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ԱՎԻԿ ՒՍԱՀԱԿՅԱՆ 

Բաը ա ռի կ է բանաստեղծության գեր [լ Ւ и ա Հ ա կյ ան ի ստեղծագործութ֊ 
յան Համակարգում: Այստեղ իրասլես ի սկզբանե եղել է բան ա и տ ե ղծո ւ թ ֊ 
յունր՝. հսաՀակյանր ծնվել է բանաստեղծ, նա բանաստեղծություններ է 
՛էրել գր աճանաչմա նր զուդրնթաը'. Գրական դործր նրա Համար ա ֊ 
ռաֆին Հերթին նշանակել է բանաստեղծություններ արարել՛. Հիրավի, նա 
մտածել է բանաստեղծությամբ, ճանաչել է աշխարՀր բանաստեղծու-
թյամբ, ար տա Հա յ տ ե լ է իրեն բանաստեղծությամբ՛. 

Նրա գրական Հանճարր առածին Հերթին բան ա и տ ե ղծ ո ւթյ ան մե£ է: Եվ 
Հենը բանաստեղծությամբ նա գր ա վեը իր d[ո ղո վր գի սիրտր'. Բան ա и տե ղ-
ծ ո ւթJ ու նր առս/բնային, իշխող գեր ունի ԻսաՀակյանի ստեղծագործութ-
յան Համակարգում՛. 

Գուցե Համարվի, թե հսաՀակյանր բանաստեղծություն քիչ է ԳՐ^լ 
(նրանը ՀամաՀավաքր կկաղմի երկու Հատոր), բայը այսսլես է ճշմարիտ 
մեծերի մոտ Շեքսսլիր, Բայրոն, Բյորնս, Պեսւրարք ա, Գյոթե, Հայնե, Պուշ-
կի ն, Լերմոնտով, Տյուտէև, Քուչակ, Սա յաթ - Ն ո վա, Թուման յան՛. Նրանը 
բանաստեղծությունների Հ ա վաք ածո ւն եր ր ն ույն սլես կկա ղմ են մեկ 1լամ 
երկու Հատոր՛. Եվ երբ մտաբերում ենք այն իւ и տ ա սլա Հ ան ւթյ ո ւն ր, այն 
սլա ut ա и իյ ան ա տ վո ւթյ ո ւն ր, որ ունեցել է հսաՀակյանր իր քն ա ր եր գո ւթյ ան 
յուրաքանչյուր երկի Հանգեսլ, կարող ենք վստաՀ ասել, որ նա բնավ քիչ 
չի գրել: 

հ и ա Հ ա կյ ան ի սլոեղիան մի զար մ ան ալի о ր ին ա չա փ ո ւթյ ո ւն է վեր Հա-
նում, ինչքա ն վաղ է Հասունաըել բան աստե ղծր, ին չք ա՛՜ն վաղ է րմբռն ել 
այս աշխարՀի էությունր, մար գկային կյանքի ան ը ո ղի կո ւթյ ան գաղափա-
ր ր՝. Մինչև, իր առածին տսլագիր բան ա и տ ե ղծո ւթյ ո ւն ր «Ծաղիկ էի նորա-
բողբոջ...», նա 7 ֊ 8 տարի գրել է, նույնիսկ գրել է չափածո շարքեր «Թի֊ 
թե ո.֊ մ տ ք եր», «Mozaik», «Յոթ օր ասլատում, յոթ օր ան ա սլա տում» և այլն՛. 
Եվ սակայն ամենավաղ շրջանի երկերիը (մինչև. «Ծաղիկ էի նորաբող֊ 
բո ^ • • •») նա տ սլա գր ո ւթյ ան է Հանձնել ոչ ավել, քան մեկ տ ա սնյ ա կ բան աս֊ 
տեղծություն: Կարգում ես 16֊17 տարեկանում գրած նրա բան ա и տ ե ղծո ւ ֊ 
թյսւններր 1ւ իյորՀում, մի թե սրանք վաղ սլատանեկան շրջանի գործեր 
են՛. Վեր Հի շենք սոսկ անուններր «Ցաված սիրտս երգեր Հյուսեը...», «Ան֊ 
Հուն եթերիը, աստղի կ լուսափայլ...», «Ես ծերաըա... մի զարմանար...», 
«Մի՞թե սլի տի թորլմին, թոշնին...», «Ա՜իւ, ուռենի՜, վշտիս րնկեր'...», 
«Գա րգրս լաըեք, սարի սրմբուլ...», «Տիեզերքի սլերճ Հյուսվածքն եմ...»'. 

Մինչև աւլածին գրքի «Երգեր 1ւ վերքերի» լույս րնծայումր, ՒսաՀակ֊ 
յ ա նր սկսած 1892 թվա կան ի ը սլարբերաբար Հանգես է եկել Հայ մամուլի է ֊ 
ջեր ում: ԻսաՀակյանի առածին տսլագիր երկր «Նվեր XX» («Ծաղիկ էի 
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ն որ աբոդբոէ. ..»), ազգային ոճով, դասական սլոեզիայի օրենքներով գրված 
մի բանաստեղծություն է: Եվ այս երկու Հատկանիչներր ազգային ոճ և 
դասականություն, օրինաչափ են դաոնում ԻսաՀակյանի ող£ բանաստեղ-
ծական արւյեստի Համար: Թիֆլիսյան երկու Հայ սչարբերականները՝ «Տա-
րադ» 1ւ «Աղբյուր», սիրով Հյուրրնկալոլմ են սլա տ ան ի ալեք սանդրասլոլ-
ցուն, սակայն նրա երկերր տսլադրվում են և' Սանկտ- Պետերբուրգում («Ա-
րաքս» դրական տարեգիրք), և' Վիեննայում («Հանդես ամսօրյա»): Մինչև 
«երգեր ու վերքեր» գրքի երէւան դալր, հսաՀակյանր Հայ սլարբերական֊ 
ներում 37 բանաստեղծություն Լլ լեգենդ է Հրատարակել: եվ այս գործերի 
մեջ այնսվիսի նշանավոր բանաստեղծություններ, ինչսլես «Մայրիկիս», 
«Բինդյոլ» («Շրնկչրնկալով Հովն է ւիչում...») , «Տիեզերքի սլերճ Հյուս-
վածքն եմ...», «Օխտր սարով Հեռու քեզնից...», «Ւմ փերին», «Դա՛րղրս 
լացեք, սարի սրմբուլ...», «Մաճկալ ես, բեզարած ես...»'. 

1ե տարեկան Հասակում դրված «Մայրիկիս» բան ա и տ ե ղծո ւթյ ո ւն ր Հենդ 
սւաս՛էին տողիդ մխրճվում է Հայ մարդու Հոգեկան աչխարՀր. 

Հայրենիքէս Հեռացել եմ, 
Խեղճ ւդանդուիյտ եմ, տուն չունիմ, 
Աղիդ մորես բաժանվել եմ, 
Տրխոլր — արբ ա ո ւմ, քուն չունիմ... ՚ 

Ա՛յս ևրկր տարածվեց բովանդակ Հայության մեէ ազգային դառն ճա-
կատագրի այսսլիսի բացառիէլ զգացողություն 1ւ միաժամանակ անՀոլն 
սեր մոր Հ ան դե սլ. մի կերսլար, "րը վերաճում - դառնում է Հայրենիքի 
րնգՀանրական կերսլար. 

Ա՜խ, քո տեսքի ն, անուշ լեզվին 
Կար ոտ ցել եմ, մայրի Լլ £ան. 
Երնե՜կ, երնե՜կ, երազ լինիմ, 
Թր ռ.նիմ մոտրդ, մայրի կ £ան... 

Եվ սլոետական արվեստի թարմ ու ինքնատիսլ շ՚ևէով, ներքին մի ա՛-
նորսալի դրամատիզմով Հագեցած քնարերգության իրասլես անՀասանե֊ 
լի մ ա կա ր գա կ. 

Հավք ու Հովեր եկան կրչտիи, 
Անձեն գի սլան ու ան գ ան. 
Պասլակ ֊ սրրտիս, վւափագ ֊ սրրտիս 
Անխոս գիսլան ու ան ը ա ն 

Ար վե и տ ր, մ ան ա վան գ բանաստեղծական ա ր վե и տ ր առանց կ ախ ար գան֊ 
քի շողքի սլարզ ու միամիտ բնագավառ, կլիներ, կախարգանքր, սլա տ կե֊ 
ր այն ո ւթյ ո ւնն է նրան բարձրացնում ու վսեմացնում՛. Այս բնույթի երկ է 
մեծ սիրերգակի առածին, «Հեքիաթային» տաղեր ի ց մեկր «Ւմ վւերին». 

֊ (Тվ է անգորր, լուռ, գիչ^րով 
Մեն ո ւթյ ո ւն ր и խռովում. 
Շուշան — կրծքո վ, լույս թ Լւեր ո վ 
Նիր Հած գետր վրգովում՝. 

՚ Տեքստում բան ա и տ ե ղծո ւթյ ո ւնն երր մե£ են բերվում անմիջական տսլագիր սկզբնաղբ-
յու-ր/ւց ՒսաՀակյանի ժողովածուներից և մամուլից սլաՀսլանելով անփովախ այգ առածին 
տ սլա գի ր բնագրի սլա տկեր լլ՛. 
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Ո"վ է Հագսւձ լուսնի շողեր 
Շքեղ կանգնում առածիս. 
Սև մաղերին դո Հար ֊ ցողեր 
Հուր շշնջում ականթիս: 

Ո վ է ծագող լույսերի Հետ 
Ծադիկներր Համբուրում. 
Երազի սլեи ցնդում անՀետ 
Մշուշային փրփուրում... 

Դժվար է որոշել, գե ղան կար չա կան սլատկե րն է այստեղ ավելի աււաէ-
նային, թե՞ Հնչյունայինը խո սքր, դո՞ւյնը, թե" մեղեդին, սա իրասլես ար-
վեստների մի սինթեզ է Համադրված բառի մհթ: 

Եվ սսւկայն Ր и ա Հ ա կյ ան ին բացառիկ ճանաչում բերեցին ոչ միայն մա-
մուլի տսլադրություններր, այլև, առածին գրքի Հրատարակությունը: 

ինչսլես մարդիկ, այնսլես և գրքերն ունեն իրենց ուրույն ճակատագրե-
րր: Հայ գրականության պատմության մե£ այդսլիսի գիրք դարձավ Ավե-
տիք ԻսաՀակյանի բանաստեղծությունների առածին ժողովածուն՝ «Երդեր 
ու վերքերը»: Արդյոք կխորՀե ր ալեք и ան դր ա պոլցի տպագրիչ Գևորգ Սա-
նոյսւնցր, որ իր Համեստ տպարանում Հրատարակված ընդամենը 64 է ֊ 
էանոց գիրքը պիտի առՀավետ իր տեզր գրավեր Հայ գրականության դա-
րավոր քարտեզի վրա՛. 

Երբ Ավետիք հսաՀակյանր մուտք գործեց գրական ասպարեզ 1890 — 
1Տ95 թթ., Հայ պոեզիան որոշ իմաստով լճացում էր ապրում՛. Երկնակամա-
րում թևածում էին Ռ. Պատկանյանի, Ս. ՇաՀազիզի, 'Լ • Աղայանի, ՀովՀ. 
Հո վՀ անն ի и յ ան ի, Ալ. Ծատուրյանի անուններր՝. Նրանցից յ ո լր ա քան չյ ո լր ր 
մեծ դեր է խաղացել Հայ սլոե զի այ ի զարգացման գործում, սակայն նրանց 
ստեղծագործությունն ինչ-որ չավւով արդեն կտրված էր ժողովրդի կյան-
քից, Հայ իր Ш կանո ւթյ ունի ց. դա բացատրւէում է այդ Հեղինակների թե ա ֊ 
սելիքի ուղզւէածությամբ, Հայացքների որոշակի պա Հ պան ո ղա էլան ո ւ թ ֊ 
յամբ և թե նրանց երկերի լեզվի Հն ա բո լյ ր ո ւթյ ա մբ, գրաբարյան ձևերի 
Հա դե ցւԼածությամը և որոշակի խ ր թին ո ւթյ ա մ բ՛. Նոր ժա մ ան ակն ե ր ր, նոր 
գար ա շրջանը պաՀան^ում Էին նոր գաղափարներ՛. ՀովՀաննես Թուման֊ 
յ անն ու Ավետիք Ւս աՀա կյ անն Էին, որ իրենց գաղափարներով և լեզվա-
կան մտածողությամբ XIX գ. վերջին կատարեցին արմատական վերաւիո-
իյ ում նոր շրջանի Հայ դրականության պատմության մե՚Է մի գործրնթաց, 
որին կարոտ Էր Հայ րնթերցողր՝. Նրանց и տ ե ղծա գո ր ծո ւթյ ո ւն ր վիթխարի 
Ն շան ա էլս ւթյ ո ւն ունեցավ ժո ղո վր դի գիտակցության ձևավորման տվյալ 
փուլում՛. Նրանք Հաղթ աՀարեցին կլասիցիզմի, գրքաբույր գրաբարի ճո-
ռոմ ու երկարաշոլնչ ձևերր, վերականգնելով Հայ միջնադարյան սլոեղիա֊ 
յի քնարական Էոլթյունր պատկերավորությունն ու Հնչեղությունը: Մ ո-
տեցան Հայ ժողովրդի Հոգևոր ակունքներին, բացաՀայտեցին Հայ արվես-
տի ազգային էոլթյունր կենդանի կամոլր£ գցելով միջնադարյան պոե-
ղիայի ավանդների և մեր ժամանակների միջև.'. 
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ԻսաՀա/լյանի դերը նորագույն շրջանի Հայ սլոեղիայի մեջ Հրաշալի 
բնութագրել է Դերենիկ Դեմիրճյանը. «ժողովրդական երգը և դրա ոգին 
"գի մեջ էր: Հարկավոր էր միայն վճռական ձայնարկող մեկը, որ բարձր 
Հնչեղներ այն և ժողովուրդը բերեր լիրիկական գրականության մեջ՛. Եվ 
աՀա Հանգես եկավ Ավետիք ԻսաՀակյանը, Հնչեցրեց լիաձայն ժողովրդա-
կան ոգով դրած երգը և իր Հետ երգել տվեց ող£ Հտյ ժողովուրդը ՛. Դա մի 
նոր գարուն էր Հայ սլոեղիայի մեջ՛. Ավ. ԻսաՀակյանը ստեղծեց իր լիա-
ձայն ժողովրդական բանաստեղծությունը, որի կրակների մեջ այրվեց, 
մոխրացավ նախորդ շրջանի գրաբարախառն, անկենդան ւգոեգիան»". 

ԻսաՀակյ ւսն լւ երԼււսՆ Լ էլա լէ Հայ րնթերցողին աո֊ա ջին Հերթին «Երգեր 
ու վերքերով »'. Նրա անգրանիկ ժողովածուն ինչքան էլ էր էությամբ 
կա սլված էր Հայ բան ա Հյ ո ւս ո ւթյ ան Լւ մի^ն ա գա ր յ ա)ւ սլոեղիայի Հետ, սա֊ 
կայն իր անմիջականությամբ, զգացմունքի զորությամբ ու զուլալո ւ թ ֊ 
յամբ, բանաստեղծական արվեստի կատարելությամբ, ասելիքի թարմпւթ֊ 
յամր ու խոՀական ուղղվածությամբ նոր խոսք էր Հայ քնարերգության 
բսյզմ ա գար յան и լ ատ մ ութ յա ն մեջ՛. Սխալված չենք լինի, եթե ասենք, որ Ի ֊ 
и ա Հ ա 1լյ ան ի չափածոյի արվեստի Հիմնական մոտիվներր գր ս1ւոր վե ցին Լւ ի 
Հայտ եկան «Երգեր ու վերքերում»'. Այս գէրՔԸ_> պատաՀական էէ, որ ու֊ 
նեցավ բացառիկ րն գո ւն ելո ւթյ ո ւն րնթերցողի կողմից՛. 

Ի՞նչ սլւսրղեցին Հայ րն թ ե ր գ ո ղին ՒսւսՀակյանի «Եր գերն ու վերքերր», 
ա ուա ջին Հերթին այն գի տ ա կց ո ւթյ ո ւն ր, որ կեն գան ի ու ճշմարիտ բանաս֊ 
տեղծսւթյունր կարող է օգնել մ ա ր գո ւն ասլրել, այն կոչված է կյ անք ի, 
Հանձնված է թղթին, որսլեսղի թե թե. ա գնի մարգու երկրային կյանքի տա֊ 
ռապա նք ն երր, Հո գս երր՛. Խորասլես բնորոշ է Լւ գրքի Հերնագիրր «Երգեր 
ու վերքեր», երգս и պեղան ի է ժո ղո վ ր գի վերքին... 

4՝րքում բանաստեղծություններր ներկսւյացվաե են մի քանի չարքերով 
«Սիրո Հուշերից», «Ալա գյ ա զի մ ան ին եր ի у» (սլոեմր նախնական մտաՀղաց֊ 
մամբ եղել է բան ա и տ ե զծ ո ւթյ ո ւն)ւ ե ր ի չարք), «Աս տ ղի կ ու ծաղիկ», «/'մ օ ֊ 
ր աղբից», «Ղատրրկյուն ա չուզի խաղերից ու բայաթիներից»'. Սակայն Ւ ֊ 
սաՀակյանի մոտ բանաստեղծությունների բաժան ո ւ մն րսսւ չարք երի սյ վ ե ֊ 
լի չուտ սլա յ մ ան ական բնույթ է կրում՛. Այն չունի էական նչան ակություն 
կա սլված լինելով բուն ասելիքի Հետ, բնութագրելով այն, ինչպես ասենք, 
Տերյանի կամ Վարուժանի մոտ՛. Հենց «Երգեր ու վերքերից» Հստակ 
երԼւում է, որ չարքերն ունեն անսքող րն գՀ ան ր ո ւթյ ո ւն, նրանք ասես մեկ 
միասնական պատումի բնական մասերն են, միմյանց Հետ շաղկապված եւ 
սլա յմ տնավորված՛. Այնպես որ մենք ավելի Հա կված ենք գիտելու «Երգեր 
ու վերքերր» որպես մեկ միասնություն, ռոմանտիկական պոեզիայի մեկ 
զորեղ պո ռթկո ւմ, ուր արտաՀայտված են հսաՀակյանի ար վե и ա ին Հատուկ 
այն Հիմնորոչ մոտիվներր, որոնք Հետագայում Հատկանչական եղան նրա 
սլոեղիայի ճակատագրի Համար՛. 

Ամեն արն որ ո չր, առա^նայինր «Երգեր ու վերքերի» Համար սիրո մ ո ֊ 
տիվն է: Եվ գա բնական է, քանզի քնարական խառնվածքի տեր Հեզին ա ֊ 
կին այ էէ Հասակում ուր ի չ մոտիվ չէր էլ կարող ավելի Հուզել՛. 

Դ. Դեմիրճ յան. Ելւկու խոսք, «Ավ. /' и ա Հ ա կյ ան. Երգեր ե ռոմանսներ» դրքէ 
ա/ւա^արանշ. Երևան, 1955, էշ 5: 
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Այնպես, ինչպես ՒսաՀակյանը ներկայացրեց սերն իր անդրանիկ 
գրքում՝ Հայ պոեզիայում Հիրավի վերջին անգամ երգել են Քուչակն ու 
Սայաթ-Նովան: Եվ աՀա անմիջական կամուր£ է գցվում պատանի գյում-
րեցոլ և «Սիրո գինր սերն է» խոսքերը Հռչակած Հանճարեղ աշուղի մի£և: 
Եվ սակայն զգացմունքի անմիջականության և կրքի շիկացման կողքին 
այստեղ առկա է թեմայի վսեմացումը և խորապես դրամատիկ ուղղվա-
ծությունը : 

Պարզ, Հովվերգական սիրո նկարագրություն չէ միայն ՒսաՀակյանի 
սիրերգությունը, այլ նաև սիմվոլիկ ու անրջային պատրանք կամ ոչ երկ-
րային երազանք, բացարձակապես զուրկ վավաշոտ երանգներից 1լ պատ-
կերներից, մեկ խոսքով այն զգացմունքը, որը իսկական քնարական պոե-
զիայի անՀագ ակունքն ու մշտավառ, փարոսն է եղել գարեր ի վեր՛. «Եր-
գեր ու վերքերում» ծնունդ առած «Ծաղիկ էի նորաբողբոջ...», «Բինգյոլ» 
(«Շընկշընկալ ով Հովն է ւիչոլմ...»), «էս ճամփեն ոլոր — մոլոր...», «Օխտը 
սարով Հեռո՜ւ քեզնից...», «Արևն ի^ավ սարի գըլխուն...», «Մաճկալ ես, 
բեզարած ես...», «Դա՛րդըս լացեք, սարի սըմրուլ...», «Սև աչերեն շա՜տ 
վախեցի՛ր...» և դրանց գումարած «Ալագյազի մանիներից» շարքի բանաս-
տեղծությունները, գրվելու օրից դարձել են Հայ մարդու կյանքի ամենօր-
յա ուղեկիցները՛. 

«Երգեր ու վերքերի» գերիշխող թեման սիրային քնարերգությունն է՛. 
Այդ բանաստեղծությունները ոչ թե վերացական սիրո խոստովանություն 
են, ռոմանտիկ ապրումների ընդՀանուր տարերք, այլ ունեն իրենց ստույգ 
Հասցեատերը, այն է ՒսաՀակյանի կյանքի մեծ և դրամատիկ սիրո Հերո-
սուՀին Շուշանիկ Մատակյանը՝. Շուշանիկին նվիրված ՒսաՀակյանի բա-
նաստեղծությունները կազմում են Հայ սիրային պոեզիայի ոսկե ֆոնդը՛. 
Սիրո այս պատմությունը Հայ դրականության մեջ Համարժեք է իտալա-
կան պոեզիայում Դանթեի և p-եատլւիչեի կամ Պետբարքայի և Լաոլրայի 
սիրո պատմություններին՛. ՀամաշխարՀային սիրային պոե զի այ ի Հեբոսու-
Հիների շարքում ընդմիշտ իր տեղն ունի Շուշանիկը: Եվ այս պատմութ-
յան արձագանքներն առածին անգամ արտաբերվեցին «Երգեր ու վերքե-
րում»: Երբ լույս տեսավ «Երգեր ու վերքերը», Շոլշանիկն արդեն կորսված 
էր. 1893 թ. ՒսաՀակյանը մեկնում է ուսման 9՝երմանիա, քիչ անց Շուշա-
նիկը ուխտադրժորեն ամուսնանում է ուրիշի Հետ՛. Պաշտած էակի այս 
Քայլը մի տևական շր^ան մեծ բեկում է առաֆ բերում երիտասարդ բա-
նաստեղծի Հոգում, և ՒսաՀակյանի սիրերգության ընդՀանուր տրամադ-
րությունը, Հույզերն ու ապրումները երկար տարիներ պայմանավորված 
էին այս մեծ և կորսված սիրո պատմությամբ՛. 

«Երգեր ու վերքեր» գրքի Հաղորդ էական մոտիվը մ այ ր ա կան սիրո մո-
տիվն է՛. Այս թեմայով դրված գործերը դեռևս շատ չէին գրքում, բայց ե-
ղածն արդեն թույլ է տալիս դասել ՒսաՀակյանին այդ մշտնջենական 
զգացումի լավադոլյն երգիչների չարքը' Եվ այս մոտիվը ճակատագրի բե-
րումով կապվում է պանդխտության թեմայի Հետ՛. Մ որ կարոտը պան-
դուխտ որդու Հան դեպ, մոր աղոթքը, մոր օրՀնանքը, մայրական զգացումի 
առաքինությունն ու վեՀությունը և իր Հերթին ՒսաՀակյանի քնարական 
Հերոսի պաշտամունքի Հասնող սերը մոր Հանդեպ այս ամենը բնորոշում 
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են բանաստեղծի и տ ե զծ ա դո ր ծո ւթյ ան առանցքային մոտիվներից մեկի 
էությունը: 

Մայրական սիրո մոտիվներով գրված ստեղծագործություններից է 
«Մայրիկիս» («Հայրենիքէս Հեռացել եմ...») բանաստեղծությունը՝ մեկը Ւ-
սաՀակյանի սլոեզիայի գլուխգործոցներից: 

1Լյստե զ ամբողջությամբ արտաՀայտված է «Երգեր ու վերքերի» Հեղի-
նակի թե էոլթյունը, թե գրելաձևը, թե ասելիքը ՛. Այստեղ գուցե առա-
ծին անդամ (բանաստեղծությունը գրված է 1893թ.) երևաց ՒսաՀակյանի 
բան ա и տե ղծ ական տ ա ղան դի ուժը, նրա Հուզական աչխարՀի խորությու-
նր, ան Հ ո ւն մ ա ր գա и ի ր ո ւթյ ո ւն ր, բն ությ ունն ու էրերը մարդկայնացնելու 
կարողությունր'. Ինչսլես ասում են արարները նժույգի քայլքից է 
որոշել նրա ա զն վա գ ե զո ւթյ ո ւն ր. այս բանաստեղծությամբ կարելի է որոշել 
ԻսաՀա!լյանի սլոեզիայի ինչ էինելր'. «Մայրիկիս» բանաստեղծությամբ լա-
վա գույն и եբեան եկաւէ քնարականության այն որակր, որր այսուՀետ 
սլեաք է կոչել Հայ քնարերգության ի и ա Հ ա կյ ան ա կան որակ՛. 

«Երգեր ու վերք եր ո ւմ» Համարձակ փորձ է արվում րմբո.ն ել տիեզերքի 
աււեւլծվածլւ, ր ն գ ւբր կ ել նրա խորՀուրգներն ու խ որքերլլ, գիտել այն որսլես 
աշխ ար Հի ու մարգու երազանքների, ձգտումների մի կիզակետ Հէ^քր ա՛-
մենի, ամեն ինչի: Երի տ UJ и ա ր դ ՒսաՀսյկյանն իր անթարթ Հայացքն 
ուղղում է տիեզերքին, վարձում նրա Հզորության կողքին Հաստատել և 
մարդ արարածի ինքնությունն ու իրավունքը. «Տիեզերքի սլեըճ Հյուս-
վածքն եմ, Ւմ մեջ երկինքն է երգում...»'. Մարդն ու տիեզերքը, տիեզերքը 
որսլես մարդկային կեն и ական ու ստեղծագործ ուժերի Հավերժ ակունք, 
տիեզերքը որսլես ան и ա Հ մ ան ո ւթյ ան ու Հավիտենության խորՀրդանիշ՝. 
Տիեզերքի թեման ՒսաՀակյանի Հետագա գործերում ստացավ Հուժկու 
զարգացում, դարձավ նրա խ որ Հր գա ծո ւթյ ո ւնն երի Հիմնական առանցքնե-
րից մեկը և դասեց Հայ բանաստեղծին տիեզերականի լավագույն ^['գէէ՜ 
ների չարքր Հ ամ ա շխ ար Հ ային սլոեզիայի մեջ՝. 

fl լ թեև սերն ու Հավերժի ձգտումը դե ր ի չխ ո ւմ են «Երգեր ու վերքե-
րում», սակայն մեկ այլ մոտիվ նույնսլես արդեն բախում է նրա քնարա-
կան աչխարՀի դուռը ազատության ու Հերոս անՀատի մոտիվը՛, ճիշտ է, 
այն դեռ չուներ իր ողջ խորությունն ու վւիլի и ո փ այ ա կան ընդգրկումը, 
սակայն սկիզբն արդեն դրված էր («Սիրտ իմ, սպասիր, գուցե արշա-
լույս...», «Փշե - պսակը ճակ տի и կըդնեմ...», «Հեռո ւ ավւերոլմ միտքը и 
թաւիառեց...», «...Բայց ես ոգի եմ...», «Ընկե՛ր, միշտ Հառա՛ջ...»). այս բա-
նաստեղծությունները ոչ թե քնարաշունչ սիրերգակի, այլ աշխարՀը «նո-
րոգ Հույսի տակ» վերաձևել ցան կացողի, ազատության ջատագովի երկեր 
են: 

Եվս երկու բնույթի բանաստեղծություններ կուզենայինք առանձնաց-
նել «Երգեր ու վերքերում», որոնք թերևս կրում են այն առաջնային սաղ-
մերը, որ Հետագայում զորեղ ընձյուղներ պիտի նետեին ՒսաՀակյանի 
Հայրենասիրական պոեզիայի Հենքին՛. Առաջինը «Մաճկալ ես, բեզարած 
ես...» բանաստեղծությունն է, ուր Հայրենասիրության գաղավւարն արտա-
Հայտված է մի եզակի Հնարանքով ռամիկ մարդու (Հայրենիքի Հիմքերից 
Հիմքի) աշխատանքի և ազգային կենցաղի բան ա и տ ե ղծա ց մ ա մբ՝. Երկրորդը 
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ԻսաՀակյանի ֆ ի դա յա/լան սլոեղիայի մեծ ու զորեղ արմատի ն ա իւ ա շավիղ 
երկերր («Ձիւար սարով Հեո-ո՜ւ քեզնից...» և «Արևն իքո՛վ սարի գըլ֊ 
խուն...»): Այստեղ Հիրավի աւլածին անդամ մեր դասական պոեզիայում 
երդվում է ֆիդայու սերր. երր սիրատենչ երդի տողերի մեք գծագրվում է 
Հերոսին սպասող Հայ կնւվ առաքինի կերսլարր, գծագրվում կ նրա դառր 
ճակատ ա գիրր : 

«երգեր ու վերքեր» գրքում զարմանալի ամբողջությամբ երևաց ինբր 
Հեղինակը, այս դիրքն ասես մեկեն Հայտնի է դարձնում ԻսաՀակյանի 
մարդկային խառնվածքը, նրա ան Հատ ա կանո ւթյ ո ւն ը՛. Այն կարելի է Հա-
մարել Հեղինակի և նրա քնարական Հերոսի միաձուլման դասական օրի-
նակ: Կարե.որ է նաև այն Հանգամանքը, որ առածին գրքում տպագրված 
Համարյա բոլոր բանաստեղծությունները Հետագա տարիներին զետեղվե-
ցին ԻսաՀակյանի Հա ա ո րն ե ր ում, պատվով բռնեցին ժամանակի փորձութ-
յուն ր՛. «Երդեր ու վերքերը» երևան բերեց ԻսաՀա/լյանի քնարերգության 
բոլոր սյյն մոտիվները, որոնց շուրջ պիտի ձևավորվեին Հետագա տարինե-
րի չավւածո գործերը: «Երւէեր ու վերքեր» վերնադիրը Հավանաբար շատ 
էր դուր եկել /'սաՀա/լյ ան ին, որ 1902 թ. ճաքվում (տպարան Ն.Հ. Երևանց֊ 
յանի) Հրատարակած իր երկրորդ գիըքը նա անվանեց «Հին ֊ նոր երդ ու 
վերքերից»: Այս գիւ՚քււ ծավալով զգալի ւիոքր էր առաջինից ընդամենը 24 
էջ: Սի շարք եր/լեր ՛հոր մող ովածուոլմ վախ էին առնված անդրանիկ Հա֊ 
սարից, սակայն այս գրքում առաջին անդամ Հրատարակվեցին այնպիսի 
/լաաարյալ բանաստեղծություններ, ինչպես «Ա խ, մեր սիրտը լիքը դարդ, 
ցավ...», «Սիրեցի, յսյրըս ա ար ան...», «Սև ֊ մութ ամպեր ճակտիղ դի ՛լ-
վան...», «Տիեղե ր ա /լան Զանգ», «Ձմեռն ան ց ավ, եկաէէ գա ր ո ւն...», 
«Շղարշ— ամսլերն եր/լինքն առան...»: 

Ի ս։ ար բեր ո ւթ յ ո ւն «Երգեր ու վերքերի» այստեղ բանաստեղծություն-
ները առանձին շարքերով չէին տրված՛. Այստեղ ասես ավելի կատարելա-
դործված էին Տիեզերքի առեղծվածի վերաբերյալ բանաստեղծի խոբՀրգա-
ծությունները «Տիեզերական Զ,անգ» բան ա и տ ե ղծո ւթ յ ո ւն ը, ուր ի դեպ ա-
ռաջին և վերջին անգամ ԻսաՀակյանն իր մասին ասում է. «Ես մարգարե 
եմ.. .»: Եվ Հա£ոՐԴ[1 սոցիալական արդարության խնդիրը, որր ժողովրդա-
կան բան աս տեգծի երկերի ներկապնակում չպեաք է ան и սլա սելի թեմա 
Համարվեր՛. Հիշենք Ն-Աղբալյանի խոսքերր «Երգեր ու վերքեր» գրքի կա֊ 
սլա կց ո ւթյ ա մ բ. «...եթե /է ո լք զգում եք այն, ինչ կզգար ժողովրդի մարգր, 
ապա դուք ժ ո ղո վր գի սլես եք զգում Լւ ուրեմն ձեր երգեր ր ժողովրդական 
են»: 

«Հին֊նոր երգ ու վերքերից» դիրքը եկավ ապացուցելու, որ «Երգեր ու 
վերքերի» Հաջողությունը ոչ թե անցողիկ, այլ մշտական բնույթ ունի, որ 
ա/ւկա է ոչ միայն բւացաււի կ կատարելություն, այլԼւ քնարական Հերոսի 
կերպարի բյուրեղացում ու բանաստեղծական արվեստի Հետագա զարգա-
ցում՛. Ամեն ի՛նչից երԼւում էր, որ երիտասարդ ՒսաՀակյանի քնարր ծաղ-
կում էր ապրում՛. 

Դարավեր՛ջին Ար Լւմտ ա Հ այ ա и տ ան ում ծաւէալւէած սլատմական իրադար-
ձությունների ազդեցության տակ հսաՀակյանր գրում է «Հայդուկի եր-
գեր» Հայրենասիրական չարքի դոբծերր՛. Եվ սկսած 1899 թ. ԺնԼւում դաշ֊ 
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նակցոլթյան կեն տ ր ոն ա կան պաշտոնաթերթ «Դրոշակր» տպագրում է այդ 
շարքի երկերը «Հայ - գուսան» ծածկանունով՛. ՒսաՀակյանն այդ անունր 
րնտրել էր, քանի որ գա խոսուն անուն էր և մեկ անգամ ևս ընդգծում էր 
նրա Հոգևոր կապը գուսանական արվեստի Հետ, քանզի ող£ շարքը կապ-
ված է Հայ բան ա Հյ ո ւս ո ւթյ ան ավանդույթների Հետ: Մեկը մյուսի ետևից 
« Դրոշ ակի» էջերում լո ւյ и տեսան այնպիսի գլուխգործոցներ, ինչպիսիք 
են՝ «էն արծի վն էր թըո-ավ, դը նաց...» (1896), «Ազիզ մերիկ, քեղի թո-
ղի...» (1898), «Լուռ գիշերին մտքիս դիմաց...» (1898), «Գըլգըլալով 
իւրն է իշնում...» (1900), «Հազար բարով, Հպարտ սարեր...» (1900), «Ինձ 
տեղ տվեք, Սիվ,ան սարե՛՛ր...», «Սուրբ Հայրենիքս երգել կուզեի...» և այլն: 

«Հ այդոլկի երգերի» տպագրմանը գործուն մասնակցություն է բերել 
«Դրոշակի» խմբագիր, ՀՅԴ-ի Հիմնագիր Քրիստափոր Միքայելյանը.: Պահ-
ւգանվել է Քրիստափոր Միքայելյանի մի արժեքավոր նամակը գրված 25֊ 
ամյա բանաստեղծին Ժնևից 1900 թ. նոյեմբերի 26-ին. «Համարը արգեն 
շարվում է, բայց քեղանից դեռ խաբար չունեմ՛. Հույս ունեմ սակայն ոչ 
ու֊ շ, Ք ա ^ մի շ աբաթ Հա յ ֊ գուսան ի ա J ր վ ո ղ ս['m [' ց Հրեղեն խոս քերի նոր 
Հնչյուններ լսել»: 

«Ղրոշս/կի» յուրաքանչյուր Համար ձեռագիր օրինակների միջոցով Հա-
յաստանում ե Կովկասում լայն տարածում էր ստանում, իսկ «Հայ-գուսա-
նի» երկերը գառն ում էին ժողովրգի и ե փ ա կան ո ւ֊թյ ո ւնը'. Նրանք Հասն ում 
էին Լւ Ավետյաց երկիր, ուժ ու եռանդ Հաղորգում այն Հերոսներին, որոնք 
բան ա и տե ւլծո ւթյ ո ւնն ե ր ի իսկական Հասցեատերերն էին.՚ Ь ր ան ց ի ց շատերը 
գեո. չէին լսել Ավետիք Ի սաՀակյանի անունը, րայց գիտեին «Հայգուկի 
ե ր գե ր ի» Հեղինակ Հայ - գուսանին՛. 

Ֆիդայական սլայքարը, նրա ոգին, Հույսն ու տառապանքը սլիտի Հա-
վետ ասլրեին ՒսաՀակյանի երկերում, սլիտի ստանային իրենց գեղարվես-
տական մարմնավորումը, քանզի XIX գ. վեր^ի ու XX գ. սկգրի Հայ պոե-
զիայի սլա տ մ ա կան Հատվածում չկար մեկ այլ Հեղին ակ, որն ի վիճակի լի֊ 
ներ գա ոն ալ Հայդուկային շարժման երգիչը՛. Նա այգ իրավունքը ձեռք էր 
բերել իր ճակատագրի տատասկներ ով, իր բանաստեղծական Հանճար ով ե 
իր երդերի Համաժողովրդական ճանաչումով'. Ուստի ՒսաՀակյանը դար-
ձավ ֆիդայական սլայքարի առածին երգիչը Հայ սլոեզիայի պատմության 
մեշ: 

Այս 2_աՐՔՐ առավել թանկ ու անփոխարինելի էր, որովՀետե. այն 
ստեղծվել էր ճիշտ ժամանակին, սլատկերն էր այն իրականության, որն 
այդ սլա Հ ի ն բախում էր սլատմության դուռը, գա անկախության պայքարի 
ոչ թե Հետագա իմաստավորումն էր կամ նրա արձագանքը, այլ շարժման 
կենդ անի արտացոլումը՛. Նա ընթերցողին վարակում էր սուրբ մարտի ա ֊ 
ռաքինությամբ, կռվի էր տանում՛. Այս Հանգամանքը շարքին Հաղորդում 
է Հեղափոխական Հնչեղություն ե ա ր դի ա կան իմաստ՛. 

Շն որՀիվ ՒսաՀակյանի ֆիդայական շարժումը մուտք գործեց պոեզիա, 
մեր պոեզի այի դա ր ա վո ր Հայրենասիրական Հունին նոր ավյուն ներարկեց, 
իմաստավորեց ազգային անկախության պայքարը ե դրանով իսկ նոր 
բացեց Հայ բանաստեղծության պատմության մե£: Այնպիսի երկեր, ինչ-
պես «է՜յ, £ան Հայրենիք, ինչքա՜ն սիրուն ես...», « Սալն ո ձորերում, կըո֊~ 
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վի ձորերում...», «Արաղին», «Ազատության Զանդ», «Որսկան ախպե՛ր, 
սարեն կուդաս...», «Քամերին», «Մեր ճակատագիրը», «Մասիսի մռայլ, 
խոժոռ ժայռերի...», դարակազմիկ նշանակություն ունեցան Հայ դրակա-
նության Համար՛. Բանաստեղծը աֆորիստիկ տաղանդով, մեկ մետաֆորով 
արտացոլում է Հայրենյաց երկրի Համայնապատկերը. 

է՜յ, ^ան Հայրենիք, ինչքա ն սիրուն ես, 
Սարերրդ կորած երկնի մովի մեջ. 
Ջրերրդ անուշ, Հովերըդ անուշ. 
Մեն ակ րալեքրդ արուն — ծովի մեջ... 

Այստեղ արտացոլված է ազատության Հասնելու ժողովրդի ՛լարավոր ե-
րազանքը, որի Համար իրենց դեռատի կյանքը ղոՀեցին Հայ Հայդուկները 
լինի Սալ ն ո ձորերում, Մըշո, թե Բասենա դաշտերում... 

Սա այն Հայդուկն է, որի մասին Հերոսի մայրը վշտատոչոր Հարցնում է 
Որսկան ախսլորը. «Որսկան ախսլե ր, սարեն կուդաս, /Սարի մարւսլ կըվւնտ-
ր Ե и. /Ա սա՜, յարա՞բ գուն չրտեսար/ Իմ մարալրս, իմ բալես»: Եվ Որսկան 
ա խ սլեր ր սլաաասիյ անում է. «— Տեսա, քուրի՜ կ, դարդոտ բալեդ /Ք՛արն է 
դբբեր բարձի տեղ. /Անուշ քբնով տաք դրնդակն է /Կրրծքում դրրկեր յա-
րի տեղ»: Սա XIX դարավերջի Հայ երիտասարդի կյանքն է, երբ դեռ սերր 
չվայելած, Հր ա ց անն է դր կ ո ւ մ: 

«Հայդուկի երդերր» թերևս կարելի է Համարել ԻսաՀակյանի սլոեղիայի 
ամենակայուն չարքր, ՈՐԼԼ Հետագայում չփոփոխվեց, չտարրալուծվեց նրա 
քնարական գործերի րնգՀանուր Համակարգում, սակայն վյաղաքական 
Հանգամանքների բերումով Հեղինակր երկար տարիներ Հնարավորություն 
չունեցավ այգ երկերի զգալի մասր Հրատարակել Հայրենիքում՛. 

ԻսաՀակյանի ժողովածուների շարքում աուանձ նաՀատուկ տեղ է գրա-
վում Լաքվում լույս տեսած «Բանաստեղծություններ» (1903) գէրՔԸ_> ո՜ 
րր նշանակալից եր 1ւույթ էր. ԻսաՀակյանի 15 տարիների ստեղծածի ա մ ֊ 
փոփումն էր, իրասլես սլա տ Լլառելի մի Հատոր՛. 

4՝իրքն ուներ րնծայական. «Անդին մորս Ալմաստ ԻսաՀակյանին նվի-
րում եմ բանաստեղծություններս», Լւ սկսվում էր մորր նվիրված «4՝ուցե 
իմ Հեծծանք, Հառաչք Լւ մ ր մ ունջ...» երԼլով՝. 

«Բանաստեղծությունների» առաջի ն մ ա и ո ւմ զետեղված էին խոՀափի-
լիսովւայական «Տիեզերական Զանգ»-ր Լւ «Ես ձեզ ասում եմ կգա Ոգու 
սով...» սլատվիրանր: Ուղիղ մեկ գար է, ինչ Հր ա սլա ր աԼլվե լ է այս Հան-
ճարեղ մ ար գա ր եո ւթյ ո ւն ր, բայց կարծես երեԼլ դրված լինի: Բանաստեղծի 
տադն աւգր «Ո դու սովի» արշավանքի վեր աբերյ ա լ իրասլես որ մեր ժամա-
նակի մասին է՛. Այսսլիսին է ճակաաադիրր Հավերժի ուղեԼլիցր դարձած 
и տեղ ծա դո ր ծո ւթ յ ո ւնն ե ր ի : 

« Բան ա и տ ե ղծո ւթյ ո ւնն ե ր ի» ա մ են ա ծ ա վա լո ւն, երրորդ բա ժին ր վեր-
նագրված էր «Երգեր ու վերքեր»: Աա նշանակում էր, որ շարունակվում է 
ան դր ան ի կ ժոզո վածո ւի ասելիքր, մ ան ա վան դ որ սլաՀսլանված էին նրա 
ենթաիյ որ ա գր երր : 

Նոր գո բծեր ո ւմ Լւս Շուշանիկ Մ ա տ ա կյ ան ր մնում էր ԻսաՀաԼլյանի սլոե-
ղիայի Հիմն ական ՀերոսուՀինյ թեկուզ բանաստեղծր խոստովանում է. 
«Ուրտեղ սիրուն կին կտեսնեմ, կնորանան դարդերս», բայց ե նույն բա-
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նասաեղծության մեջ կրկին անդրադառնում է իր իդեալին. «Զառ հույսե-
ր ՛ " / , անմահ սիրով ես քեզ խորունկ սիրեցի. /ԼԼստզ ու երկինք-մատաղ 
սիրտս, ոտներիդ տակ փռեցի. /Սեր չ տվիր, ու աշխար հեն սիրտս կտրավ 
Շուշա ն ջան»: 

Սէր աJ ին քն արեր դությ ո ւն ր «Բանաստեղծություններ» գրքում ստա-
նում է ավելի համասլարփակ իմաստ, այս հավերժական թեման հասցնե-
լու/ դա и ա կան բարձունքների՛. Ի ր ա սլե и անըմբռնելի, անորսալի մի կայծով 
է կերտված հավերժ ական սիրո այս յուրօրինակ մետաֆորը. 

Ա խ մարալը աղբյուրի մեջ 
եղնիկի շուքն է տեսեր. — 
Ու ման կուդա էն եղնիկին 
Մ ո ւր ի կ-մ ո ւր ի կ, գօր գի^եր... 

Ա՜խ, եղնիկն էլ երազի մեջ 
Մ ա ր ալի ձենն է առեր. — 
Ու ման կուդա էն մ ա ր ա լին 
Մ ո ւրի կ-մ ո լրիկ, զօր գիշեր... 

Սիրո թեման էլ ասլրում է իր ուրույն բնաշրջումը ե հաղորդ տարինե-
րի գործերում անձնականից անցնում ավելի լայն ընդգրկումների, սիրո 
հավ ե ր ժո ւթյ ան գա ղա էի ալւի ն 

«Բանաստեղծություններ» ժողովածուի երկրորդ մասը կրում Է «Ժո-
ղովրդական մոտիվներ» խորադիրը, ուր զետեղված Էին բանահյուսական 
ոգով գրված «Մաճկալ ես, բեզարած ես...», «Ա՜խ, մեր սիրտը լիքը գտրդ, 
ցավ...», «Բալես ունի հնգու- մաթա...», «Օխ ալг սարով հեռու՜ քեղն ի ց...» 
ե առածին անգամ տ սլա դր վո ղ «Որսկան ախ սլեր»-ը հայ Ա[ոեզիայի 
անմահ երկերից մեկը, ինչսլես նաե. «Ալադյազի մանիներից» սլոետական 
շարքը. 

«Բանաստեղծություններ»-ի հեղին ակը թե գրքի կա ռո ւց վա ծք ո վ, թե 
ղրա ավանդական խորագրերով րնդգծում Է այն հանգամանքը, որ ինքը 
ոչ թե մի նոր դիրք Է գրում, մի նոր սլոետական կառույց Է վեր հանում, 
այլ, ինչսլես ոսկերիչը, շարունակում Է կատարելագործել իր ստեղծածը, իր 
հրաշք ժանյակր՛. Նրա քնարերգությունը այնքան ամբողջական Է, միաս-
ն ա կան, որ դժւ/ար Է այն մասնատել, տարբեր շրջանների բաժան ել՛. Սա 
կարծես մի վիթխարի սիմֆոնիա Է, որ գնալով ավելի հարստանում, ճոխա-
նում ու կատարելագործվում Է՛. Սա բա ց առի կ ամբողջականություն Է, բա-
ցառիկ հա վա տ ա ր մ ո ւթյ ո ւն թե' ոճին, թե արվեստի այն բարձունքին, որին 
հասել Էր ե մեկ թիզ անգամ չէր իջնում՛. Եվ սակայն հիշատակա ծս ոսկեր֊ 
չի նման անրնդՀատ կատարելագործում էր աբածլ7, քանզի ստեղծված էր 
Հավերժության Համար՛. Այստեղից և բարձրագույն իւստապաՀան^ությու-
նր սեվւական ստեղծագործության Հանդեպ, ինչպես և խորին Հարգանքր 
պոետական արվեստի ն1լատմամբ'. 

«Սարի Հովի պես ամպերու վ։եչով...»-ր Հենց բանաստեղծական այն ֆե-
նոմենն է, որի մ ա կար դա կին Հիրաւիի անՀնար է Հասնելր. 

Սարի Հովի պես ամպերու փեչով 
Ս՝րծ[[վի թեին զարնեմ ու երթա՜մ. 
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Ջինջ աղբյուր ի սլես դալուէլ անտառով 
Չոր տերևնհրր գրկեմ ու երթա մ... 

Հնարավոր Է՞ արդյոք ասել, թե այս «երթր» կապված Է այս կամ այն 
դարաշրջանի, ժամանակաշրջանի Հետ, ոչ, սա մարդու Հավիտյան երթն Է, 
«կյանքի և մաՀվան» վւ ոխ Հ ա ր ա րե ր ո ւթ յ ան Հավիտյան օրենքր, որ եղել Է 
ստեղծման օրից և կլինի Հավերժ... 

Կամ թե Հայրենիքի պատկերր, որր ոչ միայն գեղեցիկ բնանկար Է 
ստեղծված գեղանկարչի վառ դույներով, զարդարուն երանգներով, այլ 
Հայրենի բնությունը խորՀրդանշող պատկերների միջոցով Հարազատ ժո-
ղովրդի Էության արտացոլումն Է. 

Ս/լ - մութ ամպեր ճակտիգ դի դվան, 
Դուման Հագար, Ալադյա զ, 
Սրտումս արև չի շողշողում, 
Սիրտս Է՛լ դո ւմ ան, Ալադյա գ... 

Անանուն երգաՀանի կողմից երգի վերածված այս երկն ընդմիշտ 
կասլվեց ժողովրդի Հոգու Հետ՛. Այսպիսին Է այն երկի ճակատագիրը, որը 
թեև Հազարից մեկն Է լինում, րտյց այդ մեկն արդեն Հավիտյան Է և Հա-
վիտյան իր ժողովրդի Հետ Է՛. Այս ճանապարՀով Է Հեղինակի ստեղծածը 
դառնում նաև ժողովր գի и ե փ ա կան ո ւթ յ ո ւն ր: 

Բայց և այնպես անՀատն Է ստեղծում «Մաճկալը», «Սալնո ձորե-
րում.. .»-ը, «Որսկան ախպերը», «Է յ, ջան Հայրենիքը...» Հայոց ողբերգա-
կան պատմության այս զարմանաՀրաշ խտացումները՛. Որքան ծանր Է մեր 
պատմությունը, այնքան ողբերգական Հնչերանգներով Է պատված պոե-
տի խոսքը՛. Հայոց պատմության Էջերն անՀնար Է անտարբեր կարդալ, 
դրանք տակն ու վրա են անում ընթերցողի Հոգին՝. Նույնը և ՒսաՀակյանի 
գործերը, նա թերևս առաջիններից մեկն Էր ն որ ագո ւյն շր^ան ի Հայ պոե֊ 
գիայի անգաստանում, որ կարողացավ այսպիսի կա տ ար ելո ւթյ ա մր արգի 
պատմության Հերոսական է^ր, ՀԼս J ազատագրական սլայքարր, ֆիգայա֊ 
կան կռիվբ բարձր արվեստի նյութ գարձնել, էսկ բարձր արվեստր գեոես 
անտիկ շրջանից Հագեցած է ո զբեր գա կան տարրերով՛. Քանզի ոզբերգ ութ֊ 
յունր նույնպես պատմության Հավերժ ուղեկիցն է, մանավանգ Հայոց 
պա տմ ո ւթյ ան '. 

Եվ սակայն Հայրենիքի պա տ մ ո ւթյ ո ւն ր, մեր' ազատամարտի գողգոթան 
ՒսաՀակյանի աշխարՀայացք ում ինքնամփոփ Հասկացություն չէր, ճիշտ է, 
նա վեր էր ամեն ինչից, նա էր աււա^նայինր, սակայն հսաՀակյանր նաև. 
աչիյարՀաքաղաքացի էր: Հոգ/ւորի անէացման, բարոյալքման, նյ ո ւթա-
պաչտության այն ալիքր, որ գրոՀում էր աշխարՀի վրա գարասկզբի ն, 
նոր «տեխնիկայի գարի» ներխուժմամբ ու Հաստատմամբ, ՒսաՀակյանի 
Հոգում աո.ա£ բերեց երիցս ճշմարիտ այն գուշակում ր, այն ա Հ ա զան գր, որ 
նյութն է արշավում ոգու վրա, Լւ գա միայն սկիզբն էր այգ ՀամրնգՀա֊ 
նուր կարիքի, Հիշենք ժամանակր. գարասկիզբ 1903 թ., ուղիղ 100 տարի է 
անցել այս մարգարեական կանխագուշակումից, բայց ի՞նչ է, նյութի տե֊ 
սիլր նաՀան^ե՞ց և չի նաՀան^ի 100 տարի Հետո էլ այսպես է մարգր. 

и и ձեզ ասում եմ կրգա ււգու սով, 
Եվ գուք կրքաղցեք ճոխ սեղանի մոտ, 



Ավետիք Իսւսհակյանի բանաստեղծո ւթ յ ո ւ նը 53 

Կընկնեք մ ուր ալ ու Հափրած որկորով 
Հրեղեն խոսքի, վեՀ խոսքի կարոտ... 

Թե ր և и գա ր ա и կղբի ՒսաՀակյանի լա վա գո ւյն բանաստեղծական ժողո-
վածուն սլիտի Համարել «երգեր ու վերքեր ր» (1908 թվական, Թի ֆլիս, 
ապարան «Հերմես» Ս.Պ.Եգիգարեանի): Գիրքն այս ամբողջությամբ կազմ֊ 
վել էր Հեղին 

ակի ^ Հրատարակչական տեսակետի գ նույնպես նրա 
ճաշակի արգասիքն Էր՛. Հա վա տ ա ր մ ո ւթյ ո ւն ր Հիշյալ վերնագրին մեկ ա ն ֊ 
գամ ես Հաստատում Է մեր ասածր ՒսաՀակյանի պոեզիայի ամ բողոքակա-
նության, միասնականության մասին: Սակայն 1898 թվականի «Երգեր ու վերքերից» մինչև 1908 թվականի 
«Երդեր ու վերքերր» ՒսաՀակյանի բանաստեղծական Հունձքր շատ Է 
վւոխվել, այն օրըստօրե մշակվել, բարելավվել, Հղկվել ու ճոխացել Է՛. Ա ֊ 
նրնգՀատ ե Հանապազօրյա ա շխ ա տ անք Է տարվել, Լւ որքան Հարստացել Է 
նոր ասելիքով, այնքան և Հղկվել ու բյուրեղացել Է Հինը նախկինում 
Հրատարակածը՛, հոր դիրքր Հատկանշվում Է պոետական արվեստի կատա֊ 
րելությամբ՛. 

«երդեր ու վերքերի» (1908) լույս տեսնելուց Հետո Հայտնի դարձավ 
մի ճշմարտություն. Ւ и ա Հակյ ա ն ր Հալ նոր դրականության մեծագույն սի֊ 
բերդակն Է՛. Գրքում զե տե ղված и ի ր ա յ ին քն ա ր ե ր դո ւթյ ան երկերր այդ Հա֊ 
վերժական թեմայի այնպիսի թարմ ու ոգեշունչ, «պայծառ, թախիծով» 
սլատված մեկնաբանում բերեցին, որակ ստեղծեցին, որլ7 Համարվում Է ո չ 
միայն ՒսաՀակյանի, այլև, ող^ Հայ բանաստեղծության զորեղ առա^ր ն թ ա ֊ 
լյր քն ա ր ե ր դո ւիժյ ան այդ ա մ են ան ո ւր բ ու դժվարի ն բնագավառում'. Սիր ա -
լին պոեզիայի Հրաշագործ Է ՒսաՀակյանր, նրա զգացմունքը դժվար Է 
սլա ր էի ա կե լ թեմայի ընդունված շրջանակներում, այն ան ի մ ան ա լի Է ու ա ն ֊ 
Հասանելի՛. Սերը մի Հազվագյուտ միջոց Է ներթափանցելու մարդկային 
Հոգու նվիրական բա վի զն ե ր ը, վեր Հանելու մարդու ե առաջին Հերթին իր 
Հե ղին ակի Հոգեկան ն կա ր ա դի ր ր՛. Սիրո տեսանկյունից են դի տ վո ւմ աշ֊ 
խարՀն ու ժամանակը, գնաՀատվում մարդկային արարքներն ու քայլերր՝. 
Եվ ինքնին սերբ Հա վի տյ ան ոգեշնչման աղբյուր Է անՀատնում, Հավեր֊ 
ժ ա կան: 

Բանաստեղծի սերը գերագույն անկեղծություն Է ե ինքն ա մ աք ր ո ւմ. 
՛Ք՛ու յր իմ ն ա ղե լի, նայի ր քու դիմաց 
Վիր ա վոբ, ավեր и ի ր տ ըս եմ բացել... 
... ճակատի и մռայլ մրշո ւ֊շր ցրրի Ր> 
Եվ դուր դո ւր ի ր ինձ, ես շա՛՜տ եմ լացել... 

Եվ դեր ադույն վայելք ու ինքն ա մ ո ռա ց ո ւմ. 
Ղու, անուշաբույր, կախարդիչ մարմին, 
Ղու, պուրպուր դինի Հ_քեղ, դյութական, 
Թո ղ քեզնով Հարբիմ ու գրկիդ մեռնիմ. — 
Վ՛Ա J ելքը անմաՀ կմնա մ ի այն... 

(«Մեղքի և զղջման երդեր») 
Եվ գերագույն կարոտ ու ինքնակիզում. 

Անապատում, մ ի ր աժի մեջ մի բե գվին 
Շողքն Է տեսնում մի աղջրկա դե ղե ց ի կ, 
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Ու փնտրում է Հոգեսլա՛ց, տենչագին 
Ծով — կարոտով ա՛յն ա զարկան գեղեցիկ՛. 
Եվ ծարավուտ անասլատում Հըրավաո., 
Տատասկներում, արևի տակ բոցավւայլ 
Փնտրում է նա' նրան ան վե անգագա ր 
եվ մեռնում է վեՀ սիրո մեջ Հոգեզմայլ... 

«Երգեր ու վերքերր» Հանգրվանային գիրք Հանգիսացավ ՒսաՀակյանի 
Համար, գիրք, որ Հանրագումարի էր բերում բանաստեղծի երկու տասնամ-
յակի ստեղծածր և ամվւաիում մինչ «Աբու-Լալա-ՄաՀարիական» շրջանի 
նրա սլոեզիան: Մի մեծ, Հասուն շր^ան ավարտվում էր «երգեր ու վերքե-
րով»'. Այն մեծ բանաստեղծի և մեծ Հայբենասերի բանտ ու աքսոր տեսած 
ազգային գործչի գիրքն էր՛. 

«երդեր ու վերքերում» Հրատարակվեց Հայոց սլատմոլթյան ԻսաՀակ-
յանի յուրովի մեկն արանում ր «է յ, իսն Հայրենիք, ինչքա՛ն սիրուն ես...» 
բանաստեղծությունը՛. Նման բանաստեղծություններով է ստեղծվում 
սլոետի կենսագրությունը՛. ԱնՀուն սերն ու անՀոլն ց ա վր րնգՀանրասլես 
բնորոշ են ԻսաՀակյանի սլոեղիային, ինչսլես երդվյալ Հայբենասերի ան-
մնացորդ նվիրվածությունն ու Հավատարմությունը, ինչսլես ինքնաղո-
Հության սլատրաստակամությոլնը: 

Երբ լույս տեսավ «Երգեր ու վերքերը» (1908թ.), 11 ասուն ի Սալ նո ձորե-
րում մար տերն արգեն ավարտվել էին, սաԼլայն բան ա и տ ե ղծ ո ւթյ ո ւնր 
գրված էր 1900 թ. ազատագրական մարտերի ամենաթեժ շրջանում: Այն 
ա մ բո ղ^ա սլես տոգորված էր կենաց ու մաՀու սլայքարի ոգով՛. 

Դեռևս Հին Հույներն էին ասում, որ ողբերգությունն է ամենավսեմ 
ժանրն արվեստի՛. Ողբերգությունն է կոփում մարգկային Հոգիներր, ցույց 
տալիս նրա էո ւթյ ան խ ո րքեր ր՛. «Աալնո ձորերում, կբռվի ձորերում...» բա-
նաստեղծությունը ողբերգություն է, սեղմ ու առաքինի, սակայն լա վա տ ե ֊ 
սական ողբերգություն՛. 

Հրացանլ7 ձեռքին Հայ Հայգուկն իր էության մե^ լ[է[^1,յարի Հոգևոր ուժ 
է սլարունակում, նա իր կյանքի վերջին վայրկյաններին, վերջին գեր մարգ-
կային պրկումներով տեսն ո ւմ է այն սլա տ կե ր ր, Հանուն ինչի նվիրաբերեց 
իր գեռա տի կյ անք ր. 

...Հայգուկր Հոգում երազ է տեսնում,— 
Հայրենի աշէսարՀն աղա տ, ասլաՀով... 

Տեսնում է... ա ր տ ո ւմ Հովն է չրնկչրնկում, 
Փայլուն գեր ան գին զրնգում է անուշ. 

Ու փոցխ են քաշում սիրուն աղ^րկունք 
Հայգուկի վրրա երգելով անու՜շ... 

Ինչքան սլիտի սիրեր իր եր կիր ր ԻսաՀակյանի Հերոսր, որ նման երազ 
տեսներ, և մի թե Հնարավոր էր ծնկի բերել մի ժողովրգի, որի զավակներր 
այգսլիսի երազներով էին ա էք^րր գոցում՛. ԻսաՀակյանր այս բնույթի գոր-
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ծերի ստեղծմամբ բաբձբացբեց Հայ բանաստեղծի Հեղինակությունն իր 
իսկ ժողովրդի աչքում. Շն "րՀիվ այս երկերի ՒսաՀակյանի պոեզիան դառ-
նում է Հայ ժողաէրդի յուրովի Հոգևոր կեն и ա գր ո ւթյ ո ւն ր՛. 

Պանդուխտ Հայորդոլ ճակատագրին նվիրված «Օտա՜ր, ամայի՜ ճամփե-
ՔՒ վըրա...» րանաստեղծությունր թեև գրված էր մի ժամանակ (1903), երբ 
1'սաՀակյանր գեո. ամբողջությամբ չէր ճաշակել «պանդխտության Հացր», 
սակայն այնպիսի դրամատիզմով էր դրված, այնպիսի կարոտով Հայրենի 
եդերքի Հանդեպ, որ որևէ րնթերցողի չէր կարող անտարբեր թողնել՛. Այս 
բանաստեղծության մե£ արդեն որոչակի արտաՀայտված էին այն մոտիվ-
ներր, որոնք պիտի Հանդիսանային ՒսաՀակյանի գլուխգործոցի «Աբու֊ 
Լալա ՄաՀ արի» պոեմի առաջնային սաղմ երր՛. 

Մեզ Համար սլարզվում է այն ճչմարտությոլնր, որ ՒսաՀակյանբ բա֊ 
նաստեղծություններ ունի, որոնք կարող են պոեմի խորություն ունենալ: 
Այդպիսիք են՝ «է՜յ, շան Հայրենիք, ինչքա՜ն սիրուն ես...», «Որ սկան ախ֊ 
սլեր», «Սալնո ձորերում, կրո֊վի ձորերում...», «Մայրիկիս», «0[սար սարով 
Հեռու քեզնից...», «Արևն ի£ավ սարի դրլխուն...», «Ա՜խ, մեր սիր ար էիքր 
գարգ, ցավ...», ինչպես նաև «Օտա՜ր, ամա՜յի ճամփեքի վրրա...»'. Այս զոր֊ 
ծերում ոչ թե սոսկ ՒսաՀակյանի քն ա ր ա կան Հերոսի, այլ Հարազատ ժ ո ֊ 
Ղոլ[րգի & ա կա տ ա գր ի ա ր գի ա կան, կարևորագույն Հարցերն են ար Ьшր ծվա ե՛. 
Նմ ան երկերր ՒսաՀակյանի քնարեբգոլթյանր Հաղորդում են Համազգա֊ 
յին ուղղվածոլթյուն ՝. 

«Երդեր ու վերքեր» ժողովածուն եկավ ու Հաստատեց նաև այն ճչմար֊ 
տությունր, որ ինչքան զորեղ է ՒսաՀակյանր որպես քնարերգու («Քույր 
իմ նազելի...», «Աղբյուրի մե£ մի մարալ...», «Ալագյ ազի մանիներ» չարքր 
ե. այլն), այնքան զորեքլ է և որպես փիլիսոփա՛. Ըստ որում, վւիլիսոփա է 
ոչ միայն այն պատճաո-ով, որ դրել է խորապես խոՀական բան ա и տ ե ղծ ո ւ թ ֊ 
յուններ, այլ նախ և առա£ փիլիսոփա է իր մարդկային էությամբ, իր մտա-
ծելակերպով՜. Նրա վւիլիսոփա յ ությունր ոչ թե նպատակային, դեկլարա-
տիվ, ուսուցողական է, այլ բարդ աչխարՀայացքի յուրովի արտաՀայ-
սւություն է, խորապես ապրված վիճակ՛, «երգեր ու վերքերում» տպագր-
ված «Ւմ Հոդին տարագիր մի թռչուն...», «Գերեզմանրս անՀայտ լինի...», 
«է՜յ, դու մաՀվան անմաՀ աչխարՀ...», «Ւ՞նչ ես գազազում, ի մ վիրավոր 
սիրտ...», «Կյանքրս դալար ու լալազար...», «Օրրս տրրտում, սև է անց-
նում...», «Արարչագործ աստղի առա£••.», «Եղբայրության կամ թե սի-
րո...», «Անապատում, միրաժի մե£ մի բեդվին...», «Բադերր վայրի թրռան 
շ ր վարած...», «Տիեզերական Զանգ», «Հեռու ափերում միտքշս թափա-
ռեց...», «Լսում եմ ղ ո ղան շ ն տիեզերական», «Արևելքից մի Հավք ե-
կավ...», «Թա՛փ կոլտամ թևերս և կսավառնեմ...», «Երկինքն Հիասքանչ, 
չրքեղ, լուսեղեն...» երկերր մի միասնության մե£ ներկայացնում, ստեղ-
ծում են ՒսաՀակյանի պոեզիայի խ ո Հ ա վ) ի լի и ո փ այ ա կան կառույցր, և այս 
կառույցր տարեցտարի ավելի էր զորեղանում, Համալրվում նոր գործերով, 
բնականաբար ոչ միայն չավւածո, այլև արձակ ժանրերի և, իՀարկե, «Հի֊ 
շատակարան»֊ի գրառումներով ու աֆորիզմներով՛. Մ աքուր, բնածին 
քն ա ր եր գուն, որի մասին ճճ դ. ռուս մեծագույն բանաստեղծ Ալեքսանդր 
Բլոկն ասել էր, որ ՒսաՀակյանի նման թարմ ու անմիջական տաղանդ 
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այժմ բովանդակ Եվրուդայում չկա. միևնույն ժամանակ, մեր խորին Հա-
մոզմամր, Հայ դրականության մեծագույն փիլիսոփա Հեղինակներից մեկն 
է: Նրա սւողր Հագեցած է խոՀով, նրա ասելիքր ինչքան որ Հնչում է դա-
սական արվեստի ոգով, այնքան և արձագանքում է խոՀական ուղղ-
վածությամբ: Հանճարեղ մտքի առկայծումներն առկա են նրա ստեղծա-
գործության բոլոր ժանրերում: Եվ սա օրինաչափ էր, քանդի ՒսաՀակյանր, 
որքան բանաստեղծ է, այնքան և փիլիսոփա է՛. 

Բանաստեղծական տադանդր ի и սլա и էր դրված ինք նարտաՀայ ավել ու, 
Հասնելու արվեստի կա տ ար ելո ւթյ ան, իսկ միտքր, ինտելեկտբ ասլաՀովում 
էին ասելիքի խոՀական Հագեցվածությունը, ն սլաստ ում զորեղ գաղա-
փարների երևան գալուն՛. Ւ դեսլ. այստեղ չկա առաջինի կամ երկրորդի ա ֊ 
ռավելոլթյունր, այլ ամենր բնական ներդաշնակության մե£ են՛. 

Արարչագործ աստղի առա£ 
Վրշտոտ սիրտրս բացեցի. 
Հավերժության աչքի առա£ 
ԱնՀ ույս ու խոր լացեցի. — 
«Ու՞ո ես վանում մեզ երկրի Հետ, 

Ի՛՞նչն է կյանքի նրսլատակ. 
Ի նչ ես կապել մեզ նյութի Հետ, 
Դարձրել մաՀին Հրսլատակ»... 

ԻսաՀակյանի իյոսքն ուղղված է Հա վի տ են ա կան ո ւթյ ան ր, գր ա Համար 
էլ միշտ արգի ա կան է: Եվ սակայն ինչքան էլ մաքուր քնարերգության, 
ինտելե կտ ո ւա լ սլոեզի այ ի Համագրության գասական օր ին ա կ է ԻսաՀակ-
յանի и տ ե ղծա գո ր ծո ւթյ ո ւն ր, այնքան էլ նա մոտ է իր ժո ղո վր գին, Հարա-
զատ է նրա մտածողությ անր'. Այն օգնում է մարգուն ասլրել ու գիմակա-
յել ճակատագրի Հարվածներին՛. 

1911 թ. Կ ո и տ ան գն ո ւսլո լս ո ւմ փոքր տսլաքանակով Հրատարակված «Ա-
րու-Լալա ՄաՀ արի» սլոեմր (տ սլա ր ան «Հերմես») չէր էլ կարող Հասած լի-
նել Հայաստան 1ւ տարիներ շարունակ այն ժո ղո վր գի մե£ տարածվում էր 
ձեռագիր օրինակներով՛. Մեր նոր չր^սյ^յի գրականության մե£ Հազիվ թե 
գտնվեր մի այլ ստեղծագործություն, որ ունենար նման ճակատագիր՛. Եվ 
սակայն, եթե ԻսաՀակյանի երկերր չՀրատարակեցին Հայրենիքում, ասլա 
Հրատարակեցին օտար ափերում'. «Արու- Լալա Մ աՀարի» պոեմից Հետո 
գրսում տսլագրված րան ա и տ ե ղծո ւթյ ո ւնն ե ր ի առածին գիրքը եղավ «Հայ-
րենի աղբյուրից» ժողովածուն Հրատարակված Բոստոնում 1920 թ. «Հայ-
րենիք» ամսագրի խմբագրության նախա ձեռն ութ յամբ՛. 

1910—1920 թթ. ԻսաՀակյանի սլոեզի այ ում գերակայում էր բանաստեղ-
ծության խոՀական Հու նր՛. Ի и ա Հ ա կյ ան ր գրում էր ա ո.ա վել սեղմ, Հակիրճ, 
նրա նախրնտբած չափը երկու — երեք քառյականոց, ավելի Հազվագեսլ 
չորս քառյականոց բանաստեղծությունն էր՛. Ասելիքի խտացում ր, խոսքի 
Հակիրճությունր ՒսաՀակյանր Համ ար ում էր սլոեզի այ ի առաջնային պայ-
մաններից մեկր'. Նա բացարձակ չէր րն գուն ում գր ա կան շա տ ա խ ո и ո ւթյ ո ւ-
նր, շինծու բա ր գո ւթյ ո ւնն եր ր, գե ղե ց կա խ ո и ո ւթյ ո ւն ր, վերամբարձ ու անկ-
յանք խոսքր, ինքնաՀիացումր, սլս Լւգո մ ո գերն եր1ւալր. Հատկանիշներ, ո-
րոնցով տառապում էր իր ժա մ ան ա կի արԼւմտաՀայ պոեզիան, և. ինչր 



Ավետի ք Իսւսհակյանի բանաստեղծո ւթ յ ո ւ նը 16 

թմբկաՀարոլմ էին որսվես արժեք որոշ «պոլսաՀայ կրիտիկոսներ» (Ավ. Ւ-
սաՀակյանի խոսքերն են — Ա. Ի.): 

*Հայրենի աղբյուրից» ժողովածուն գոյատևում է դասական արվեստի 
պոետական դաշտում/ ժողովածուն աչքի էր րնկնում լեզվական բարձր 
արվեստով, զարմանալի գեղեցիկ ու Հնչեղ Հայերենով՛. Իրապես տարիների 
րնթացքում լեզվի ասպարեզում ԻսաՀակյանն ինքն իրեն կատարելագոր-
ծում էր՝. Հայոց լեզուն ՒսաՀակյանի ամենազորեղ զենքն էր՛. Լեցվի իսա-
Հակյանական ղդացողությոլնր տրվում էր Հազարներից մեկին, և «Հայրե-
նի աղբյուրից» ժողովածուն Հայոց լեզվի մի կատարյալ շք աՀանդես էր: 
Այս գգա ց" դո ւթյ ոլնն առավել էին շեշտում գրքում առածին անգամ տեղ 
գտած «Մեր նախաՀայրերր», «Ասպետի սելւր», «Հավերժական սերբ» լե-
գենդներն ու բալլադն երր: 

Նույն դասական կատարելության աստիճանին են ժողովածուում տեղ 
գտած ՒսաՀակյանի նոր բան ա и տ ե ղծ ո ւթյ ո ւնն ե ր ր՛. 

«Հայրենի աղբյուրից» ժողովածուի գերիշխող մասր խ ո Հ ա վւիլի и ո վւ ա յ ա ֊ 
կան բնույթի բանաստեղծություններ էին՛. Ւնչքան տարիներն առա՚է էին 
գնում, այնքան ավելի իմաստուն էր դառնում նրա ասելիքր սեղմ, Հասւոլ 
ու Հստակ, և առավել դրամատիկ՛. ԱՀա այդ շրջանին բնորոշ պոետական 
մի խ որ Հր դածոլթյ ոլն. 

ГГրտեղ է րնկած 
Այն քարբ Հիմի, 
Որ Հուլիս վրա 
Շիրիմ պիտ լինի: 

Ւմ թավ, ա ու կյանքում, 
Մ ա լւ գ ի նչ ի մ ան ա, 
Ջե՞մ նստել, թախծել 
Այգ Քարի վրա... 

Ժողովածուում զետեղված էր տ ա կա վին 1911 թ. Կ • Պոլսոլմ դրված Ա. 
ՒսաՀակյանի լավագույն բանաստեղծություններից մեկբ «Կտեսնեմ աՀա, 
- քուռ երեկոյին...»'. Հայ և օտար դր աքնն ա դա տ ո ւթյ ո ւն ր այս երկր Համա-
րել է այն գործերից մեկբ, ուր լավագույնս դրսևորված են Հայ ազգային 
մտածողության կարևոր Հատկանիշնելւր մ ա ր դա и ի ր ո ւթյ ո ւն ր, գթասիրոլ-
թյ ո ւն բ՛. Հատկանիշներ, որ ուղղակիորեն մեր ժողովրդին կասլում են քրիս-
տոնեական գազափարաբանության Հետ՛. Բանաստեղծր պանդխտության 
մեշ Հիշում է Հայրենի օ^ախբ, իր պաշտած մորր, և նրա ականթին են Հաս-
նում ոբդեկաբոտ մոր աղոթքի խոսքեբր. 

«Ամենեն առա£ թո ղ {'^քը Հասնի, 
Ամեն Հիվանդի, Հեռու ճամփորդի. 
Ամենեն Հետո թո՛զ ինքբ Հասնի 
Քե՛ղ, իմ խեղճ որդի՛, իմ պանդուխտ որդի'»: 

Ւ պատասխան մեր քրի и տ ոնե ա պաշտ էոլթյանբ, ժամանակր Հայերիս 
«մատուցեց» մարդկային նորագույն պատմության չտեսնված ոճիրբ ե-
ղեռնր՝. ՒսաՀակյանր իր նամակներից մեկում (Արշակ Չոսլանյանին) խոս-
տովանել էր. «Ես այնպես խորն եմ Հարվածված ու շփոթված, որ երկար 
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ժա մ ան ա կ ինձ չսլիաի կարողանամ գանել մի ոտանավորով գոնե արտա-
հայտել զգացածս սուդր...» (VI, 171): Եվ այգսլես էլ կար, 1915—1920 թթ՝ 
ԻսաՀակյանի и ա կա վա գր ո ւթյ ան Հիմնական սլա տճա ռր Հայոց ողբերգա-
կան պատմությունն էր, թեԼւ քն ա ր ե ր դո ւթյ ո ւն ր այն րն ա գավ ա որ չէր, ուր 
որ սլիտի արտացոլվեին Եղեռնի ար Հա վիրք ներրԲայց ե այնսլես, Իսա-
Հակյանի այգ շրջանի մի չարք րան ա и տ ե ղծ ո ւթյ ո ւնն եր ո ւմ զգացվում են 
ազգային մեծագույն վշտի արձագանք ներր. «Դառն ու տրտում...», «Ցե-
րեկվա ոսկի լույսերր մեռան...», «Հայոց գեղջուկի ծավալուն արտեր...», 
«Գիշեր է, քամի...», «ԱՀա նորեն գարուն եկավ...»: Բանաստեղծություն-
ներր Հա и կան ա լի պատճառներով գժվար էին գրվում, ե ՒսաՀակյանր ա ֊ 
ռավել դատապարտեց Եղեռնն իր արձակում, Հրապարակախոսական Հոդ-
վածներում, նամակներում ե աֆորիզմներում՛. Մի տ Լւա կան շր^ան Ւսա-
Հակյանի մ ար դկայ ին էությունր, մ տ ածո ղո ւթյ ո ւն ր, արվող ք այլերր կա սլ-
ված էին Եղեռնի ի ր ո ղո ւթյ ան Հետ՛. 

«Հայրենի աղբյուրից» դիրքն ուներ րնդդծված անՀատական Հուն, Հե-
ղինակր թե ինքն իրեն, թե իր շրջապատն ու ի ր ա կան ո ւթյ ո ւն ր շատ լավ 
էր ճանաչում, չմոռանանք, որ արդեն դրված էր «Աբու-Լալա ՄաՀարին»'. 
ՒսաՀակյանր Հին իմաստունների պես Համոզված էր, որ մարդ ինչքան 
շատ իմանա, այնքան կշատանա նրա Հոգսն ու տառապանքր ՝. 

ճշ մ ա ր տ ո ւթյան, արդարության, իդեալական սիրո որոնումներն այստեղ 
չունեին այն խ ան դա վա ռ ու ռո մ ան տ ի կ Հավաար, որ Հատուկ էր «Երդեր 
ու վերքեր»-ի (1898) և «Բանաստեղծություններ»-ի (1903) Հեղինակին, 
բայց և. չկար արդեն այն անՀաշտ կիրքր> ինքնայրումն ու պայքարի տեն-
չր, ինչը Հատուկ էր «Երգեր ու վերքեր»-ի (1908) Հեղինակին՛. Այստեղ բա-
նականությունն էր իշխում զգացմունքի վրա, թե1ւ բանաստեղծր դիտեր, 
որ «Զգացմունքն է դերիշխանր, խելքր նրա լոկ ծառան», դիտեր, որ 
«Բախտի կռանր կամքն է թեէւ, բայց դիպվածն Է տիրական»'. Կյանքի փոր-
ձր սովորեցրել Էր նրան. «Մի Հավատար ստվերներին, Հենվի ր միայն քեզ 
վրա», «Ատելու չափ սիրի ր մարդկանց, բայց լավություն միշտ արա ... 
/Ի սկ նեղ օրում րնկերների ո չ որոնիր, ո չ կանչիր»'. Եվ ամենակարեորր 
«Խաղերով լի այս աշխարՀում խաղդ եթե տանուլ տաս / Զվա ր թ եղիր ու 
այդպիսով բախտիդ վրա կրխնդաս»: Եվ այս ամենն իմանալով Հանդերձ 
նա իր դեռատի որդուց միայն մի բան Է խնդրում. «Լսիր, տղա ս, ինձ 
կթա զես, ան Հ ա յ տ մի տեղ, ա նն, աս. /Որ չիմանան, մարդիկ չգան շիրմիս 
քարբ դո ղան ան»'. 

«Հայրենի աղբյուրից» ժողովածուի ե դրան անմիջապես Հաղորդած 
«Աշնան ծաղիկներ» (1922) գրքի քնարական Հեր ո и ր իր կյանքի Հասու-
նության շրջանն Էր ապրում ե շատ բան աշխարՀում թվում Էր նրան այլ 
լույսի ներքո, նրա քարավանն արդեն ոչ թե իրականության, այլ երազի 
մեը Էր րն թան ո ւմ. 

Ու Հե ռուներից լսում Էի դեռ 
Անցած քարվանի ղողան^ր ան ո ւ՜ շ... 

Ք-արավանր Հուշ Էր, սիրած Էակր Հուշ էր, Հայրենիքր Հուշ էր, այն 
դործր, որին բանաստեղծր նվիրաբերեց իր ե ր ի տ ա и ա ր դո ւթ յ ո ւն ր, կյանքի 
լավագույն տ ա ր ին ե ր ր, թանձր ու մռայլ մառախուղով էր պատված, Լւ 
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միայն չեռան կատարին էր լույսր ճառագում, այն էլ երազի ու երևակա-
յության աշխարհում: Այ J մ նրա քնարական Հերոսբ սլիտի զինվեր նոր 
տարրերով ու լիցքերով, դա Հույսն էր ու Հավաար, կարոտն ու վերՀուչբ 
Տարրեր, որոնք գոլցեև ավելի բնորոշ են ռոմանտիկական սլոեզիային և 
այԴ 1Ր1ա^Ի ՒսաՀակյանի քնարական Հերոսին: 

Մենք սոսկ բառեր ենք արտաբերում, բայց իրականում ի՜նչ բարդ գի-
տություն է զոլդաՀեռներ տանել, որսալ արձագանքներ բանաստեղծի 
քնարի և իրականության մի£և, Հետամուտ լինել բանաստեղծի խոսքին և 
ժողովրդի ճակատաւլրին: Այն ճանասլարՀբ, որ անցնում էր ՒսաՀակյանի 
բանաստեղծությունբ, նրա արվեստի որակր նրա խոսքր, նրա Հնչյունր, 
նրա երանգն ինքնին նրա զորեղ ան Հա տ ա կան ո ւթյ ան Հայելին է և Հայ 
սլոետական արվեստի ամենադժվար, ա մ են ա դր ա մ ատի կ ու ամենաինքնիշ-
խան ճանասլարՀներից մեկբ՛. 

Հիշենք Հին ի մ ա и տ ո ւնն ե ր ի Հայտնի խոսքր, որ լիրիկան է դրականու-
թյան ամենավսեմ ու ազնվական ճյոլղր'. Լինի Շեքսսլիր թե Պետրարքա, 
Գյոթե թե Հայնե, Լ՛ա յ ր ոն թե Բյորնս, Պ ուշկին թե Լերմոնտով, Թումանյան 
թե ՒսաՀակյան նրանց քն ա ր ե ր դո ւթյ ո ւն բ, եթե կարելի է այսսլես ասել, 
ՀամաշխարՀային սլոեզիայի բնաբանին է՛. 

Մեծ բանասսւեղծբ քիչ կամ շատ չի դրում, նա ուղղակի գրում է և 
արդյունքում ստացվում է այն, ինչ Հատուկ է միայն Պոեզիայի րնտրյա-
լին: 

Ղարձյալ վերադառնանք բանաստեղծի и տ ե ղծ ա դո ր ծ ո ւթյ ան այն շրջա-
նին, երբ Վենետիկո ւմ լույս տեսավ ՒսաՀակյանի խ որ Հր դան շոր են վեր-
նագրված «Աշնան ծաղիկներ» բանաստեղծությունների ժողովա ծուն: Մեր 
մշակույթի անցյալը ւէառ. սլա Հ ո ղ Վենետիկի Սուրբ Ղ^ազարի մ ի ա բանն եր ր 
դեո1ւս չէին գի տ ա կց ո ւմ, որ վենետիկյան «ճգնավորը» մեկն էր, որ մարմ-
նավորում էր ճճ գ. Հայ սլոեղիան, որ թեԼւ թափառական էր ու վտարանգի, 
սակայն նրա խոսքն էր, որ տասնամյակներ շարունակ £րի ու Հացի սլես 
ան Հր աժե շա էր լինելու իր ժողովրդին՛. ՀամաշխարՀային ե Հայոց ան ցյ ալի 
բելետրիստներին Հարյուրավոր շքեղ Հատորներ Հատկացրած մխիթարյան-
ները երկար բանակցություններից Հետո այդսլես էլ գոնե մեկ գիրք Ւսա-
Հակյանից չՀրատարակեցին իրենց միջոցներով՛. ՒսաՀակյանը ստիսլված ե-
ո ա վ դիմել Փ արիղոլմ բնակվող Կասպից նավթաՀանքերի նախկին խոշոր 
սեփականատեր ԱբրաՀամ Ղ.ուկասյանցի օդնությանբ, որն էլ իր Հերթին 
տրամադրեց երեք մամուլի չաւիով, սաՀմանափակ տսլաքանակով մի փոք-
րիկ ԳՐՔոլյ^է գումար, որի Ս-՚Լաղարում տպագրված լինելբ Հիշեցնում էր 
միայն կազմի վրայի դոն գոլի գողտրիկ պատկերր՝. 

ՒսաՀակյանբ, որ երազում էր մի օր իր ուժերով երկերի բնաբանին 
տպագրել, ստիպված էր բավարարվել եղած Հնարավորությամբ, քանզի 
այն է իրականբ, ինչ լինում է կյանքում, այլ ոչ թե անուրջներում, ինչ-
պես ինքն է ասել Վենետիկի Մ ո ւր ա դ-Ռա փ այ ելյ ան կղերական վարժարա-
նում սովորող իր որդուն ուղղված «Կտակ» բանաստեղծությունում, 
«ճշմարիտն ես վարձով դիտեմ ու խոսքերս մի' մոռնար՛. /Կյանքն է ամ-
պի փախչող ստվեր, վայրկյանն է միշտ իր ական/, իսկ նեղ օրում րնկերնե-
րի ո՛չ որոնիր, ո չ կան չի ր»: 
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Տպագրատուն ի Սուրբ. ՛Հազար — Վ^ենետիկում Հրատարակած ի и ա Հ ա կ ֊ 
յանական Հատոր ր թեև վերնագրված էր «Աշնան ծաղիկներ», սա/լայն 
լույս տեսավ 1922 թ. գարնանր, ինէր խ ո ր Հ ր գան շա կան էր. աշունր գեռ 
Հեռու էր, բանաստեղծր 47 տարեկան էր և գա կյանքի Հասուն ու բեղմն ա ֊ 
վոր շր^ան էր! Պ Ш ա ա Հ ա կան չէ, որ նույն այգ թվականին պետք է գրվեր 
«Լիլիթր» երկրային կբքով երկնային սիրո մասին լեգենդր'. 

«Աշնան ծաղիկ ներր» պարունակում էր շուր£ 30 բանաստեղծություն, 
որոնք ՒսաՀակյանի գրքում զետեզվում էին առածին անգամ՛. Սա ևս վեր-
ջին 10 — 12 տ ա ր ին եր ի ւ^սաՀակյանի քնարերգության մի գողտրիկ Հավա-
քածո էր՛. Պ՝իրքը պարուրված էր մոտալուտ աշնան նախազգացումով, մի 
տեսակ ներքին տխրությամբ, անցած օրերի թախիծի զգացումով. 

Զմրուխտյա երգե ր, եր ա զն ե ր շքեղ, 
Գա րն ան վարգի Հետ եկա ն, գնացի ն, 
Համբոլ յր ծաղկաբույր և սե ր Հրաշագեղ 
Գարնան սյուքի Հետ եկա ն, գնացի՜ն... 
... Եվ Հիմա աշնան մեգի մե^ խավար 

Ակ ան^րգ գրած սրտիդ լուռ լացին 
Օտար ավւերում կանգնել ես շվար,— 
Ւն չ որ ունեիր ան գա՜ ր ձ գնացին... 

Գրքում դերիշխուլր եր կու-երեք քառյականոց բանաստեղծությունն 
էր, ՒսաՀակյանր տ ա ր ին ե ր ի Հետ ա ռա վե լ սեղմ ու խ տ ա ց վա ծ էր դրում, 
փոքր կտավի բանաստեղծությունր նրա նախասիրությունն էր՛. 

Այս Հատորր, կամ ինչպես ՒսաՀակյանն էր ասել գրքի ՛Հերցին է^ում 
Հատ որի կր, շատ միասնական էր, Համակված բացառի կ քնարական տրա-
մադրությամբ: Այսօր ան ծաղիկներից» շատ քիչ օր ին ա 1լն եր են մնա-
ցել, երբ նայում ես նրա բարձրաճաշակ ձևավորված կազմին, թվում է, թե 
ՂէՍՔւԼ' ինչպես կազմի գոնգոլր, կգնա, կան Հ ե տ ան ա վենետիկյան ծովա-
խորշի մշուշների մե 

«Աշնան ծազիկներր» տրամադրության գիրք է, առավել իշխողն այս-
տեղ սիրո զգացմունքն է, սիրո Հիշատակի մրմուն^ր, ան մեկին զգաց-
մունքի ծփանքր, սիրո կար ո ան ու Հմայքր՝. 

Բայց և այնպես, «Աշնան ծազիկներր» միայնակ նավարկոզ գոնդոլ չէր, 
ժամանակի վիշտն ու տադնապր, ինչպես միշտ, այժմ էլ իր կ՚^իքր թողել 
էր պոետի ձեռագրի վրա՛. Հենց Վենետիկում է դրված «Մեղեդիներով գա-
րունն է փթթել...» բան ա и տ ե ղծո ւթյ ո ւն ր, ուր վենետիկյան փարթամ գար-
նանր, Հայացքր անդորրիկ ծովին, ՒսաՀակյանր մտորում է. 

... կար 
ծե и դաշտեր ր թուխ պր չի պատել, 

Չի կախ վել ծառից մ ա Հա դո ւյն տերև՛. 
... Կար 

ծե՛ и աշխարՀում չի թափվել արյուն, 
Չի եղել երբեք լաց ու կոտորած... 

«Աշն ան ծա ղի կն ե ր»-ո ւմ առածին անդամ տպագրվեց Հայոց Եղեռնր Հ ի ֊ 
շա տ ա կո զ ՒսաՀակյանի ամենատխուր երկերից մեկր. 

Ձյունն է եկել ծածկել Հիմա 
ճեռ 

մա՜կ, ճերմա՜կ խաղաղությամբ Գաշտեր, գյուղեր տխուր, ավեր 
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Հ այրհնիքիս... 
ԱնՀու ն, անծիր տ առա սլան քով, 
Զար Հուր անք ո վ, եղեռններով 
Հաղար ու րյոլր, Հաղար ու բյուր... 

«Աշնան ծաղիկներ»-ում կրկին Հնչեց ԻսաՀակյանին այնքան սրտամոտ 
և այնքան սլոետական բարձունքներ նվաճած մայրական սիրո թեման: Եվ 
ղա խորապես Հասկանալի էր, գիրքր ստեղծվել էր մոր վախճանից անմի-
ջապես Հետո՛. Եվ մոր Ալմաստի լուսավոր կերպաբբ ներկա էր բանաստեղ-
ծի բազում երկեր ում: 

«Աշնան ծաղիկներ» գիրքր պարուրված էր Հայրենիքում չլինելու, 
չ ասլր ել ու թախիծաէ: Այն Հայելու պես ցույց էր տալիս ՒսաՀակյանի Հո-
գեվիճակր, երբ նա իր շուրջն ամեն ինչ տեսնում էր մռայլ գույներով, 
մշուշի մեջ՛. Իսկ կյանքր անժպիտ ու Հին երազի ՀետզՀետե խլացող ար-
ձագանքն էր և միայն մի լուսավոր կետ կար Հոգում, այն էլ երևան էր 
գալիս սոսկ երազներում: 

ՒսաՀակյանն այլևս չէր կարող ապրել առանց Հայրենիքի, և այս դիրքն 
էլ եղավ նրա Հա յ ր են իք վերադառնալու որոչման, Հոգեկան գրգիչ պատ-
ճառների լավագույն արտացոլոլմր՝. «Աշնան ծաղիկներբ» նաև Հրաժեշտ 
էր Եվրոպային, բանաստեղծի կյանքի մի տևական, բարդ շրջանի, որբ Հե-
տագայում այնպես շռայլ ու տաղանդավոր լուսաբանվեց բան աստե ղծ ի 
որդու Վիդեն ՒսաՀակյանի «Հայրս» Հուշերի գրքում՛. 

ՒսաՀակյանի քնարերգության լավագույն երկերր, ի թիվս նրա 1920— 
1930 թթ. դրած բազմաթիվ գործերի, պոետի բծախնդիր րնտբությամբ Հա-
մախմբվեցին և կազմեցին մի կուռ Հատոր «Բանաստեղծություններ» խո-
րագրով: Ժողովածուն վույս տեսավ Երևանում (Պե տ Հրատ ) 1930 թ. Մար-
տիրոս Սար յանի սքանչելի կա ղմա սլա տ կեր ո վ, Սար յանի ե Թերլեմեզյանի 
սլոետի երկու, դիմանկարներով ե իր ժամանակի Համար Հազվադեսլ 5000 
տպաքանակով՛. Երկար, շատ երկար սպասումից Հետո ՒսաՀակյանր կրկին 
տպագրվում էր Հայրենի երկրռւմ, և նրա и տ ե ղծ ա դո ր ծո ւթյ ո ւն բ վերա-
դարձվում էր ժէ/զո վր դին : 

Բացառություն կազմեց «Աբ ու-Լալա Մ աՀարի» պոեմբ, որի տպագ-
րություն բ գրքի չա փ ա զան ց աչալուրջ խմբագիրներբ և «վերին ատյաննե-
րր» Համարեցին անՀարիր՝. Այս գիրք^յ ապացույցն էր այն բանի, որ տա-
րիների Հետ ավելի Հղկվում և բյուրեղանում էր ի и ա Հա կյ ան ա կան ոճր'. 
«Բանաստեղծություններ» գրքում առաջին անգամ Հրատարակվեց «Ռա-
վեննայոլմ» բանաստեղծությունբ (դրված 1926 թ. Վենետիկում) Ւսա-
Հակյանի լիրիկայի մ արգարիտր՝. Քնարերգությունն այն բնագավառն է, 
ուր, Հիրավի, լավագույնս են դրսևորվում թե' Հեղինակի ան Հա տ ական ո ւթ ֊ 
յոլնր, թե' նրա պոետական արվեստի Հն ա ր ա վոր ո ւթյ ո ւնն եր բ: Քնարեր֊ 
դոլթյոլնր դրականության ազնվական ճյուղն է, այն կապված է ոչ միայն 
ստեղծադործողի մտածողության և գրելաձևի Հետ, այլ ուղղակի կապի մեջ 
է նրա տաղանդի Հետ՛. Գրական շատ ժանրերի կարելի է տ ե и ա կան-քնն ա-
կան բացատրություն տալ: Մինչդեռ բարձրարվեստ քնարական բանաս-
տեղծությունբ ամենադժվարին մեկնաբանվող, բացաՀայտվող երևույթն է, 
քանզի այն է, որ բոլորից շատ է կապված պոետական արվեստի (ւQl'S 
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poetica) Հրաչքի Հետ՛. ՒսաՀակյանի բանաստեղծական Հանճարի դրսևոր-
ման, Հիրավի, լավագույն օրինակբ կարելի է Համարել «Ռա վենն ա յ ո ւմ» 
բանաստեղծությունբ, որբ իւտաըրել է այն ամենն, ինչբ կարող է կոչվել 
Հայ քնարերգության ի и աՀակյ ան ական ոճ. 

Արարատի ծեր կա տ ա ր ին 
Ղար է եկել, վայրկյանի սլես, 
Ու անդել՝. 

ԱնՀ ուն թվով կայծակների 
Սուրն է րեկվել ա գա մ ան գին, 
Ու ան գել՛. 

ՄաՀախուճասլ սերունգների 
Աչքն է գիովել լույս գա գա թին, 
Ու ան գել՛. 

Հերթր Հիմա քոնն է մի սլաՀ. 
Ղու էլ նայիր սեգ ճակատին, 
Ու անգիր... 

Ավելի էր թեժացել կարոտր Հայրենի եզերքի Հան գեսլ, ե Հենց այ գ 
շրջանում գրվեցին «Հայաստանին», «Հայրենի ծուիյր», «Հայրենիքիս» 
(«Ակութներից Հին Հայրենի...»), «Հայրենիքիս» («Պիտի ւիարվիմ չքնազ 
լանջիգ...»), «Ոտք եմ գնում Հայրենական Հարկր Հին...», «Հայրենիքիս» 
(«Ցորենի ծրփուն արտերի եզրին...») բան ա и տ ե զ&ո ւթյ ո ւնն ե ր բ՛. 

«Հայաստանին» բան ա и տ ե զծո ւթյ ո ւն ր գրված 1921 թ., մի ամփոփ 
խորՀրգածություն է Հայրենիքի ան ց յալի ե ա սլա գա յ ի վերաբերյալ, ե 
երկն ամբողջությամբ Հնչում է որսլես ազգային օրՀներ գ՛. Այս երկր կա-
րելի է նա1ւ Համարել ՒսաՀակյանի սլատասխանն այն «կրիտիկոսներին» 
ու սնափառ, տեսաբա ններին, որոնք մի չարք օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ 
Հանգամանքների բեր ո ւմ ո վ ի զորու չէին, ան կա ր ո զ էին ո ւն կն գր ել նրա 
Հանճարեզ քն ա ր ին ե գեո. հանում էին ՒսաՀակյանին «մեզագրել» աչ ու֊ 
զականության ու սլա ր զո ւն ա կո ւթյ ան մեջ. 

Ար գար աիյ ո и ու մեծասքանչ քո Հին էեզվով օր Հն ե ր գվա ծ, 
Լուսավոր չի լույս կան թե զո վ երկինքներրգ լուսերանգված, 
Անճ առելի ու գաբերի տանջանքներով Հոգիացած, 
Հրրաչավւարլ քո Հարությամբ նորամանուկ իմ Հայաստան՛. 

ՒսաՀակյանր կարոզ էր գրչի մեկ Հ ա ր վա ծո վ խոսել գաբերի Հետ. 
Վա ո. ու Հզո ր քո ա սլա գան 
Կայծակում է իմ գեմ. 
Ղու, Հավերժոզ իմ Հայաստան, 
Անուն քա զցր ու վսե մ... 

Եվ կամ թե Հայտնաբերել Հայերեն տառի Հն չյ ո ւն այն ո ւթյ ան ան եր Լւա֊ 
կայելի Հն ա ր ա վո ր ո ւթյ ո ւնն ե ր ր. 
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Խաժ ամոլժ, խուժան անծայր, անք ան ա կ, 
՛հարեր խուժում են — խժդուժ, խոլարշավ, 
ճրչոլմ խժաձայն, դնում են րանակ 
Քո ցորենաշատ դաշտերում անբավ... 

f-անաստհզծական արվեստի այն դասական կատարելությանը, որին 
Հասել էր հսաՀակյանր, բացարձակ աստիճանն էր՛. Կա Հասկացություն 
«Հանճարը սլա ր դո ւթ յ ան մեջ է», կա և դարձվածք՝ «Տողի սլուշկինյան 
թեթևություն», աՀա այս Հասկացությունների քրեստոմատիկ օրինակը 
կարող է Հանդիսանալ ԻսաՀակյանի Հետևյալ քառատողր. 

Ասում են, թե՝ դու այնսլես 
Մոռացել ես ինձ այնսլես, 
Ար երբ անունս են տալիս, 
Հադիվ միտքդ եմ դալիս... 

Տ արի ն երր կատարելագործում են բանաստեղծի ձեռագիրը, ավելի ու ա-
վելի իմաստավորում նրա խոսքը՛. Թերթում ես «Բանաստեղծություններ» 
Հատորը և մտորում. կատարյալն ունի" արդյոք սաՀման՝. 

«Բանաստեղծուիժյուններ» դիրքը մեծ դեր խաղաց ՒսաՀակյանի ստեւլ-
ծադործական կյանքում՛. Երկարամյա ընդմիջումից Հետո նրա գրքերը 
կրկին վերադարձվեցին իսկական տիրոջը Հարազատ ժողովրդին՛, եվ վե-
րադարձվեցին րնդմիշտ: ճիշտ է, վերջին գրքերում արդեն քիչ էին նոր 
բանաստեղծությունները, սակայն կարևորն այն էր, որ նրանք կային, 
նրանք վկայում էին, որ ի Հեճուկս առաջացած տարիքի, խոսքի ազատու-
թյան иաՀմանաւիակոլմների, խորՀրգային սլատմոլթյան շա՛տ և շա տ 
ծանր իրադարձությունների 1937 թ.. Հայրենական մեծ սլատերազմ, 1949 
թ. աքսոր, անՀատի պաշտամունք և այլն, և այլն... 

ք՝այց և այնսլես հսաՀակյանր շարունակում Էր դրել և տ սլա գր վե լ, ճիշտ 
Է ոչ այն Հաճախականությամբ, որ Հասցնում Էին իրենց գրքերը Հրապա-
րակ Հանել բանաստեղծական Համքարության նոր, եռանդուն ներկայա֊ 
ցոլցիչներր, սակայն ՒսաՀակյանի գրքերից յուրաքանչյուրը մի կատար-
յալ երևույթ Էր դ ա ռն ում: 

Ադևորված «Սասունդի Ղավիթ» Էսլոսի 1000-ամյակի Համաժողովրդա-
կան տոնակատարությամբ, որի նմանը Հիրավի Հայոց Հոդի վրա չէր եղել, 
ՒսաՀակյանր գրում է «Մեր պատմիչները և մեր գուսանները» բանաս-
տեղծությունը մեր պատմության տարաբևեռ ընկալումը Հայ պատմիչնե-
րի և Հայ գուսանների կողմից, այգ պատումների Համադրումր վերստեղ-
ծում է մեր անցյալ ճանապարՀի ճշմարիտ պատկերը՛. 

Հայրենասիրական ջիղը ՒսաՀակյանի պոեզիայում տարիների ընթաց֊ 
քում ավելի էր թանձրանում, զորեղանում՛. Նա, որ պաշտամունք ուներ 
«Ա ասն ա ծռեր» ազգային էպոսի Հանդեպ, որ դրել էր իր էպոսատիպ ասքր 
«Մասսա Մանուկ» սլոեմր և մշակել էպոսի ճյուղերից մեկը, Դավթի 
կրտսեր որդի ՄՀերի մասին «Սասմա Մ Հեր» պոեմը, նա, որ դրել էր Հայա-
գիտական լավագույն ուսումնասիրություններից մեկը «Փորձ մեր էպոսի 
դիցաբանության մասին», Հանձինս ազգային էպոսի տեսնում էր մի միջ-
նաբերդ, որը թույլ չէր տա ժողովրդին կարկամել, Հոգեպես ընկճվել ու 
տարանջատվել այն պատմական իրավիճակում, որ ստեղծվել էր 1937— 
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1938 թթ• արՀավիրքներից Հետո, իսկ դիմացը մոտալուտ դաժան աշխար֊ 
Հա մ արտն Էր՛. Հայրենասիրության պոռթկում ր, Հանձինս ազգային Էսլոսի 
1000֊ ամյակի տոնակատարության, Հավատ ներշնչեց ժո ղո վր գի ն սեփա-
կան ուժերի Հան դե սլ, Հարգանք Հարուցեց անցյալի պատմության Լւ մշա-
կույթի Հանդեպ՛. 

Հպարտությունն անցյալի պատմության Հանդեպ Հայրենասիրական 
վերելքի ճանապարՀ էր բացում ու Հավատ էր ներշնչում ժողովրդին՛. Այս 
գազափարաբանության խտացումն էր ՒսաՀակյանի «Մեր պատմիչները 1ւ 
մեր գուսաններր» բան ա и տ ե ղծո ւթյ ո ւն ր. 

... Գուսանները մեր խանդավառ, առ^ևներր դինի ե Հաց, 
Վիպերգեցին Հաղթանակր դյուցազնների մեր մեծազոր 

Եվ ծաղրեցին պարտությունը ոսոխների մեր բյուրավոր '. 
Եվ Հյուսեցին պատմությունր Հավերժացող ժո ղո վո ւր դի, 
Վառ. Հավատով փաուքերր մեր ա վան դեց ին որդոց որդի. 
Տեսան շքեղ մեր ա պա դան, անրնկճելի ա զա ա ոգին... 

Երբ լույս են տեսնում նման բանաստեղծություններ, իսկ Ընտիր Երկե-
րի երկրորդ Հատորում «Աբու-Լալա ՄաՀարի» պոեմր, ՒսաՀակյանր չէր 
կարող չունենալ Հոգեկան բերկրանքի պաՀեր՝. Կարելի՞ է արդյոք որոշել 
երջանկության այն աստիճանր, երբ Հե ղին ակր զդում է, թե ի նչ սիրով է 
ժոգովուրդր բնկալում իր երկերը 1ւ մեծարում իրեն Համաժողովրդական 
Հա ր գանքն արտ ա Հայտող մի բառով Վարպետ՛. 

Այս շրջանում ՒսաՀակյանր դեռևս ինքն էր կազմում իր գրքերի տեքս-
տերր 1ւ Հետևում դրանց Հր ա տ ա ր ա կո ւթյ ան րնթա ցքին '. Ընտրանու երկու 
Հատորներից Հետո Երևանում 1943 թ. Հրատարակվեց ՒսաՀակյանի բա-
նաստեղծությունների Հատընտիրը՛. Թեև պաՀը շատ դրամատիկ էր, պա-
տերազմի բե կո ւմն ային տարին էր, սակայն Հենց նման շր^ան ո ւմ է առա-
վել զգացվում մեծ պոեզիայի կա ր իքր- ^՝ԷՐՔՐ Հոյակապ նվեր էր բազում 
զրկանքներ կրող, բայց և արի արար այդ զրկանքներին դիմակայող մեր 
ժողովրդին՛. Այո ժողովածուում բան ա и տ ե ղծ ո ւթյ ո ւնն ե ր ր, ի տարբերութ-
յուն նախորդ գրքերի, ներկայացված էի*ե ժամանակագրական կա ր դո վ՛. 
ԱյնուՀետև այս կարգը կկիրառվի Հետագա բոլոր ժողովածուներում՛. Ա-
ռա^ին անդամ Վարպետի պատերազմական շրջանի Հատորում լույս տե-
սան այնպիսի նշանակալից պոետական գործեր, ինչպես «Հայրենիքիս» 
(«Ցորենի ծրփուն արտերի եզրին...»), «Ա՛՜խ, երանի չծնվեի...», «Նոր տար-
վա առավոտյան», «Ողջույն ամենքին», «Ամառվա կապույտ անդորր գի՜-
շերին...», «Բինգյոլ», «Ռազմակոչ», «Հայ ճարտարապետությունը»'. 

Հայրենի Հողը, Հայրենի բն ո ւթյ ո ւն ր, Արարատը, Արագածր, Սև անր, էջ-
միածին ր Հո դե կան վիթխ արի ուժ էին ներշնչում աշխարՀի բազում ու 
բազում ճամփաներ անցած, սակայն այդպես էլ անդորր ու երջանկութ-
յուն չգտած բանաստեղծին՛. Այլ էր Հայրենիքր, Հայրենի շունչն ու ոգին, 
Հայրենի լեռներն ու աղբյուրներր մի առանձին իմաստ էին տալիս նրա 
քնարին՛. ՒսաՀակյանր ող^ կյանքում առանձնաՀատուկ պաշտամունք ու-
ներ Աևանա լճի և կղզու Հան դեպ, իր լավագույն ստեղծագործություննե-
րից մեկր նա ան վան ե լ էր «Կապուտաչյա գեղեցկուՀին»'. 
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Այո , ՒսաՀաէլյանբ գտել էր Հոգեկան այն Հան դի и տ ր, այն ներ գա շն ա ֊ 
կությունր, որ որոնել էր մշտապես ե սակայն դրա Համար մի nfl£ կյանք 
էր պետք: Բանասսւեղծր և Սևանա լիճր իրար շատ էին նման թե' խորՀր-
գ ա վոր ո լթյ ա մր, իժե ճակատագրերով... Այն Հազվագյուտ երանավետ պա-
Հերր, որ զգացել է ալեզարգ բանաստեզծր կյանքի արևամուտին, Հաճախ 
կապված են եղել Սևանա կղզու Հետ՛. Սևանի Հրերի Հարևանությամբ է նա 
կերտել իր սլոեզիայի Հրաշալիքներից մեկբ «Բի նդյոլբ»: Կարո՞տն էր 
այն գերության մեջ մնացած Հայրենի սարերի ու լճերի Հանդեպ, իր 
Ա՛յդպես էլ չվայելած սիրո Հանդեպ, թե" գարնան խինդն ու եզակի 
Բ"լյՐՌ> "Ր դալիս էր Սևանա կղզու խոտերից ու ծաղիկներից, այն խեն-
թացնող Հովբ, որ իրեն Բինգյոլն էր Հիշեցնում. 

Երբ բաց եղան գարնան կանաչ դռներբ, 
•Բնար դա ո.ան աղբյոլրներբ Բինգյոլի. 
Շարվե շարան անցան զուգված ուղտերբ, 
Յարս էլ գնաց յայլաներր Բինգյոլի՝. 

... Մոլորվել եմ, ճամփաներին ծանոթ չեմ, 
Բյուր լճերին, գետ ու քարին ծանոթ չեմ. 
Ես պանդուխտ եմ, էս տեղերին ծանոթ չեմ, 
Քույրիկ, ասա, ո՞րն է ճամփան Բինգյոլի՛. 

«Բինգյոլ» վերնագրով բանաստեղծություն «Շրն կչբն կալով Հովն է 
ւիրչում/Զով Բինգյոլի լանջերից...», իսաՀակյանր գրել էր 1893 թ., իր պա-
տանեկության չեմին և տպագրել «Երգեր ու վերքերում» (1898)'. Թեև ան-
ցել էր կես դար, մի ողջ կյանք, բայց ՒսաՀակյանի քնարբ ասես նույնն էր 
մնացել, նույն ներշնչանքր, խինդբ, կիրքբ> թափբ՝. Չնայած բանաստեզ-
ծր ասում էր. «Ւնձ ի նչ, ավա՜ղ, բլբուլնեբբ Բինգյոլի...», սակայն Հենց 
նրա Համար էին «բլբուլնեբբ Բինգյոլի»: Ապա թե ոչ կգբվե ր արդյոք 66 
տարեկանում «Բինգյոլի» նման բանաստեղծական Հրաշալիքբ՝. ՊատաՀա-
կան չէ, որ այս բանաստեղծության Հետ էլ նույն Հրաշքբ տեղի ունեցավ, 
ինչ ՒսաՀակյանի քնարերգության բազում երկերի Հետ. երբ դեռ. ձեռագրի 
թանաքլ1 չչորացած ժողովուրդն այն առանց որևէ միջնորդի «սեփակա-
նաշնորՀեց», այսինքն երգի վերածեց՛. 

«Երաժշ տությունբ ժողովրդական» բնորոշումբ եղել է ՒսաՀակյանի 
պոեզիայի մշտական ուղեկիցր, իսկ «Բինգյոլր» երգի վերածված նրա 
վ և ր У ի ՛ե երկր եղավ՛. 

Եվ սակայն մենք գիտենք, որ Հայրենական պատերազմի դաշտերում 
Հայ զինվորբ երգել է «Որսկան ախպերբ»՝. ժողովուրդր ՒսաՀակյանի պոե-
զիային վերաբերվել է ինչպես իր ստեղծածին, այնպես, ինչպես վերաբեր-
վել է «Նարեկին», Աասնա էպոսին, բան ա Հյ ո ւս ա կան երգերին ու Հեքիաթ-
ներին: Աա բարձրագույն դնաՀատականն է, որ կարող է տրվել գրականու-
թյան դասական ստեղծագործությանբ՝. 

ՒսաՀակյանի Երկերի առածին բազմաՀատոր ժողովածուն (4 Հատորով) 
լույս տեսավ 1950 — 1951թթ.: Առածին Հատորն ամբողջությամբ Հատկաց-
ված էր բանաստեղծություններին, այն ՒսաՀակյանի քնարերգության ա ֊ 
մենաբնգգրկոլն Հավաքածուն էր (322 ԷՀ), որի բնագրերբ կազմվել էին 
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Հեղինակի մասնակցությամբ: Հատորի բանաստեղծությունների մի մասբ 
ծանոթագրված կին, բերված էին նաև նրանց բնագրային տարբերակներր. 
այս աշխատանքբ կատարել էր գրականագետ Արամ Ւնճիկյանբ: 

ԻսաՀակյանբ, որն այնքան մեծ նշանակություն էր տալիս իր յուրա-
քանչյուր բանաստեղծության տողին ու բառին, այս Հրատարակության 
Համար բազմաթիվ երկեր նորից ենթարկել էր մշակման, խմբագրել՛. Այն-
պես որ Հատորր կարելի է Համարել ՒսաՀակյանի չափածոյի լավագույն 
գրքերից մեկբ՛. Թերթելիս այն կարծես զգում ես ՒսաՀակյանի ձեռքերի 
ջերմությունր, նրա չունչր, ճաշակբ'. Գիրքր, իրապես, ՒսաՀակյանի բա-
նաստեղծական ուղու ամփոփումն էր, մնայուն մի կոթող՛. 

Հայ բն թե ր ց ո ղբ գիտի, որ ՒսաՀակյանբ պաշտամունք ուներ գրքի Հան-
դեպ՛. Որքա ն էլ մեծ լիներ նրա ան п ւն ր և փառքր, սակայն նա միշտ էլ 
մեծագույն պատասխանատվությամբ է մոտեցել իր գրքերին (խոսքր աքն 
գրքերի մասին է, որոնք տպագրվել են իր Հայացքի ներքո) գիտակցելով, 
"Ր Ղ Ւր ՔԸ դարերի Համար է: Գուցե այս է պատճառլւ, որ նա իր մեծ կյան-
քի րնթացքում Համեմատաբար քիչ է Հրատարակվել '. 

1955 թ-, բանաստեղծի 80-ամյակի նախօրեին, երբ լույս տեսավ Ւսա-
Հակյանի Երկերի մեծադիր մեկՀատորյակբ, Վարպետն իրապես ապրեց Հո-
գեկան բերկրանքի պաՀեբ, ժողովածուն նրա ող£ ստեղծ ագո րծո ւթյ ան յու-
րօրինակ Հատբնտիրն էր, երկար սպասված գիրք՛. Գրքի բնագրերր կազմել 
էր Արամ Ւն&իկյան բ, սակայն բան ա и տ ե ղծո ւթյ ո ւնն եր ի բաժինբ արված էր 
Վարպետի անմիջական մասնակցությամբ՛. Նա, չնայած այնքան տպագր-
ված ու Հայտնի գործերին, արել էր մի շարք նոր խմբագրումներ ու 
Հղկումն եր: Հոբելյանական մեկՀատորյակբ Հանդիսացավ ՒսաՀակյանի 
կենդանության օրոք տպագրված վերջին դիրքը, ուստի և այն Հա մ ա ր վո ւմ 
է բանաստեղծի վերջին կամքի ա ր տ ա Հա յ տ ո ւթյ ո ւն ր՛. 

Այդ Հատորում, ի թիվս բազմաթիվ Հայտնի գործերի, զետեղված էին 
նաև տարբեր տարիներին գրված մի շարք բանաստեղծություններ, որոնք 
առածին անդամ էին լույս տեսնում «Լուսնակ գիշեր, լույս ուրու », 
«Ոտք եմ դնում Հայրենական Հարկր Հին...», «Երազիս մե£ Անին տեսա...», 
«Ա՜խ, մի անգամ ոսկետերև աշունքին...», «Ամեն ինչ ունայն, երազ ան-
ցավոր...», «Ավիկին»: 

Վերջին դոբծբ յ ուր ո վի բանաստեղծական կտակն էր ուղղված թոռանր 
և նրա միջոցով նոր սերն դին'. Ոայց ամենից առա£ սա Հայրենասիրական 
պատգամ էր. Հ այ ր են ա и ի ր ո ւթյ ո ւն աՀա ՒսաՀակյանի ստեղծագործութ-
յան սուրբ սրբոցր. 

...Ան գա վաճ ան, ան Հո ւն սէրով 
Հայրենիքիդ լինես սլաչտսլան. 
Եթե նրա սիրո Համար 
Մի սիյրալի գործ կատարես — 
ՋրՀոխորտաս, լինես խոնարՀ' 
Եվ իր սլա ր տք ր ճիշտ կատարած 
Մարգու նման խիղճգ անգորր, 
Ասլրես ուրախ ու. բախտավոր... 
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4ոեզիւսյի մեջ անմահության գուռը Հասած բանաստեղծը գիտակցում 
է' "Ր 1'նքը Ղո' մարդկայնորեն էլ անմաՀ է Հանձինս իր շառավղի: Ուս-
՛՛՛ի, Իր վերջին Համե սւո, բայց Լւ խորիմաստ սլատվիրանն է թո ղն ո ւմ Նրան. 

Եվ մեն-մենակ, տարին մի օր 
Այցի ելնես մամռոտ շիր միս, 
Կանգնես լռիկ, խորՀես մի պաՀ, 
Ւմ կաթոդ ին սիրած տղա՝. 

ՒսաՀակյանի բան ա и տ ե ղ ծո ւթյ ան միասնականությունը, խոՀափիլիսո-
։ի այ ական ուղղվածությունը, մտածելակերպի ժողովրդայնությունը, լեզվի 
շքեղությունը ե պոետական արվեստի կա տ ա ր ե լո ւթյ ո ւն ր մի բացառիկ 
երևույթ Է, և այն Հայ ժող ովրդի, Հայ մշակույթի անանց Հպարտությունն 

Է ֊ 

С Т И Х О Т В О Р Е Н И Е А В Е Т И К А И С А А К Я Н А 

АВИК ИСААКЯН 

Р е з ю м е 

Аветик Исаакян творческую деятельность начал созданием стихотворений. 
Писать стихотворения он начал очень рано, с 10-12 лет. В 1898 г. вышла первая 
книга поэтических произведений Исаакяна "Песни и раны", принесшая моло-
дому поэту всенародную известность. Стихи Исаакяна стали печататься во 
многих армянских периодических изданиях. В 1902 г. вышел в свет второй поэ-
тический сборник Исаакяна "Из новых песен и ран", а в 1903 г.— "Стихотво-
рения". Этими изданиями Исаакян уже в начале века становится одним из из-
вестнейших поэтов Армении. Своим поэтическим циклом "Песни гайдука" он 
первым привносит в классическую армянскую поэзию мотивы народно-освобо-
дительной борьбы против турецкой деспотии. В 1908 г. в Тифлисе выходит ито-
говый сборник поэтических произведений Исаакяна "Песни и раны". Предан-
ность этому заглавию подчеркивает идею, что Исаакян верен своим основным 
поэтическим темам и мотивам; его поэтические творения с годами больше 
приобретают мастерство и утонченность. Стихотворения Исаакяна становятся 
одним из высших достижений поэзии Армении. Ему было присуще глубинное 
понимание судьбы, мышления и характера родного народа. Его стихи — эта ду-
шевная песнь самого народа, возвышенная в совершенные формы поэтическо-
го искусства. В статье обстоятельно изучаются все поэтические сборники Иса-
акяна, изданные при жизни поэта, рассматривается эволюция его творчества, а 
также основные идеи стихотворных творений. Подробно рассматриваются 
проблемы стиля и авторского мастерства. 


