
նություն դրսևորելու փորձերը տվյալ ∙րողին դարձնում էր այս կամ 
այն §թայֆայական¦ ընկերության §երդվյալ¦ թշնամին: Ակնառու օրի‐ 
նակ է §Մշակի¦ երկարամյա ոչ բարյացակամ և անհանդուրժող վե‐ 
րաբերմունքը Թումանյանի հանդեպ. թերթը կանխակալ վերաբեր‐ 
մունք է ունեցել այն ամենի նկատմամբ, ինչ ուղղակիորեն կապվել է 
Թումանյանի անձի, ստեղծա∙ործական աշխարհի, քաղաքական, հա‐ 
սարակական ∙ործունեության հետ: 

Այսպիսով՝ հասարակական հոսանքների և նրանց ներկայացուցիչ 
հանդիսացող մամուլի ∙եղա∙իտական սկզբունքները, ∙րականությա‐ 
նը պարտադրած օրենքները հաճախ հակադրվում էին իրական ∙ե‐ 
ղարվեստի չափանիշներին: Մտավորականության նոր սերունդը ոչ 
միայն սկսում է որոշակիորեն բարձրաձայնել ∙րականության §ազա‐ 
տա∙րման¦ և առողջ քննադատությամբ այն արժևորելու անհրաժեշ‐ 
տության մասին՝ տարբեր առիթներով բազմիցս անդրադառնալով 
այս և ∙րականության ու քննադատության այլ խնդիրների, այլև ձեռ‐ 
նարկում է քայլեր առաջադիր հարցերի շուտափույթ լուծման համար: 

1890‐ական թթ. տեսականորեն և ∙ործնականորեն տեղի է ունե‐ 
նում հայ ∙րականության և քննադատության §տարանջատում¦ հա‐ 
սարակական‐քաղաքական հոսանքներից: Իհարկե, որոշակի ժամա‐ 
նակ էր պահանջվում ամբողջական և լիարժեք կերպով ձերբազատ‐ 
վելու վերջիններիս ազդեցությունից: 

Գիտակցական իմաստավորմամբ ∙րականությունն աստիճանա‐ 
բար ձևավորվում է իբրև առանձին օր∙անական միավոր, որ այս 
դեպքում արդեն ինքնաբերաբար ենթադրում է մեկ այլ անկախ միա‐ 
վորի՝ քննադատության ∙ոյությունը: Գրեթե նույն անցումային ինքնո‐ 
րոշումների ճանապարհն է անցնում նաև քննադատությունը, որ փոր‐ 
ձում է զատորոշել իր ուսումնասիրության տիրույթը, առարկան, խն‐ 
դիրները, յուրացնել տեսական ∙րականության կարևոր դրույթները, 
որոշակի փաստարկներով մեկնաբանել արվեստի տարբեր ճյուղերին 
վերաբերող այս կամ այն հարցը: Հասկանալի է՝ ∙րականությունն իր 
զար∙ացման ընթացքում քննադատության առջև ուրվա∙ծում է նորա‐ 
նոր պահանջներ, մոտեցումներ, հարցադրումներ, մեթոդներ: Սակայն 
անկեղծ ու միայն ∙եղարվեստի չափանիշներով առաջնորդվող քննա‐ 
դատության համար պահանջվում էր ժամանակ: Սա չի նշանակում, 
անշուշտ, թե ասպարեզում դեռևս չկային այնպիսի դեմքեր, որոնք 
իրապես և ըստ արժանվույն էին կատարում քննադատի իրենց պար‐ 
տականությունը: 
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ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ ԵՎԱ 
բ.∙.թ. 

XIX ԴԱՐԻ 90‐ԱԿԱՆ ԹԹ. 
ՔՆՆԱԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ 

XIX դարի 90‐ական թթ. հասարակական նոր հարաբերություննե‐ 
րի զար∙ացման շարժընթացում կարևոր տեղ են ∙րավում ժամանա‐ 
կի ∙րականությանն աղերսվող մի շարք խնդիրներ: Ցավալի իրողու‐ 
թյուն էր, սակայն, որ ∙րականությունը կաղապարված էր հասարակա‐ 
կան հոսանքների ∙աղափարական սահմանա∙ծումների տիրույթնե‐ 
րում: §Որքան էլ ∙րականությունը ճեղքում էր հասարակական հո‐ 
սանքների ∙աղափարական կապանքները,‐ ∙րում է Ս. Սարինյանը‐, 
որքան էլ ∙րողներն իրենց արվեստը դուրս էին բերում մամուլի այս 
կամ այն ուղղության նեղ սահմաններից, այսուհանդերձ, ∙րական 
կյանքը, ∙րական շարժումը ∙րողների աշխարհայացքային կողմնո‐ 
րոշումներն ու հասարակական հայեցողությունը մի ինչ‐որ չափով են‐ 
թական էր մնում այն մտայնությանը, ինչ պարտադրում էր տվյալ հա‐ 
սարակական հոսանքի ու մամուլի ուղղությունը¦: 1 

Լեոն Թումանյանի մասին հուշերում բավական բացորոշ և հան‐ 
∙ամանալից է նկարա∙րում ստեղծված մթնոլորտը՝ ընդ∙ծելով, որ 
Թիֆլիսում հրատարակվող 5‐6 պարբերականներից յուրաքանչյուրը, 
օտարված մյուսներից, իր շուրջն էր համախմբում կողմնակիցների 
որոշակի խմբի: Նրանց միավորողը, սակայն, ∙աղափարական ուղ‐ 
ղությունն ու միտվածությունը չէր: §Այն ժամանակ ∙ոյություն ունեին 
միայն երկու խոշոր ուղղություններ՝ առաջադիմական և պահպանո‐ 
ղական,‐ ∙րում է Լեոն:‐ Նրանց մեջ ∙ոյություն ուներ անհաշտ թշնա‐ 
մություն, որ ար∙ելում էր որևէ մերձեցում նույնիսկ մասնավոր անձնա‐ 
կան հարաբերությունների հողի վրա:¦: 2 Ստեղծված մթնոլորտի պատ‐ 
ճառը Լեոն բացատրում է նրանով, որ ժամանակի ∙րական ասպարե‐ 
զի միակ տերը դարձել էր հրապարակախոսությունը, որին §դեռ շա‐ 
րունակում էր ստրկացած մնալ¦ §բուն ∙րականությունը¦: Ինքնուրույ‐ 

1 Սարինյան Ս., Հայ քննադատության պատմություն, հտ. 2, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ 
§Գիտություն¦ հրատ., 1998, էջ 6: 

2 Լեո, Երկերի ժողովածու՝ 10 հատորով, հտ. 8, Երևան, §Հայաստան¦ հրատ., 
1985, էջ 420: 
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կել ամեն մի հիմարություն ու... դառնալ բանաստեղծ... Սկսեցին մի 
անողորմ արշավանք...¦: 5 

Իհարկե, նույն ժամանակահատվածում տպա∙րվում են նաև Մ. 
Աբեղյանի և Լ. Մանվելյանի բավական լուրջ և արժեքավոր ∙րախոսա‐ 
կանները, որոնց մեջ ընդ∙ծվում են Թումանյանի տաղանդի ինքնատի‐ 
պությունն ու ժողովրդայնությունը: §Նա իր պոեմաների մեջ նման չէ ո՛չ 
մեր հին, ո՛չ նոր բանաստեղծներին,‐ ∙րում է Լ. Մանվելյանը 6 ,‐ նա 
կան∙նած է առանձնակի, նա ինքնուրույն է, նա մի տեսակ նորություն 
է մեզ համար: Այդ առանձնահատկությունը ժողովրդական տարրն է, 
որ և կազմում է նորա վիպական ոտանավորների իսկական զարկե‐ 
րակը¦ 7 : 

1891 թ. §Մուրճի¦ խմբա∙իր Ավ. Արասխանյանը Թումանյանին 
հրավիրում է աշխատակցելու հանդեսին: 1893 թ. հունվարի 15‐ին 
Թիֆլիսի §Íîâîå îáîçðåíèå¦ ռուսալեզու լրա∙րի հմ. 3115‐ում Շիրվան‐ 
զադեն §Լրա∙րային դիտողություններ¦ հոդվածում ընդ∙ծում է §Մուր‐ 
ճի¦ կարևոր դերը երիտասարդության մեջ §∙րական թարմ ուժեր¦ 
∙տնելու ∙ործում: Ի թիվս այլ հեղինակների՝ հոդվածա∙իրը նշում է 
նաև Թումանյանի անունը: § §Մուրճում¦ բանաստեղծություններ 
տպա∙րող բազմաթիվ անձանցից առայժմ ընթերցող հասարակու‐ 
թյան ուշադրությանն են արժանանում երկուսը՝ պ. պ. Հովհ. Թուման‐ 
յանցը և մասամբ Լ. Մանվելյանցը¦:8 Խստապահանջ քննադատը 
նկատում է, որ Թումանյանի §մի ամբողջ շարք մեծ ու փոքր բանաս‐ 
տեղծությունների մեջ հանդիպում են նաև այնպիսիները, որոնք զուրկ 
չեն պոեզիայից: Նրանցում տեղ են ∙տել անկեղծ զ∙ացմունքներ և 
ազնիվ պոռթկումների փայլատակումներ¦: 9 Ստեղծա∙ործությունների 
հիմնական արժանիքը Շիրվանզադեն համարում է §բնականությունն 
ու պարզությունը¦: 

5 Թումանյան Հովհ., Երկերի ժողովածու, հտ. 6 (լրացուցիչ), Երևան, 
Հայպետհրատ, 1959, էջ 107: 

6 §Մուրճի¦ հմ. 1‐ում տպա∙րվում է Լ. Մանվելյանի §Մեր նոր 
բանաստեղծներին¦ ոտանավորը: Հեղինակը նոր բանաստեղծներին կոչ է անում 
եր∙ել խրոխտ` ուշադրություն չդարձնելով §կռռան¦ ա∙ռավներին, §մաղձով 
լցված¦ թշնամիներին: 

7 §Մուրճ¦, հմ. 1, Թիֆլիս, 1891, էջ 95: 
8 Շիրվանզադե, Երկերի ժողովածու, հտ. 10, Երևան, Հայպետհրատ, 1962, էջ 

135: 
9 Նույն տեղում: 
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Ուշա∙րավ է, որ արևելահայ քննադատական մտքի արտահայտ‐ 
ման կարևոր միջոցներ են դառնում §Մուրճ¦, §Տարազ¦, §Նոր Դար¦, 
§Մշակ¦ և այլ հանդեսներ ու թերթեր, որտեղ սկսում են պարբերաբար 
հանդես ∙ալ ժամանակի ∙րողներն ու բանաստեղծները: Սակայն, ինչ‐ 
պես նկատում է Ս. Հարությունյանը, §90‐ական թվականների հայ բա‐ 
նաստեղծության հաստատուն վերելքը ∙րական քննադատության մեջ 
միատեսակ չէր արձա∙անքվում: Գրական տարբեր երևույթները 
∙րաքննադատության մեջ առաջ էին բերում մտքերի բախում, հաս‐ 
տատումներ ու մերժումներ¦: 3 

Գրական‐քննադատական հենց այս մթնոլորտում է առաջին ան‐ 
∙ամ հանդես ∙ալիս Թումանյանը: Նրա ստեղծա∙ործությունները 
∙րաքննադատության թիրախում հայտնվում են տարբեր առիթներով 
և կախված քննադատների ∙եղա∙իտական հայացքներից, կուսակ‐ 
ցական դիրքորոշումներից, մարդկային ու բարոյական որակներից՝ 
դրանք քննվում և ուսումնասիրվում են տարբեր խորություններով ու 
մեթոդներով: 

Հ. Թումանյանի ∙րական մուտքը ազդարարվում է 1890 թ. §Բա‐ 
նաստեղծություններ¦ անդրանիկ ∙րքով: Քննադատությունն աննկատ 
չի թողնում ժողովածուն. 1890 թ. §Մշակի¦ հմ. 138‐ում տպա∙րվում է 
Ազ‐Լերի (Խ. Մալումյան) §Ակնարկներ¦ միտումնավոր հոդվածը: Հեղի‐ 
նակը հե∙նական ոճով անդրադառնում է §սունկի պես բուսնող¦ բա‐ 
նաստեղծներին՝ նրանց մեջ մատնանշելով նաև Թումանյանին: 4 Տա‐ 
րիներ անց այդ օրերի մասին Թումանյանը ∙րում է. §Մեր մամուլը, որ 
կարծում էր, թե բանաստեղծությունը Ս. Շահազիզի ու Գամառ‐Քաթի‐ 
պայի հետ լռեց կամ Դուրյանի ու Պեշիկթաշլյանի հետ մեռավ, շատ 
զարմացավ ու զայրացավ այս ջահելների ձայնից և ∙լխարկը դրեց 
փայտի ծայրին ու այնպես դուրս եկավ այս նորելուկ խմբի առաջ: Նա 
կենսական ոչ մի շարժառիթ չորոնեց, ներքին ոչ մի արժանիք չտե‐ 
սավ կյանքի, ∙րականության և այս նոր հոսանքի մեջ, ոչ մի կապ 
չնկատեց, և այս երևույթը բացատրեց փառասիրական տենչով և 
նրանով, թե հեշտ է ոտանավոր թխել, հան∙երի տակ մթա∙նել, ծած‐ 

3 Հայ քննադատության պատմություն, հտ. 2, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ §Գիտություն¦ 
հրատ., 1998, էջ 54: 

4 1891թ. օ∙ոստոսի 13‐ին §Մշակում¦ տպա∙րվում է Ասիացու (Գր. Արծրունու) 
ֆելիետոնը, որտեղ ծաղրի է ենթարկվում Թումանյանի §Կուրծքս երբեմն եռ է 
∙ալիս և հուզվում...¦ բանաստեղծությունը: 
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համ պատմվածք է, զուրկ որևէ նշանակությունից: §Երկինք և երկիր¦ 
(նույն հեղինակի) նյութը շատ տարածված, անզոր... §Բորչալվում¦ 
(նույն հեղինակի) պարոնը սիրահարված է իր հայրենիքի վրա... որ 
կողմը դառնում եք‐ Դսեղ, Ձորա∙ետ և Լոռի... §Խորենացու §Տենչայր 
Սաթենիկ¦ հատվածի առիթով¦ խորհուրդ կտայինք պարոնին դրա‐ 
նով չզբաղվել, և ո՞ւմ ինչ պետք, թե Սաթենիկ տիկինը ծաղիկներ էր ու‐ 
զում, թե մի այլ բան...¦: 13 

Թումանյանի ստեղծա∙ործությունների նմանօրինակ մեկնաբա‐ 
նությունը ենթադրում է երկու բան. կա՛մ Ե. Պալյանի քննադատական 
մտածողության սահմանափակությունը թույլ չի տալիս ընկալելու ∙ե‐ 
ղարվեստական երկերի ∙աղափարական խորությունը, քննելու և 
արժևորելու դրանք ըստ էության, կա՛մ §թայֆայական¦ չարամտու‐ 
թյունը ստիպում է հրաժարվելու նրանց մասին որևէ անաչառ խոսք 
ասելուց: Այսպիսի §վերլուծությունը¦ որոշակիորեն ուրվա∙ծում է ժա‐ 
մանակի քննադատական մտքի արտահայտություններից մեկի 
ընդ∙ծված մակերեսայնությունը, ∙րական երկը անձնական նախասի‐ 
րություններով ու ճաշակով քննելու արատավոր երևույթը: Արձանա∙‐ 
րենք, որ նույն թվականին §Տարազի¦ տարբեր համարներում 
տպա∙րվում էին Պետրոս Մոճոռյանցի ∙րչի արտադրությունները, 
որոնք չափածո ձևից և բռնահան∙երից բացի բանաստեղծություն 
հիշեցնող ոչինչ չունեին: 

Նկատենք, սակայն, որ փոքր‐ինչ այլ ∙նահատանք ենք տեսնում 
նույն հանդեսի մասին §Բազմավեպում¦ տպա∙րված հոդվածում: 
Իհարկե, այստեղ ևս ըստ էության չեն տրվում ∙իտական խոր վերլու‐ 
ծություններ, սակայն տեսանելի է բարյացակամ վերաբերմունքը: Ող‐ 
ջունելով հանդեսի լույսընծայումը՝ Հ. Հ. Վ. Թ. ստորա∙րությամբ հեղի‐ 
նակը լայնահայաց անկողմնակալությամբ ներկայացնում է ∙րքի բո‐ 
վանդակությունը: 14 Առանց նշելու հեղինակների անունները՝ հոդվա‐ 
ծա∙իրը Հ. Թումանյանի ստորա∙րությամբ տպա∙րված նյութերից յու‐ 
րաքանչյուրի մասին հնչեցնում է համառոտ, բայց դրական երան∙ա‐ 
վորմամբ կարծիքներ. §§Քաջերի կեանքից¦ ∙րությունն, յորում տեղե‐ 
աց և անձանց նկարա∙իրք մեծա∙ոյն մասը կը ∙րաւեն, ժողովրդա‐ 
կան դիւցազներու և խաղուց պատկերն է. սովորական ծանօթ նիւթ մի, 

13 Նույն տեղում, էջ 44: 
14 Հոդվածա∙իրը հանդեսի §ինքնուրույն¦ երկերից անդրադառնում է նաև 

Շիրվանզադեի §Ցավա∙արը¦ երկին: 
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Նույն ամսին §Մուրճի¦ հմ. 3‐ում տպա∙րվում է Ղ. Աղայանի §Հովհ. 
Թումանյանի §Անուշ¦‐ից մի ճաշակ¦ փոքրիկ հոդվածը: Գրախոսը 
մատնանշում և արժևորում է բանաստեղծ‐ծննդավայր‐ժողովուրդ 
անտրոհելի կապը՝ խոսքը մասնավորեցնելով §Անուշ¦ պոեմի շուրջ: 
Նկատենք, որ սա Թումանյանի §Բանաստեղծություններ¦ երկրորդ 
հատորի (1892, Մոսկվա) մասին տպա∙րված միակ ∙րախոսականն է, 
որը, սակայն, ըստ էության չի ներկայացնում ողջ ժողովածուի արժա‐ 
նիքները: 

1894 թ. Հովհ. Թումանյանի, Արշ. Բարխուդարյանի և Փիլ. Վարդա‐ 
զարյանի նախաձեռնությամբ հրատարակվում է §Հորիզոն¦ հանդեսի 
առաջին ∙իրքը, որը, սակայն, հաջողություն չի ունենում: Հանդեսին 
նվիրված ∙րախոսական 10 է տպա∙րվում §Տարազում¦, որն ուներ 
ընդ∙ծված միտում: Խոսելով Թումանյանի՝ Ջ. Բայրոնից կատարած 
թար∙մանության մասին՝ հոդվածա∙իր Եր. Պալյանը հե∙նախառն 
անլրջությամբ ∙րում է. § §Չայլդ Հարոլդի եր∙ի¦ թար∙մանության մա‐ 
սին ավելորդ է խոսել‐ հսկա Բայրոնը մի ∙աճաճ է դուրս եկել պարոնի 
շաբլոնի միջից...¦: 11 Առանց հիմնավորելու անձնական տեսակետը և 
մատնանշելու ինչ‐որ թերություններ, անհամապատասխանություն‐ 
ներ՝ ∙րախոսն անցնում է Թումանյանի՝ հանդեսում տպա∙րված մյուս 
ստեղծա∙ործություններին. §§Քաջերի կյանքից¦ (նույն հեղինակի) 
չ∙իտեմ ի՞նչ բան է, նախեր∙ա՞նք §Վերք Հայաստանիի¦, թե՞ այլ բան, 
իսկ Ձորա∙ետի նկարա∙րությունն էլ նմանողություն է Աբովյանի Զան‐ 
∙ու ∙ետի նկարա∙րության... §Հին օրհնություն¦ ոտանավորը (նույն 
հեղինակի) արտահայտում է հեղինակի սիրահարությունը դեպի իր 
պապերը: §Խելոք պապերի¦ խրատները շատ են դուր ∙ալիս պարո‐ 
նին...¦: 12 

Միակ §բարի¦ խոսքը ուղղվում է §Հառաչանքին¦. §Մի հառաչան‐ 
քը¦ ամենքից աջողն է: Բայց պարոնի ոտանավորները էտիկետների 
բնավորություն են կրում... §Աղքատի պատիվը¦ (նույն հեղինակի) ան‐ 

10 Ավ. Արասխանյանը §Մուրճի¦ հմ. 2‐ում տպա∙րում է §Վեցամսյա ∙րական 
ժողովածուների առիթով¦ հոդվածը, որը ∙րեթե ամբողջությամբ քննում է Հ. 
Թումանյան ‐ Փ. Վարդազարյան – Ավ. Արասխանյան հարաբերութունները, ժխտում 
§Հորիզոնի¦ հրատարակության անհրաժեշտությունը՝ մեկնաբանելով, որ 
հանդեսը ոչ մի սերնդի, §շկոլայի¦ կամ նույնիսկ խմբի ձ∙տումների հետ 
առնչություն չունի: 

11 Տարազ, հմ. 3, Թիֆլիս, 1895, էջ 43: 
12 Նույն տեղում, էջ 43‐44: 
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է ∙նահատում բնության ու միջավայրի նկարա∙րությունները 19 պոե‐ 
մում. §Կտորներ կան լեռների նկարա∙րությունների մեջ, որոնք կատա‐ 
րելապես ∙եղեցիկ են, ներկայացնում են հիացած սրտի սիրուն նվեր‐ 
ները բնության ահեղ տեսարաններին¦: 20 Լեոն, այնուամենայնիվ, պո‐ 
եմը համարում է նկարա∙րական բնույթի, բովանդակությունից զուրկ, 
իսկ Սաքոյի կերպարը՝ §մի աղոտ ստվերա∙իծ¦: Ըստ ∙րախոսի՝ կեր‐ 
պարի հո∙եբանական զար∙ացումը թերի է, վախկոտությունն ու դրան 
հաջորդող խելա∙արությունը՝ անհամոզիչ: §...Հսկայական հո∙ին ճն‐ 
շելու համար հարկավոր է հսկայական աղետ,‐ ∙րում է Լեոն:‐ Սաքոն 
մի ակնթարթում չպիտի ընկներ ահուդողի մեջ. սարսափելի ճ∙նաժա‐ 
մին §աժդահան¦ փախչելու մասին չէ մտածում, այլ կռվի, մրցության 
մասին¦: 21 Այստեղ առկա է միայն նախապաշարված մարդու սարսա‐ 
փը, այնինչ, Լեոյի կարծիքով, առկախ է մնում Սաքոյի վախկոտության, 
հո∙եկան զար∙ացումների պատճառաբանված նախապայմանը: Այ‐ 
դուամենայնիվ, ∙րախոսը հույս է հայտնում, որ եթե Թումանյանը §աշ‐ 
խատե և բովանդակության, հո∙ու և մտքի մասին, կարող է տալ մեզ 
∙եղեցիկ, կոկ և ախորժելի պատմություններ ոտանավորով¦: 22 

Նկատենք, որ XIX դարի 90‐ական թթ. իր ուրույն տեղն էր զբաղեց‐ 
նում նաև թար∙մանական ∙րականությունը: Թումանյանը, առաջին 
ժողովածուից սկսած, ստեղծա∙ործական կյանքի բոլոր փուլերում կա‐ 
տարել է թար∙մանություններ, որոնք, ինչպես տեղին նկատել է Ա. Ին‐ 
ճիկյանը, §յուրովի դրսևորում են ∙րողի ∙րական ճաշակը, նրա հա‐ 
կումները դեպի այս կամ այն ուղղությունը կամ ∙եղարվեստական մե‐ 
թոդը¦: 23 Այսպես, 1896 թ. առանձին ∙րքույկով հրատարակվում են 
Բայրոնի §Շիլիոնի կալանավորը¦ և Լերմոնտովի §Մծիրին¦: Նույն 
թվին §Տարազի¦ հմ. 6‐ում տպա∙րվում է Շիրվանզադեի ∙րախոսա‐ 
կանը §Շիլիոնի կալանավորի¦ մասին: Ինքնատիպ դիտարկումներով 
է սկսում ∙րախոսն իր ասելիքը. նա հաստատապես նշում է, որ Թու‐ 
մանյանը ի զորու է §բարձր բանաստեղծություններ թար∙մանելու¦, 
սակայն խորհուրդ է տալիս երբեք չստանձնել այնպիսի երկերի թար∙‐ 

19 Լեոն հուշերում ∙րում է, որ այդ առավելությունները նկատելու պատճառով 
ընդհարում է եղել իր և §Մշակի¦ ∙լխավոր աշխատակիցների միջև: 

20 Լեո, §Լոռեցի Սաքոն¦‐պոեմա Հովհաննես Թումանյանցի, §Մշակ¦, հմ. 57, 
Թիֆլիս, 1896: 

21 Նույն տեղում: 
22 Նույն տեղում: 
23 Ինճիկյան Ա., Հ. Թումանյանի կյանքը և ....., Երևան, 1969, էջ 503: 
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որ բաւական ∙եղեցիկ կերպով արտայայտուած է¦: 15 Թումանյանը, իս‐ 
կապես, վառ անմիջականությամբ է տալիս առասպելական դյուցա‐ 
զունների հետնորդ քաջերի վարքա∙իծն ու բարոյական նկարա∙իրը՝ 
պահպանված ժողովրդի հավաքական հիշողության մեջ: §Լեռների 
հովիվը¦ ∙րախոսն անվանում է մի §զ∙այուն ∙րութիւն¦, որ §դպրոցա‐ 
կանի մի շարադրութեան¦ նման հյուսված է անկեղծ անմիջականու‐ 
թյամբ: 

Ինչ վերաբերում է Բայրոնի ստեղծա∙ործության հատվածի թար∙‐ 
մանությանը, ապա ∙րախոսը, որոշ բառերի, արտահայտությունների 
թար∙մանության վերաբերյալ դիտողություններով հանդերձ, բարձր է 
∙նահատում այն. §Չ∙իտեմ թե §Չայլ Հարօլդի եր∙ն¦ ան∙ղիերէն 
բնա∙րէ՞ն թար∙մանուած է, թէ ∙աղղ. կամ ռուս թար∙մանութենէ. բաւ‐ 
ական հարազատ է և աջող ըստ ինքեան, ի բաց առեալ մի քանի տու‐ 
ներ...¦: 16 

1896 թ. առանձին ∙րքով հրատարակվում է §Լոռեցի Սաքոն¦ պո‐ 
եմը (երկրորդ տարբերակը): Տպա∙րությանը հետևում է Շիրվանզա‐ 
դեի ∙րախոսականը. §Պ. Թումանյանի պոեման կարդացվում է սիրով: 
Նրա ոճը բավական սահուն է, հան∙երը՝ ∙եղեցիկ: Հեղինակը ունե 
առհասարակ բանաստեղծական կրակ և զ∙ացումների խորություն¦: 17 

Պոեմը, ըստ վիպասանի, Թումանյանի §բանաստեղծական ձիրքի¦ 
§անհերքելի¦ ապացույցն է, թեպետ և զերծ չէ թերություններից՝ բար‐ 
բառային բառերի հաճախակի կիրառություն, համեմատությունների 
ու պատկերավորության բացակայություն հատկապես բնության նկա‐ 
րա∙րություններում: Գրախոսության վերջում Շիրվանզադեն մեկ ան‐ 
∙ամ ևս ընդ∙ծում է. §Հովհաննես Թումանյանը մեր երիտասարդ քնա‐ 
րեր∙ակների շարքում առաջնակար∙ տեղերից մեկն է բռնում զ∙ա‐ 
ցումների խորության տեսակետից¦ 18 : Ասվածից կարելի է հետևել, որ 
մեծանուն ∙րողը պոեմի արժանիքներից է համարում մարդկային նե‐ 
րաշխարհի վարպետ պատկերումը: 

Տրամաբանորեն հակառակ կարծիքն է ներկայացնում Լեոյի՝ նույն 
թվի մայիսի 29‐ին §Մշակ¦ թերթում տպա∙րված ∙րախոսականը: 
Չժխտելով Թումանյանի բանաստեղծական շնորհքը՝ ∙րախոսը բարձր 

15 §Բազմավեպ¦, թիվ 3, մարտ, Վենետիկ, Սուրբ Ղազար, 1895, էջ 111: 
16 Նույն տեղում: 
17 Շիրվանզադե, Մատենախոսություն, §Տարազ¦, հմ. 16, Թիֆլիս, 1896, էջ 257: 
18 Նույն տեղում: 
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Ընդհանուր առմամբ նկատենք, որ 19‐րդ դարի 80‐ական թթ. սկ‐ 
սած՝ հաճախ են հանդիպում ∙րաքննադատության սկզբունքներն ու 
չափանիշներն ուսումնասիրող, դրանց շուրջ տեսակետներ արտա‐ 
հայտող հոդվածներ 26 , սակայն ուշա∙րավն այն է, որ դրանք հիմնա‐ 
կանում մնում են իբրև տեսական դրույթներ, իսկ բուն քննադատու‐ 
թյան մեջ մեծ մասամբ երևան են հանվում նեղ անձնական, սուբյեկ‐ 
տիվ ∙նահատության չափանիշներ: Այնուամենայնիվ, 90‐ական թվա‐ 
կաններին քննադատությունը՝ որքան էլ իրարամերժ ու հակասական, 
նախանշեց Թումանյանի բանաստեղծական աշխարհի որոշ առանձ‐ 
նահատկություններ ու նրբերան∙ներ, որոնք հետա∙այում մանրակր‐ 
կիտ ուսումնասիրության, խոր և հիմնարար վերլուծության հիմք դար‐ 
ձան: 

Բանալի բառեր և արտահայտություններ – 19‐րդ դարի 90‐ա‐ 
կան թթ., Հ. Թումանյան, ∙րաքննադատություն, ∙րախոսություն, 
թար∙մանություն, անկողմնակալ ∙նահատություն, միտումնավորու‐ 
թյուն: 

Ðåçþìå 
ÒÓÌÀÍßÍ È ÊÐÈÒÈÊÀ 90-Õ ÃÃ. XIX ÂÅÊÀ 

Å. Æ. Ìíàöàêàíÿí 

Ñòàòüÿ ïðåäñòàâëÿåò îöåíêè êðèòèêè 90-ûõ ãîäîâ XIX âåêà, äàííûå 

òâîð÷åñòâó Òóìàíÿíà, êîòîðûå ðàñêðûâàþò òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ íå òîëüêî 

ìûñëåé Òóìàíÿíà, íî òàêæå ëèòåðàòóðíî-êðèòè÷åñêîé ìûñëè. Êðèòèêà 90-õ 

ãîäîâ, îáúåäèíåíÿÿñü ñ æóðíàëèñòèêîé è ïóáëèöèñòèêîé, ïîñòåïåííî ïûòàëàñü 

îïðåäåëèòü îáëàñòü, ïðåäìåò è ïðîáëåìû ñâîåãî èññëåäîâàíèÿ. Äëÿ êðèòèêè, 

ðóêîâîäñòâóùåéñÿ áåñïðèñòðàñíî, òîëüêî ïîêàçàòåëÿìè èññêóñòâà, îäíàêî, 

òðåáîâàëîñü âðåìÿ. Ëèòåðàòóðíî-õóäîæåñòâåííûå ðàçíûå ÿâëåíèÿ ñî ñòîðîíû 

êðèòèêè ïðèíèìàëèñü íåîäíîðîäíî. Ñòîëêíóëèñü ðàçíûå òå÷åíèÿ, ìíåíèÿ. Ýòî íå 

îçíà÷àåò, êîíå÷íî, ÷òî íà àðåíå íå áûëè ñïåöèàëèñòû-êðèòèêè. Äîñòàòî÷íî 

26 Րաֆֆի, Պ. Հայկունու կրիտիկան և §Կայծերը¦, §Մշակ¦, հմ.հմ. 141,142, 144, 
145, 148‐150, Թիֆլիս, 1883, Լեո, Կրիտիկան մեր մամուլի մեջ, §Մշակ¦, հմ. 118‐ 
119, Գ. Են∙իբարյան, Հ. Հովհաննիսյանի §Բանաստեղծությունների¦ մի քննադա‐ 
տության առիթով, §Արձա∙անք¦, հմ. 45, Թիֆլիս, 1887, էջ 708‐711, Շիրվանզադե, 
Իմ կրիտիկոսներին, §Արձա∙անք¦, հմ. 8, 1891, էջ 1‐3 և այլն: 
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մանություններ, որոնց բնա∙րի լեզվին ծանոթ չէ: Անշուշտ, Բայրոնի 
հայերեն թար∙մանությունը Շիրվանզադեն ցանկալի է համարում, սա‐ 
կայն նախընտրում է այն կատարված տեսնել մի ան∙լիա∙ետ հայի 
ձեռքով, որը, իհարկե, ունենա նաև բանաստեղծական ձիրք: §Բայց 
քանի որ այդ չկա,‐ եզրակացնում է Շիրվանզադեն,‐ մնում է մեզ ∙ոհ 
լինել Հովհ. Թումանյանցի ներկա թար∙մանությամբ: Ընդհանրապես 
վերցրած՝ այդ թար∙մանությունը մեզ շատ հաջող է թվում ոտանա‐ 
վորների սահունության և թեթևության կողմից, եթե ուշադրություն 
չդարձնենք մի քանի մասնավոր թերությունների վրա¦: 24 

§Մծիրիի¦ թար∙մանությունը նույնպես արժանանում է ուշադրու‐ 
թյան. 1896 թ. §Մուրճի¦ հմ. 5‐ում լույս է տեսնում Հար. Թումանյանի 
∙րախոսականը §Մծիրիի¦ երկու թար∙մանությունների վերաբերյալ: 
Բնա∙իրը համադրելով Հ. Թումանյանի և Հ. Տեր‐Գևոր∙յանի թար∙մա‐ 
նություններին՝ ∙րախոսը փորձում է համեմատել ու ∙նահատել 
դրանք: Առաջին հայացքից նկատելի է՝ հոդվածա∙իրը կառչում է բա‐ 
ռերի բառարանային նշանակությունից և այս տեսանկյունից երբեմն‐ 
երբեմն §հանդիմանում¦ Թումանյանին: Իբրև թերություն Հար. Թու‐ 
մանյանը նշում է նաև պոեմի տաղաչափությունը. ըստ նրա՝ թար∙մա‐ 
նության ներքին ռիթմը խախտում է ոչ միատեսակ վանկերի քանակը. 
ի տարբերություն Տեր‐Գևոր∙յանի, որ իր նյութը շարադրում է 10‐վան‐ 
կանի տողերով, Թումանյանը նույն ∙լխում 10‐ից անցնում է 8‐վանկա‐ 
նի տողերի՝ դրանով §խաթարելով¦ պոեմի ներդաշնակությունը: Գրա‐ 
խոսը զամանալիորեն թերություն է դիտում նաև քերականական որոշ 
կառույցներ՝ հատկացուցչի նախադաս կիրառությունները, և ընդամե‐ 
նը մեկ‐երկու դեպքում ∙ոհացուցիչ համարում Թումանյանի թար∙մա‐ 
նությունը: Գրախոսության վերջում Հար. Թումանյանը եզրակացնում է. 
§...Տեր‐Գևոր∙յանի §Մծիրին¦ կարդացվում է մեծ ախորժանքով և կա‐ 
րելի է համարել հարազատ թար∙մանություն թե՛ մտքի և թե՛ ոճի կող‐ 
մից... Դրա հակառակն է Թումանյանցի §Մծիրին¦, որը բացի շատ 
բազմաթիվ սխալներից, չունի Լերմոնտովի ∙երազանց պոեմայի 
ո∙ին, այնպես որ ոչ մի սրբա∙րությամբ չի կարելի ուղղել: Հովհ. Թու‐ 
մանյանցին ճանաչում էինք իբր հեղինակ հաջողակ ինքնուրույն ոտա‐ 
նավորների՝ մանավանդ ∙յուղական կյանքից, բայց նա իր §Մծիրի¦‐ 
ով ու §Շիլիոնի կալանավոր¦‐ով ապացույցներ է տալիս, որ Լերմոն‐ 
տովներն ու Բայրոնները նրան մատչելի չեն¦: 25 

24 Տարազ, հմ. 16, Թիֆլիս, 1896, էջ 257: 
25 Մուրճ, հմ. 5, մայիս, Թիֆլիս, 1896, էջ 652: 
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ԱՆԱՀԻՏ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ 

ԿՈՍՏԱՆ ԶԱՐՅԱՆԻ 
§ԱՆՑՈՐԴԸ ԵՒ ԻՐ ՃԱՄԲԱՆ¦ ՎԵՊԻ ԺԱՆՐԸ 

§Մեհեան¦‐ի առաջին համարում տպա∙րված §Գրական հան∙ա‐ 
նակ¦‐ում Կոստան Զարևյանը շարադրում է ∙րականության նորո∙‐ 
ման իր ծրա∙իրը, որին նա հավատարիմ է մնում ∙րական կյանքի ողջ 
ընթացքում: Հան∙անակի կետերից մեկը` §Ինքնուրոյնութիւն եւ անձ‐ 
նականութիւն ձեւի մէջ¦, հետաքրքիր դրսևորում է ունենում մանա‐ 
վանդ նրա ∙եղարվեստական արձակում: Այս առումով քննենք §Ան‐ 
ցորդը եւ իր ճամբան¦ վեպի ժանրային առանձնահատկությունները: 

Ամենից առաջ աչքի է ընկնում դասական վեպին բնորոշ պատու‐ 
մի բացակայությունը: Ճիշտ է, §Անցորդը եւ իր ճամբան¦ վեպում կա 
∙ործողության որոշակի ընթացք. Անցորդը իր ընտանիքով վերադառ‐ 
նում է հայրենիք` այստեղ հիմնավորվելու մտադրությամբ, բայց իշ‐ 
խանության անհանդուրժողական քաղաքականության պատճառով 
երկու տարի հետո հեռանում է: Սակայն վեպի նպատակը ամենևին էլ 
հերոսի ընտանիքի ոդիսականի պատմությունը չէ, այլ ներկայացնել 
20‐ականների Հայաստանը, ճանաչել ժողովրդին, փնտրել ու հասկա‐ 
նալ հայի էության ∙աղտնիքը: Այս փնտրտուքը հեղինակին ստիպում է 
անդրադառնալ և՛ մեր պատմությանը, և՛ մշակույթին, և՛ այլ երկրների՝ 
Հայաստանի նկատմամբ վերաբերմունքին, ինչպես նաև Հայի՝ սեփա‐ 
կան երկրի և այլ ժողովուրդների նկատմամբ վերաբերմունքին: Ողջ 
վեպի ընթացքում հեղինակի պատումը տարբեր երան∙ներ է ստա‐ 
նում. այն երբեմն ինքնակենսա∙րություն է, երբեմն` հետազոտություն, 
երբ ∙րողը քննում է մեր պատմությունը` օ∙տա∙ործելով դեպի Հայաս‐ 
տան և Հայաստանում ճամփորդելու հնարավորությունը: Հեղինակը 
խորհրդածում է, փիլիսոփայում: Կարելի է եզրակացնել, որ Հայաստա‐ 
նում լինելը և հայ մարդուն ճանաչելը Զարյանին հնարավորություն են 
տալիս իրա∙ործելու հիմնական նպատակը` ներկայացնել իր խոհերը 
հայ մարդու մասին, մեր երկրի ու նրա մշակույթի յուրօրինակության 
մասին: Իր մտքերն ու զ∙ացմունքները ∙րողը չէր կարող պարփակել 
դասական վեպի սահմաններում, քանի որ այդ դեպքում չէր կարողա‐ 
նա հասնել իր ∙երա∙ույն նպատակին` ընթերցողին մղել տեսնելու, 
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Summary 
LITERARY CRITICISM AND TOUMANYAN IN THE 90s 

OF XIX CENTURY 
E.Zh.Mnatsakanyan 

The article focuses on the appraisals towards Toumanyan’s works in the 90s 
of the XIX century which reveal not only the developmental trends in 
Toumanyan’s works but also in the thought of the time. Merging with journalism 
and public speaking of 90s criticizm of the time was gradually trying to decide on 
its field of study, aims and objectives. For unbiased criticism, led only by the cri‐ 
teria of fine art, time was necessary. Different phenomena had different accept‐ 

ance from the side of critisizm. Different currents, opinions colided. Of course, 
this doesn’t mean that there wasn’t professional criticism in the field. It’s enough 
to remember the highly appraisal of Toumanyan’s works in the articles by M. 
Abeghyan, L. Manvaelyan, Gh. Aghayan, Shirvanzade. These highlited some 
pecularities and shades in Toumayan’s poetic world, which later served as a 
basis for deep and foundational analysis. 
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