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ԵՂԻՇԵ ՉԱՐԵՆՑԸ ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ 
ԳՐԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԹԻՐԱԽՈՒՄ 

Մի մեղադրագրի հետքերով* 

Բանալի բառեր – Եղիշե Չարենց, Գլավլիտ, Մոսկ վա, 
գրաքննություն, կոմունիստական կուսակցություն, ստեղծա-
գործություն, գրականություն:

Շուրջ մեկ դար խոսվում ու գրվում է մեծանուն բանաստեղծ Եղիշե 
Չարենցի հանճարեղ ստեղծագործությունների և բուռն ու անսովոր կյան-
քի մասին և էլի կգրվի մինչև որ լիակատար չբացահայտվեն նրա գրական 
դիմանկարի ու առեղծվածային մահվան բոլոր ծալքերը:

Չնայած Չարենցը մեծ պաթոսով գովերգել է «Մեծ Հոկ տեմբերը», բա-
նաս տեղծի իր զորեղ գրչով մեծարել է Վ. Լենինին, եր գեր է հյուսել հա-
մաշ խարհային հեղափոխության և «Աշխարհի կենտրոն Մոս կովի» մասին, 
իսկ 1921 թ. Փետրվարյան ապստամբության ժամանակ գտնվել է «կարմիր-
ների» դիրքերում, այնուամենայնիվ դրանք հավատար մու թյան բավարար 
ապացույցներ չեն եղել, որպեսզի բռնկուն և ոչ ստան դարտ մտածող ու 
գործող բանաստեղծը չհայտնվի խորհրդային գրա քննիչ ների ուշադրու-
թյան կենտրոնում, իսկ հետագայում՝ քաղաքական հետա պնդումների ու 
բռնաճնշումների թակարդում:

Ուշագրավ է, որ դեռևս 1922 թվականին, երիտասարդ, հեղափոխական 
պաթոսով լեցուն Ե. Չարենցը հայտնվել է խորհրդային գրաքննիչների 
տե սադաշտում: Ասվածի ցայտուն վկայությունն է Հայաստանի ազգային 
արխիվի ՀԿԿ կենտկոմի ֆոնդում պահվող վավերագրերից մեկը: Դա մի 
հակիրճ դիմում-մեղադրագիր է, որը Մոսկվայի «Մուրճ և մանգաղ» հրա-
տա րակչության հայերեն գրականության գրաքննիչ Վ. Տեր-Գրիգորյանը 
1922 թ. դեկտեմբերի 1-ին ուղղել է իր վերադասին՝ Խորհրդային Ռուսաս-
տանի լուսավորության ժողկոմատի կազմում գործող Գրականության և 
հրատարակչական գործերի գլխավոր վարչության (Գլավլիտի) ղեկավար 
Պ. Լեբեդև-Պոլյանսկուն: 

Գրաքննիչը տեղեկացնում էր, որ ՀՍԽՀ միջոց ներով Մոսկվայում տպա-
գրված Ե. Չարենցի բանաստեղծությունների երկ հատորյակը «կոմու նիստ 
ի րազեկ ընկերների կարծիքով՝ կրում է լիա կատար ջարդարարական 
(погром ный)-կղերական-ազգայնական բնույթ»1: Նա պատրաստա կամու-
թյուն էր հայտնում գրքի վերաբերյալ մանրամասն տեղեկություններ 

*Ընդունվել է տպագրության 20.04.2016
1 Հայաստանի ազգային արխիվ (ՀԱԱ), ֆ. 1, ց. 2, գ. 35, թ. 58:
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տրա  մադրել, քանի դեռ այն չի տարածվել։
Ծանոթության կարգով նշենք, որ Չարենցի ստեղծագործությունների 

երկհատորյակը տպագրվել է Մոսկվայում, 1922 թ. փետրվար-մայիսին ՀՍԽՀ 
պետական հրատարակչության կողմից՝ Խորհրդային Հայաստանի մշակույ-
թի տան տպարանում2: Երկհատորյակի «Երկու խոսք» վերտա ռու թյամբ 
առաջաբանը գրել է հեղինակը 1921 թ. դեկտեմբերին՝ Մոսկվայում: Երկ-
հա տորյակում ամփոփված են 1910-ական թվականների սկզբներից մինչև 
1921 թ. Չարենցի հեղինակած բանաստեղծություններն ու պոեմները:

Մոսկվայի հայ գրական-գեղարվեստական խմբակցության (հիմնվել էր 
1922 թ. մայիսին) հրապարակային նիստերից մեկում Չարենցի այս երկ-
հատորյակի վերաբերյալ «տիպիկ մանր-բուր ժուա կան» և «քաղքենի եր-
գիչ» գռեհիկ-սոցիոլոգիական բնորոշում-պիտակներով հագեցած դասա-
խոսությամբ հանդես է եկել կոմունիստ գրականագետ Գուրգեն Հայ կու-
նին3՝ իր առջև խնդիր դնելով բացահայտել բանաստեղծի ոչ ավելի ոչ 
պա կաս «կղերական, շովինիստական, պոռնոգրաֆիական, հետադի մա-
կան» էությունը: Ներկաներից շատերը պաշտպանել են զեկուցողի տեսա-
կետը և առաջարկել դատապարտող «բանաձև» մշակել և ուղարկել հայ-
կա  կան թերթերին: Գ. Հայկունուն իբրև հակազեկուցող հանդես եկող 
մոսկ վաբնակ արձակագիր Կարեն Միքայելյանը4 հակադրվել է նրան՝ Չա-
րենցին բնորոշելով որպես «պրոլետարական երգիչ»5:

Ու քանի որ Հայկունու կողմից Չարենցին ուղղված այս մեղադրանքները 
շատ շուտով գրեթե նույնությամբ կրկնվել են գրաքննիչ Վ. Տեր-Գրիգոր-
յանի զրպարտագրում, դժվար չէ եզրակացնել, որ նրա դիմումում հիշա-
տակված «կոմունիստ իրազեկ ընկերները» ամենայն հավանականությամբ 
Գ. Հայկունին ու իր գործակիցներն էին: 

Ավելին, 1960-ական թթ. կազմված Չարենցի երկերի բազմահատորյակի 
նյութերը ցույց են տալիս, որ բանաստեղծը այս հարցի հետ կապված նա-
մակագրական սերտ կապի մեջ է եղել արձակագիր Կ. Միքայելյանի հետ: 
Ի պատասխան Չարենցի երկհատորյակի առթիվ Գլավլիտ ուղարկ ված 
զրպարտագրի առնչությամբ 1923 թ. մարտի 2-ին վերջինիս կողմից իրեն 
ուղղված նամակի՝ Երևանից Չարենցը հայտնում էր «սիրելի Կարե նին», 
որ իրեն քիչ է հուզում «Գլավլիտ ուղարկված պրովոկացիոն գրու թյունը» 
և հավելում. «Մանավանդ որ հարկ եղած պատասխանը կտրվի պրովո կա-
տորներին մեր կենտրոնական օրգանների կողմից»6: Հե տա գայում նրա 
երկերի ժողովածուն հրատարակության պատրաստած Ա. Զաքարյանը իր 

2 Տե՛ս Չարենց Եղիշե, Երկերի ժողովածու, հատ. 1, 2, Մոսկվա, 1922:
3 Գուրգեն Հայկունի (1889-1966). ծնունդով արևմտահայ (Ալաշկերտի գավառից): Կուսակցական 
գործիչ, ԽՄԿԿ անդամ 1905 թ., գրող, հրապարակախոս, թարգմանիչ: Սովորել է Էջմիածնի Գևորգ յան 
ճեմարանում, Մոսկվայի առևտրական ինստիտուտում, մասնակցել է ընդհատակյա հեղափոխական 
աշխա տանքներին քաղաքացիական կռիվներին: 1918 թ. սկզբին Վ. Լենինի հանձնարարությամբ 
հիմնել է Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունը, որը պետք է աշխատանք տաներ հիմն ա-
կանում արևմտահայ գաղթականության շրջանում: Մասնակցել է Կոմինտերնի հիմնադիր կոնգրեսին: 
Խմբագրել է թերթեր, ունի տպագրված գրական-գեղարվեստական գործեր:
4 Կարեն Միքայելյան (1883-1942). հայ գրող, ծնունդով Ագուլիսից: Սովորել է Թիֆլիսի Ներսիսյան 
դպրոցում, այնուհետև՝ Մոսկվայի և Ենայի (Գերմանիա) համալսարաններում: Մասնակցել է Վ. 
Բրյու սովի խմբագրությամբ լույս տեսած հայ պոեզիայի անթոլոգիայի կազմման աշխատանքներին: 
1917 թ. հետո աշխատել է ՌՍԴԽՀ Ազգությունների ժողկոմատի հայկական գործերի կոմիսարիա-
տում, կատարել է թարգմանություններ:
5 «Քուրա», Մոսկվա, 1923, N 1, էջ 13-14:
6 Չարենց Ե., Երկերի ժողովածու, հատ. 6, Եր., 1967, էջ 397:
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ծանոթագրության մեջ թեական ձևով պարզաբանում է տվել, որ Չարենցի 
երկհատորյակի առթիվ հավանաբար Մոսկվայի հայ գրողների խմբի «բա-
նաձևն» է ուղարկվել Գլավլիտ7: Մինչդեռ, ամենայն հավանականությամբ, 
խոսքը Վ. Տեր-Գրիգորյանի վերը բերված դիմումի մասին է:

Այս դիմումի պատճենը ՌՍԴԽՀ Գլավլիտը կարծիքի համար ուղարկել 
է նաև ՌԿ(բ)Կ Անդրկովկասի երկրային կոմիտե, որն էլ լրացուցիչ պար-
զաբանման նպատակով այն փոխանցել է ՀԿ(բ)Կ կենտկոմին8: Նշենք, որ 
այդ շրջա նում Խորհրդային Հայաստանում գրաքննական գործառույթներն 
ի րա կանացնում էր Լուսժողկոմատի կազմում գործող Քաղաքական լու-
սա վորության գլխավոր վարչությունը, որը գաղափարական տեսակե տից 
ղեկավարվում էր ՀԿ(բ)Կ կենտկոմի ագիտացիոն-պրոպագանդիստական 
բաժնի կողմից: Հենց Քաղլուսգլխվարչության կազմում էլ 1923 թ. հունի-
սին կազմակերպվեց Գրականության, հրատարակչության և խաղա ցանկի 
վերահսկողության վարչությունը (Հայգլավլիտ): Այն փաստացի հանդի-
սա նում էր ՌՍԴԽՀ Գլավլիտի ստորադասը:

Վ. Տեր-Գրիգորյանի դիմումը, ինչպես սպասելի էր, բացասական վե-
րա բերմունքի արժանացավ Խորհրդային Հայաստանի ղեկավարության 
կողմից: Եվ դա պատահական չէր, քանզի ՀԿ(բ)Կ կենտկոմի առաջին 
քար տուղարն Աշոտ Հովհաննիսյանն էր, իսկ ՀՍԽՀ ժողկոմխորհի նա խա-
գահը՝ Սարգիս Լուկաշինը (Սրապիոնյան): 1923 թ. փետրվարի 22-ին տեղի 
ունեցած ՀԿ(բ)Կ կենտկոմի նախագահության նիստում, որի մասնա կից-
ների թվում էին Աշ. Հովհաննիսյանը, լուսժողկոմ Ասքանազ Մռավյանը, Ս. 
Լուկաշինը, Կենտկոմի ագիտպրոպմասի ղեկավար Ալեք սանդր Շահ սու               -
վարյանը և ուրիշներ, քննության առնվեց Չարենցի երկ հատորյակի վե րա-
բերյալ Վ. Տեր-Գրիգորյանի դիմումը: Կենտկոմը կտրուկ անհամաձայ նու-
թյուն արտահայտեց նրանում առաջ քաշված ձևակեր պումն երի առնչու-
թյամբ: Ավելին, որոշվեց դիմումի պատճենն ուղարկել ՌԿ(բ)Կ Մոսկվայի 
կոմիտեի վերահսկիչ հանձնաժողովին՝ առաջարկելով Վ. Տեր-Գրիգոր յա-
նին և նրա դիմումի մեջ նշված կոմունիստներին «նող կալի զրպարտության 
համար պատասխանատվության ենթարկել», ինչ պես նաև գրաքննիչին 
ազատել զբաղեցրած պաշտոնից: Որոշվեց նաև ՌՍԴԽՀ Գլավլիտին 
հայտ    նել, որ Հայկոմկուսի կենտկոմը Վ. Տեր-Գրի գոր յանի դիմումը «հա-
մա րում է անհիմն և ակնհայտ սադրիչ»: Միաժամանակ արձանագրվեց, 
որ «ՀԿԿ անդամ, պոետ ընկ. Ե. Չարենցի բանաստեղծու թյունների ժողո-
վա  ծուն ջարդարարական (погромный)-կղերական-ազգայ նական բնույթ 
չունի»9:

Ավելին, հավանաբար Հայկոմկուսի կենտկոմի գիտությամբ՝ Եղիա Չու -
բարի, Եղիշե Չարենցի և Պարույր Ֆոլյանի ստորագրությամբ «Պրոլե տա-
րա կան գրականություն, թե խուլիգանների «գրական» արշավանք» վեր  -
տա ռությամբ ծավալուն հոդված տպագրվեց «Խորհրդային Հայաս տան» 
պաշ տոնաթերթում: Հոդվածում կոշտ քննադատության էին են թարկ  վում Գ. 
Հայկունու խմբագրությամբ «Մուրճ և մանգաղ» հրատարակ չության կողմից 
7 Նույն տեղում, էջ 714-715:
8 Խորհրդային գրաքննությունը, ինչպես որ կուսակցական-պետական ողջ կառավարման համա-
կարգը, ունեցել է կենտրոնաձիգ կառուցվածք: Կարևոր կուսակցական-պաշտոնական գրու թյուն-
ները Մոսկվայից Հայաստան էին ուղարկվում ՌԿ(բ)Կ-ՀամԿ(բ)Կ Անդրկովկասյան երկրային կոմիտեի 
միջոցով:
9 ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 3, գ. 7, թ. 9 շրջ.:
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1923 թ. մարտին Մոսկվայում տպագրված «Քուրա» ամ սագրի անդրանիկ 
համարը և դրա երգիծական հավելված «Կոկորդիլոս»-ը, նաև պրոլետա-
րա կան գրականության անունից հանդես եկող կեղծ գրա կանագետներ Գ. 
Հայկունին, Արշ. Արշարունին, Վ. Վանդեկը և մյուսները: Հոդվածագիրները 
նշում էին, որ գաղափարախոսական ճակատի «ամե նա թույլ պաշտպանված 
թևը» հանդիսացող գեղարվեստական գրակա նու թյան ասպարեզն «այսպես 
թե այնպես լեգալ է, համարյա թե անցեն զուր», ուստի այդտեղ են խուժել 
զանազան ավանտյուրիստներ և կաս կա ծելի անձիք՝ «ոտնատակ անելով 
մի կողմից «պրոլետարական» կոչեց յալ կուլ տու րայի բողբոջները, մյուս 
կողմից՝ ընդհանրապես մարդկային կուլ տու րան՝ լեզուն, գրական խոսքը, 
արվեստն ու գրականությունը»: Ըստ այդմ՝ հոդվածագիրները վերջում 
առաջարկում էին.

«1. Մաքրել «պրոլետգրողների ասոցիացիան»10 զանազան տիպի խու-
լի գաններից և կարիերիստներից և 

2. Կուսակցական ամենախիստ կոնտրոլի միջոցով փրկել պրոլետ գրող-
 ների ասոցիացիան ամեն տեսակի կասկածելի տարրերի ապաստան լի-
նելուց»11: 

Փաստորեն, խորհրդային իշխանության և Կոմկուսի կողմից հովա նա-
վոր վող Ե. Չարենցը այդ շրջանում կողմ էր արտահայտվում գեղար վես-
տական գրականության բնագավառում Կոմկուսի «ամենախիստ հսկողու-
թյանն» ու գրաքննությանը, նույնն է թե՝ խորհրդային բիրտ պետական-
կու սակցական համակարգի հաստատմանը: Նա դժվար թե այդ ժամանակ 
երևակայեր, որ տարիներ անց ինքը դառնալու է այդ նույն համակարգի 
զոհերից մեկը:

Հարկ ենք համարում առանձնահատուկ նշել, որ Աշ. Հովհաննիսյանի՝ 
ՀԿ(բ)Կ ԿԿ-ի քարտուղար լինելու (1922-1927 թթ.) սկզբնական շրջանում Ե. 
Չարենցը հովանավորվել է ԿԿ-ի և անձամբ նրա քարտուղարի կողմից և 
ընդգրկված է եղել գրական, գիտական և քաղաքական «Նորք» հանդեսի 
խմբագրակազմում: Վավերագիր նյութերը ցույց են տալիս, որ Չարենցի 
1924-1925 թթ. արտասահմանյան գործուղմանը ևս անմիջականորեն օ -
ժան  դակել են Հայկոմկուսի ԿԿ-ն և նրա քարտուղարը: Այսպես՝ վերջինիս 
կող մից 1924 թ. սեպտեմբերին Ամերիկայի բանվորական կուսակցության 
հայկական հատվածին (սեկցիային) ուղղված մի նամակում կարդում ենք. 
«Սիրելի ընկերներ, նամակաբեր ընկ. Ե. Չարենցը մեր կուսակցության 
որոշ  մամբ մեկնում է Եվրոպա և Ամերիկա՝ դիտելու կապիտալիստական 
աշ խարհի կենցաղը և ծանոթանալու բանվորական շարժման հետ, ինչպես 
նաև ծանոթացնելու ամերիկահայ մեր ընկերներին՝ Հայաստանի և ԽՍՀՄ 
գրական շարժումների հետ: Խնդրում եմ ցույց տալ հարկ եղած աջակ-
ցություն»12:

Այսպիսով՝ բերված ընդամենը մեկ-երկու վավերագիր նյութերի քննա-
կան դիտարկումից կարելի է եզրակացնել. 

ա) դեռևս 1920-ական թթ. սկզբներից խորհրդային գրաքննությունը 
խստու թյամբ հետևել է հայ գրողների, մշակույթի գործիչների ստեղծա-
գոր ծությունների գաղափարաքաղաքական բովանդակությանը,

10 Այն գլխավորում էր Ազատ Վշտունին:
11 «Խորհրդային Հայաստան», 25 մարտի 1923 թ., N 61:
12 ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 4, գ. 50, թ. 58:
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բ) երբ 1920-ական թթ. հայ գրական միջավայրում անհաշտ պայքար էր 
ընթանում գրական տարբեր հոսանքների միջև, միջակ և անտաղանդ 
գրողները որպես կանոն հարվածի թիրախ էին դարձնում տաղանդա-
վորներին, առաջին հերթին՝ Ե. Չարենցին,

գ) սակայն 1920-ական թթ. սկզբներին Հայկոմկուսի ԿԿ-ը և նրա քար-
տու ղար Աշ. Հովհաննիսյանը առանձնահատուկ ուշադրություն ու հոգա-
տար վերաբերմունք էին ցուցաբերում Ե. Չարենցի հանդեպ։ Հետագայում՝ 
1930-ական թթ., պրոլետարական-դասակարգային մոտեցմամբ և գաղա-
փա րական անաղարտության պիտակներով գրական-քննա դատական 
հար  ձա կումները վերաճեցին ազգային նկարագիր ունե ցող տաղանդավոր 
գրող ների ու մտավորականների հանդեպ քաղաքական բռնաճնշումների ու 
հաշվեհարդարի:

Ստորև ներկայացվում են Ե. Չարենցին առնչվող վերը նշված երկու 
վավերագրերը, այն է՝ գրաքննիչ Վ. Տեր-Գրիգորյանի մեղադրագիրը և 
այդ առթիվ ՀԿ(բ)Կ կենտկոմի նախագահության որոշումը: Փաստաթղթերի 
բնօրինակները ռուսերեն են, դրանք պահվում են Հայաստանի ազգային 
արխիվի (ՀԱԱ) ՀԿԿ կենտկոմի (թիվ 1) ֆոնդում: Հրապարակման ժա մա-
նակ մեր կողմից կատարված միջամտությունները բերված են ուղղանկյուն 
փակագծերում ([]):

Արարատ Մ. Հակոբյան
Պատմ. գիտ. դոկտոր
Համո Կ. Սուքիասյան

Պատմ. գիտ. թեկնածու

YEGHISHE CHARENTS TARGETED BY SOVIET CENSORSHIP
on the trails of one indictment

Ararat M. Hakobyan
Hamo K. Sukiasyan

Key words - Yeghishe Charents, Glavlit, Moscow, censorship, 
the Communist Party, work, literature.

ЕГИШЕ ЧАРЕНЦ ПОД ПРИЦЕЛОМ СОВЕТСКОЙ ЦЕНЗУРЫ
по следам одного обвинительного акта

Арарат М. Акопян
Амо К. Сукиасян
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ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ
N 1

Մոսկվայի «Մուրճ և մանգաղ» հրատարակչության հայերեն գրա կանու-
թյան գրաքննիչի դիմումը Խորհրդային Ռուսաստանի լուսավորության ժող-
կոմատի Գրականության և հրատարակչական գործերի գլխավոր վարչության 
(Գլավլիտ) ղեկավար Պ. Լեբեդև-Պոլյանսկուն13

1 դեկտեմբերի 1922 թ.
Մոսկվա

Ինձ տեղեկություն է հասել, որ սրանից մի քանի ամիս առաջ Հայաստանի 
Սոցիալիստական Խորհրդային Հանրապետության միջոցներով հրատարակվել է 
Ե. Չարենցի բանաստեղծությունների երկհատորյակը, որը, կոմունիստ իրազեկ 
ըն կերների կարծիքով, կրում է լիակատար ջարդարարական–կղերական–ազգայ-
նա կան բնույթ: Դրա համար խնդրում եմ Ձեր կարգադրությունը՝ ծանոթանալու 
նպա տակով վերոնշյալ գրքից մեկ օրինակ ինձ հատկացնելու համար, որպեսզի 
շտապ կարգով Ձեզ հաղորդեմ մանրամասն տեղեկություններ այդ մասին: Չարեն-
ցի գիրքը դեռևս չի տարածվել:

Գլավլիտի աշխատակից՝ Վ. Տեր-Գրիգորյան

ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 2, գ. 35, թ. 58: Վավերացված պատճեն: Մեքենագիր: Թարգ-
մա նություն ռուսերենից:

N 2
Քաղվածք

ՀԿ(բ)Կ կենտրոնական կոմիտեի Նախագահության նիստի արձանա գրու-
թյունից

22 փետրվարի 1923 թ.
N 62
Երևան

15. ԼՍԵՑԻՆ – [ՌՍԴԽՀ] ԼԺԿ Գլավլիտի հայերեն գրականության գրաքննիչ Վ. 
Տեր-Գրիգորյանի դիմումը:

15. ՈՐՈՇԵՑԻՆ – Սույն դիմումի պատճենն ուղարկել ՌԿԿ Մոսկվայի կոմիտեի 
վերահսկիչ հանձնաժողովին՝ ընկ. Վ. Տեր-Գրիգորյանին և նրա դիմումի մեջ նշված 
կոմունիստներին նողկալի զրպարտության համար պատասխանատվության են-
թար կելու նպատակով՝ խնդրելով ազատել նրան զբաղեցրած պաշտոնից:

Հայտնել ԼԺԿ Գլավլիտին, որ [ՀԿ(բ)Կ] ԿԿ-ն ընկ. Տեր-Գրիգորյանի դիմումը 
համարում է անհիմն և ակնհայտ սադրիչ:

Միաժամանակ արձանագրել, որ ՀԿԿ անդամ, պոետ ընկ. Ե. Չարենցի բա նաս-
տե ղությունների ժողովածուն ջարդարարական–կղերական–ազգայնական բնույթ 
չունի:

ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 3, գ. 7, թ. 9 շրջ.: Վավերացված պատճեն: Մեքենագիր: 
Թարգմանություն ռուսերենից:

13 Փաստաթղթի վրա դրված է ՌՍԴԽՀ ԼԺԿ Գլավլիտի կնիքը: Այն ուղարկվել է ՌԿ(բ)Կ Անդր-
երկրկոմի քարտուղար Գ. Օրջոնիկիձեին:


