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ՆԵՐՔԻՆ  ԹՇՆԱՄՈՒ  ԿԵՐՊԱՐԸ 

ՀՈՎՀ .  ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ  ԸՆԿԱԼՄԱՄԲ 

 

Հայտնի ճշմարտություն է. գրականությունը ժամանակի համար է, 

հրապարակախոսությունը` օրվա: 

Անշուշտ ճշմարիտ է նաև այն, որ ժամանակը գոյանում է օրերի 

միացությունից: 

Սակայն ոչ բոլոր հրապարակախոսներին է տրված օրվա մեջ 

հավերժականն ու մնայունը տեսնելու, հրապարակախոսական ելույթի շեշտերը 

միշտ հնչեղ պահելու աստվածատուր ձիրքն ու անմահ լինելու երջանկությունը: 

Պատմության և ճակատագրի պարտադրանքով մեզնում Մովսես 

Խորենացուց մինչև Խաչատուր Աբովյան, Աբովյանից մինչև Եղիշե Չարենց և 

Չարենցից մինչև Պարույր Սևակ նկատելի է մի իրողություն, որի մասին 

դատողություններում գրականագետներն այնքան էլ միակարծիք չեն. 

գրականությունն ու հրապարակախոսությունը փոխներհյուսված են,  

փոխներթափանցված, բանաստեղծությունը հաճախ հրապարակախոսություն է, 

հրապարակախոսությունը` նաև գեղարվեստական արձակ: 

Հովհաննես Թումանյանի դեպքում այլ է: 

Բանաստեղծ Թումանյանը զտարյուն բանաստեղծ է:  

Արձակգիր Թումանյանը զտարյուն արձակագիր է: 

Հրապարակախոս Թումանյանը զտարյուն հրպարակախոս է, և գրողը, 

աշխարհն ու կյանքը բոլորովին այլ  չափումներով ընկալող անհատը, նրա մեջ 
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տեղի է տալիս վերլուծող, քննող, արժևորող, հիմնախնդիրների լուծումներն 

անսխալ  մատնանշող  հրապարակախոսին /տեսակ, որն այսօր մեզ շատ է 

պակասում/: 

Իսկ ամենից առաջ ի՞նչը կարող էր մտահոգել համազգայինն ու 

համամարդկայինն իր մեջ այդպես ներդաշնակորեն կրող հրապարակախոս 

Թումանյանին, եթե ոչ իր երկրի ու ժողովրդի դժվար ընթացքը, դեպի լույսն ու 

լուսավորը գնալու ճանապարհին հանդիպող մեծ և փոքր խոչ ու խութերը, այլ 

խոսքով` այն ներքին թշնամին, որ հաճախ աներևույթ է ու անտես, թեև հազար 

դեմք և անուն ունի և ավելի անկանխատեսելի է ու վտանգավոր, քան` արտաքին 

հակառակորդը: 

Ցավի արմատը խորն է: Թումանյանը հայ հասարակական – քաղաքական  

կյանքի անկանոն ընթացքը դիտում է պատճառահետևանքային որոշակի կապի 

մեջ:  

Տգիտությունը ներքին թշնամու կերպարով իր սև գործն է անում և 

շարունակելու է անել, քանզի թշնամու այդ տեսակը կենսունակ է այնտեղ, որտեղ 

պարարտ հող կա իր համար:  

Մտածե՞նք, որ այսօր, երբ մի կողմից նյութական արժեքները այսպես 

առաջնային են դառնում, երբ մյուս կողմից աշխարհայնացման /գլոբալիզացիայի/ 

խորշակը հայ մարդու /ինչու՞  միայն/ մտքից և հոգուց, հիշողությունից փորձում է 

քերել այն ամենը, ինչը կարող է իր հաղթարշավի ճանապարհին խոչընդոտ 

հանդիսանալ, ժողովրդի ինքնության համար տագնապող Թումանյանի խոսքը, 

առավել քան երբևէ, արդիական է. «Օտարը չի հարգի և սիրի մի ժողովրդի, որը 

ինքնուրույն պատկեր և բովանդակություն չունի»: Իսկ ո՞րն է ինքնության 

պահպանման թիվ մեկ գրավականը: Թումանյանն ունի այդ հարցի պատասխանը` 

անշուշտ, ինքնության ճանաչումը,  ինքնաճանաչումը:  

Իհարկե, այն անարժեք է, եթե պիտի այդքանով սահմանափակվի և 

չզուգորդվի  աշխարհաճանաչմամբ:  
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Իսկ մենք ոչ միայն օտարին, այլև «մեզ էլ չենք ճանաչում», դա մեծ ցավ է  

նաև այսօր, ճիշտ 100 տարի անց 1909 թվականից, երբ Հովհ. Թումանյանը գրում էր. 

«… անգիտությունը, ասել է, թե սեփական ինքնությունը և  օտարինը  չճանաչելը, 

մի մութը դրություն է, իսկ ամեն չար բան մութիցն է ծնվում»: Ուրեմն, դարձյալ ու 

կրկին ինքնաճանաչում և աշխարհաճանաչում` աշխարհի հետ համաքայլ գնալու 

և ոտնատակ չմնալու իմաստությամբ, քանզի «Ամեն կենդանի գոյություն, որ 

ոտնատակ է ընկնում, եթե չի մեռնում, այլանդակվում է, դառնանում և փչանում: 

Սա է բնության օրենքը»: 

Այդպես եղել է ու կլինի բոլոր նրանց դեպքում, ովքեր ականջալուր չեն իրենց 

մեծ զավակների հորդորին, սեփական պատմության իմաստավորումից ձուլված 

ճշմարտությանը, որին հասու են միայն մեծ հոգիները: 

Իսկ ներքին թշնամին տգիտության ու չարության կերպարանքով  մշտապես 

ջլատել է մեր ամբողջականությունը, մեր բարոյական նկարագիրը, ազնվական  

մեր տեսակը, մեր հոգին. «Էն մարդիկ, որ երկար ու լուրջ զբաղվել են մեր 

ժողովրդով, հայ մարդով, միշտ եկել են մի ծանր եզրակացության, թե շատ 

չարություն կա մեր հոգում»: Էական չէ այս դեպքում. օտարների՞  կարծիքն է, թե 

Թումանյանի մեծ հոգու ցավից ծնված եզրահանգումը: Սակայն Թումանյանը 

Թումանյան չէր լինի, եթե ցավի արմատը մատնանշելիս մատնացույց չաներ նաև 

այն ճանապարհը, որը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ ինքնամաքրումի և բյուրեղացումի 

ճանապարհ. «Արդ` եթե ունենք ազգային իմաստություն, հոգու արիություն և 

առողջ բնազդներ, անկարելի է աչքներս փակենք մեր էս ծանր հիվանդության 

առաջ և չզգանք, որ մեր հոգին շատ է չարացած, մեր ներքին մարդը շատ է  

փչացած, և դրա դեմ կռվելու, առողջանալու առաջին պայմանը էն է, որ մենք … 

ճանաչենք մեր դժբախտությունը… 

Ուրիշ ճանապարհ չկա. ներսից է լինելու հաստատ փրկությունը, որովհետև  

ներսից ենք փչացած»: 

Ասել է, թե ներքին թշնամուց պետք է ազատվել այնպես, ինչպես ծովն է 

ինքնամաքրվում` հորձանք տալով և ափ նետելով այն ամենը, ինչը խորթ է իր 
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ներքին  բաղադրությանը և դրսից է պարտադրված, այդպես նաև աչքն է 

ինքնամաքրվում արցունքով և այդ ինքնամաքրումն է  գոյատևելու թիվ մեկ 

նախապայմանը: 

Թումանյան հրապարակախոսը, որը մի կարճ միջոցի նաև  անզուգական 

խմբագիր եղավ` ղեկավարելով Թիֆլիսում լույս տեսնող «Հորիզոնի» 

խմբագրատունը, թերևս հակված էր կարծելու, որ հասրակության առողջացման, 

հանդուրժողականության մթնոլորտի ձևավորման և բարոյական արժեքների 

պահպանման գործում, այլ խոսքով` ներքին թշնամու դեմ պայքարում ծանր 

հրետանու դերը վերապահված է մամուլին: Ազգային ու համազգային խնդիրներով 

մտահոգ մամուլին, որը ոչ թե իրադարձությունները և հասարակական–

քաղաքական կյանքի վայրիվերումները սոսկ արձանագրողը պետք է լինի, այլ 

հասարակական կարծիք ձևավորողն ու հասարակական միտքը ուղղորդողը: 

Իսկ ինչպիսի՞ն էր մամուլը երեկ և շա՞տ է փոխվել այսօր: Արդյո՞ք  ներքին 

թշնամու  դեմ պայքարի գործիք լինելու փոխարեն ինքն է հրապարակագրի 

աչքում դարձել մերժելի իր որդեագրած գործելակերպով, բարոյականության իր 

դավանած տեսակով: 

«Մամուլ կա: Տասնյակ տարիներով ու անհամար դեպքերով փորձված է, է´լ  

հայհոյանք, է´լ զրպարտություն, է´լ ափաշկարա սուտ, է´լ չարախոսություն, 

կեղծավորություն: Նեղ թայֆայականությունը ոչ մի գյուղում գուցե էնքան անվայել 

կերպարանք չի առել, որքան սրա մեջ»: 

Թումանյանական  դիտարկումը այսօր էլ ժամանակավրեպ չէ, իսկ ասելիքն 

այսքանով չի ավարտվում, քանզի, ինչպես վերը նշեցինք, Թումանյան 

հրապարակախոսը իրերն ու երևույթները, պատմական կամ առօրեական  

իրողությունը  արձանագրողը չէ միայն: 

Հրապարակախոսի համոզմամբ մամուլը «փոխանակ սպանելու, քանդելու, 

ջլատելու» պետք է ուժ տա և կենդանացնի հասարակությունը, միշտ  առանձնանա 

«պայծառ հայացքով և ազնիվ, բարյացկամ վերաբերմունքով դեպի հայ մարդը …»:  
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Արդյո՞ք Թումանյանը հավատում է մամուլի վերափոխման հրաշքին, 

մտածելով, որ ազգային խմբագիրները երբևէ ականջալուր կլինեն իր հորդորին և 

այլևս «արևի նման կնայեն աշխարհին»` իրենց խմբագրած թերթերի էջերում  

բացառելով գրական տգիտությունը կամ տգետ քննադատությունը, հոգու 

չարությամբ /իր ձևակերպումն է/ ներծծված դրամբյանիզմը` դառնալով  ներքին 

թշնամու դեմ պայքարի յուրատեսակ միջոց ու պատնեշ: 

Իրականությունից ծնված  կենսափիլիսոփայությունը այլ բան է հուշում, և 

դրանով պայմանավորված` Թումանյան հրապարակագիրը մամուլի 

վերափոխման իր բանաձևն  ունի. «…չի ուղղվելու հայ թերթը, մինչև չտեսնի իր 

դեմ կանգնած է այն ընթերցողը, որ հասկանալ ու պահանջել գիտի, որ թույլ չի տալ 

իրեն հետ ամեն բան խոսել և ամեն ձևով խոսել»:  

Եվ ահա հարցը` որտե՞ղ և ինչպե՞ս է ձևավորվում ճշմարիտ ընթերցողը, 

բնավ էլ հռետորական չէ և պատասխան ունի. իհարկե` նախ ընտանիքում 

/«Ընտանիքը բարեկիրթ երեխա պետք է ուղարկի դպրոց»/ իհարկե, դպրոց ասելով 

ավելի շուտ շենք չպիտի հասկանալ, այլ ուսուցիչ և աշակերտ, դպրոցում, նոր 

միայն բարեկիրթ հասարակության մեջ, կյանքում, իսկ մեր հասարակական 

կյանքը անառողջ է ցավալիորեն. « … մեր կյանքը ավելի նման է թատերական 

բեմի, ու այդ բեմը … տեսեք որքա¯ն  դերասաններ ունի … 

Ահա սա` ներկայանում է ամեն տեղ որպես չհասկացված ու հալածված  

գաղափարական գործիչ, մյուսը` նշանավոր հերոս է խաղում, երրորդը` 

հրապարակախոսություն է  սարքել, չորրորդը բարեգործ է ձևանում, հինգերորդը 

գրող է կեղծում, վեցերորդը` հանդիսանում է արդեն որպես նահատակ, 

յոթերորդը` գալիս է որպես դատավոր …  

Ու որպեսզի թամաշավոր  ժողովրդի  սիրտը շահած լինեն ու բարեկամ 

պահած, միշտ գոռում են ժողովրդի անունը»: 

Անշուշտ մեր ապրած օրերի արձագանքը կա թումանյանական  

դիտարկման մեջ, և հայոց կյանքի հոլովույթում այս իմաստով կարծես շատ բան չի 

փոխվել: 
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21-րդ դար թևակոխած հայ իրականությունը Թումանյանի  

հրապարակախոսության  հայելում իրեն ճանաչելու համար կարծես այնքան էլ 

ճիգ  չպիտի գործադրի… Իսկ դրանից դասեր քաղելիս` խոհեմորեն նախ պետք է 

գիտակցել  ընդհանրությունների  ողբերգականությունը: Եվ առաջին հայացքից 

գիտական ոճին անհարիր մեր ձևակերպումը կարող է ավելի շատ զգայական 

թվալ, բայց արձանագրենք` եթե տաղանդավոր հրապարակախոսը իր 

կանխատեսումներում և դիտարկումներում մարգարե է, ապա Թումանյան 

հրապարակախոսը կրկնակի մարգարե է, այլապես ինչպե՞ս  կարող էր 100 տարի 

առաջ կանխտեսել այսպես հորձանք տվող մասսայական կամ զանգվածային 

մշակույթի այսօրը, մշակույթ, որ մեր տպագիր մամուլն ու հեռուստատեսությունը 

այսպես տիրաժավորում են` պաշտպանելով մշակույթը զանգվածների ճաշակին 

իջեցնելու միտումը, իրենց էջերը լայնորեն բացելով, իրենց եթերաժամը շռայլորեն 

տրամադրելով այդ «մշակույթի» դրսևորումներին: Հովհ. Թումանյանի կարծիքով 

ներքին թշնամին այդ մշակույթը չէ, այլ այն մարդը, անհատը, ով իր 

գործունեությամբ նպաստում է այդ մշակույթի գոյությանը. «Գրողը հարմարվում է 

ամբոխի ճաշակին, անում է այն, ինչ որ չպետք է անի, այն է տալիս, ինչը որ դուրս 

է գալիս շուկա»:  

Վտանգավոր ու մերժելի իրողություն, որը լուրջ ավերածություններ է 

գործում հասարակության բոլոր շերտերում, առավել ևս այսօր, երբ 

թումանյանական բնորոշումը այսպես արդիական է. «Ճշմարիտն էն է, որ մեր 

ամբողջությունը տառապում է մի ծանր ու խոր բարոյական հիվանդությամբ»: Այդ 

հիվանդությունը բուժելու, դրա բացիլը մեզնից արմատախիլ անելու համար նախ 

պետք է հաղորդակից լինենք մեծ հոգիների` մեզ ժառանգած լույսին` այն 

համոզմամբ, որ, այո՛, «կարելի է տաղանդներ ու հանճարներ ունենալ, բայց 

ունենալու համար պետք է ճանաչել, գնահատել ու պաշտպանել, իսկ գնահատել 

ու պաշտպանել, արդեն վաղուց ասված է, կնշանակի` ստեղծել»: Սա է ճշմարիտ 

ճանապարհը, և մեր տեսակը գոյատևելու ուրիշ ճանապարհ չունի: 


