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«ՎԵՐՔ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ...» ՎԵՊԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ 
ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՐՑԵՐ

Խա չա տուր Ա բով յա նի « Վերք Հա յաս տա նի. Ողբ հայ րե նա սի
րի» վե պի դա սա վան դու մը գրե թե միշտ ա ռա ջաց նում է դժվա
րութ յուն ներ: Դա ա մե նից ա ռաջ կապ ված է պա տու մի ու ժան րա
յին յու րա հատ կութ յան, այն է` ժո ղովր դա կան վե պի տե սա կի, կեր
պա րա յին հա մա կար գի, ո ճի և, ի հար կե, նոր ձևա վոր վող գրա կան 
աշ խար հա բա րի բար բա ռա խառն շեր տե րի առ կա յութ յան հետ: 
Այդ ա մե նին գրա կա նա գի տութ յունն անդ րա դար ձել է բազ միցս. 
գրվել են ծան րակ շիռ մե նագ րութ յուն ներ, լրջմիտ աշ խա տութ
յուն ներ: Իսկ իմ նպա տակն է ու շադ րութ յուն հրա վի րել կո թո ղա
յին այդ եր կի դա սա վանդ ման ո րոշ ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի 
վրա: 

Խո սե լով « Վերք Հա յաս տա նի...» վե պի մա սին` ա մե նից ա ռաջ 
ծա գում է խո րագ րի խոր հուր դը. այն ի մաս տա բա նո րեն բա վա կա
նին ծան րա բեռն ված է` ին չո՞ւ վերք, ին չո՞ւ ողբ:

Նախ` վեր քը. բնավ զանց չառ նե լով պարս կա կան լծի տակ հե
ծող հա յոց մի ստվար հատ վա ծի տևա կան ան լուր տա ռա պան քի 
գի տակ ցութ յան հե ղի նա կա յին հաս կա նա լի նկա տում նե րը` վեր քի 
ի մաս տա բա նա կան հատ կա նիշ նե րը պետք է փնտրել նաև ու րիշ 
շեր տե րում` տվյալ շրջա նում հե րո սա կան ո գու` հա յոց մեջ դեռևս 
ընդ հան րա կան չլի նե լու հան գա ման քի, քա ղա քա կան կողմ նո րոշ
ման հետ ևան քով ծայր ա ռած հիաս թա փութ յուն նե րի և, ի հար կե, 
Հա յաս տա նի արևմտ յան հատ վա ծի սրտա կե ղեք ա վե րում նե րի ու 
մշու շոտ գա լի քի հետ:

Վեր քը նաև հե ղի նա կի անձ նա կան ցա վի ցու ցիչն է: Վեր նա գիր 
դուրս բեր ված այս բա ռը հե ղի նա կին կա պում է իր վե պի, այն տեղ 
ար ծարծ վող ար դիա կան և  ի րեն հու զող խնդիր նե րի հետ: Բա ցի 
այդ` Ա բով յանն ըն թեր ցո ղին քո ղարկ ված հու շում է, որ ներ կա յաց
վող տեքս տը հո գե բա նո րեն խո րա պես գի տակց ված հե ղի նա կա
յին աշ խա տան քի ար գա սիք է:

Նշ յալ հան գա մանք նե րից ա ռա ջի նի հայտ նա բե րումն ու վեր
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հա նու մը պատ կա նում է Միք. Նալ բանդ յա նին: Հենց այս եր ևե լի 
մտա ծողն է, որ « Մե ռե լա հար ցուկ» ա նա վարտ վե պի (1859) տո
ղա տա կի ծա նո թագ րութ յուն նե րում ա ռա ջին ան գամ բա ցա հայ
տել է « Վեր քի...» գաղտ նիք նե րից մե կը, այն է` Ա ղա սու և ն րա 
ըն կեր նե րի հե րո սա կան ո գու ե զա կի, ոչ ընդ հան րա կան լի նե լը 
հա յոց հա մար. «Նա (Ա բով յա նը  Ալ. Մ.) ցույց էտալիսԱղասու
ընկերներով,թեո՛չբոլորովինսառել էհայկականարյունըՀա
յաստանիզավակներիերակներում,ցույցէտալիս,թեմիհերոսի
հրավեր,ազգիիրավունքների,կրոնիևազատությանանարգվե
լուվրեժըմիթշնամուցհանելուհամար,դեռևստեղգտանումէ
ազգիերիտասարդներիսրտիմեջ:Ցույցէտալիսմեզազգիընդ
հանուրիվհատյալևհուսահատդրութենիցհառաջացածսառ
նությունըդեպիԱղասուընկերքը,նոցակիսասիրտկանացիցա
վակցությունըայսկտրիճներին,որովհասկացնումէԱբովյանը,
թեԱղասուընկերներիհոգինընդհանրականչէբոլորազգին,թե
այս ջերմարյունտղամարդիկը շրջապատված էին սառնարյուն
մարդերից,որոնցաչքումամենայնբարոյականխնդիրկորուսել
էր յուր արժանավորությունը, և որոնց միակ քաջությունը ամ
փոփվումէրայնբանիմեջ,որկարողէինլալ,ողբալևմորմոք
վիլ,առանցորոնելուայդդրութենիցդուրսգալուհնարը»1: Ու րիշ 
խոս քով` թեև հայ ժո ղո վուր դը դուրս էր ե կել իր նոր ծաղ կու մի 
շրջա նը, այ նու ա մե նայ նիվ առջ ևում դեռ կա յին չլուծ ված բազ
մա թիվ խնդիր ներ, իսկ հե րոս նե րը սա կավ էին: Ինչ պես տես նում 
ենք, Միք. Նալ բանդ յա նը Ա բով յա նի ստեղ ծա գոր ծութ յան վեր նա
գի րը բա ցատ րում է` ել նե լով վե պի «ներսից», այն է` կեր պա րա յին 
հա մա կար գից, նրանց մի ջանձ նա յին հա րա բե րութ յուն նե րից:

Վե պի խո րագ րի ի մաս տա բա նա կան հա ջորդ են թա շեր տը 
կապ ված է երկ րի քա ղա քա կան կողմ նո րոշ ման լիո վին չար դա
րաց վե լու հետ: Այս հար ցադ րու մը, ան շուշտ, կա րող է ա ռա ջաց նել 
ինչինչ տա րա կույս ներ. չէ՞ որ 18261828 թթ. ռուսպարս կա կան 
պա տե րազ մի հետ ևան քով Հա յաս տա նի ար ևել յան հատ վա ծը 
միաց վել էր Ռու սաս տա նին ու փաս տո րեն փրկվել ֆի զի կա կան 
բնաջնջ ման սար սա փից. ա սել է թե` ի րա կա նա ցել էր հա յոց վա

1 Նալբանդյան Միքայել, Երկերի լիակ. ժող. վեց հատորով, հ. 1, Երևան, 1979, 
էջ 311312:
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ղե մի ե րա զան քը: Այ սօր էլ շատ սրտա ռուչ է հնչում հա յոց ա զա
տագ րութ յան հույ սե րի` դա րե րի խոր քում հյուս ված լե գեն դը` մեջ
բեր ված Իս րա յել Օ րու` Պետ րոս Մե ծին 1701ին հաս ցեագր ված 
լա տի նե րեն զե կու ցա գ րից. «Կանխագուշակելենմարգարեները,
թեժամանակներանցանօրենները չափիցավելիպիտիմոլեգ
նեն`հարկադրելովքրիստոնյաներինընդունելուիրենցնողկալի
կրոնը,ևայդժամանակՄոսկովյանօգոստափառտանիցպիտի
գաոմնմեծիշխան,շատավելիքաջարի,քանԱլեքսանդրՄեծը,
որնիրձեռքըպիտիառնիՀայոցթագավորությունըևազատի
քրիստոնյաներին»2:

Այդ հան գա ման քը, ինչ խոսք, քաջ գի տակ ցում էր Ա բով յա նը, 
և վե պի հյուս ված քում գե րա կա յող է ռու սա սի րութ յան ու Ռու
սաս տա նին ե րախ տա գետ լի նե լու գա ղա փա րը: «Ընչանք մեռ
նինքո՛չ,որմեկօրէլէսպես`էլով,գյունով,ռուսիձեռիտակին
նստինք,քեֆանենք»,«Տե՛րաստված,դումերՌուսթագավորի
սիրտը ռահմ քցես, որ գա, մեզազատի. ընչանք մահ մի՛տար
մեզ,մինչևնրանցերեսըտեսնինք»3, ան կեղ ծա նում են քա նա
քեռ ցի նե րը: Ազ դե ցիկ են նաև Եր ևա նի բեր դի գրավ ման հե ղի նա
կա յին հի շա տա կում նե րը. «Սալդաթիտուտըհենցբերդըմտավ
թեչէ՛,հազարտեղից,հազարփանջարիցլացնուարտասունքը
էլչէինթողում,որմարդուբերանբացըլի:Բայցովսիրտուներ,
լավէրտեսնում,որէ՛նձեռներն,է՛նաչքերը,որքարացել,սառել,
երկնքինէինմտիկտալիս,առանցխոսքիէլասումէին,որդժոխ
քիքանդվիլըմեղավորներիհամարէսգինըչէ՛րունենալ,ինչպես
Երևանուբերդիառնիլըհայերիհամար» (287288):

Այս և հա ման ման ու րիշ հատ ված նե րը, հար կավ, հա յութ յան 
պատ մա կան տրա մադ րութ յուն նե րի ճշմար տա ցի վե րար տադ
րութ յուն ներն են: Դա անժխ տե լի է: Ու շա դիր լի նե լու դեպ քում, սա
կայն, նկա տում ենք, որ վե պը գրե լով 18261828 թթ. ռուսպարս
կա կան պա տե րազ մից ու ղիղ 13 տա րի հե տո (1841ի փետր վար
հոկ տեմ բեր)` Ա բով յա նը վա ղուց ար դեն նկա տել էր կայս րութ յան 

2 «Արևելյան Հայաստանի Ռուսաստանին միանալու արձագանքները հայ 
գրականության մեջ» (աշխատա   սիրությամբ Պ. Հակոբյանի), Երևան, 1978, էջ 3:

3 Աբովյան Խաչատուր, Վերք Հայաստանի. Ողբ հայրենասիրի, Երևան, 1981, 
էջ 84: Այս հրատա րա կութ յունից մեջ բեր վող հատվածների էջերն այսուհետև 
կնշվեն համապատասխան տե ղում` փակագծի մեջ:



7

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄԱԼԲԵՐՏ ՄԱԿԱՐՅԱՆ

վա րած հա յա հա լած, գա ղու թա տի րա կան, այլ կերպ` սպի տակ 
ջար դի քա ղա քա կա նութ յու նը և խո րա պես հիաս թափ ված էր 
«հյուսիսիտիրակալից»: Դա էլ իր հեր թին մի նոր վերք էր` ծայր 
ա ռած նոր ի րադ րութ յուն նե րից, կար գե րից ու օ րենք նե րից... Արդ, 
ո՞րն էր ել քը: Ն շե լի է, որ որ քան էլ հիաս թափ ված` Ա բով յա նը չէր 
կեղ ծում. վի պա կան հյուս ված քում շա րու նակ դրվա տան քի խոսք 
ա սե լով Ռու սաս տա նի մա սին` ա նա չա ռո րեն ար ձա նագ րում էր 
պատ մա կան փաս տը. քրիս տոն յա հզոր հար ևա նը հայ մարդ
կանց հոգ նա բեկ հա յացք նե րում բա ցում էր հույ սի նոր հո րի զոն
ներ, փրկում ֆի զի կա կան ոչն չաց ման վտան գից: Բայց արդ յոք 
այդ քա՞ նը` բնավ. լայ նա խոհ մտա ծո ղի հա մար Ռու սաս տա նը բո-
լոր դեպ քե րում մնում է իբրև մի ջոց, այլ ոչ նպա տակ. վեր ջինս 
գա լի քում էր` Հա յոց աշ խար հի ա զատ ու ան կախ գո յութ յան 
հե ռան կա րում: Ա հա այս տե ղից էլ ծնվում է ի մաս տա լից հոր դոր
պատ գա մը` ուղղ ված հայ սե րունդ նե րին.

...Խելքդժողովես,լինիսկտրիճհայ,
Ռուսացհզոր,քաջձեռիտակին
Փոքրդինջանասուքոաշխարքին
Մուղայիթկենաս,արյունդթափես,
Քոազգըպահես,քեզանունճարես(261):

Խո րագ րա յին վեր քի ի մաս տա բա նա կան հա ջորդ են թա շեր տը 
վե րա բե րում է հե ռու նե րում` վաչ կա տուն ցե ղախմ բե րի ճի րան
նե րում հո շոտ վող Արևմտ յան Հա յաս տա նի տագ նա պա հա րույց 
խնդրին` թե՛ Ա բով յա նի և թե՛ մեր օ րե րի հա յութ յան բաց, մխա ցող 
վեր քին: Գ րողն սպա սում էր այն ե րա նա վետ օր վան, որ «բոլոր
ՀայաստանտիրեսցեՌուսիայ»4: Եվ այս բաղ ձանքն առ կա է նաև 
« Վերք Հա յաս տա նի...» վե պի է ջե րում. Ա ղա սին ե րա զում է մի օր 
վե րա շին ված տես նել ա վեր ված « Հա յոց Տու նը»: «Մնանքէսսուրբ
հողումը,մերսուրբթագավորացգերեզմանը,մերսուրբեկեղե
ցիքըազատենքգողի,ավազակիոտքից» (266), ա սում է նա:

Ինչ պես տես նում ենք, վերքն ստա նում է քա ղա քա կան ծան
րա բեռն վա ծութ յուն. այն դառ նում է Արևմտ յան Հա յաս տա նի 
չլուծ ված, Ար ևել յան Հա յաս տա նի հա յութ յան ֆի զի կա պես չբնա

4 Տե՛ս Աբովյան Խաչատուր, Երկերի լիակ. ժող. ութ հատորով, հ. VI, Երևան, 
1955, էջ 26:
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  Սա րո յան – Ս յուր մել յան տի պա բա նա կան քննութ յան արդ յունք
նե րը, ո րոնք զգա լիո րեն ընդ լայ նում են մեր ա վան դա կան յու րա
ցում նե րը:  Հետ ևութ յու նը մեկն է` հե ղի նա կը կար ևո րում է գրո ղի 
ստեղ ծա գոր ծա կան խոր քա յին կա յա ցու մը` այն գե րա դաս դի տե
լով ազ գա յին ար ծար ծում նե րի հայտ նի փոր ձից: 

« Մի ջու կի տրո հու մը» գրքի ու շար ժան հար ցադ րում նե րից 
են նաև  Հա յոց մեծ ե ղեռ նի գե ղար վես տա կան անդ րա դարձ նե
րը Սփյուռ քի գրա կա նութ յան մեջ: Ար դեն բա վա կան ու սում նա
սիր ված ու գի տա կան նրբին դի տար կում նե րի են թարկ ված այս 
հիմ նա խն դի րը ևս գ րա կա նա գե տը քննում է նո րո վի ու ներ հուն 
հա յաց քով: Ար դարև,  Մեծ ե ղեռ նը բո լո րիս` թե՛ մեր, թե՛ Սփ յուռ
քի  Մեծ ցավն է. այն մխա լու է հա վի տե նա պես...  Հա յոց գե ղար
վես տա կան նո րա գույն գրա կա նութ յան պատ մութ յան մեջ այդ 
ցավն ան վի ճե լիո րեն գե րա կա է ու ա ռանց քա յին և  դեռ եր կար 
կմնա այդ պի սին... Այն, սա կայն, ըստ Ս.  Դա նիել յա նի, «նորագոյն
ժամանակումխլել էմեզնիցստեղծագործականնորհետաքրք
րութիւններիընտրութեանընդգրկունհնարաւորությունը,կարե
լի էասել,խլել է սփիւռքահայ գրականութիւնից նրազարգաց
ման բազմապիսութիւնը, բազմագունութիւնը, գրական նիւթի
ընտրութեան բացարձակ ազատութիւնը` արուեստագէտի մե
ծութեան իրական գրաւականը» (34): Դժ վար է չհա մա ձայ նել 
գրա կա նա գե տի հետ, ա ռա վել ևս, երբ հա ջոր դում է ծան րակ շիռ 
փաս տար կը. սփյուռ քա հայ գրող նե րից գրա կան ան վի ճե լի հա ջո
ղութ յան են հաս նում հատ կա պես նրանք, ով քեր «կարողանում
ենյաղթահարել«պրոբատիկ»աւազանիշիկացածջերմութիւնը,
ովքերգտնումենգրականստեղծագործականնորելագծեր,ով
քերնիւթիտեղա պտոյտկորուստներիցյետոփնտռտուքըշարու
նակումենհամարելգրողիտիրականառաքելութիւնը»(34): Եվ 
դրա ա մե նա մեծ վկան  Շա հան  Շահ նուրն է:

 Սու րեն  Դա նիել յա նի հե ղի նա կած` սփյուռ քա հայ գրա կա նութ
յան պատ մութ յան է ջե րում նշմար վում է ինչոր ան թա քույց ցավ, 
մի ան հանգս տութ յուն, ո րը հա մա կում է նաև ըն թեր ցո ղին. դա ոչ 
միայն թե մա տիկ ցավն է, ո րը բա ժին է ըն կել մայր գրա կա նութ յան 



289

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄԱԼԲԵՐՏ ՄԱԿԱՐՅԱՆ

տրոհ ված մի ջու կին, այլև դա ցավ է` ծնված բա ցա ռիկ սի րուց` 
խո րին տագ նա պը «այլեւս յոգնած Լամանչեցու» ճա կա տագ րի 
հա մար: «Ճանաչողական եզրագծին է մօտենում արեւմտահայ
գրականութեան` գրեթէ երկու դար տեւած հարուստ ճանա
պարհը,ան հուն թա խի ծով գրում է գրա կա նութ յան պատ մա բա
նը, թւում է` փակուելու վրա են սփիւռքահայ գրականութեան
պատմութեանդարպասները» (35): Ո՛չ, թող մեզ նե րի մե ծա հարգ 
գրա գե տը, ե րիցս ո՛չ:  Սա միակ ա ռար կութ յունն է, որ մենք ու նենք 
գի տա կան հի րա վի բարձ րար ժեք աշ խա տութ յան նկատ մամբ: 
 Խո րա պես հաս կա նա լով հե ղի նա կի ոչ ան հող տագ նապ նե րի 
ա կունք նե րը` հա մոզ ված ենք, սա կայն, որ մայր գրա կա նութ յան 
մի ջուկն ու նակ է շա րու նա կա կան տրո հում նե րի, և դ րանց հայտ
նութ յան տա ղան դա վոր հե ղի նակն իր եռ հա տոր յա կը հա մալ րե լու 
է ևս  եր կու սով...
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ԱԼԲԵՐՏ ՄԱԿԱՐՅԱՆ
գրականագետ, բանասիրական
գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Հեղինակ է «Հակոբ Պարոնյանի «Ազգային ջոջերը»» 
(1988), «Արևմտահայ գրական դիմանկարը» (2002), 
«Հակոբ Պարոնյանը ժամանակակիցների հուշերում և 
վկայություններում» (2004), «Հարություն Ալամդարյան» 
(2005, 2013), «Թագուհի Շիշմանյան /Օրիորդ Մենիկ/. 
Երկեր» (2015), «Կրկին Պարոնյանի հետ» (2018) գիտական 
աշխատությունների և 80ից ավելի գիտական հոդվածների 
ու հրապարակումների։
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Հրատ. տնօրեն՝ Արմինե Քոչարյան
Հրատ խմբագիր՝ Արմեն Ավանեսյան

Ձևավորումը՝ Արշալույս Արզումանյանի
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