
Գ Ր Ա Խ Ո Ս Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ն Ե Ր Р Е Ц Е Н З И И 

Ա Վ Ա Գ Խ Ա Չ Ա Տ Ր Յ Ա Ն . Ա վ ե տ ի ք Իսւսհակյանի պոեզիւսն . ԳՐ ա Հր ա ւո ւս֊ 
րավիչների ազգային միություն. Երևան, 2 0 0 0 , 410 ԷՀ: 

Ավետիք Ւ и ա Հ ա Լլյ ա Ն ի ծննգյւսն 

125-ամյակը Համընկավ Նոր գարի 

գալստյան ՀետԵվ ինչպես բանաստեղ-

ծի ստեղծագործությունն իր ող ջ Հասա-

կով թևակոխեց XXI գարը, այնսլես էլ 

նրա ետևից ի и ա Հա կյ ան ա գի տ ո ւթյ ո ւն ը՛. 

Ապացույց բոլորովին վերջերս Հրատա-

րակված գրականագետ Ավագ Խա չ ա ա ր-

յանի «Ավետիք ՒսաՀակյանի պոեզիան» 

գիրՔ(Լ- Դրականության պատմությունն 

ունի իր ներքին օրինաչափությունները, 

գա պատմությունն է ե ընթացիկ գրա-

կան պրոցեսի, այգ պրոցեսը կերտող ժա-

մանակակից Հեղինակների, բայց ե գա 

առավել չափով պատմությունն է գրա-

կան Հավերժ կատեգորիաների այն Հե-

ղինակների, որոնց Հանգեպ ժամանակը 

անուժ է, ընդհակառակը, ժամանակը մի 

ինչ-որ Հանգույցում դառնում է նրանց 

դաշնակիցը'. Շատ դարերի իյորքից մեզ 

Հետ է այսօր Նարեկացու «Մատյան ող-

բերգությունը», երկրորդ Հարյուրամյա-

կը թևակոխեց « Աբու-Լալա Մ աՀարին», 

և դեռ. աո.ջ/ւում է Հանդիպումը ՒսաՀակ-

յանի մյուս կո թողի «Ուստա Կարո» վե-

պի, Հայկական Հարցր Հնչեցնող «Սպի-

տակ գրքի», ինչպես և բանաստեղծի ի ֊ 

մաստուն խտացումների, ծոցատետրա-

յին գրառումների Հետ՛. Դալիս, ձևավոր-

վում է այն ճշմարտությունը, որ ՃՃ1 

դարը լինելու է Ավետիք ՒսաՀակյանի 

դար: 

Եվ այսպես, Նոր դարի նախա-

շեմին նոր Հետազոտական Հայացք և 

նոր ը ն թե ր ց ո ւմ վարպետի երկերի՛. 

Կցանկանայի այս գիրքը բնու-

թագրել նրա խմբագիր, ակադեմիկոս 

Սերդեյ Սարինյանից փոխառած մի ար֊ 

տաՀայտությամբ, որ այն ասես գրված է 

միաժամանակ և գիտնականի, և բա-

նաստեղծի գբչով, ր^դ որում, գիտնակա-

նը Հանգամանորեն մեկնաբանում է 

ստեղծագործական դրդապատճառները 

կապված ՒսաՀակյանի կյանքի այս կամ 

այն դրվագի Հետ, իսկ բանաստեղծր 

խանդավառված վերլուծում է ՒսաՀակ-

յանի չափածոյի տեքստերը'. 

Դրքի էջերում երևան է բեր-

վում բանաստեղծի կյանքի և գործի 

Հրաշալի իմացություն, ինչը վկայում է 

այն մասին, ոը Ւ и աՀա կյ ա նը Ավագ Խա֊ 

չատրյանի «Հին սերն» է: Դեռևս 19Տ5 թ ֊ 

նա Հրատարակեց իր առածին ի սաՀա կ ֊ 

յանագիտական աշխատանքը «Ավետիք 

ՒսաՀակյանի սիրերգությունը», 

1987 թ. «Ավետիք ՒսաՀակյանի Հայրե-

նասիրական պոե զիան»: Սակայն գրա-

խոսվող գիբքը չպետք է Համարել սոսկ 

վերոՀիշյալ գրքերի միասնական Հրա-

տարակություն. սա էապես մշակված, 

բազում նոր Հատվածներով լրազված, 

շատ և շատ բաներ նորովի գն ա Հա տ վա ծ 

և մեկնաբանված Հասար է՝. Ւնչպես 

գրում է այդ առնչությամբ Հեղի նակր, 

«Ժամանակները իրենց կնիքն են դնում 

մտածողության Համակարգի վրա, շրջա-

նառության մեջ աււնում Հա и կա զ ո ւ թ ֊ 

յուններ ու կատեգորիաներ, որոնք ար֊ 

տացոլում են ոչ միայն գիտությա)ւ 

պատմության դինամիկան, այլև Հասա-

րակական գիտակցությունը կազմավո-

րող գա ղա վւ ար ախ ո и ո ւթյ ո ւնն ու մեթո֊ 

դոլո դի ան» (էջ 3—4): 

ՒսաՀակյանի պոեզիայի մասին 

Ավագ Խաչատրյանի ուսումնասիրութ-

յունն առավել Հետաքրքրությամբ է 

կա ր դա ց վո ւմ այն պատճառով, որ յուրա-

քանչյուր բանաստեղծության ստեղծման 

պատմությունը, նրա վերլուծությունը 

կառուցվում է բանաստեղծի կյ անք ի 

պատմության Հենքի վրա՛. Չկա ոչ մի 

բանաստեղծության ընդՀանուր էլամ 

դեկլարատիվ մեկնաբանություն, Ւսա-

Հակյանի պոետական երկերը բերվում են 
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անխզելի կապվածությամբ նբա « Հիշա-

տակարանի», խոլականի, օրագրության, 

նամականու, ծոցատետրային և վավե-

րագրական բնույթի ա յ լ գրառումների 

Հետ՛. Եվ գա, սկսած Ւ и ա Հ ա կյ ան ի աշա-

կերտական շյ/Հանի բանաստեղծություն-

ներիդ, Հ/ուշանիկ Մատակյանին ուղղ-

ված առածին քնարական խոստովանութ-

յուններից, Հայ ֆիդայական շարժում ր 

ջատագովող մարտական երկերից մինչև 

բանաստեղծի կյանքի վերջին գործերր'. 

Մեկ միասնության մեջ է մեկնաբանվում 

կյանքն ու ստեղծագործությունր, փորձ 

է արվում գտնել քննարկվող ամեն բա-

նաստեղծության կոնկրետ կասլր Ւ սա֊ 

Հակյանի կյանքի այս կամ այն իրադար-

ձության, քայլի, դրվագի Հետ՛. 

Եվ, րստ ամենայնի, ԼԼվադ Խա-

չատրյան ր Ր и ա Հ ա 1լյ ան ի կյանքի և. գոր-

ծի վերաբերյալ իր դատողություններն 

անում է ելնելով ոչ միայն Վարպետի 

մասին եդած ստվար գրքերից ու աշխա-

տություններից, այլև, մանրազնին Հե-

տազոտում է նրա արխիվր առաջին Հեր-

թին Եղիշե Զարենցի անվան գրակա-

նության և արվեստի թանգարանում 

սլա Հ վո ղ ՒսաՀակյանի ձեռադրային 

ֆոնդը: Ւն չպե и նախորդ մենագրութ-

յուններում, այս գրքում ևս Հեղինակն 

առաջին անդամ գի տ ա կան շրջան ա ռո ւթ-

յան մեջ է դնում ՒսաՀակյանի վաղ, ա֊ 

շակերտական և լայպցիդյան ուսանողա-

կան շրջանում դրած մի շարք բանաս-

տեղծություններ՛. Թող որ այդ բանաս֊ 

տե ւլծ ո ւթյ ո ւնն երր դեռևս չունեն ա ր վե ս-

տի կատարելություն, սակայն դրանք ու-

նեն ուրույն արժեք որպես մի որոշակի 

աստիճան ցույց տվող ի и ա Հ ա կյ ան ա կան 

բանաստեղծական Հանճարի ձևավորու֊ 

մ ր: Այս շարքի մեջ կան շատ նորույթ-

ներ, ին չպե и, օրինակ, ^իցշեի «Հիմն 

կյ անք ին» բան ա и տ ե ղծո ւթյ ան ՒսաՀակ-

յանի թարգմանությունը, որր ժամանա-

կին երիտասարդ բանաստեղծը Լայպցի-

դից ուղարկել է «Մուրճի» խմբագիր Ա-

վետիք Արասխանյանին՝. Այս առումով 

առավել արժեքավոր են Ա. Խաչատրյանի 

վերլուծությունները կապված ՒսաՀակ-

յանի «Հայդուկի եր դե ր» շարքի բանաս-

տեղծությունների և մինչ օրս ամբող-

ջությամբ չ Հ բա պա բա կված «Մ աս սա 

Մանուկ» մեծածավալ (4:000 տող) պոեմի 

ՀետI 

ՒսաՀակյանի Հայրենասիրա-

կան պո ե ղի ան Հայ գբականո ւթյան ֆե-

նոմենալ երևույթներից մեկն է: XVIII, 

X I X , XX դարերի ոչ մի այլ բանաստեղծ 

այդպես Հետևողականորեն չի կառուցել 

իր բանաստեղծական աշխաբՀը Համ ա֊ 

Հունչ Հարազատ ժող "վրգի քաղաքական 

ճակատագրին, ինչպես ՒսաՀակյանը՝. 

Նրա ողջ ստեղծագործությունը տոգոր-

ված է Հայաստանի ազգային անկա-

խության գաղափարով՛. Նա առաջի ն բ 

Հայ դասական դրականության մեջ 

Հնչեցրեց Հայդուկային պայքարի կոչը և 

պատկերեց այդ պայքարը 1895—1910 

թթ• իր գործերում: Նա առաջինը փորձեց 

ստեղծել Հայ ազգային ազատամարտի 

նոր փուլի էպոսը, Հանձինս իր «Մասսա 

Մ ան ո ւկ» պոեմի՛. Եվ ին չպե и խ ո и տ ո վա-

նել է՚ ՒսաՀակյանը ՀՅՊ՝ 10—ամյակին 

նվիրված «4՝ողթան քնա րը, որ 

ազատության...» պոեմի բնաբանում, 

Աազը չի թողնում, որ կտրիճ 

դա ռն ա մ, 

Թուրը չի թո զն ո ւմ, որ դո ւսան 

դառնամ. .. 

Նոր սերնդի ը ն թե ր ց ո ղը, իսկ իր 

գիրքը Հեղինակն առաջին Հերթին ուղ-

ղում է երիտասարդ սերնդին, չգիտե 

շատ մանրամասներ ՒսաՀակյանի կյան-

քից կապված Հայ ազատամարտի Հետ, 

այն, որ կյ անք ի 20 տարին նոր բոլորած 

ՒսաՀակյանը բան տ ա ր կվո ւմ է և մեկ 

տարով կալանավորվում Երևանի բեր-

դում՛. Ապա նոր լույս ընծայված «Եր դե ր 

ու վերքեր»-ի Հեղինակին աքսորում են 

Օդեսա և այնուՀետև մշտատև ոստիկա-

նական Հսկողություն, խուզարկումներ, 

մանրակրկիտ գրաքննություն նրա դրած 

ամեն տողի Հանդեպ՛. Եվ կրկին, արդեն 

1908 թվա կան ին, նոր ձերբակալություն 

և կալանք Թիֆլիսի նշան ա վո բ Մետեխի 

ամրոցում՛. Եվ խուսափելու Համար սի-

բիրյան մոտալուտ աքսորից տարա-
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գրություն 1911 թվականից ի վեր. Բա-

նաստեղծի կյանքի այս բոլոր վճռորոշ ի-

րագարձություններր պատկերված են 

թե' կյանքի Հենքի, թե կոնկրետ գեղար-

վեստական երկերի Հիման վրա՜, էական 

և Հանգամանալից վերլուծության է են-

թարկված Ավետիքի և Շուշանի կի Հայ-

կական Բեատրիչեի սիրավեպր՝. Այգ ա՜ 

ռա^ին, դրժված սիրո պատմությունից 

Հայ քնարերգությունը, իՀար կե, մեծա-

պես շաՀեց՝. Ւնքնին նրանց փոխՀարա-

թերությունների պատմությունը այնքան 

ռոմանտիկ էր առաջին շրջանում և դրա-

մատիկ ու Հոգետան^ Հետագա փուլե-

րում, որ կարծես Հատուկ Հորինված էր 

գեղարվեստական Հնչեղություն ու քնա-

րական խորություն Հաղորդելու Համար 

երիտասարդ Հերոսների կյ անք ի պատու-

մին՛. Այնպես որ, գրախոսվող գիրքը Հա-

վակնում է դառնալ մի յուրովի ուղե-

ցույց ՒսաՀակյանի սիրո աշխարՀի 

Հայսւնի ու անՀայտ ճամփաներով՛. Ա ֊ 

վագ Խաչատրյանին Հաջողվել է մի 

միասնության մեջ վերլուծել ՒսաՀակյա-

նի բանաստեղծական Հա մ ա կա ր դի բարդ 

կառույցը, ցույց տալ նրա ձևավորման, 

Հղկման ու փ այլատա կմ ան էվոլյուցիոն 

դո ր ծ ըն թա ց ը՛. Թե ի նչ ճան ապա լյՀ է 

անցնում ՒսաՀակյանի բանաստեղծական 

աողշ Գև որգյան ճեմարանի ուշիմ սանի 

առաջին քայլերից մինչև Հայ Հեղափո-

խ ո ւթյ ան և Ազատամարտի երդվյալ երգ-

չի Հայ-գոլսանի մարտական խրոխտ եր-

դերը, մինչև Համայն Հայության ՆաՀա֊ 

պետի Վարպետի իմաստուն հավիտե-

նության էևչով լցված տողը: ՒսաՀակյա-

նի ստեղծագործությունը մեր ժողովրդի 

մեծագույն ներդրոլւքներից է \ ամաշ-

խարՀային պոեզիայի տոգևոր գանձարա-

նը, մեր ժողովրդի ազնվականութ/ան 

Հավետ գործող վկայագիրը: Ս՝եկ գար և 

քսանՀինգ տարի նա Հայ ժողովրդի Հետ 

է, և կ[ինի նրա Հետ Հավիտյան: 

Ամեն ինչից, գրվածքի շարադրան-

ՔՒՅ' Հեղինակի քնարական զեղումնե֊ 

րից, վերլուծություններից անվերապա-

Հորեն զգացվում է, որ ՒսաՀակ/անը 

գրականագետի պաշտամունքի առար-

կան է, մշտական Հիացմունքի ակունքր 

և, չնայած ա յ գ Հանգամանքին, Ավագ 

Խաչատրյանն, ի տարբերություն մեր ո֊ 

բոշ Հին ու նոր քննադատների, չի ա֊ 

նում անիմաստ Հայտարարություններ 

այն մասին, թե ո վ է մեր «ամենամեծ 

Հեղինակը», «ամենայն Հայող բանաս-

տեղծը» կամ թե «.մեծերից ամենամեծր» 

և ազն՝. Գրականագետի կոչումն է Հան-

դիսանալ կա պա վո ր ր գրոզի և ընթերցո-

ղի միջև, Սևակի խոսքերով ասած 

«Աստծո թարգմանը»: Այո մղումով Հ 

գրիչ Հերցրել Ավագ Խաչասւր/անր մեկ-

նաբանելու գիտնականի «օբյ ե կտի վ ո ւ թ՝ 

յամբ» ու բանաստեղծի «սուբյեկտի-

վությամբ» բա զմ ադար յա Հ ՚ ս յ գրսւկա֊ 

ն ութ յան այն Հրաշալիքներից մեկը, որ 

կո չվում է Ավետիք ՒսաՀակյան.' 

ԱՎԻԿ ԻՍԱՀԱԿՏԱՆ 


