 137:
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տա ռա պան քը, այ նո ւա մե նայ նիվ, այդ գրքում կա նաև մայ րա կան 
լուռ ու ներ քին տա ռա պանք։ Ե թե Ք րիս տոսն ա ռա վել շատ գի տեր ու 
պատ կե րաց նում էր աշ խար հում իր ա ռա քե լութ յու նը, ա պա Մա րիա մը 
գի տեր ա ռա վել քիչ, գի տեր իր որ դուց․ մենք պետք է գնանք ան տառ 
կռվե լու հա մար, ես գի տեմ ում դեմ, ին չի հա մար, իսկ նա ուղ ղա կի 
տես նում է, որ գնում ենք կռվե լու։ Ա ռա վել քան ծանր է տես նել տա
ռա պող որ դուն, նրան, այն միա կին, ով բա ցա ռիկ է, սա կայն սպան վե
լով հա սա րա կութ յան կող մից և՛ պահ պա նում է իր բա ցա ռի կութ յու նը, 
և՛ դառ նում այն պես, ինչ պես բո լոր սպան վող նե րը։ Ուղ ղա կի այս տեղ 
սպա նութ յան, ոչն չաց ման հիմ քում ճշմար տութ յունն էր։ Ե թե Դիո նի սո
սի պա րա գա յում գո յութ յուն ու նեն դի մակ ներ, կեր պա րա նա փո խութ
յուն, այ սինքն՝ կա մաս նա կի կեղ ծիք, սուտ, ա պա Ք րիս տո սի դեպ քում 
կար ճիշտ, իսկ նա պահ պա նեց այդ ճիշ տը, և զոհ վեց ճշմար տութ յան 
պահ պա նութ յան հա մար։ Այլ կերպ ա սած՝ Ք րիս տո սը ճշմար տութ յան 
զոհն էր։ Եվ այլ կերպ չէր կա րող լի նել, քա նի որ ող բեր գութ յու նը սահ
մա նում է, որ սպան վում կամ պատժ վում է ան մե ղը։ Գի տակ ցե լով, որ 
ու ղարկ ված է Հոր կող մից և պետք է դեմ դի մաց կանգ նի հա սա րա
կութ յան, մար դու ա ռաջ, Ք րիս տոսն, այ նո ւա մե նայ նիվ, պահ պա նում 
է իր մարդ կա յին ո րակ նե րը․ կաս կա ծամ տութ յուն, հուզ մունք, մարմ
նա կան ցան կութ յուն ներ։ Լի նե լով մաս նա կի ան հաս կա նա լի մի հա
մա կար գի՝ 1 աստ ված 3 բնութ յուն մաս, այ նո ւա մե նայ նիվ, Ք րիս տո սը 
պահ պա նում է իր մարմ նա կան ցան կութ յուն նե րը։ 

Այդ կերպ ո րո շա կի հե ռա նա լով կրոն ակա նից ու մո տե նա լով աշ
խար հի կին։ Ինչ պես Սոկ րա տեսն էր նշում, փի լի սո փան պետք է մարմ
նա վոր հա ճույք նե րից, ցան կութ յուն նե րից հե ռա նա, որ պես զի ա ռա վել 
մո տե նա հո գուն։ Այս պնդու մը Սոկ րա տե սը հա ստա տում է իր զրույց
նե րից մե կում մեկ այլ մեջ բեր մամբ, ըստ ո րի՝ մահ վա նից հե տո աստ
ված նե րի ցե ղին պետք է միա նան միայն փի լի սո փա յութ յամբ զբաղ
վող նե րը։ Ըստ այդ խոս քե րի՝ ստաց վում է, որ Ք րիս տո սը և՛ մաս նա կի 
մոտ մնաց մարմ նա կան ցան կութ յա նը, և՛ հա մալ րեց աստ ված նե րի՝ 
այս դեպ քում Սուրբ Եր րոր դութ յան շար քե րը։ Թեև սրանք տար բեր 
դա րեր են, ժա մա նակ ներ, սա կայն նույն Սոկ րա տե սի կյանքն ու մա հը 
կար ծես թե Ք րիս տո սի կյան քի ու մահ վան նախ նա կան, մի փոքր այլ 
ու փո փոխ ված տար բե րա կը լի նի, ո րում ար դեն իսկ ուր վագծ վում են 
քրիս տո նեա կան Աստ ծո ա ռա ջին ծի լերն ու գա ղա փար նե րը։ Գա լով 
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Ք րիս տո սի մարդ կա յին կեր պա րի պահ պա նութ յա նը՝ պետք է ընդգ ծել 
խաչ ված որ դու խա չի վրա ար տա սան ված սա կավ խոս քե րից մե կը․ 
« Ծա րավ եմ1»։ Ըստ Հով հան նե սի ա վե տա րա նի, նա այդ պես ա սաց, 
որ պես զի կա տար վի այն, ինչ գրված էր։ Այլ կերպ ա սած՝ նա ա սաց 
այն, ինչ մար գա րե նե րը հաս տա տել էին, ինչ պետք է  լի ներ։ Սա կայն 
այս կե տին չէինք անդ րա դառ նա, ե թե խա չի վրա նրա սա կավ խոս
քե րից մե կում չլի ներ նաև Հոր նկատ մամբ հայտ նած վստա հութ յան 
կո րուստն ու հիաս թա փութ յու նը, որ տեղ ար դեն իսկ չի նշվում, որ 
աս վեց, քա նի որ այդ պես էր գրված։ Ու ղարկ վե լով Հոր կող մից, Ք րիս
տոսն ուղ ղա կիո րեն դար ձավ մարդ կութ յան կող մից չըն դուն ված մե
կը, ով օ տար ված լի նե լու հետ մեկ տեղ նաև հա սա րա կութ յան ու շադ
րութ յան կենտ րո նում էր։ Հաս կա նա լով ու գի տակ ցե լով, որ ի սկզբա նե 
հենց ինքն է ու ղարկ ված, նա լուռ տա նում էր իր տա ռա պանք նե րը, 
սա կայն Ք րիս տո սի կաս կա ծա միտ հար ցադ րումն Աստ ծուն, թե ին
չո՞ւ ի րեն միայ նակ թո ղեց, մտա ծե լու լուրջ տե ղիք է տա լիս։ Մի գու ցե 
հենց սկզբից նա խա սահ ման ված էր, որ Ք րիս տո սի ա ռա քե լութ յան ըն
թաց քը այլ կերպ պետք է լի ներ, հա կա ռակ դեպ քում ան հա ս կա նա լի 
է դառ նում որ դու հար ցադ րու մը, թե ին չո՞ւ միայ նակ մնաց այս ող բեր
գութ յու նում։ Հատ կա պես այն դեպ քում, երբ Ձի թեն յաց պար տե զի իր 
ա ղոթ քում  նա նվիր վեց ու հաս տա տեց, որ ա նե լու է, և սա լի նե լու է 
Հոր կամ քը։ 

Ու րեմն հոր կամ քով ու ղարկ ված Ք րիս տոսն օ տար էր հա սա րա
կութ յան հա մար, ա նըն դու նե լի մե կը, և դա այդ պես էլ պետք է  լի ներ, 
քա նի որ մարդ կութ յան մեջ Աստ ծո կամ աստ վա ծա յի նի ներ կա յութ
յունն ար դեն իսկ հան րութ յա նը դրդե լու էր կա՛մ հաշ վի նստել նրա 
հետ, կա՛մ ի րեն ոչն չաց նել։ Եվ վե րա դառ նա լով Ք րիս տո սի հար ցադր
մա նը, պետք է նշել, որ որ դու կող մից կաս կա ծամ տութ յու նը մաս նա
կի բա ցատ րա կան հարց էր, որ պա հան ջում էր հստակ պա տաս խան, 
իսկ Ք րիս տո սի կյան քում Հոր ներ կա յութ յու նը չկար և հետ ևա բար 
ինքն ար դեն իսկ պետք է գի տակ ցեր, որ պա տաս խան չկա, չի լի նե
լու, իսկ բա ցա կա յութ յան դեպ քում դա ոչ այլ ինչ էր, քան հու սա հա
տութ յան կոչ, վեր ջին ճիչ, փոք րիկ զայ րույթ։ Երբ ան հա տը խա չա փայ
տին է, մեռ նում է մոր ա ռաջ, ա պա այդ դեպ քում նրա միակ ո րո շա կի 
զայ րույթն ու հար ցադ րու մը պետք է ուղղ վեր այն մե կին, միա կին, ով 
ու ղար կել էր ի րեն, կամ ում ձեռ քով Ք րիս տոսն ու ղարկ վել ու օ տար

1 Նույն տեղում, էջ 148:
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վել էր։ Այս տեղ որ դու՝ Ք րիս տո սի մարդ կա յին կեր պա րի հար ցադր
ման տրա մա բա նութ յու նը հստակ պարզ էր։ Եվ ան գամ օ տար վե լով 
հա սա րա կութ յան կող մից, նա օ տար վեց ան գամ «հան ցա գործ նե րի» 
մեջ։ Հայտ նի ցու ցա նա կը հենց իր գլխա վեր ևում փակց րին։ Եվ այս 
ող բեր գութ յան ա ռա վել ող բեր գա կան կող մը հան դի սա տե սի առ կա
յութ յունն էր․ այս պա րա գա յում իր սի րե լի մար դիկ՝ հա րա զատ նե րը, 
միակ ինք նա կամ ե կած մար դիկ էին։ Ո րով հետև մյուս նե րի կող մից սա 
աշ խա տանք էր, որ ար վում էր։ Եվ հենց այս կե տում է, որ սահ ման վում 
է թատ րո նի՝ հռո մեա ցի նե րի կող մից դա ժա նութ յան լա վա գույն դրսևո
րու մը։ Ք րիս տո սին տան ջող ներն ու սպա նող նե րը հռո մեա ցի ներն էին։ 
Ն րանք կա տա րում էին, իսկ կամ քը հրեա նե րինն էր։ Կա տա րող ներն 
ու կար գադ րող նե րը կողքկող քի դի տում էին Ք րիս տո սի դե րա կա տա
րու մը, ով Հոր կամ քին հա վա տա րիմ մնա լով, մինչև վերջ կա տա րեց 
այն, ինչ նա խա սահ ման ված էր։ Եվ այս տեղ հստակ ընդգծ վում էր Հին 
Կ տա կա րա նի պատ մութ յուն նե րի շրջված սցե նա րը։ Այս տեղ Հայրն 
ինքն էր զո հա բե րում իր ձեռ քով իր որ դուն։ Եվ սա, ըստ եր ևույ թին 
ա մե նա մեծ զո հա բե րութ յունն ու ինք նա մաք րութ յան ա րարքն էր, որ 
կա րող էր ա նել Հայ րը՝ Հին Կ տա կա րա նում ան մեղ սպան ված նե րի 
հա մար։ Եվ վե րա սահ մա նե լով սե փա կան գա ղա փա րը, Հայ րը զո հեց 
իր ա մե նա թանկն ու ա մե նա մե ծը, ո րով Ք րիս տոսն ինք նին դար ձավ 
ան մեղ զո հը։ Ո րով Ք րիս տոսն ու Դիո նի սո սը սահ մա նե լով դար ձան 
մարդ կա յին ժա մա նակ նե րի տան ջան քի ու ող բեր գութ յան որ դի նե
րը, ի րենց մեջ կրե լով ար վես տի, կյան քի ու կրո նա կա նի մի ամ բողջ 
խառ նա րան։ Եվ հենց հայրոր դի այս հա մա կար գով է, որ սկսվում է 
հա մաշ խար հա յին ար վես տում ստեղծ վել որ դու տան ջանքն ու օ տա
րու մը, հոր կամ քի կա տա րումն ու որ դու տա ռա պան քը։ 

АРА ЗАРГАРЯН - «ДИОНИС – ХРИСТОС: СЫНОВЬЯ СТРАДАНИЯ И 
ИСКУССТВА» - В данной статье рассматриваются сходства и трагедия 
двух богов։ Диониса и Христа. Ряд великих мыслителей в разные периоды 
мировой истории говорили об их сходстве и трагичности. Костан Зарян, 
в свою очередь, указывает, что они являются сыновьями трагедии и 
искусства. В статье также представлены особенности характера и образа 
БогаОтца в Ветхом и Новом Заветах. Новый Завет — это мир сына, где 
он является главным персонажем. Дионис и Христос, по сути, невинные 
жертвы. Они сыновья страдания и трагедии наших времен.
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ARA ZARGARYAN - «DIONYSUS-CHRIST SONS OF SUFFERING AND 
ART» - In this article we have tried to examine and present the similarities and 
tragedies of the gods Dionysus and Christ. A number of great thinkers in different 
periods of world history have spoken about their similarity and tragedy. Kostan 
Zarian, in his turn, points out that they are the sons of tragedy and art. The 
article presents the character and image of God the Father in the Old and New 
Testaments. The New Testament itself is the world of the son, where the main 
character is the son. Dionysus and Christ became innocent victims through their 
tragedy. In this way they became the sons of the suffering and tragedy of human 
times.

Key words: Dionisos, Christ, art, tragedy, theater, actor, Zeus, Greece
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Բանալի բառեր.  Աշոտ Ավդալյան, քնարերգու, Նավասարդ, Հիշատակի 
զարդատուփ, լեզու, աշխարհայացք, պոետիկա

Ա շոտ Ավ դալ յա նը նա խորդ դա րի 80ա կան նե րին հրա պա րա կեց 
եր կու ժո ղո վա ծու՝  1980ին՝ « Նա վա սարդ», 1984ին՝ «Ար ծա թե օր»: 
 Ջա ջուռ ցի այս «թուխ տղան» իր կարճ երկ րա յին կյան քում վե րապ
րեց բա նաս տեղ ծութ յան շնոր հը՝  բա ռե րը վե րա ծե լով հա ղոր դութ յան 
ծե սի, ծե սը՝  բա ռե րի կար գի, որ բառ չէ այլևս, այլ՝ ձայ նա պատ կեր, 
մե ղե դուց ծնված տե սիլք: Ա հա ին չու Ավ դալ յա նի պոե զիա յում զար դա
նախ շը պատ կեր է, պատ կե րը՝  զար դա նախշ, որ  ինչ քան ի րա կան է, 
գույ նե րի հո ղե ղեն լա վա  և  ծա վալ վում է բնութ յան գույ նե րով, այն քան 
երկ նա յին՝  տար րա լուծ ված հնչյուն նե րով, որ ոչ թե բա ռը, այլ բա ռի 
ո գուն է ունկնդ րում: Ուս տի Ավ դալ յա նի պոե զիան գո յութ յան ծես է, որ 
խա րիսխ է փնտրում գո յութ յան պայ ծա ռա կեր պութ յան տե սիլ քում, 
ինչ պես զար դա նախշն է բա ռի հա ղորդ վում բա ռին, ո րի ծնուն դը և 
 վախ ճա նը մե ղե դու ա լիք նե րի մեջ է ծա վալ վում, հա րութ յան կան չով 
ա ղեր սում օր վա  սկիզ բը և  ա վար տը, որն ա վարտ չէ, այլ՝ սկզբի և  վեր
ջի հա վեր ժութ յուն: Այդ պես է սկիզ բը փո խա կերպ վում  Նա վա սար դի 
«հնօր յա ծե սի», օրն ար ծա թե՝ օր զար թոն քի, որ, իբրև ձայն՝ խմբերգ է 
հյու սում, իբրև պատ կեր՝  որմ նան կար:

Ա շոտ Ավ դալ յա նի բա նաս տեղ ծա կան ժա ռան գութ յու նը մեծ չէ: Ըն
դա մե նը ե րե սուն յոթ գա րուն ապ րեց բա նաս տեղ ծը, որ ճա կա տագ րով 
նույնն է  Տեր յա նի հետ, ով չբո լո րեց ան գամ ե րե սուն յո թը, բայց, ինչ
պես ա սում է  Հա կոբ  Մով սե սը, Ավ դալ յա նը «մի գիրք հասց րեց թող նել՝ 
«Ար ծա թե օր» փոք րիկ ժո ղո վա ծուն, իսկ մինչ այդ գրած նրա բո լոր 

* Հոդվածն ընդունված է տպագրության  12.07.2020 թ.:
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բա նաս տեղ ծութ յուն նե րը դրա նա խա պատ րաս տութ յունն են, հե տա
գա յում նրա նից ստվար մի ժո ղո վա ծու ստա նա լու նպա տա կով, այս 
գիր քը ցրվեց նրա նում մինչև այդ տպագր ված ու ան տիպ բա նաս տեղ
ծութ յուն նե րի մեջ»1:  Մով սե սը նաև հա վե լում է, թե պետք է «ուղ ղել այդ 
կո պիտ սխա լը և  այդ ժո ղո վա ծուն միշտ հրա տա րա կել ա ռան ձին»2: 
 Բայց պետք է հաշ վի առ նել մի բան: Այ նո ւա մե նայ նիվ, « Նա վա սարդ» 
(1980) ժո ղո վա ծո ւին նա խոր դում է «Ար ևան թեմ» ան տիպ ժո ղո վա
ծուն, հա ջոր դում  «Երկ րա տես» (1988), «Կ յան քից դե պի կյանք» (1997) 
և « Հի շա տա կի զար դա տուփ» (2005) ընտ րա նի նե րը, ո րոն ցից վեր
ջին եր կու սը կազ մել է Հ րաչ յա  Թամ րազ յա նը, ո րոնք  ու նեն ներ քին 
հա մա կարգ վա ծութ յուն, աշ խար հա յաց քի և  պոե տի կա յի միաս նութ
յուն: Ուս տի հար ցադ րու մը, որ կա րող է գրա պատ մա կան ա ռու մով 
հնչել, այն է, թե Ավ դալ յա նի պոե զիան ինչ էր հա վե լում նա խորդ դա րի 
80ա կան նե րի պոե զիա յի հա մա կար գում:  Կա րե լի է ա սել թերևս. այն  
«երկ րա տե սի» ե կած բա նաս տեղ ծի հա յացքն է բա նաս տեղ ծութ յան 
մա քուր սկիզբ նե րին, երբ «ա րե գա կը ա սեղ նա կար է տա լիս դաշ տե
րին»3, ներշն չան քի մա նուկն է ծնվում, ինչ պես օրն է ծնվում, «լույ սը 
հո ղին մո տե նում աստ ծո պես մտաց րիվ» (20) և «հո րի նում հի շո ղութ
յան որմ նան կար» (39): Իսկ սա նշա նա կում է. «ար ևան թե մը»՝  ար ևի 
ծա ղիկ,  Նա վա սար դի կոչ նակն է՝  տար փան քի հնօր յա բա նաս տեղ ծա
կան ծես, ուր «քնած է ու ժը հո գու», քնած է և  եր գը, որ «լույ սի ա կոս նե
րում մեր կա ցավ», վա րա րեց ու «չհա սավ ա րար չա գործ ար բուն քի»4: 
Ա րե գակն այս պես «բա նաս տեղ ծութ յան քայ լով մո տեն(ում) // աշ խար
հին, հո ղին» (Ն, 6), ցրում է լույ սի ա լիք նե րը ծեր, հղա նում բերկ րանք, 
սրտի հա մար սեր, տի րա նում հո ղին, իսկ՝

   Քա ռա սուն աղ ջիկ ար ևը գրկած
   Տաք ստինք նե րը սեղ մե ցին հո ղին,
  Եվ հո ղը տե սավ իր կրծքի վրա
   Քա ռա սուն մա նուկ ու մի ա րե գակ: (Ն, 12)
 Հողն այդ պես է շիկ նում  ման կան հա յաց քից, մա նուկ նե րը ժպտում 

հո ղին՝  նա յե լով եր կինք: ճա ռա գայթ նե րը պա րում են աղջ կա պես ան
1 Հակոբ Մովսես, Գրառումներ 3, Երևան, 2018, էջ 23:
2 Նույնը, էջ 23:
3 Աշոտ Ավդալյան, Արծաթե օր, Երևան, «Սով. գրող.», 1984, էջ 7 (այսուհետև 

մեջբերումներ անելիս տեքստում կնշենք միայն էջահամարը):
4 Աշոտ Ավդալյան, Նավասարդ, Երևան, «Սով. գրող», 1980, էջ 34 (այսուհետև 

մեջբերումներ անելիս տեքստում կնշենք Ն և էջահամարը):
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կաշ կանդ և  հո ղը այդ պես պատ րաստ է ծնել (« Ճա ռա գայթ նե րը պա
րում են», 8): Ար ևը վառ վում, վար գում է վե րում «ինչ պես ան սանձ, 
կար միր ձի» (Ն, 9), աշ խար հը դան դաղ սա հում է բա նաս տեղ ծի սրտի 
մեջ, «շո շա փում է հո ղը և  հո ղե ղե նին» (Ն, 6):

Ա շոտ Ավ դալ յա նի պոե զիա յում ար ևեր գութ յունն, ան շուշտ, ա սո
ցիա տիվ պլա նում շաղ կապ ված է  Վա րու ժա նի « Հե թա նոս եր գե րի», 
 Մե ծա րեն ցի ըղ ձեր գութ յան պատ կե րա յին հա մա կար գի հետ:  Բա նաս
տեղ ծութ յունն ա հա ին չու Ավ դալ յանն ըն կա լում է իբրև «կե նա րար 
լույս», որ հա զար կաթ սա նե րով լի ե ռում է իր մեջ, որ «դառ նա գի նի՝  
հա շիշն ար ևի»1: Եր գը ծա ղիկ է՝  ար ևա ծա ղիկ, որ «հեռ վից ե կած օ րե
րի մեջ է» (Հզ, 27) և «կազ դուր վում է բա նա կա նութ յամբ», «հո ղե ղեն 
է հաս կից ա վե լի», «ա րեգ նա յին լռութ յուն ու նի» (Հզ, 20): Այ սինքն, 
ինչ պես Շ նոր հա լին կա սեր, «բխումն (է)  ի հօ րէ», որ «ի լոյս ծա գեա»: 
Բ նա զան ցա կան նա խա հիմ քի ո րոն ման առն չութ յամբ, ուս տի, Ավ դալ
յա նի պոե զիա յի աշ խար հա յաց քը նույն կա պով է շաղ կապ ված  Վա
րու ժա նի,  Մե ծա րեն ցի և  Տեր յա նի պոե զիա յին, բայց պատ կե րա յին 
հա մա կար գը եր կաշ խար հա յին է՝ ի րե րը գո յութ յան կան չող: Ինչ պես 
 Մով սեսն է ա սում. « Գո յութ յունն այս տեղ մկրտված է գո յութ յան ա վա
զա նում»2, ո րը նշա նա կում է՝  բա նաս տեղ ծը մեջ տեղ է հա նում մի լե
զու, երբ «պոե զիան դառ նում է ա րա րո ղա կարգ, նրա լե զուն՝  ա րա րո
ղա պետ»3:  Հետ ևա բար Ավ դալ յա նի պոե զիա յում գոր ծո ղութ յու նը զուտ 
բա ռե րի ներ քին ի մաս տի շար ժում է պատ կե րում, ուս տի, ինչ պես 
 Թու ման յանն է ա սում  Տեր յա նի մա սին՝  «պատ կեր նե րը թույլ են և  քիչ, 
բայց լե զուն՝  մա քուր, զտված և  ար ծա թի զան գի պես՝  հնչուն»4: Այս
պես գո յութ յու նը հա րութ յուն է առ նում բա ռե րի մե ղե դում, որ, ինչ պես 
 Մի նա սի կտավ նե րում, ա սես  Ջա ջու ռի բնա նկա րի թանձր գույ նե րում, 
տան կտու րից մե կը ար ևի ճա ռա գայ թը բռնել և  երկն քի խո րութ յունն 
է պե ղում... Ա շոտ Ավ դալ յա նի բնան կար ներն էլ մի նաս յան կտա վի փո
խա կեր պումն է տա ղե րի, որ բա ռե րի մե նան վա գը խառ նում է երկ նա
յին մե ղե դուն:  Պա տա հա կան չէ ու րեմն  Մի նա սի հո վա նա վո րութ յու նը 
և  խոս քը նա խորդ դա րի յո թա նա սու նա կան նե րին, երբ հոր դո րում էր 
Ավ դալ յա նին շա րու նա կել բա նաս տեղ ծութ յուն ներ գրել, դրանց հրա

1 Աշոտ Ավդալյան, Հիշատակի զարդատուփ, Երևան, Նաիրի, 2005, էջ 20 
(այսուհետև մեջբերումներ անելիս տեքստում կնշենք Հզ և էջահամարը):

2  Հակոբ Մովսես, Գրառումներ 3,Երևան, 2018, էջ 24: 
3 Նույնը, էջ 24:
4 Տես Ավ. Իսահակյան, Երկերի ժողովածու, հ. 4, Երևան, 1952, էջ 63:
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պա րա կե լու ջան քը ստանձ նե լով ին քը՝  մեծն  Մի նա սը (սրա մա սին 
վկա յում են հու շա գիր նե րը): Ուս տի, ընդ հան րաց նե լով միտ քը, ա սենք, 
որ Ավ դալ յա նի պոե զիա յում տի րա պե տո ղը, ինչ պես Ալ.  Զա քար յանն է 
ա սում  Տեր յա նի մա սին, «ե րանգ նե րի փո խա կերպ վող հա ման մա նութ
յունն է, ար տա քին աշ խար հի այս կամ այն ա ռար կա յի կամ եր ևույ թի 
հատ կան շա յին բաղ դա տութ յու նը՝  քնա րա կան ան հա տի ներք նաշ
խար հի փո խա կերպ վող ե րան գնե րի հետ»1:  Միայն մի տար բե րութ
յամբ.  Տեր յա նի բա ռը և  պատ կե րը ե թե հա կադ րութ յուն նե րի ո լոր տից  
է միաս նութ յան ձգտում, հա մա կար գը ամ բող ջա նում ան դար ձութ յան 
ո լոր տում, հայտ նա բե րում իր աշ խար հը և կր կին դառ նում եր կի րը՝  
«կա րոտ կյան քի և  խոս քի», ա պա Ավ դալ յա նի բա ռը և  պատ կե րը հա
ղոր դութ յան է մեկ նում, ի մաստն իր ո րո նում խոս քի ո լոր տում, որ գո
յութ յան տե սիլքն է պայ ծա ռա կեր պում, դար ձը մնում ա նա վարտ, պոե
տա կան ու ղին՝  ամ բող ջից տրոհ ված մաս, շրջա պտույ տը՝  կռահ վող, 
որ տրված էր բա նաս տեղ ծա կան շնոր հով ան թե րի: Ու րեմն, մենք գործ 
ու նենք «բա նաս տեղ ծա կան ի րա կա նութ յան» մի ո լոր տի հետ, որ, որ
քան կար ևոր է ար դի պոե զիա յի ուղ ղութ յուն նե րից մե կի կամ ա ռան
ձին ե րանգ նե րի քննութ յան հար ցի հետ կապված և գ րա պատ մա կան 
նշա նա կութ յուն ու նի, նույն քան անքն նե լի՝ ափ սո սան քի և զղջ ման 
ա նու նից, երբ այս երկ րի օժտ ված մի աստ ղա նուն, դեռ իր ծագ ման 
ա ռա վո տը չե կած, մա րում է երկն քում:  Վա հագն  Դավթ յանն ա հա ին չու  
«Երկ րա տես» գրքի ա ռա ջա բա նում ա սում է. «Ափ սոս, շուտ հե ռա ցավ 
Ա շո տը, չհասց րեց ամ բող ջա նալ…»2, բայց «Ավ դալ յա նի բա նաս տեղ
ծութ յուն նե րում ինչոր «աստ վա ծաշնչ յան» նախ նա կա նութ յուն կա, 
հում կա վի բուր մունք, «լույ սի անդ րադար ձում ներ կան», «շու շա նա
յին մաք րութ յուն ներ», «տե սիլ քա յին» բեկ բե կում ներ»3:  Բա նաս տեղծն 
ա սես գնա լով օր վան ըն դա ռաջ, փակ վում է օր վա զգեստ նե րի մեջ, որ 
եր գի լու սա վոր գա հին բազ մի «թա գա կիր Ան մե ղութ յա նը» («Օր վան 
ըն դա ռաջ», 4): Եվ իր մե նութ յան այս փու թան ցիկ ժա մին ա հագ նա
նում է լույ սը, որ շրջվում, գնում է եր կինք «բազ մա բե ղուն օր հայ ցե լու»: 
Եվ լույ սի ետ ևից գնում է նաև բա նաս տեղ ծը, որ բե րի ա ռա վոտ նե րի 
պայ ծառ գու նան կար ներ, նվագ ներ, զար դա րի շար ժու մը կնոջ.

1 Ալմաստ Զաքարյան, XX դարասկզբի հայոց բանաստեղծությունը, գիրք 2, 
Երևան, 1977, էջ 315:

2 Աշոտ Ավդալյան, Երկրատես, Երևան, 1988, էջ 5 (այսուհետև մեջբերումներ 
անելիս տեքստում կնշենք Ե և էջահամարը):

3 Նույնը, էջ 4:
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   Նա գնաց հու շի և  պայ ծա ռաց ման մե նան վա գով
  կա նայք ա սում են զարդ ու ներ կրծքին,
  նա գնաց ցա վի և թռ չուն նե րի եր գե ցիկ ձայ նով,
  կա նայք ա սում են –  վիշտ ու ներ դեմ քին:

Ն րան  ու ղեկ ցող ծա ռը նվի րեց խնձո րի ար յուն,
կա նայք ա սում են –  շատ էր գե ղե ցիկ, 
նրան ըն դա ռաջ գնա ցող լե ռը
իր դեմքն հի շե լու մո գութ յուն տվեց –
 կա նայք ա սում են –  շատ էր ա հար կու,
հյու րըն կա լե լու պատ րաստ խա ղո ղը
գի նու թով չան քը նրա հետ դրեց –
 կա նայք ա սում են –  շատ էր ո գե լից: (6)

 Բա նաս տեղ ծա կան պատ կեր նե րի մեջ ներ կա են եր գե ցիկ թռչուն
նե րը, շնչա վոր ծա ռը, լե ռը ա հար կու, խա ղո ղը և  գի նին, ո րոնք պոե
զիա յի ո գին՝  բա ռի պայ ծա ռա կեր պութ յունն են ո գում: Ուս տի բա ռե րը 
բա ռեր չեն, այլ՝ հա րութ յան, ծնուն դի մե ղե դի, որ «շատ են գե ղե ցիկ», 
ինչ պես գե ղե ցիկ է օր վա ծնուն դը՝  ա ռա վո տը՝  ա սեղ նա գործ ված, որ 
ան վան փո խա նունն է, ինչ պես մա նու կը բո բիկ  և  եր կին քը՝  զար դա
նկար, ում հա մար նվա գա ծուն երգն իր պի տի հղա նա և  շու շա նա ծամ 
պա րող աղ ջիկ նե րը ետ ևից պի տի գան (« Ման կան ծնուն դը», 67): 
 Գու նան կարն այս ա նուն ու նի թերևս՝  պոե զիա, որ բա ռի նա խա հիմքն 
է ո րո նում, որ զնգուն ձայ նի մե ղե դին ա սեղ նա գործ լցրել է դաշ տի մեջ՝ 
ինչ պես ման րիկ ծի ծաղ, շու րթե րին բա նաս տեղ ծի՝  բա ռե րի խաղ, որ 
օրն է բազ մա բե ղուն, ա նու նը ման կան, ուս տի եր գում է. 

  Ա սեղ նա գոր ծիր ման կան ա նու նը
  կա նաչ դաշ տի մեջ
  ու պսա կա զարդ դափ նին մո տեց րու նրա
                                                                                        մա զե րին:

  Ն րան տուր ծաղ կի գե ղեց կութ յու նը,
  ծաղ կի ա նու նը պա հիր երկն քում,
  և  ծաղ կի նման հա վի տե նութ յան ներ սում 
                                                                                         սրբա ցիր: (7)
Այդ պի սին է պոե զիան, որ «պտղա վո րում է մեր ա կունք նե րը որ

պես նոր սկիզբ» (26), ա նու նը նրա շնորհ վում է երկն քում, ո րի ըն թաց
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քը՝  բա ռի շար ժու մը դե պի «ներս», բա նաս տեղ ծը կա րող է որ սալ գույ
նե րի խա ղով, ինքն էլ ամ բող ջա նալ «հա վի տե նութ յան ներ սում»  և՝

ա սել կար մի րը շատ է կա մա կոր թռչու նի ներ սում,
ա սել –  կա պույ տը շատ է լեզ վա նի ջրե րի ձեռ քում,
ա սել –  ցո րե նը դեղ նակ տուց է ու շատ սի րե լի,
իսկ սևը՝  լե ռան հա վի տե նութ յան նշանն է միայն …(8)

Եվ միայն բա նաս տեղ ծութ յան ռիթ մը ըն կա լե լուց հե տո  կա րե լի է 
ա սել՝  հնչերգ է սա, որ «»եր կինք է նա յում ու ձայն կա հո ղին (8), շշու
կը ման կան՝ ա սես խմբերգ, շիկ նան քով բա ռե րի՝  որ պես հա յե լի հա յե
ցու մի, ո րի ետ ևից վա զում է «ձայ նի պա տա նին»: Խմ բերգ է սա նաև, 
որ ծա ռի յո թե րորդ ճյու ղի պատ կե րը կա րող է տալ բա նաս տեղ ծին: 
 Ծառն, ան շուշտ, գո յութ յան ա նունն է, ինչ պես իր՝  բա նաս տեղ ծի գո
յութ յու նը՝  սա կա վա խոս, որ «հի շում է ձայ նը իր նա խորդ նե րի»:  Յո թե
րորդ ճյու ղի պատ կե րը՝ գա լի քի (ան խոր հուրդ՝  կա սեր  Չա րեն ցը), իսկ 
օ րը՝ շնոր հա պարտ ծա ռի բող բոջն է պայ թող:  Ծառն, ան շուշտ, կե նաց 
ծառն է՝  գե ղե ցիկ ու շնոր հա պարտ, որ մրջյու նին օր վա հե քիաթն է 
պատ մում, մեղ վին տա լիս է բա նաս տեղ ծի  յամբ՝  եր գե ցիկ օրհ ներգ: 
 Ծառն, ա հա, ար մա տը հո ղում, փթթում է լույ սի մեջ և  ար ևից է իր 
լույ սը քա ղում, որ խոս քի ա նունն է, բխումն իր ա հա ին չու «դար ձել է 
շա րա կա նի ոտք» (« Ծա ռը», 18): Այդ պես է Ավ դալ յա նի եր գը բա նաս
տեղ ծութ յան դրկի ցը դառ նում, ջրե րին ան վա նում որ դի, եր գում օ րե րի 
թագն ու պսա կը, օրհ նե րգում այս ա վե տու մը բե րող տղա յին (« Ցան
կութ յուն», 19):  Բա նաս տեղ ծի աչ քը  սա կայն  շրջված է ներս և սփ ռում 
է տա ղեր ար տա սա նե լու ցան կութ յամբ, իսկ հե տոն ս պառ նում է ի րեն 
«գա զա նի մտա գա րութ յամբ» (Հզ, 47):  Սա կայն  Ավ դալ յա նը ա սում է, 
որ ին քը մե ղա վոր չէ, որ «ձայ նի փո խա նորդն է  խեղճ, ձայ նի հրա շեկ 
տղան՝  թևե րին լույ սի, քնա բեր մղձա վան ջի մեջ և  գայ թի պի տի հու
ղար կա վո րի նման բա ցա կա՝  հոր դա ցող կյան քից, գրչի (գրի) նման 
սո ղա «ճեր մակ թղթի հա վի տե նա կան լռութ յան մի ջով», ապ րի բա ցա
կա լույ սի, բա ցա կա գրչի ան հա վատ վազ քով՝  գտնե լու նա խա դու ռը 
ներ դաշ նա կութ յան («Եվ ես, ձայ նի հրա շեկ տղան», Հզ, 4243): Ուս տի 
միայն հայ ցում է, որ կրի հո գին զար դա նախ շը բա ռի, քան զի՝  

  հա զար տա րով հետ եմ մնա ցել մեծ  Նա րե կա ցուց
  և  հի մա պետք է բա ռեր թո թո վեմ
  ա շուն չհաս նող այ գե պա նի պես: (Հզ, 47)
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 Սա կայն հե ռա ցու մը դար ձի մկրտութ յունն է նաև, որ շնորհն է բա
ռի «որ պես ըն ծա յա գիր ա ռա վո տի», որն Ավ դալ յա նը, ինչ պես ա սում 
է, ըն թեր ցում է ծա ծուկ, ներշնչ վում  իբրև վեր ծա նող և  չի հանդգ նում 
իբրև նո րո գիչ՝  բա ռին ծա ռա յող («Ի՞նչ ըն ծա յա գիր տամ ա ռա վո տին», 
Հզ, 31): Եվ հարց է հղում.

   Մի՞ թե այս պես եմ ապ րե լու ես միշտ .
  լավ է հե ռա նամ,
  աչ քե րից հե ռու, աչ քերս հա նեմ: (Հզ, 47)
Այդ պես է: Ինչ պես ա սում է Ավ դալ յա նը, «խոր քից պի տի գալ// ու 

տա րա ծութ յամբ հա գեց նել ի րը», ինչ պես խոս քի ո լոր տից են գա լիս, 
«կյան քից սա հում դե պի կյանք» պոե զիան և  բա ռը  նրա («Կ յան քից 
դե պի կյանք», Հզ, 50):

Ան շուշտ, գո յութ յան նա խասկզ բից, ան գո տե սիլ քից, բա ռե րի պայ
ծա ռա կեր պութ յան խորհր դով, «ար տագ րե լով գրեր զո րա վոր» (16), 
ուր ան տե սա նե լին՝  տե սա նե լի, տե սիլ քը ի րա կան է թվում, ձայն տա
լիս հայ րը՝ ինչ պես թռչուն, և  ան ծա նոթ, չըն թերց ված մի էջ է բա նաս
տեղ ծը,որ հոր ձայ նով է պատ մագ րում («Ու րա խութ յան թռչուն», 24): 
 Ձայնն այդ պես փո խա կերպ վում է խմբեր գի, պատ կե րը՝  որմ նան կա
րի, որ բա նաս տեղ ծի «ներ սի» աչքն է հա յում, մե ղուն՝  խմբեր գում, 
վեր ծա նում իբրև «կորստ յան մո խիր», ձայ նի հի շո ղութ յու նը ա ռաս
պե լա բա նում իբրև «հի շա տա կի զար դա տուփ»: Խմ բերգն այդ Ավ դալ
յա նը այս պես է եր գում.

   Կորստ յան մո խիր,
  տուր հի շա տա կի փոք րիկ զար դա տուփ,
  որ ես ճյու ղե րից հո րի նեմ մահ վան ե րաժշ տա խումբ,
  որ ես երգ վեմ ա դա մա մու թին ու ե րե կո յան,
  ու թե սրինգ եմ –  ար ծա թաջր վեմ,
  ու թե բամ բիռ եմ –  ոս կով ծու լա նամ,
  ու թե շվի եմ –  հե ռա վո րին գամ,
  ու թե փող եմ –  մեր ձա վոր ես ինձ: (Հզ, 17)
 Ծա ռը բա նաս տեղ ծութ յան  այս պես է ծաղ կում, լսում բնութ յան 

նվագ նե րը գու նան կար, սաղ մոս եր գում ա ռա վո տը՝  ծննդի ու ման
կութ յան, հի շո ղութ յան գորգն իր հյու սում տե սիլ քում գա լի քի: Բ նա
զան ցա կան նա խաս կիզ բը բա ռե րի կանչն է հեռ վի և  մո տի, որ ա րար
չի լույ սից, ա րե գա կի ճա ռա գայ թից է ծո րում և  ա մեն ինչ նրա ստվե րի 
մեջ է խամ րում, նրա նով է ճա ռա գայ թում: Ավ դալ յա նի ըն կալ մամբ այս
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պի սին է պոե զիա յի ի րա կա նութ յու նը, ո րին երկր պա գում, տագ նա
պում ու նրա բար բառն է թո թո վում.

  Եվ կա տար յա լը, որ խուլ ցնծութ յամբ
  դար մա նում է ինձ,
  տա լով հրաշ քը պատ կե րե լու ձիրք,
  ան վա վեր մի ցավ՝  հպա տակ վե լու
  զո րա վոր ԲԱՆԻՆ,
  ու ձայն բարձ րաց նել ընտ րե լով հո գին
  իբրև կե նաց ծառ,
  ո րը դեռ իր իսկ կա նա չութ յան մեջ
  պա տան յակ է մի,
  որ ժիր ցնոր քով
  զգա յու նութ յուն է քա րո զում միայն… (Ե. 158)
Երկ րա տե սի ե կած բա նաս տեղ ծը հայ ցում է ձայ նե րի բազ մա բե

ղուն օր, որ քնի ձայ նե րի ծաղ կող գոր գի մեջ, ա րիա նա ծա ղ կի նման 
և  երբ հայտն վի զար դա նախ շի մեջ, ար գա սա վոր քնով զար դա րի մեղ
վի բզզո ցը, վե րա դառ նա ետ (« Ծաղ կող գորգ»):  Բա ռերն այդ պես են 
ծնվում՝  «խա վա րից լույս և  լույ սից մինչև հույժ տե սա նե լին», «խա
վա րից լույ սը և  լույ սից մինչև հույժ ըմբռ նե լին», ուր զո րա վոր է հո ղի 
մեջ նետ ված ցո րե նը և  բարձ րա նում է մինչև հրաշ քը լե ռան, զո րա վոր 
է նաև քա րի մեջ, ուր տա ճարն է քնած և  այդ տա ճա րում քայ լում է 
մի կին («Երկ րա տես», 177) և «ըն թերց ված մի գիր է մատ նե րը նրա// 
ու դեռ չգրված բա նաս տեղ ծութ յուն» (Ե, 189): Ինչոր միտք է պտղա
բե րում ծա ռը գույ նե րի այս սլաց քի մեջ, ինչոր ձայն է պտղա բե րում՝  
ի մաս տու նին հա նե լով բեմ, իսկ թռչու նին հա ղոր դում գաղտն յաց գի
րը՝  բե րա նա ցի աս ված խոս քի շքե ղութ յամբ (Ե, 200):  Բա նաս տեղծն, 
ա սես, մո տե նում է ինքն ի րեն, մտքե րին իր տա լիս է հո գու անս տո րա
գիր բազ մա ձայ նութ յուն՝  սպա ռե լու ի րեն տրված լույ սը, սպա սում, որ 
դաշ տին լի նի խիստ վե րա կա ցու, որ ոչ մի հա տիկ ինք նան պա տակ 
չտրվի սի րուն:  Բայց բա նա կա նութ յան ծա ռը լքում է ի րեն, բա նաս
տեղ ծի ա պա վե նը լոկ ձայնն է մնում, հրա վի րում է աստ ղե րին ճա շի՝  
նվի րե լու նրանց մտքե րի ե րան գապ նակ:  Տե սիլք նե րի մի զո րա բա նակ 
այ ցե լում է նրան որ պես հա վա տա րիմ ճորտ, բայց բա նաս տեղ ծը ըմ
բոս տա նում է, գրում է ան հայտ գրեր (ՇԱ, ԲՈՒ, ԴԱ, ՂԻ), որ վար դի 
հմա յող ձայնն է ցրում (Ե, 219): Իսկ վար դը ա րար չի ա նունն է, որ շնոր
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հում է բա նաս տեղ ծին զու գեր գի ձայն, ար ծա թե մի օր ջրե րի վրա և 
 թե ա ռա վո տի, որ երգն իր հյու սում ու չի ա վարտ վում: Այդ հնչեր գից 
է մա տա նի հյու սում Ավ դալ յա նը՝  բա նաս տեղ ծի պատ րան քին կար
մի րը խառ նե լով («Ար ծա թե օր», 68): Ուս տի  բա նաս տեղ ծը ա ղեր սում 
է  Վար դին, որ մահն է տե սել, եզ րա կա րել կի րա կին, հի շա տակ նե րի 
փոք րիկ վարդ կա րել իր զգեստ նե րին, հու շը շնոր հագ րել որմ նան կա
րին (46)  և  ա սում.

  Շ ռայ լիր ինձ զու գեր գի ձայն,
  հնչեր գի մեջ թա փա ռող գույն,
  ու ան հա շիվ օ րե րի մեջ թու լա ցող երգ,
  որ կրկնեմ բա ռեր զույգզույգ,
  ա ներ ևույթ լի նեմ պա հը վեր ծա նե լիս,
  ու հնչեր գի ար դու զար դը
  հրամց նեմ եկ վոր նե րին,
  ու շա ցա ծին, տե սա նո ղին ու ծնվո ղին: (4647)
Եկ վո րը այդ ծաղ կողն է ե րա նե լի, ու շա ցո ղը՝  զրու ցա սեր, տե սա

նո ղը՝  այր ի մաց յալ, իսկ ծնվո ղը՝  որմ նան կար ա ռա վո տի, որ բա նաս
տեղ ծի ըն կալ մամբ հա մա պատ կերն է կյան քի, մար դու և  աշ խար հի: 
Ա հա ին չու բա նաս տեղ ծի բա ռը սոսկ իր ճա կա տագ րի, եսի կրո ղը չէ, 
այլ՝ իղ ձե րից ծնված ըն ծա, ձայն՝ մար գար տի մեջ, լույս՝ որ «հյու սում 
է մեր ա նու նը ոչն չից// պատ կե րը մեր ջնա րա կում իր ձայ նով» (« Լույ
սը», 55), հառ նում նա խա հոր ձեռ քում իբրև ա վարտ ված մի հնչյուն 
«( Հա զար տա րուց… 62), հայտ նութ յան կանչ՝  «հա րութ յան երգ եր գե
լով» (« Հայտ նութ յան մեջ», 70), որ ժո ղո վում, արթ նա ցու մի խմբերգ է 
ա սում մար դուն, խմբերգ ու տաղ, որ ու նի ձեռ քեր՝ պար զած հո ղին, 
պար զած երկն քին (« Ժո ղո վու մի պահ», 85): Իսկ բա նաս տեղ ծը հու
ղար կա վորն է վար դե րի, որ տա նում է ան դարձ բա ռե րին՝ «փշե պսակ 
ու թաց եր կինք նվի րե լով», տա նում է մե նակ և  չի ա սում, թե կա «դար
ձի մտա պատ կեր»: Ն րա եր գում կա ա սես «մեկ նու մի մա րող զու գերգ», 
որ հան դերձ յա լից (անց յալ հու շից) լուր է բե րում և  ծի սա կան հո գե հան
գիստ («Օ՜, վար դե րի հու ղար կա վոր», 80):  Սա նման է մի շարժ ման, որ 
տա նում է բա նաս տեղ ծին դե պի «ներս», ուր վա ղորդ յան բառն է նիր
հում, բա նաս տեղ ծի հո գու վա րա գույ րը բա ցում, որ Ավ դալ յանն ան
վա նում է «շար ժում դե պի ձեզ», որ դար ձի խոս տումն է կրկնա բա նում՝  
ա նա վարտ դար ձի խոս տում.
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  Այդ ես եմ անց նում
  ան սահ մա նութ յան ու լույ սի մի ջով՝
  թափ տա լով փո շին անդր շի րիմ յան,
  աստ ղի ըն թաց քը պա հե լով իմ մեջ,
  ձեզ հրա ժեշտ եմ տա լիս գի շե րով:

  Գ նում եմ մտնեմ ո գու նա խա բեմ,
  կրակ կտրե լով վա րա գույ րի մոտ,
  ինձ մոտ պա հե լով շրջա նա կը ձեր,
  ինձ մոտ պա հե լով բա ռը երկմ տող: (Ե, 212)
Ավ դալ յա նի ան ցու մը, ա հա այս պես, նման ե ղավ աչ քը թար թող 

աստ ղին, որ լու սա վո րում է մի պահ երկն քի ու ղին՝  եր գի պատ րան քը 
թող նե լով բա նաս տեղ ծի շուր թին:  Պոե զիա յի ե րա զան քի ու ղին էր դա, 
որ թեև ա նա վարտ մնաց, բայց մա քուր, ի րա կան և  ա ռաս պե լա կան, 
որ դար ձի իր ու ղին ու նի… Ա հա ին չու  Դա վիթ  Հավ հան նե սը « Չի լո և 
Ա շոտ, կո րած սե րունդ» բա նաս տեղ ծութ յան մեջ ռեք վիեմ կար դա լով 
իր սերն դի վա ղա մեռ բա նաս տեղծ նե րին, Ա շո տի եր գին է անդ րա դառ
նում, երբ ա սում է, թե «այս աշ խար հից չէր» և «դա տում էին (նրան) 
վե րին ատ յա նում», բայց և՝   

  …չէին կա րո ղա նում խոս քին տի րել,
  …կոր չում էր ան հայտ հե ռու նե րում
  և  հի շա տակ թող նում լոկ գրի չը վարժ…1

Սուրեն Աբրահամյան. գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը հայ 
նորագույն գրականության, քննադատության և տեսության հարցերն 
են: Գիտական մամուլում հրապարակել է հարյուրից ավելի հոդվածներ, 
աշխատություններ և մենագրություն: Գիտական երկերի առաջին հատորը՝ 
«Տեքստ և բնագիր», արժանացել է Նիկոլ Աղբալյանի անվան մրցանակին 
գրականագիտության գծով: 

СУРЕН АБРААМЯН - АШОТ АВДАЛЯН-ВОЗРОЖДАЮЩИЙСЯ ЛИРИК 
 Поэтическое наследие Ашота Авдаляна невелико.

В многочисленных сборниках , изданных 1980х годах , Авдалян был 
признан поэтом лирического духа , поэзия которого имеет метафизический 
рудимент литературного и исторического значения, анализу которого 
посвящена данная статья.

1 Դավիթ Հովհաննես, Բանաստեղծություններ (19642015), Երևան, 2015, էջ 587:
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SUREN ABRAHAMYAN - ASHOT AVDALYAN- REBORNING LYRICIST - 
Ashot Avdalyan’s poetic heritage is not very large.  

In the large collections published in the 1980s, he was recognised as a poet of 
lyrical spirit, whose poetry has a metaphysical rudiment of literary and historical 
significance , the analysis of which this article is dedicated to.

Key words: Avdalyan, lyricist, Navasard, memory box, language, outlook, 
poetics.
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