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ՀԱՎԵԼՎԱԾ

 Վազ գեն Ա.  Գաբ րիելյ ան
 Բա նաս. գիտ. դոկ տոր

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐԱԳԻՐ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԸ

 Մու շեղ Իշ խա նի ծննդյան 100-ամ յա կի ա ռի թով*

 Բա նա լի բա ռեր - աք սոր, գաղ թօ ջախ, Սփ յուռք, 
տա րա գիր, օ ջախ, կրակ, տուն, ե րազ, սպա սում, ռո-
ման տիզմ, լույս, բա նաս տեղ ծութ յուն, վեպ, խորհր-
դա նիշ, թա տեր գութ յուն։

 
Մուտք

Գ րո ղի դի ման կա րի գծերն ու գույ նե րը ամ բող ջաց նե լու հա մար նրան պի տի 
տես նել իր ապ րած տե ղի ու ժա մա նա կի մեջ, գոր ծի ու նվի րու մի շրջա նա կում, 
ա պա՝ դրան ցով իսկ պայ մա նա վոր ված՝ իր ստեղ ծա գոր ծութ յան թե մա տիկ ու բո-
վան դա կա յին բազ մա զա նութ յան և  ար վես տի հիմն ա կան հատ կա նիշ նե րի մեկ տե-
ղու մով:  Սույն շա րադ րան քը հայ նո րա գույն գրա կա նութ յան նշա նա վոր դեմ քե րից 
մե կի՝ բա նաս տեղծ, ար ձա կա գիր, դրա մա տուրգ, գրա կա նա գետ ու հրա պա րա կա-
գիր  Մու շեղ Իշ խա նի գրա կան դի ման կա րը ներ կա յաց նե լու նպա տակն ու նի, ա ռի-
թը նրա մեկ դար յա հո բելյ անն է: 

1. Կ յան քը, ժա մա նա կը

 Մու շեղ Իշ խա նի գրա կան ժա մա նա կը սկսվում է 1932-ից (տպագր վում է ա ռա-
ջին բա նաս տեղ ծութ յու նը) և  շա րու նակ վում մինչև 1990 թվա կա նը (մահ վան տա-
րին): 1932-ի ետ ևում, սա կայն, կեն սագ րութ յան տաս նութ ծանր տա րի ներ կա յին, 
որ կար ևոր ե ղան նրա՝ որ պես ան հա տի ու գրո ղի ձևա վոր ման գոր ծում: Ու րեմն 
ապ րած ժա մա նա կը՝ 1914-ից, որ  Հա մաշ խար հա յին ա ռա ջին պա տե րազ մի ա ռա-
ջին տա րին էր և 1915-ի նա խա դու ռը, մինչև 1990 թ., ապ րած տե ղը՝  Թուր քիան, 
ա պա աք սո րի ճա նա պարհ նե րը, գաղ թա վայ րե րը՝ 

* Հոդ վածն ըն դուն վել է տպագ րութ յան 9.12.2014։
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 Բուր սա,  Պո լիս,  Դա մաս կոս,  Բեյ րութ, հա յի «տե սա կը»՝ սփյուռ քա հայ: Այս բա-
ռերն ար դեն ինք նին ցայ տուն հու շումն եր են՝ պա տե րազմ-աք սոր-գաղ թօ ջախ-
սփյուռ քա հայ, հաս կա նա լու հա մար ա տաղ ձը, էութ յու նը, ո գին  Մու շեղ Իշ խա նի 
ստեղ ծա գոր ծութ յան՝ բա նաս տեղ ծութ յուն թե ար ձակ, դրա մա թե հրա պա րա կա-
խո սութ յուն: 

Օս ման յան կայս րութ յան Ան կա րա յի նա հան գի  Սիվ րի հի սար հա յա շատ գյու-
ղա քա ղա քը, ուր ծնվեց  Մու շեղ Ս րա պիո նի  Ճեն տե րեճ յա նը, Արևմտ յան 
 Հա յաս տա նում չէր, սա կայն ե րիտ թուր քե րի՝ հա յե րի տե ղա հա նութ յան, աք սո րի ու 
ջար դե րի ո րո շու մը, որ գոր ծադր վեց 1915 թվա կա նից սկսած, տա րած վում էր 
կայս րութ յան ողջ տա րած քի հա յութ յան վրա: Եվ աք սո րի ճա նա պար հը բռնեց 
նաև  Ճեն տե րեճ յան ըն տա նի քը:  Մու շե ղը «հա զիւ մէկ տա րե կան ծծկեր մա նուկ 
էր»:  Դեր- Զոր նրանց ըն տա նի քը չհա սավ, բայց գաղ թա կա յան նե րում հանգր վա-
նե լու օ րե րին, 1915-ից մինչև 1919, ար դեն հաս կա ցող մա նուկ, նա ապ րեց սար սա-
փը, որ տես նում էր մե ծե րի դեմ քին, պահ ված քի մեջ ու խոս քե րում, երբ ի րենց՝ 
ե րե խա նե րին, սաս տում էին՝ նկու ղից դուրս չգալ, ձայ նե րը չբարձ րաց նել, չե թե-
նե րը կգան, թուրք չաու շը կլսի:  Բայց միև նույնն էր, նրանք գա լիս էին, տա նում 
հորն ու հո րեղ բո րը, ո րոնք ե րե կո յան վե րա դառ նում էին «ջար դո ւած ոս կոր նե-
րով»: «Ա կանջ ներս և  հո գիս լե ցուն են հայ կա կան կո տո րած նե րու սար սա փե լի 
պատ կեր նե րով,- հե տա գա յում պատ մում էր Իշ խա նը,-թուրք չաուշ ներ, թուրք չէ-
թէ ներ՝ ձեռ քեր նին խա րա զան ու դա շոյն… հայ ըն տա նիք ներ, հայ կա րա ւան ներ՝ 
ա րիւ նով ու ար ցուն քով բեռ նա ւոր… Այս բո լո րը տե սած չեմ, սա կայն այն քան լսած 
եմ, որ ման կու թեանս ա ռա ջին տա րի նե րուն՝ հայ կա կան ցե ղաս պա նու թեան մղձա-
ւան ջը ա ւե լի ի րա կան է, ա ւե լի տի րա կան… »1: Ա պա՝ «ըն կեր չեմ ու նե ցած, խա ղին 
ու խա ղա լի քին ինչ ըլ լա լը չեմ գի տեր…», «օ րե րով փա կո ւած ենք խո նաւ նկուղ նե-
րու խա ւա րին մէջ, նօ թի և  ծա րաւ, փա խած ենք թա ղէ թաղ և  ծա կէ ծակ»2: 

 Զի նա դա դա րից հե տո թույ լատ րում են վե րա դառ նալ տուն:  Հայ րը ճա նա պար-
հին մա հա նում է սրտի տագ նա պից:  Հայ րութ յուն է ա նում հո րեղ բայ րը, որ ե րե խա 
չու նե նա լով՝ որ դեգ րել էր նրան, հայ րութ յուն է ա նում նաև քրոջն ու եղ բո րը: 
 Հո րեղ բոր կի նը խեն թի պես սի րում էր ի րեն, սո վո րեց րել էին՝ նրան մայ րիկ էր 
ան վա նում, իս կա կան մո րը՝ «հա ճի մա մա»:  Վե րա դառ նում են տուն, իսկ երկ հար-
կա նի ըն դար ձակ, գոր գա պատ տու նը մի թուրք զին վո րա կան բժիշկ ար դեն յու-
րաց րել էր: Աք սոր ված մի ու րիշ հա յի դա տարկ տուն են մտնում: «Այն քա՛ն հա յու 
տու ներ կան լքված, դա տարկ և  ան տէր…», «Ինչ պէ՞ս պի տի ապ րինք այս գե րեզ-
մա նո ցին մէջ»,- տրտնջում է շվա րած մայ րը:

 Շատ ժա մա նակ չան ցած՝ սկսվում են նոր հա լա ծանք ներ քրիս տոն յա նե րի 
նկատ մամբ՝ հույն-թուր քա կան պա տե րազ մի ա ռի թով:  Հո րեղ բո րը տա նում են, և 
 նա այլևս չի վե րա դառ նում: Կր կին լքում են ծննդա վայ րը. հու նա կան բա նա կի 
բեռ նա տար նե րով հաս նում են  Բուր սա քա ղաք…  Բուր սա յից  Պո լիս փա խուս տի 
ճա նա պար հին կորց նում են մեծ մայ րի կին… փոք րիկ քույրն ան զոր է այլևս քայ լել, 
ին քը հի վանդ է… ի վեր ջո գաղ թա կան նե րի հա մար նա խա տես ված մի նավ նրանց 
հասց նում է  Պո լիս, գաղ թա կա յան:  Հե տո փա խուստ  Պոլ սից, երբ լու րեր են հաս-
նում, թե գա լու է  Քե մա լը, «ու թուր քե րը ցնծութ յան մէջ սկսած են կրկին ակ ռա նե-
րը դուրս հա նել ի րենց փո րին մէ ջէն»3:

Ըն տա նի քը՝ եր կու մայր և  ե րեք ե րե խա, հանգր վա նում է  Դա մաս կո սում: Աք-

1 Մուշեղ Իշխան, Մնաս բարով մանկութիւն (յուշագրական վէպ), Պէյրութ, 1974, էջ 11:
2 Նույն տեղում: 
3 Նույն տեղում, էջ 127:
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սո րի, փա խուս տի վտան գը այլևս չկար, ու թեև կար ապ րուս տի հոգ սը, բայց 
 Մու շե ղի հա մար ա վարտ վող «ման կու թեան վեր ջին լա ւա գոյն տա րի նե րը» ե ղան 
 Դա մաս կո սում ան ցած տա րի նե րը: 

1928 թ. նա ա վար տում է  Դա մաս կո սի  Հա յոց Ազ գա յին վար ժա րա նը և  ար հեստ 
սո վո րե լու չհա ջող ված փոր ձե րից հե տո մեկ նում  Կիպ րոս, դառ նում  Մել քոն յան 
կրթա կան հաս տա տութ յան սան:  Մել քոն յան վար ժա րա նում նա սո վո րում է եր կու 
տա րի: 1930 թ. ամ ռա նը՝ ար ձա կուր դին, վե րա դառ նա լով  Բեյ րութ, ո րո շում է 
կրթութ յու նը շա րու նա կել նո րա բաց  Հայ ճե մա րա նում*, որ հիմն ել էին Լ ևոն  Շանթն 
ու  Նի կոլ Աղ բալյ ա նը: 1935-ին ա վար տում է, և  ան մի ջա պես, որ պես լա վա գույն 
շրջա նա վար տի, նրան ու սուց չա կան աշ խա տանք են վստա հում նույն ճե մա րա-
նում: 1938-ին բարձ րա գույն կրթութ յուն ստա նա լու ե րա զը նրան հասց նում է Եվ-
րո պա՝ Բր յու սե լի հա մալ սա րան, ուր եր կու տա րի ՀՅ  Դաշ նակ ցութ յան ֆի նան սա-
վոր մամբ սո վո րում է ման կա վար ժութ յան և գ րա կա նութ յան մաս նաճ յու ղում, միև-
նույն ժա մա նակ մաս նակ ցում հա մալ սա րա նում  Նի կո ղա յոս Ա դոն ցի հիմն ադ րած 
հա յա գի տա կան ամ բիո նի դա սըն թաց նե րին:  Սա կայն 1940-ին, Եվ րո պան ար դեն 
կրակ նե րով ճա րա կած պա տե րազ մի պատ ճա ռով, նա վե րա դառ նում է  Բեյ րութ և 
 շա րու նա կում ու սուց չա կան աշ խա տան քը հա րա զատ օ ջա խում՝  Հայ ճե մա րա նում, 
ուր աշ խա տում է եր կար տա րի ներ, տաս նամ յակ ներ, ա ռանց ընդ մի ջու մի, մինչև 
կյան քի վեր ջին ա մի սը՝ դա սա վան դե լով հա յոց լե զու և գ րա կա նութ յուն, ման կա-
վար ժութ յուն և  հո գե բա նութ յուն: «Իմ աշ խարհս ե ղած է միշտ դպրոց ու դաս, 
գիրք ու գրա կա նու թիւն»4,- հաս տա տում է Իշ խա նը:  Մու շեղ Իշ խա նը մա հա ցավ 
1990 թ. հու նի սի 12-ին:

Իր աշ խար հը՝ «դպրոց ու դաս, գիրք ու գրա կա նու թիւն», ան շուշտ, նաև ի՛ր 
ստեղ ծած գրա կա նութ յունն էր:

«Սկ սած եմ գրել 16-17 տա րե կա նիս: Ա ռա ջին բա նաս տեղ ծու թիւնս տպո ւած է 
1932-ին « Հայ րե նիք» ամ սագ րին մէջ,- կար դում ենք ինք նա կեն սագ րա կա նի մեջ: 
-Այդ թո ւա կա նէն ի վեր ու սուց չա կան պաշ տո նին հետ միաս նա բար հա վա տա րիմ 
եմ մնա ցած գրո ղի կո չու միս՝ քա նի մը տա րին ան գամ մը հրա տա րա կե լով բա-
նաս տեղ ծու թեան կամ ար ձակ գոր ծե րու նո ւի րո ւած հա տոր ներ»5:

«Ան կէ ետքն ալ հրա պա րա կագ րա կան յօ դո ւած նե րով ար տա յայ տո ւած եմ 
նոյն թեր թե րուն մէջ («Ազ դակ», ո րի խմբա գիրն էր 1941-1951 թթ., « Նա յի րի», «Ա-
կօս», « Բա գին» և  այլն - Վ.Գ.) գրա կան, կրթա կան և  ազ գա յին հար ցե րու մա սին»6։ 
 Հե տա գա տա րի նե րին՝ մի ամ բողջ շարք թա տեր գութ յուն ներ մա մու լում և  ա ռան-
ձին հա տո րով, ար ձա կի և  բա նաս տեղ ծութ յան նոր գրքեր: Ա պա՝ «Ար դի հայ գրա-
կա նու թիւն» ե րեք հա տոր դա սագր քեր ճե մա րա նի վե րին ե րեք դա սա րան նե րի 
հա մար: 

 2.  Բա նաս տեղ ծը

 Բա նաս տեղծ դառ նա լու ձգտու մը թերևս ծնվել է դեռ 14 տա րե կա նում. 
« Հա յե րէն շա րադ րու թեան ա ռա ջին մրցա նա կը ես խլած եմ նա խակր թա րա նի 

4*Բեյրութի ներկայիս Նշան Փալանճյան ճեմարանը։
 Հայկազեան Գօլեճ, Հայագիտական ուսմանց Կեդրոն, Յարգանքի հանդիսութիւն՝ նուիրուած 
Մուշեղ Իշխանի ծննդեան 70-ամեակին, Պէյրութ, 1985, էջ 3:
5 Նույն տեղում:
6 Նույն տեղում:
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վեր ջին դա սա րա նին»7: 1928-ին, երբ գնում է  Մել քոն յան վար ժա րա նում սո վո րե-
լու, այն տեղ դա սա վան դող  Հա կոբ Օ շա կա նի «ա նու նին հմայքն էր» ի րեն «հոն 
քշո ղը»: Եվ երբ նոր ըն դուն վող ա շա կերտ նե րը ի րար հարց նում են, թե ինչ են 
ե րա զում դառ նալ և  հար ցը  Մու շե ղին են ուղ ղում, «կ’ու զեմ ան վա րան պա տաս-
խա նել, թէ ճամ բայ ե լած եմ բա նաս տեղծ ըլ լա լու հա մար, բայց կը քա շո ւիմ ը սե-
լու»8:

 Բայց բա նաս տեղ ծա կան լուրջ փոր ձե րը սկսվում են  Հայ ճե մա րա նում սո վո րե-
լու ա ռա ջին տա րի նե րից (ինչ պես ինքն է վկա յում՝ 16-17 տա րե կա նից), իսկ 
 Ճե մա րա նը ա վար տե լիս նա ար դեն հրա տա րա կութ յան է պատ րաս տում եր կու 
գիրք: Ա ռա ջի նը « Տու նե րու երգն» էր, որ լույս տե սավ 1936 թվա կա նին:  Մու շեղ Իշ-
խա նի ա ռա ջին տպա գիր գոր ծը բա նաս տեղ ծութ յուն էր (1932-ին), ա ռա ջին գիր քը՝ 
բա նաս տեղ ծութ յուն նե րի շարք-ժո ղո վա ծու և  վեր ջին գոր ծե րը ե ղան բա նաս տեղ-
ծութ յուն ներ՝ գրված մինչև մահ վա նը նա խոր դող օ րե րը և  վեր ջին գիր քը, որ 
պատ րաս տում էր հրա տա րա կութ յան, հղկե լով այն մինչև իր կյան քի վեր ջին ժա-
մը, «Ի րիկ նա լոյս ռում բե րու տակ» ժո ղո վա ծուն էր, որ լույս տե սավ, ցա վոք, հետ-
մա հու՝ 1991-ին:  Բա նաս տեղ ծութ յամբ սկսվեց ու բա նաս տեղ ծութ յամբ ա վարտ վեց 
մի կյանք, ո րի ըն թաց քում ծնվե ցին բա նաս տեղ ծա կան ևս  յոթ գրքեր. «Կ րա կը» 
(1938), « Հա յաս տան» (1946), « Կեանք ու ե րազ» (1949), «Ող ջոյն քեզ, կեանք» (1958), 
«Ոս կի ա շուն» (1963), « Տա ռա պանք» (1968), «Ա րև ա մար» (1968):

 Հետ ևութ յուն. գնա հա տենք Իշ խա նի վե պերն ու վի պակ նե րը, թա տեր-
գութ յուն ներն ու գրա կան-վեր լու ծա կան է ջե րը, սա կայն ա սենք՝  Մու շեղ Իշ-
խա նը ա մե նից ա ռաջ բա նաս տեղծ է, սփյուռ քա հայ բա նաս տեղ ծութ յան 
սկզբնա վո րող նե րից ու եր ևե լի նե րից մե կը: 

 Հետ ևե լով նրա ստեղ ծա գոր ծա կան տևա կան ըն թաց քին, բա նաս տեղ ծա կան 
ի նը գրքե րի բո վան դա կա յին ան ցումն ե րին՝ ըն թեր ցո ղի աչ քի ա ռաջ կեն դա նա-
նում է մի տրո փուն կյան քի պատ կեր, որ ոչ միայն բա նաս տեղ ծինն է, այլև զանգ-
վա ծի նը, որ կոչ վում է սփյուռ քա հա յութ յուն:  Դա ապ րող, ա սել է՝ եր բեն հու սա-
հատ, եր բեմն՝ ե րա զող, եր բեմն՝ խան դա վառ վող, եր բեմն՝ պայ քա րող և  մի՛շտ 
հա վա տա ցող զանգ վա ծի ընդ հան րա կան պատ մութ յունն է, որ ոչ թե պատմ-
վում է, այլ վե րապր վում որ պես բա նաս տեղ ծա կան խոսք ու պատ կեր: 

Սփ յուռ քա հայ բա նաս տեղ ծութ յան սկզբնա վո րումն ու զար գա ցու մը կապ վում 
է ոչ թե արևմ տա հայ վե րապ րող բա նաս տեղծ նե րի, այլ 1920-ա կան թվա կան նե րի 
վեր ջե րին և 1930-ա կան նե րին աս պա րեզ ի ջած նոր, ե րի տա սարդ բա նաս տեղծ նե-
րի ան վան հետ:  Մեր ձա վոր Ար ևել քի գաղ թօ ջախ նե րում ա ռա ջին բա նաս տեղ ծա-
կան գրքե րը հրա պա րակ ե կան 1930-ա կան թվա կան նե րին ( Վա հե- Վահ յան, 
 Մու շեղ Իշ խան, Անդ րա նիկ  Ծա ռուկյ ան,  Ժագ  Հա կոբ յան): Ե րի տա սարդ բա նաս-
տեղծ նե րի այս սե րուն դը հա վա տա րիմ ժա ռան գորդն էր արևմ տա հայ բա նաս-
տեղ ծութ յան ա վանդ նե րի և  հատ կա պես  Վա հան  Թե քե յա նի, որ շա րու նա կում էր 
ապ րել ու ստեղ ծա գոր ծել ե րի տա սարդ նե րի կող քին՝ իր հա րուստ կեն սա փոր ձով 
ու բա նաս տեղ ծա կան վաս տա կով դառ նա լով նրանց հա մար ու սու ցիչ:  Հենց 
 Մու շեղ Իշ խա նի խոս տո վա նութ յամբ՝ ի րենց սե րուն դը իր հո գե կան կազ մա վո րու-
մը ստա ցավ մեծ մա սամբ  Թե քե յա նի քերթ ված նե րի ազ դե ցութ յան տակ:  Թե քե յա նի 
« Սեր›› ժո ղո վա ծուն, որ լույս տե սավ 1933-ին, սփյուռ քա հայ կյան քի ա ռա ջին տաս-
նամ յա կի (1923-1933) գե ղար վես տա կան պատ կերն էր, ա ռա վել ընդգր կուն, խո-
հուն ու ընդ հան րա կան, ա ռա վել հա սուն բա նաս տեղ ծա կան ժո ղո վա ծուն, Սփ յուռ-

7 Մ. Իշխան, Իմ ուսուցիչներս, Պէյրութ, 1984, էջ 11:
8 Նույն տեղում։
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քի տագ նապ նե րի ձայնն էր՝ բա նաս տեղ ծի հո գում ար ձա գանք գտած: Եվ բնա կան 
էր, որ ե րի տա սարդ  Մու շեղ Իշ խա նը իր ա ռա ջին՝ « Տու նե րու եր գը›› ժո ղո վա ծո ւի 
ձե ռա գիր տետ րա կը, որ պատ րաս տում էր տպագ րութ յան, պա տեհ ա ռի թով 
հանձ նում է նախ  Թե քե յա նի դա տին, իսկ երբ նրա հա վա նութ յանն է ար ժա նա-
նում, սի րով լսում է նրա դի տո ղութ յուն նե րը, միա սին քննար կում խո րագ րի մի 
քա նի տար բե րակ ներ (« Տուն, քաղցր իմ տուն››, « Տու նե րու շքերթ››, «Տ ներ գու թիւն››, 
« Տու նե րու հա մեր գը››): Ո րո շում են ընտ րել վեր ջին տար բե րա կը:  Բայց տպագ-
րութ յան ժա մա նակ՝ վեր ջին պա հին, Իշ խանն ընտ րում է կրկին « Տու նե րու եր գը››, 
քա նի որ «գո յու թիւն ու նէր ար դէն հա մա նուն նա խըն թաց մը՝ « Հա ցին եր գը›› ››9:

« Տու նե րու եր գը›› ժո ղո վա ծուն, որ հա վա քա ծու չէ, այլ ի րա պես բա նաս տեղ-
ծա կան մի կուռ շարք՝ ստեղծ ված  Տեր յա նի,  Սիա ման թո յի,  Վա րու ժա նի ու  Չա րեն ցի 
շար քե րի ա վանդ նե րով, բա ցա ռա պես տա նը նվիր ված բա նաս տեղ ծութ յուն նե րի 
շարք-գիրք է: 1933-1936 թթ. գրված բա նաս տեղ ծութ յուն նե րից Իշ խա նը ընտ րել էր 
միայն տա նը նվիր ված նե րը, մնաց յալ նե րը՝ 1936-1938 թթ. գրված նե րի հետ թե մա-
տիկ այլ շրջա նա կով, որ զուտ անձ նա կան ապ րումն եր են, նա հա վա քեց «Կ րա կը›› 
խո րագ րի ներ քո, որ լույս տե սավ 1938-ին: 

 Բա նաս տեղծն իր գրե թե բո լոր ժո ղո վա ծու նե րը կազ մել է շա րա յին սկզբուն-
քով, ան գամ փոքր-ինչ շեղ վե լու դեպ քում կենտ րո նա ցել է գլխա վոր գա ղա փա րի 
ու զգա ցու մի շուրջ՝ ընտ րե լով բնո րոշ, ինչ-որ տեղ խորհր դան շա յին խո րա գիր, որ 
դար ձել է գրքի կենտ րո նա կան գա ղա փա րի ու զգաց ման, բուն էութ յան ընդ հան-
րա ցում, որ այ լա զան հո գե վի ճակ նե րը կա պում է ի րար՝ ամ բող ջաց նե լով ու ա ռա-
վել տպա վո րա կան դարձ նե լով այն:

Այս պես՝ « Տու նե րու եր գը›› գրքում այդ խորհր դա նի շը, ի մաս տա կի րը  Տունն է՝ 
տար բեր վայ րե րում ու «կեր պե րով››. ման կութ յան օ րե րի տու նը, օ տար քա ղա քի 
տնե րը, նո րօր յա հայ րե նի քում կա ռուց վե լի քը, խրճիթ ու ա պա րանք, նոր ու հին, 
խեղճ, դու ռը փակ, նաև շքեղ… Եվ դրանք բո լո րը խո հեր ու զգա ցումն եր են ծնում՝ 
կորց րած ման կութ յան, հա րա զատ օ ջա խի, խլված հայ րե նի վայ րե րի, տա րագ-
րութ յան, օ տար քա ղա քում մո լոր ված հա յի մա սին, որ ինքն է (« Հա յու Որ դին ե՛ս 
միայն կը թա փա ռիմ հոս ան տուն››):  Նա ին քը, որ օ տար քա ղա քի պո ղո տա նե րի 
բարձ րա հար կե րի առջև կանգ նած՝ խոր հում է ու րիշ տնե րի մա սին՝ մոտ ու հե ռա-
վոր վայ րե րի, նրանց տե սիլ նե րից իսկ տրո փում է բա նաս տեղ ծի սիր տը, ծա վալ-
վում գո րո վա գին սե րը հայ րե նի տնա կի ու հայ րե նի քում բարձ րա ցող շքեղ շեն քե-
րի նկատ մամբ։ Ծն վում է հիմն ա րար խոհն ու խոր հուր դը, որ հնչում է որ պես «հայ 
մա մի կին ա ղօթք» (նվի րում է ի րե նից շատ հե ռու գտնվող իր մայ րի կին), և  այդ 
ա ղոթք-ցան կութ յունն է՝

 
Ալ կը բա ւէ,  Տէ՛ր Աս տո ւած, մեր տունն ու տեղ դար ձուր մեզ,
Թշ նա միս իսկ մեզ նման ու րի շի դուռ չձգես:
Ու նաև՝
Ծ նող մա նուկն առ ջի հեղ տես նէ տնակն հայ րա կան
Եվ ծե րու նին իր տան մեջ փա կէ աչ քերն յա ւի տեան10:

Ան սահ ման է նրա հրճվան քը հայ րե նա կան հո ղի վրա բարձ րա ցող շեն քե րի 
տե սիլ նե րից, ու վե րապ րում է այն որ պես «կա ռուց ման տօն, նո րահ րաշ յա րու-

9 Տե՛ս Մուշեղ Իշխան, Իմ ուսուցիչները, Պէյրութ, 1984, էջ 204:
10 Մուշեղ Իշխան, Երկեր, Եր., «Նայիրի» հրատ., 1990, էջ 22: Այս հատորից քաղված մյուս 

մեջբերումների էջերը կնշվեն տեղում:
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թիւն» ու կա ռու ցող բան վոր նե րին՝ նրանց գոր ծը պան ծաց նող իր խոսքն է հղում 
(« Հա յաս տա նի բա նո ւոր նե րուն»)՝ ցա վագ նո րեն ափ սո սա լով, որ ին քը մաս նա կից 
չէ («չզար կի մուրճ մը դեռ,/  Քար մը քա րին չդրի») ու մնա ցել է «այս պէս օ տար, 
այս պէս ան մասն ու հե ռուն»:

 Տա րա գիր բա նաս տեղ ծի իր դե րը կար ծես թե մնում է սփյուռ քա հա յութ յան ու-
ծաց ման դեմ պայ քա րի ա ռա քե լութ յու նը՝ նրան հայ րե նի տան գա ղա փա րով ու 
սի րով գոտ ևո րե լու, բա ցար ձա կա նաց նե լով  Տան  Սե րը, հաս տա տե լով, թե « Փուճ է 
ա մեն սէր» և « Միայն դու՛ն կեան քիս դէմ կը մնաս գե րի վեր, Ո՛վ տան սէր, մե՛ծ 
հրայրք, ճշմա րիտ և  ա նանց» (էջ 47):

Եվ հայ րե նի տնից հե ռու տա րա գիր հա յութ յա նը նա մի ու րիշ  Տուն էլ է մատ-
նա ցույց ա նում՝  Հա յոց լե զուն, ո րի մեջ հա յը կա րող է պատս պար վել.

 
 Հայ լե զուն տունն է հա յուն աշ խար հիս չորս ծա գե րուն,
Ուր կը մտնէ ա մէն հայ իբ րև տան տէր հա րա զատ,
 Կը ստա նայ սէր ու սնունդ, սրտի հպարտ ցնծու թիւն
Եւ բո րեա նէն ու բու քէն հոն կը մնայ միշտ ա զատ (26):

 Լե զուն՝ որ պես տուն (խո րի մաստ հա մե մա տութ յու նը միայն ի րենն է), լա վա-
գույն և  ա ռա ջին պայ մանն է Սփ յուռ քի (և  ոչ միայն) հա յութ յան ինք նութ յան պահ-
պան ման, ժո ղովր դի հա րատ ևութ յան, և  այդ  Տան պահ պան ման, նո րոգ ման ու 
ջեր մաց ման գոր ծին ջեր մե ռան դո րեն նվիր վեց ին քը՝ որ պես ու սու ցիչ հա յոց լեզ վի 
ու գրա կա նութ յան, աշ խա տան քա յին գոր ծու նեութ յան բո լոր տա րի նե րին ու նաև 
իր գրա կա նութ յամբ՝ նույն քան տա րի ներ: Այդ տան «տան տերն» էր ին քը ու պա-
հա պա նը և մ տա հոգ էր նրա ճա կա տագ րի հա մար: Եվ բնավ մե ծամ տութ յուն 
չպետք է տես նել այն մտքի մեջ, որ «վեր ջին տե սակ ցու թեան ժա մա նակ» հայտ-
նում է մտե րիմ ըն կե րո ջը՝  Վա հե- Վահ յա նին. « Մեր սե րուն դին վեր ջին մնա ցոր-
դաց նե րուն ալ ան ցու մէն ետք, Ս փիւռ քի մէջ ո՛վ պի տի տէր կանգ նի մեր մե ծաս-
քան չին»11:

« Տու նե րու եր գը» սի րով ըն դուն վեց ու գնա հատ վեց (Ա.  Չո պան յան, Վ. 
 Թե քե յան, Գ. Մ խի թար յան, Վ.  Վահ յան), ո րով հետև այն այ լա զան տնե րի սոս կա-
կան պատ կեր ու նկա րագ րութ յուն չէր, այն ոչ թե տնե րի մա սին էր, այլ նրանց 
եր գը, ա վե լին՝ հա մեր գը (ինչ պես վեր նագր ված է շար քի ա ռա ջին բա նաս տեղ-
ծութ յու նը), երգ, որ նշա նա կում է զգա ցու մի, սի րո, կա րո տի, ե րա զի, տագ նա պի ու 
հա վա տի սրտա բուխ դրսևո րում, ինչ պես  Վա րու ժա նի « Հա ցին եր գը», որ հա ցի 
մա սին ու նրա ստեղծ ման պատ մութ յու նը չէ, այլ եր գը՝ որ պես ա րար ման գե ղեց-
կութ յան նկատ մամբ հո գե բուխ ար տա հայ տութ յուն:

 Բա նաս տեղ ծութ յան՝ որ պես ար վես տի ա ռա վել էա կան հատ կա նիշ նե րից մեկն 
էլ հենց սա է՝ թե մա յի, մտքի, ա սե լի քի զգա յա կան վե րապ րումն ու դրսևո րու մը, որ 
որ պես զգա ցում է փո խանց վում ըն թեր ցո ղի ոչ միայն սրտին, այլև մտա ծու մին: 
 Հատ կա նիշ, որ բնո րոշ էր Իշ խա նի բո լոր գրքե րին:

 Հայտ նի է, որ սփյուռ քա հայ բա նաս տեղ ծութ յան (և  ընդ հան րա պես գրա կա-
նութ յան) հիմն ա թե ման մշտա պես ե ղել է Սփ յուռ քի գո յատև ման, սփյուռ քա հա-
յութ յան ճա կա տագ րի խնդի րը, ու ծաց ման ի րո ղութ յան նկատ մամբ տագ նա պը, 
դի մագ րա վու մը, փնտրտու քը ել քի մի ջոց նե րի՝ գե ղար վես տա կան խոս քի մի ջո ցով 
լից քա վո րե լու հա մար ու ծաց ման ճամ փան բռնած հայ հո գի նե րին: Այդ պի սին էր 
նաև  Մու շեղ Իշ խա նի պոե զիան, որ սկսվեց « Տու նե րու եր գով»: « Տու նը»՝ որ պես 

11 Վահէ-Վահեան, Բերքահաւաք, Գ. հատոր, Պէյրութ, 1993, էջ 95:
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ազ գութ յան պահ պան ման խորհր դա նիշ, իր «հա մալ րումն երն» ու նե ցավ այլ 
խորհր դա նի շե րով, որ դրվե ցին հա ջորդ գրքե րի հիմ քում ու հնչե ցին նաև որ պես 
խո րա գիր: 

«Կ րա կը» ժո ղո վա ծո ւի խո րա գի րը հո գու կրակն է, որ պայ ման է հու սալք ված 
հո գի նե րի՝ կյանք վե րա դար ձի: Կ րա կը խորհր դա նիշ է հու սալք ված հայ րե նա զուր-
կի հա մար, որ պես ջեր մաց նող մի ջոց օ տար սառ նութ յան մեջ, թերևս լու սա վո րող 
ջահ վե րա դար ձի ճա նա պար հի հա մար, հենց տան՝ որ պես օ ջա խի խորհր դա նիշ: 
Ան շուշտ, ժո ղո վա ծուն նաև ե րի տա սարդ բա նաս տեղ ծի զուտ անձ նա կան կյան քի, 
ան մի ջա կան հու զումն ե րի, ապ րումն ե րի ծնունդ էր, ա ռա վե լա պես թախ ծոտ, նաև 
հու սալք ված հո գու տրա մադ րութ յուն նե րով, եր գեր, որ ծնվում են ինչ պես ապ րիլ-
յան անձր ևի, սևազ գեստ հայ մա միկ նե րի, «ա նարև ու ա նե րազ» օ րե րի, հայ րե նա-
բաղ ձութ յան մա սին խո հե րից, այն պես էլ սի րո կորս տի հետ ևան քով «ա նար շա-
լոյս գի շեր նե րի»: Այդ եր գե րի մա սին մի գաղտ նիք է բա ցում  Վա հե- Վահ յա նը՝ 
գրե լով, թե այդ «յու զումն ե րը, տե սիլք նե րը, ե րազ նե րը, թռիչք նե րը, ան կումն ե րը» 
«բե րումն երն էին իր անդ րա նիկ սէ րին». «ծլած, բայց չծաղ կած այդ սէ րին յու շը կը 
վե րա ծո ւի «Կ րակ»-ի, երբ կը թա ռա մի այն խոր շա կա հար»: Ա պա ա վե լաց նում է, 
թե «բա րե բախ տա բար կրա կը չե ղաւ սպա ռիչ բո ցա վա ռում, որ մոխ րաց նէր 
կեանքն ու ստեղ ծա գործ կո րո վը բա նաս տեղ ծին, նա կրցաւ նո րո գել իր ու ժե րը 
նոր թռիչ քով»12: Ի րոք, այդ կրա կը ան գամ հու սալ քու մի դժվար ժա մե րին, երբ 
թվում է, թե այլևս ան հա ղորդ է շրջա պա տին, նրան լույս ու ջեր մութ յուն է տա լիս, 
ի րեն հանձ նե լու «կեան քի դափ ու թմբու կին» (« Կեն դա նի մա հա ցում»), կյան քին 
հրա ժեշտ տա լու ո րոշ ման պա հին իսկ նա պան ծաց նում է կյան քը՝ « Նո ւագն ա հա՛ 
լու սա հոս՝/  Սի րոյ ան հուն ջու րե րուն, / Ա հա՛ կեան քի տօ՛նն է հոս, / Աս տո ւա ծա ցում 
և  գա րուն…»(էջ 85):

Որ պես հա յա պահ պա նութ յան մի նոր պայ ման՝  Տան և Կ րա կի խորհր դա նի շե-
րից հե տո Իշ խա նը հա վե լում է «ե րա զի» պայ մա նը «կյանք և  ե րազ» հա կադ րա-
միաս նութ յան մեջ, իր հա ջորդ ժո ղո վա ծո ւում, ուր ամ փոփ ված են 1939-1941 թթ. 
գրված բա նաս տեղ ծութ յուն ներ, բայց գիր քը լույս տե սավ միայն 1949 թ.: 

 Պա տե րազ մի տա րի նե րը այլ մտո րումն ե րի ու սևե ռումն ե րի ժա մա նակ ներն 
էին նաև սփյուռ քա հայ բա նաս տեղծ նե րի հա մար: Սփ յուռ քա հա յութ յան խնդի րը 
ա սես երկ րորդ վում էր, տագ նա պեց նող էր դառ նում նաև  Հա յաս տա նի՛ խնդի րը. 
պա տե րազ մի ա ռա ջին տա րի նե րին ֆա շիս տա կան զո րա բա նակ նե րը մխրճվել էին 
խորհր դա յին երկ րի խոր քե րը, և  Միութ յան մաս կազ մող  Հա յաս տա նի սահ մա նին 
կանգ նած էր թուր քա կան բա նա կը:  Հե տո՝ պա տե րազ մի ա վար տին, երբ ֆա շիստ-
նե րը ետ շպրտվե ցին, և  թուր քա կան բա նակն էլ ետ քաշ վեց, հույ սե րի և  խան դա-
վա ռութ յան ա ռիթ ներ ե ղան, տա րած վող լու րեր, թե խորհր դա յին բա նա կը  Թուր-
քիա է մտնե լու, այ սինքն՝ Արևմտ յան  Հա յաս տան, և  լու րե րը ի րա կան հիմ քեր ու-
նեին: «Կ յանք ու ե րազ» ժո ղո վա ծուն պի տի մի պահ մեկ կողմ դներ. Իշ խա նի 
սևե ռումն ե րի խոր քում  Հա յաս տանն էր, նրա անց յա լը, ներ կան, ա պա գան, և 1945 
թ. ծնունդ ա ռավ « Հա յաս տան» քնա րա կան ըն դար ձակ պոե մը, որ ա ռան ձին 
գրքով լույս տե սավ 1946 թ.:  Պոե մը ձոն է, մե նա խո սութ յուն, խոս տո վա նութ յուն՝ 
ուղղ ված  Հա յաս տա նին:  Հա կա սա կա նութ յու նը, որ մի պահ կա րող է թվալ ըն թեր-
ցո ղին (նաև քննա դա տին), թե բա նաս տեղ ծի տես լա պատ կե րում, ո րին դի մում է 
նա, ի րա կա՞ն  Հա յաս տանն է, թե «շրջուն ո գի», անց յա լի՞ հայ րե նիքն է, թե՞ ներ կա-
յի նը՝ նոր հառ նող, պատ մութ յու՞ն է, թե՞ ներ կա, մա սամբ պայ մա նա վոր ված էր 
սփյուռ քա հա յութ յան մի մա սի հա կա սա կան վե րա բեր մուն քով ներ կա  Հա յաս տա-

12 Նույն տեղում, էջ 97:
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նի նկատ մամբ, սա կայն ի րա պես Իշ խա նի  Հա յաս տա նը տա րո ղու նակ է ու ընդ-
հան րա կան, խորհր դա նիշ է այն, որ ամ բող ջա նում է որ պես հայ րե նիք, այն, որ 
ու նե ցել ենք հե ռա վոր ժա մա նակ նե րում, այն, որ կորց րել ենք ու պահ պա նել որ-
պես Ո գի, այն, որ ե ղել է մեր ե րազ նե րում, այն, որ կա, որ պես հող ու տա րածք՝ 
ա ռանց իր տի րոջ, և  այն, ուր հո ղը իր տի րոջն է, ա սել է՝ ներ կա  Հա յաս տա նը, 
ո րին մեկ տաս նամ յակ ա ռաջ Իշ խա նի պաշ տե լի ու սու ցի չը՝  Վա հան  Թե քե յա նը, 
սրտա բուխ ու հա վա տա վոր բա նաս տեղ ծութ յուն ներ էր ձո նել՝ հաս տա տե լով, թե 
«Եր կի րը հո՛ն իր զա վա կինն է այ լևս…» (« Ներ կայ  Հա յաս տա նին» շար քը):  Հա յաս-
տա նը բա նաս տեղ ծի տես լա պատ կեր նե րում բազ մա դեմ է՝ մերթ մշու շի մեջ, մերթ 
լույ սի, մերթ հե ռու, մերթ մո տիկ, ու երբ ցրվում է մշու շը, պայ ծա ռա նում է նրա 
դեմ քը, դառ նում է ներ կա ու ի րա կան, ապ րող ու կա ռուց վող եր կիր՝ ներ կա  Հա-
յաս տա նը, ո րին պոե մի վեր ջըն թեր տո ղե րում հե ղի նա կը ան վա նում է «միակ հե-
քիաթն ի րա կան», «մո խիր նե րէն յառ նող իմ նո՛ր  Հա յաս տան», «ներշն չու մի ան հու-
նօ րեն խոր եր կինք» և «իր հո ղին նո ւա ճու մով եր ջա նիկ/  Սե րուն դի վառ ա պա-
գան» (էջ 114):  Շեշտ ված է «նո րը», որ հա մա րում է ի րե նը, դրա նով իսկ կա մուրջ 
գցե լով, ա վե լի ճիշտ՝ միաս նաց նե լով «ծա ռէն ին կած գոս տերև» ան հայ րե նիք, 
ա նար մատ սփյուռքն ու «ծի րա նի ծառ հաս տար մատ» (112)  Հա յաս տա նը: Այդ միայն 
իր մա սին չէ, որ խոս տո վա նում է բա նաս տեղ ծը՝

  Կար ծես վա ղու՛ց կը շնչենք մենք միա սին,
  Կար ծես գաղ թած է հո գի՛ս…
  Քու ե րա զով կը բա նամ աչքս լոյ սին,
  Քու ե րա զով ես կը փա կեմ զայն կրկին… (էջ 111)

 Հա յաս տա նին ուղղ ված այս ձո ներգ-խոս տո վա նութ յան մեջ կեր պա վոր վում է 
ոչ միայն  Հա յաս տա նը, այլև բա նաս տեղ ծը:  Բազ մա դեմ է  Հա յաս տա նը և  ամ բող-
ջա կան՝ անց յա լով ու ներ կա յով, և  ամ բող ջա կան է կեր պա րը հայ րե նա կա րոտ բա-
նաս տեղ ծի, որ ընդ հան րա ցումն է հայ րե նա սեր ու հայ րե նա բաղձ իր սերն դի: 
 Ծա վա լուն պոե մը՝ տպա վո րիչ պատ կեր նե րով, ա սես մի շնչով աս ված խոսք է, 
ան կաշ կանդ, ռիթ միկ, հան գա վոր, ա ռանց բա նաս տեղ ծա կան տան սահ ման նե րի 
տո ղե րի սահ մա նա փակ ման: 

1949-ին լույս տե սած « Կեանք ու ե րազ» ժո ղո վա ծուն, ինչ պես ա սա ցինք, 1939-
1941 թթ. սփյուռք յան կյան քի ար ձա գանք էր, սա կայն ու շա ցած չէր նաև տաս նամ-
յա կի վեր ջում: Ե րա զը՝ որ պես կար ևոր պայ ման Սփ յուռ քի գո յատև ման, որ ոչ 
միայն հա կադր վում, այլև, ա ռա վել, զու գադր վում էր, շաղ կապ վե լով դառ նում մեկ 
ի րո ղութ յուն՝ «կեանք ու ե րազ»:  Ժո ղո վա ծո ւի հա մար հե ղի նա կը որ պես բնա բան 
ընտ րել էր « Կեանքն իր ե րազ մը ե ղաւ, ինչ պէս ե րազն ի րեն կեանք» տո ղը, որ 
նույն գրքում զե տեղ ված « Կեանքն իր ե րազ մը ե ղաւ» չորս սո նետ նե րից կազմ ված 
բա նաս տեղ ծութ յան ա ռա ջին տողն էր: Կ յան քի ու ե րա զի հա կադ րութ յա՞ն, թե՞ 
միաս նութ յան խնդի րը Իշ խա նից ա ռաջ դար ձել էր  Վա հան  Թե քե յա նի մտո րու մի 
նյութ՝ «Ապ րի՞լ թէ ոչ ե րա զել, չը լու ծե ցինք հար ցը դեռ/  Վա յել քը ու՞ր փնտը ռել, 
ե րա զին մէջ թէ կեան քին»:  Փոր ձել է եր կուսն էլ, սա կայն՝ «եր կու քէն ալ սպա ռա՛ծ 
ետ դար ձանք»: Ո րով հետև «ե րա զին վէր քե րուն կեան քը չե ղաւ բա լա սան,/ Եւ յոգ-
նու թեան ալ կեան քին չե ղաւ ե րազն ա պաս տան,/  Չա ռինք ե րազ մը կեան քէն ու 
ե րա զէն չա ռինք կեանք»13:

Ե րա զը խաբ կանք է, կյան քը՝ ի րա կան, բայց հոգ նութ յուն, ու մար դը չգի տե 

13 Վ. Թեքէեան, Գաղտնի պարտէզ, Պէյրութ, Երևան, 2003, էջ 222:
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վա յել քը որ տեղ փնտրել, որ տեղ գտնել ա պաս տան՝ փախ չե լով մե կից, ու այս 
փնտրու մը հա րատև է, մարդ կա յին հո գու ան բա ժան էութ յուն:

 Մու շեղ Իշ խա նի հա մար հար ցը՝ ո րի՞ն ա պա վի նել, ան լու ծե լի չէ, չի բա ժա նում 
«ի րար մէ ճշմար տու թիւն ու պատ րանք», ա վե լին՝ գտնում է, թե հենց ե րազն է 
մղում՝ տես նե լու կյան քի, բնութ յան գե ղեց կութ յուն նե րը, սի րե լու կյան քը, մղում 
ա րար ման:  Հոգ սա շատ կյան քի դժվա րութ յուն նե րը հաղ թա հա րե լու հա մար հենց 
ե րազն է խթա նիչ ու ժը, ե րա զա զուրկ հո գի նե րը զուրկ են թռիչք նե րից, թույլ են ու 
ան զոր: Ա վե լին՝ բա նաս տեղ ծը կար ևո րում է ե րա զի դե րը՝ հա մա րե լով պար տա-
դիր պայ ման մեր կյան քի ճա նա պար հին, ո րով հետև՝

  Հո գին ա նե րազ՝
 Աս տու ծոյ լու սեղ
  Տա ճա րին մէջ տեղ՝
 Իւ ղաս պառ կան թեղ:

  Հո գին ա նե րազ՝
  Կորս ւած հին բոյն
 Ուր ոչ մէկ թռչուն
  Կը բե րէ գա րուն:

  Հո գին ա նե րազ՝
  Հո վե րուն դի մաց
  Կայ մա բեկ նա ւէն
 Առ կախ ա ռա գաստ:
 
  Հո գին ա նե րազ՝
 Լ քա ւեր ու գորշ
  Բեր դի մը ճակ տին՝
  Մոռց ւած դրօշ...14 (« Հո գին ա նե րազ»)

Ե րա զի, ե րա զող հո գի նե րի մա սին մտո րումն ե րը տար բեր նրբե րանգ նե րով 
ծա վալ վում են գրքի ու րիշ շատ բա նաս տեղ ծութ յուն նե րում (« Խեն դը», «Ե րա զին», 
« Գի նո վը», «Ե րա զի ճամ բան», « Քա նի որ վառ ես, ե րազ», «Ես եմ ե րա զը կեն դա-
նի» և  այլն): 

Ե րազն ու ե րա զե լը բնո րոշ հատ կա նիշ են, ան շուշտ, բո լո րի հա մար, բայց 
սփյուռ քա հա յութ յան հա մար սփյուռ քա հայ գրող նե րը կար ծես թե այն հա մա րում 
են ա վե լի բնո րոշ: Ե րա զը նրանց կա պում է կորց րած ծննդա վայ րի հու շե րին, ան-
մո ռաց է պա հում վե րա դար ձի հույ սը, պատ վար է դառ նում ու ծաց ման դեմ: 
« Կեանք ու ե րազ» հա րա բե րութ յու նը հենց այդ դի տանկյ ու նից էր տես նում 
 Հա մաս տե ղը իր մի շարք պատմ վածք նե րում, նաև « Հա յաս տա նի լեռ նե րու սրնգա-
հա րը» ե րաժշ տա կան դրա մա յում: Դ րա մա յի ըն ծա յա կա նում կար դում ենք. « Նո ւէր 
Ա մե րի կա հա յու թեան, որ ծե րա ցաւ աչ քե րուն մէջ կա րօ տը երկ րին, որ ապ րե ցաւ, 
ե րա զեց ու ե րա զով դար ձուց իր կեանքն ի րա կան»:  Տա րի ներ անց (1957-ին) Իշ-
խա նի նոր գրքի խո րագ րում « Կեանք ու ե րա զից» մնաց միայն կյան քը: Ա վե լին՝ 
այն կար ևոր վեց հա տուկ վե րա բեր մուն քով՝ «Ող ջո՛յն քեզ, կեանք» ար տա հայ-
տութ յամբ, որ պայ մա նա վոր ված էր այդ տա րի նե րին  Մեր ձա վոր Ար ևել քի գաղ թօ-
ջախ նե րում հայ կյան քի աշ խու ժաց մամբ, ա պա՝ կյան քի դժվա րութ յուն նե րին, ու-

14 Մուշեղ Իշխան, Երկեր, էջ 135:
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ծաց ման տագ նապ նե րին դի մագ րա վե լու նոր հա յաց քով, այն է՝ փա ռա բա նել 
բնութ յու նը, մար դուն, նրան տրված կյան քը, ինչ պես կա:  Գիր քը ող ջույ նի յոթ բա-
նաս տեղ ծութ յուն նե րով ամ բող ջա ցած քնա րա կան շարք-պոեմ է: Ող ջու նո ղը, որ 
ին քը՝ « Հա յաս տա նի տա րա գիր բա նաս տեղծն» է, ոչ միայն իր ազ գա կից նե րին, 
այլև «հա նուր մար դոց և  աշ խար հին» իր սիրտն է բա ժա նում «ող ջոյ նի մէջ եղ բայ-
րա կան»: Այս շար քը ազ գա յին ցա վից «հա նուր մար դոց» ցա վին բա նաս տեղ ծի 
ան ցու մի սկիզբ էր, որ պի տի ամ բող ջա նար « Տա ռա պանք» ժո ղո վա ծո ւի մեջ: «Աշ-
խար հի ցա վով» տա ռա պող հո գու ապ րումն ե րի, մոր մո քի ու բո ղո քի, ի խո րոց 
սրտի աս ված խոս քեր են այս շար քի բա նաս տեղ ծութ յուն նե րը.

  Սիրտս կ’ա րիւ նի աշ խար հի ցա ւով,
 Որ քա՛ն տա ռա պանք, Աս տո ւա՛ծ իմ, չորս դիս...
  Կեան քի դաշ տե րէն փչած ա մէն հով
  Հա ռաչ ու կսկիծ կը զար նէ դէմ քիս (էջ 187):

Ա մե նուր «ան մեղ զո հեր», «ո ճիր ներ», «սու րի ու սո վի» ա վար դար ձած լույ սի 
պէս պայ ծառ մա նուկ ներ, «ա նար դար վճիռ ներ, «կեան քեր թև ա բեկ և շղ թա յա-
կիր» և  ճի չը բա նաս տեղ ծի՝ 

 - Աշ խար հի ցա վով հի վա՛նդ է հո գիս...

 Ժո ղո վա ծո ւի բա նաս տեղ ծութ յուն նե րը մարդ կա յին տա ռա պան քի տար բեր 
դրվագ ներ են, ող բեր գա կան ճա կա տագ րե րի հու զիչ պատ մութ յուն ներ. աք սո րի 
ճամ փա նե րին «սու րով կամ սո վա հար» ըն կած, բո լոր սի րե լի նե րի մա հը տե սած, 
վեր ջին զա վա կին կորց րած խե լա գար կի նը, որ իր զա վա կին է փնտրում (« Մայր եմ 
խե լա գար»), որ դու գե րեզ մա նին ոչ թե ողբ, այլ օ րոր ա սող սգա վոր մի մայր («Օ-
րօր»), լքված, մե նակ մնա ցած մի մա միկ, որ սպա սում է մահ վան ու ա ղո թում հեռ-
վում գտնվող իր զա վա կի եր ջան կութ յան հա մար (« Մա մի կը»), լու սա բա ցին գնդա-
կա հար վող քսան հին գամ յա «ա րև ի պէս պայ ծառ» մի ե րի տա սարդ («Այդ սէգ 
տղան»), հա րա զատ նե րից հե ռու՝ օ տար քա ղա քում մա հա մերձ մի պան դուխտ 
(«Ա լև որ պան դուխտ»)…, և  ու րիշ պատ մութ յուն ներ ու «պատ մո ղի»՝ բա նաս տեղ ծի 
ցա վա գին սե րը նրանց նկատ մամբ: Ու այդ բո լոր «նրանց» մեջ մեկն է միայն, որ 
ար յու նով իր հա րա զատն է՝ իր մայ րը, որ մա հա ցել է ի րե նից շատ հե ռու15: 
 Կա րո տա բաղձ որ դու մոր մոքն է այս բա նաս տեղ ծութ յու նը (« Դուն միա ցար մեր 
հո ղին»), բայց և  ինք նամխ ի թա րան քի կռվա նով, որ մայ րը մա հա ցել է հայ րե նի-
քում, հանգր վան է գտել հայ րե նի հո ղում.

  Մա՛յր իմ՝ ա րև ու հե ռա նու՛շ լուսն կայ,
  Դար ձար նշխար ու միա ցար մեր հո ղին,
 Եւ հողն ա նուշ հայ րե նի քին հնա մեայ
  Քիչ մ’ա ւե լի ա նուշ ցաւ… (էջ 227):

Ինչ պես նաև՝ «Եւ հո ղը սուրբ լու սապ սակ պա պե րուս/  Քիչ մ’ա ւե լի սրբա ցաւ». 
«Եւ սիրտն ան հուն  Հա յաս տա նի մայր հո ղին /  Քիչ մ’ա ւե լի մայ րա ցաւ», « Քեզ մով 
հի մա աշ խարհն հա յոց անն ման/  Քիչ մ’ա ւե լի հա յա ցաւ…»:

 Բա նաս տեղ ծի ցա վը ծնվում է նաև «մարդ-ա րա րա ծի» վայ րե նի բնազդ նե րի 
(«կը մոր թենք պզտիկ ու մեծ անխ նայ»), չա րութ յան ու շա հա մո լութ յան («կը կո-

15 Մուշեղ Իշխանի մայրը իր երկու փոքրիկների հետ գնացել էր Հունաստան՝ եղբոր մոտ, ապա 
նրա ընտանիքի հետ միասին ներգաղթել Հայաստան: Մուշեղը մնացել էր Բեյրութում:



XI

Վ
էմ

   
հա

մա
հա

յկ
ա

կա
ն 

հա
նդ

ես
Զ
 (
Ժ
Բ
) 
տ

ա
րի

, 
թ
իվ

 4
 (
48

) 
հո

կտ
եմ

բե
ր-

դ
եկ

տ
եմ

բե
ր,

 2
01

4

ղոպ տենք մենք ի րար», «կ’ա ւե րենք գիւղ ու քա ղաք»), թա լա նի, խա բեութ յան, 
կեղ ծի քի պատ ճա ռով: Այս ա մե նը ծնում է նաև խո հեր «տա րօ րի նակ, տա րօ րի նակ 
մարդ ա րա րա ծի» ա ռեղծ վա ծի մա սին (« Տա պա նա գիր», « Նոյնն է ճամ բան», 
« Գի տէի» և  այլն), «ցա վի ու դա ւի» նկատ մամբ ան տար բեր, նաև ա նի մաստ կյան-
քով ապ րող նե րի՝ կյան քից «բա ցա կայ» մարդ կանց մա սին (« Սար սա փե լին»).

 
  Սար սա փե լին մա հը չէ,
  Դեռ մա հէն ալ գէ շը կայ,
 Երբ մարդ ողջ է, կը շնչէ,
  Բայց կեան քին մէջ՝ բա ցա կայ (էջ 220):

Այս գիր քը ըն թեր ցո ղին ա կա մա դարձ նում է այս կյան քի «ներ կան», քա նի որ 
նա մտո վի մտնում է տա ռա պող նե րի աշ խար հը և «այս աշ խար հի փո թոր կոտ ցա-
ւի» ձայ նին մշտա պես ունկն դիր՝ «աշ խար հի ցա ւով հի ւանդ» բա նաս տեղ ծի՛ հո-
գեաշ խար հը:

 Բայց աշ խար հի ցա վով տա ռա պող բա նաս տեղ ծը չէր կա րող մո ռա նալ իր՝ 
տա րա գիր հա յի ցա վը, տա րա գիր ազ գա կից նե րի օ տա րա ցու մը, երկ րից եր կիր 
ար տա գաղ թը, հայ րե նա կա րոտ հո գի նե րին: « Տա ռա պանք››-ից ա ռաջ և  ըն թաց-
քում ու հե տո ծնունդ էին առ նում նաև բա նաս տեղ ծութ յուն ներ, որ ազ գա յին ցա վի 
դրսևո րումն եր էին:  Հա յաս տա նը եր բեք չտե սած, բայց իր տե սիլ նե րում պատ կե-
րաց րած ու նրա նով հպար տա ցած (« Հա յաս տան›› պոե մը) տա րա գիր հայ բա նաս-
տեղ ծը խո րունկ մի ցավ ու նի՝ կա րո տախ տը: Անց նում են սպա սու մի ձիգ տա րի-
նե րը, իսկ ին քը…

 
 Ես շա ռա ւիղ հայ կա զեանց, հա յու ժպիտ, հա յու լաց,
  Մա սեաց որ դի հա րա զատ՝ ես  Մա սի սը չը տե սայ.
 Իր կա րօ տով տո չո րուն և  իր կան չով ար բե ցած՝
 Ես  Մա սի սը չը տե սայ… (էջ 180):

 Մա սի սը, որ խորհր դա նիշն է իր հայ րե նի քի: Ա սել է՝ տո չո րուն կա րո տը առ 
հայ րե նիք, ո րի դռնե րը դեռ փակ էին դաշ նակ ցա կան բա նաս տեղ ծի հա մար: 
 Հո գե կան այս ծանր դրա ման ող բեր գա կան շեշտ է ստա նում բա նաս տեղ ծութ յան 
ա վար տի տո ղե րում.

 
 Ի՞նչ պէս աչ քերս փա կեմ, երբ որ, ո՛վ մահ, զիս կան չես,
 Ես  Մա սի սը չտե սայ…
Ազ գա յին ցա վի, տա րա գիր հա յութ յան ճա կա տագ րի շուրջ տագ նա պա լի մտո-

րումն ե րը 70-ա կան թթ. տեղ են գտնում Իշ խա նի ա ռա վե լա պես ար ձակ ու դրա-
մա տի կա կան եր կե րում, սա կայն բա նաս տեղ ծութ յու նը կեն սաձև է նրա հա մար, 
ան գամ կյան քի վեր ջին տա րի նե րին: 1986-ին լույս աշ խարհ ե կավ «Ա րև մար›› ժո-
ղո վա ծուն, որ թվում է, թե մայ րա մու տի եր գը պի տի լի ներ, սա կայն 1990-ին նա 
գրե թե ա վար տեց ևս  մի ժո ղո վա ծու («Ի րիկ նա լոյս ռում բե րու տակ››), որ լույս տե-
սավ 1991-ին՝ հետ մա հու:

 Վեր ջին այս գրքե րում բա նաս տեղ ծի մտաս ևե ռու մը ա ռա վե լա պես սփյուռ քա-
հա յութ յան ու ծաց ման հար ցերն են, լի բա նան յան պա տե րազ մի պատ ճա ռած 
ա վեր նե րը,  Մեր ձա վոր Ար ևել քի շեն գաղ թօ ջախ նե րի քայ քա յու մը, ար տա գաղ թի, 
հա յութ յան երկ րեր կիր սփռու մի ի րո ղութ յուն նե րը. «Երկ րի ե րե սին գնա ու գնա, 
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Սփ յուռ քը վկայ/  Հայ կայ ու չկայ…›› (« Հա յը››), « Մոռ ցած եր դիք ու եր կիր՝ Ա նոնք 
կեր թա՛ն ու կեր թա՛ն›› («Կ ’եր թան ու կ’եր թան››):  Տագ նա պած հարց է տա լիս՝ «Կ ’եր-
թայ այս պէս դռնէ դուռ/  Բայց մին չև ե՞րբ, մին չև ու՞ր…», (« Մին չև ու՞ր»): Ու զում է 
կանգ նեց նել տա րագ րութ յու նը. «Այս պէս մո լոր վազ նէ վազ, հայ րե նա կից, ու՞ր 
կ’եր թաս…» («Ու՞ր կ’եր թաս»): Եվ բա ժան-բա ժան ե ղած ըն տա նիք նե րի, կոր ծան-
ված օ ջախ նե րի պատ կեր ներ է բե րում ու մշտա պես տագ նա պում է հատ կա պես 
լեզ վի ճա կա տագ րի հա մար:  Դեռ 1950-ա կա նին գրած « Քու լե զուդ» բա նաս տեղ-
ծութ յան մեջ իր փոք րի կին, որ խո սում էր միայն հա յե րեն՝ «հպարտ և  եր կիւ ղով 
սրբա զան», խոր հուրդ էր տա լիս՝ «խօ սէ՛ ան վերջ մեր լե զուն», ե թե ան գամ այն-
պես լի նի, որ նրա շուր ջը ոչ ոք չխո սի այդ լեզ վով: Իսկ ա հա 1989-ին հե ռա վոր 
Ա մե րի կա յում ծնված իր թոռ նի կին տես նե լու հույ սը կորց րած պա պի կը գի տե, որ 
նա իր տա ղե րը չի կար դա լու, ու միայն ե րա զում է՝ «բայց կա րե նար խօ սիլ գո նէ/ 
 Տաք բա ռե րով հա յոց լե զո ւի»:

 Իշ խա նը խոր հուրդ ներ էլ ու նի տա րա գիր հա յութ յա նը.
 
  Հո ղին վրայ ու րի շին
  Տու նը որ դուն շի նե ցիր,
  Քար է միայն, հող ու կիր:

Ու նաև՝ ու րի շի հո ղի վրա տնկած ծա ռը « Չի տար կեան քի հո վա նին», վա ռած 
լույ սը՝ «Ց նորք է լոկ ոս կե ծիր», սե րը՝ « Չի տաք ցը ներ քու հո գին» և  վեր ջա պես՝

 
 Եւ  Հո ղին մէջ ու րի շին
  Քու ոս կոր ներդ ան տէր
  Ցուր տէն յա ւէտ կը մսին… ( էջ 244)

 Խոր հուրդ նե րից մեկն էլ դի մագ րա վումն է ու ծաց ման վտան գին և  վե րա դար ձի 
հա վա տը՝

 Ե թէ եր թի այս ճամ բուն մէջ հե ռա կայ
  Դուն հա վա տաս քու դար ձին,
Եր թը դար ձի հրա շա լիք կը դառ նայ
 Եւ կը ծաղ կի հին այ գին (էջ 250):
 Հա վա տին զու գա հեռ է կամ քը՝
 
 Ե թէ կա մե նաս, ե թէ հա ւա տաս,
  Գա լի քը լոյս է,
 Եւ մինչև ան գամ մա հը վա ղա հաս
  Յա րու թեան յոյս է (էջ 252):

Եվ հա վա տը ա վե լի լայն ընդ հան րա ցու մով, որ պես ար գա սա վոր կյան քի նա-
խա պայ ման, պատ նեշ հու սալ քութ յան դեմ, ո րով հետև՝ «Ե թե սկսար հա ւա տալ 
մա հո ւան,/  Մե ռած ես ար դէն,/  Կեան քը կը դառ նայ ցամ քած ա ւա զան/ Իր պա րու-
նա կէն»16: Իշ խա նը մտա հոգ էր Սփ յուռ քի ճա կա տագ րով, բայց  Հա յաս տա նում 
80-ա կան նե րի վեր ջին 2-3 տա րի նե րին «մեր հայ րե նի քին մէջ տե ղի ու նե ցած ե ղե-
րա կան ափ սո սա լի ի րա դար ձու թիւն նե րը», նույն պես խո րա պես հու զում են նրան: 
« Հայ հո ղին ու ժո ղո վուր դին ճա կա տագ րով տագ նա պող ա մէն գի տա կից հա յու 

16 Մ. Իշխան, Իրիկնալոյս ռումբերու տակ, Պէյրութ, 1991, էջ 27:
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նման  Մու շեղ Իշ խան բա նաս տեղծն ալ ու նե ցաւ խո րունկ վրդո վու մի պա հեր, 
ա ռանց սա կայն մատ նո ւե լու թև ա թափ յու սալ քու թեան»17, նաև հա վա տա լով լավ 
օ րե րի գալստ յան: Իշ խա նի վեր ջին գրքում տեղ գտած եր կու բա նաս տեղ ծութ յուն 
այդ տրա մադ րութ յուն նե րի ծնունդ են:  Մե կը ձոն ված է մեր Ե ռա գույն դրո շին, 
մյու սը՝ Ար ցա խի լեռ նե րին: 

 Բա նաս տեղ ծը «տա րի նե րով ե րա զել» է, որ իր «ման կու թեան մե ծա խոր հուրդ 
ե ռա գոյ նը» ծա ծան վի հայ րե նի երկն քի տակ, բայց եր կար տա րի ներ «շղթայ են 
զար կել թև ե րուն, իսկ ա հա՝

 
 Այ սօր, սա կայն, ո՛վ հայ դրօշ, դուն դար ձեալ
 Կը ծա ծա նիս  Հա յաս տա նի հո ղին վրայ,
Եվ  Հայ կա զեան հե րոս ո գին յա րու ցեալ
  Քու գոյ նե րուդ պաշ տա մուն քով կը ցնծայ…

«Ար ցա խի լեռ ներ» բա նաս տեղ ծութ յու նը գրվել է 1989 թ. նո յեմ բե րին:

 Դար ձեալ Ա ւա րայր ու  Սար դա րա պատ,
 Իմ ժո ղո վուր դը ոտ քի է նո րէն,
  Մա հու և  կե նաց նո րոգ գո յա մարտ
 Ար ցա խի լե րանց սէգ կա տար նե րէն…

Կր կին պի տի ար յուն թափ վի, որ «հայ դառ նայ կրկին/  Դա րե րէն ե կած մեր 
սուրբ հայ րե նին»: Եվ կռվի ե լած դյու ցա զուն տղա նե րի, «ֆէ տա յի նե րու յա րու ցեալ 
բա նա կի» հաղ թա նա կին ին քը չի կաս կա ծում ու ան գամ ե թե չտես նի, միև նույնն է՝ 
«ա զա տու թեան լոյ սը ան խա փան» է.

  Հա յոց պատ մու թեան իբ րև  Նոր ա րև
  Կը ծա գի դար ձեալ կա րօ տով  Հայ կեան
 Ար ցա խի ան յաղթ լեռ նե րուն վե րև…18

«Արև մա րի» ու նաև վեր ջին բա նաս տեղ ծութ յուն նե րի լա վա գույն բնու թա գի րը 
թերևս հե ղի նա կինն է. «Իմ երգս երգ չէ, այլ ճիչ մը ցա ւի/ Որ միշտ կ’ա րիւ նի/ 
 Կուրծ քիս տակ թա քուն,» / «Իմ սէրս սէր չէ, այլ այ րող կա րօտ,/ Վշ տա լի ա ղօթք/ 
 Վասն մո լո րուն/ Եւ խոր շա կա հար իմ զա ւակ նե րուն..» («Իմ երգս», էջ 243): 

 Սե րը՝ մարդ կանց նկատ մամբ «այ րող կա րօտ», եր գը՝ «ցա ւի ճիչ». այս պի սին 
է Իշ խա նը իր բո լոր գրքե րում՝ « Տու նե րու եր գից» մինչև «Ի րիկ նա լոյս…»:  Ցա վի 
ճի չը, սա կայն, հո գու խոր քում է, բարձ րա գոչ չէ, ո րով հետև նա քնա րեր գու է՝ 
էութ յամբ մեղմ, խո նարհ ու բա րի:  Վեր ջին գրքի մի բա նաս տեղ ծութ յան մեջ («Ե թէ 
հարց նեն», էջ 87) իր պոե զիան ու ի րեն բնու թագ րող պա տաս խան ներ ու նի հե ղի-
նա կը: Ե թե հարց նեն իր մա հից հե տո, թե ի՞նչ ա րեց ին քը, երբ ապ րում էր, պա-
տաս խա նում է՝ «ը սէք թէ հո գին ը րաւ վառ կան թեղ,/ Որ լոյս տայ մար դոց դե ռա-
տի ու ծեր», ե թե հարց նեն, թե աշ խար հի ան թիվ գան ձե րից ի՞նչ ո րո նեց, «ը սեք՝ 
դար ձաւ բա նաս տեղծ և ա մե նու րեք ո րո նեց բա րին», ին չո՞վ գի նով ցավ, «կրեց բա-
զում վիշտ ու ցաւ և  գի նով մնաց ե րա զով ան ծիր», ու՞մ և  ին չի՞ն ե ղավ սրտա կից, 
«ը սէք թէ սի րեց սի րով ան սահ ման,/ Ինչ որ գե ղե ցիկ ու սուրբ էր ան բիծ»19:

17 Վահէ-Վահեան, Բերքահաւաք, Գ. հատոր, Պէյրութ,1993, էջ 97:
18 Մ. Իշխան, Իրիկնալոյս ռումբերու տակ, Պէյրութ, 1991, էջ 10:
19 Նույն տեղում, էջ 87։
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 Մու շեղ Իշ խա նի բա նաս տեղ ծա կան ձայ նը շի կա ցումն եր չու նի՝ ո՛չ զայ-
րույթ, ո՛չ ցնծութ յուն, ո՛չ հրա պա րա կա խո սա կան կիրք, ո՛չ կոչ: Այն հնչում է 
որ պես խոհ, հարց, տրտունջ, բո ղոք, ու րա խութ յուն, գո հու նա կութ յուն: Կ յան-
քի ան մի ջա կան ար ձա գանքն է՝ պարզ, պատ մո ղա կան, հան դար տա հոս: Եվ 
քա նի որ տե սա ծը հա ճախ ծանր, ճնշիչ պատ կեր ներ են, խռով ված հո գի ներ, 
նրա խո հը դառ նում է տխուր, վե րա բեր մուն քը՝ եր բեմն նույ նիսկ հո ռե տե սա-
կան:  Բայց քա նի որ հո գու խոր քում նա լա վա տես է, բա րու և  գե ղե ցի կի հե-
տա մուտ, գտնում է մի պատ կեր, մի միտք, խոս քի մի ե րանգ, որ մեղ մում է 
մռայ լը այդ հո ռե տե սութ յան: 

 Գի նով ցավ նա ե րա զով, «կեանքն իր ե րազ մը ե ղաւ ու ե րա զը ի րեն կեանք»: 
Ե րա զող հո գին իր տե սած կյան քի հետ պի տի հաշ տեց ներ իր ե րա զը, հաշ տեց ներ 
ռո ման տիկ խառն ված քը կյան քի ռեա լա կա նի հետ, հետ ևա բար իր ձայ նի ել ևէ ջը 
պի տի մեղմ վեր: Իշ խա նի բա նաս տեղ ծա կան ձայ նը ան մի ջա կան է, ինչ պես ան մի-
ջա կան է ի րա կա նութ յան իր ըն կա լու մը, որ նախ զգա յա կան է, ա պա նոր միայն՝ 
խո հեր ծնող:

Իր խո հը հստակ է՝ ա ռանց բար դա ցումն ե րի, հետ ևա բար հստակ է նաև նրա 
մտա ծու մը որ պես գրա վոր խոսք, բա նաս տեղ ծա կան տան ա մեն տե սա կի կա-
ռույց նե րում:  Հետ ևա բար այդ խոս քը «հա ղոր դա կան» է, ինչ պես սրտա բաց զրույց, 
ստեղ ծում է ջերմ ու մտեր միկ մթնո լորտ հե ղի նա կի ու ըն թեր ցո ղի միջև: Ն րա լե-
զուն պատ կե րա վոր, բայց պարզ է, նա խու սա փում է վե րամ բարձ ո ճե րից, պո ռո-
տա խո սութ յու նից, չի ձգտում գույ նե րի ճո խաց ման ու ցու ցա մոլ բա ռե րի:  Հայ դա-
սա կան բա նաս տեղ ծութ յան ու հատ կա պես թե քե յա նա կան դպրո ցի ժա ռան գորդն 
է՝ հե ռու օ տա րա մուտ ձևե րի ըն դօ րի նա կու մից: Ք նա րեր գու է, ուս տի քնա րա կա-
նութ յու նը, մե ղե դայ նութ յու նը նրա խոս քը դարձ նում են հնչեղ ու տպա վո րա կան: 
 Լե զուն պարզ է, զուտ գրա կան ո ճե րից խու սա փող, արևմ տա հա յե րե նի ու ար ևե-
լա հա յե րե նի հե տաքր քիր զու գոր դումն ե րով, մի հան գա մանք, ո րի շնոր հիվ նրա 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը դյու րըն կա լե լի են նաև ար ևե լա հայ ըն թեր ցո ղի հա մար: 

 3. Վի պա գի րը

 Բա նաս տեղ ծութ յա նը զու գա հեռ՝  Մու շեղ Իշ խա նը 1950-ա կան թվա կան նե րից 
լույս է ըն ծա յում նաև ար ձակ ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներ՝ վե պեր ու վի պակ ներ, հու-
շագ րութ յուն ներ, թա տեր գութ յուն ներ: Կ յան քը ա ռա ջադ րում էր հար ցադ րումն եր, 
ո րոնց պա տաս խա նե լու հա մար բա նաս տեղ ծութ յան հնա րա վո րութ յուն նե րը 
թերևս չէին բա վա րա րում նրան: Անհ րա ժեշտ էր դառ նում կյան քը ոչ միայն վե-
րապ րել որ պես բա նաս տեղ ծա կան հու զապ րում, այլև պատ կե րել որ պես կեն դա-
նի ի րա կա նութ յուն՝ իր ըն թաց քի մեջ: Ան ցած տա րի նե րի իր կյան քի դժվար ու 
դա ժան օ րե րի տպա վո րութ յուն նե րը, դեպ քերն ու դեմ քե րը անջն ջե լի էին իր մտա-
պատ կեր նե րում և  ա սես պա հան ջում էին պատ մել ի րենց մա սին: Իր կյանքն էր, իր 
ապ րա ծը, իր մտե րիմն երն էին, ըն կեր նե րը, շրջա պա տը, մնում էր միայն պատ մել:

Ա ռա ջին ար ձակ գոր ծը « Հա ցի և  լոյ սի հա մար» վեպն էր, որ գրվեց 1948-1950 
թթ. և  լույս տե սավ 1951-ին:  Վե պի գլխա վոր հե րո սը ինքն էր, բայց վե պը չպատմ-
վեց ա ռա ջին դեմ քով: Իր պա տա նե կութ յան տա րի նե րի մի հատ վա ծի՝ 
 Դա մաս կո սում ապ րած տա րի նե րի պատ մութ յունն էր, գլխա վոր հե րո սը՝  Սեդ րա կը, 
որ ինքն է: Երկ րորդ գոր ծը, որ լույս տե սավ 1954-ին, « Հա ցի և  լոյ սի հա մար» վե պը 
ե ղավ, որ նույն հե րո սի պատ մութ յունն է, երբ նա ար դեն  Բեյ րու թի  Հայ  Ճե մա րա նի 
շրջա նա վարտ է և  վե րա դար ձել է  Դա մաս կոս յո թամ յա բա ցա կա յութ յու նից հե տո: 
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 Տա րի ներ անց՝ 1974-ին, Իշ խա նը լույս ըն ծա յեց «Մ նաս բա րով, ման կու թիւն» իր 
բնու թագ րութ յամբ՝ «յու շագ րա կան վէ պը»:  Սա ար դեն իր ման կութ յան շրջանն է՝ 
1918-ից հե տո, մինչև « Հա ցի և  լոյ սի հա մար» վե պի ժա մա նա կը: Որ պես հու շագ-
րա կան վեպ այն շա րադր ված է ա ռա ջին դեմ քով և  իր ու իր ըն տա նի քի «ո դի սա-
կանն» է, աք սո րի եր կար ու ձիգ ճա նա պար հի պատ մութ յու նը, որ մա սամբ հի շա-
տա կել ենք ար դեն կեն սագ րութ յան մեջ: « Յու շագ րա կան» է ան վան ված, բայց «Մ-
նաս բա րով, ման կու թիւն»-ը ի րա պես վեպ է:  Վե պի այս տե սա կը գրա կա նա գի-
տութ յան մեջ մե զա նում ա նուն ու նի՝ ինք նա կեն սագ րա կան (Գ.  Մա հա րու, Վ. 
 Թո թո վեն ցի, Զ. Ե սա յա նի վե պե րը):  Նա խորդ վե պե րը թեև պատմ վում են եր րորդ 
դեմ քով, ու հե րո սի ա նու նը հե ղի նա կի ա նու նը չէ, նույն պես ինք նա կեն սագ րա կան 
են:  Վե պի այս տե սակն էլ ու նենք՝ Ստ.  Զոր յա նի « Մի կյան քի պատ մութ յու նը»: Իշ-
խա նի ա ռա ջին եր կու վե պե րում նույն պես, ինչ պես  Զոր յա նի վե պում, հե րոսն ընդ-
հան րաց ված կեր պար է, ո րի նա խա տիպն է  Մու շե ղը, և  գոր ծո ղութ յուն ներն էլ 
ամ բող ջո վին չէ, որ վա վե րա կան են: Ե րեք վե պե րում հե ղի նա կի քսա նամ յա կյան-
քի պատ մութ յունն է՝ ի րար շա րու նա կող դեպ քե րով (պա կա սում է 1928-1935 թթ.՝ 
 Կիպ րո սում և  Բեյ րու թում սո վո րե լու տա րի նե րի շրջա նը): 1930-ա կան թվա կան նե-
րի ինք նա կեն սագ րա կան վե պի ա վանդ նե րը 1950-1960-ա կան թթ. շա րու նա կե ցին 
Ա ղավ ին, Վ. Ա նան յա նը, Ս.  Խան զադ յա նը, Ա.  Ծա ռուկյ ա նը: Մ. Իշ խա նը նրանց մեջ 
ա ռա ջինն էր: Իշ խա նի ե ռա վե պը իր սերն դի ծանր ճա կա տագ րի տպա վո րիչ պատ-
մութ յունն է, սերն դի, որ ան ցավ աք սո րի ճա նա պարհ նե րով, տե սավ հա րա զատ-
նե րի մա հը, ճա շա կեց որ բութ յան լե ղին, թա փա ռեց գաղ թա վայ րից գաղ թա վայր, 
կռիվ տվեց մի կտոր հա ցի հա մար ու ձգտեց լույ սին՝ հա մառ ու ան կոտ րում կամ-
քով: « Հա ցի և  լոյ սի հա մար» վե պում այդ պա տա նի նե րին  Սեդ րա կի նախ կին ու-
սու ցիչ  Պո ղոս յա նը ա սում է. « Ձեր կռի ւը միայն հա ցի կռիւ չէ, այլ հո գիի կռիւ, 
ազ գու թեան պայ քար… գո յու թեան և  հաղ թա նա կի հե րո սա մարտ…»: Եվ հա վա-
տա ցած է, թե այդ որ բե րը վա ղը «պի տի դառ նան մեր դա տին դրօ շա կա կի րը, 
ի րենց ա ւե րակ տան օ ճա խը կը վա ռեն կրկին»20: Եվ ձգտու մի, կամ քի շնոր հիվ այդ 
սե րուն դը ոտ քի կանգ նեց, հա սավ «լոյ սին»:  Վի պա շա րի հե րո սը՝  Սեդ րա կը, որ 
ան ցել է աք սո րի ճա նա պարհ նե րով, ա պաս տան գտել  Դա մաս կո սում, հաս նում է 
իր նպա տա կին՝ ըն դուն վում և  ա վար տում է ճե մա րա նը:

1950-ա կան թվա կան նե րին Իշ խա նը գրեց ևս  ե րեք վի պակ («Ս պա սում սի րոյ», 
«Ս պա սում փառ քի» և «Ս պա սում բախ տի»), ո րոնք հե տա գա յում լույս տե սան մեկ 
գրքով, որ ընդ հա նուր խո րա գիր ու ներ՝ «Ս պա սում»: Ոչ ինք նա կեն սագ րա կան, 
ժա մա նա կա կից կյան քից վերց ված ե րեք պատ մութ յուն ներ են, ո րոնց մեջ սպաս-
ման զգա ցու մը կենտ րո նա կանն է և  ի րար կա պող գոր ծոն: Ե րեք վի պակ նե րից, 
հո գե բա նա կան զննումն ե րի ա ռու մով, ա ռա վել հա ջող վա ծը սի րո սպաս մա նը 
նվիր վածն է:  Կեն դա նի, լիար ժեք կեր պար նե րի մի ջո ցով հե ղի նա կը ա ռա ջադ րում 
է իր պոե զիա յից մեզ ար դեն հայտ նի՝ «կեանք ու ե րազ»-ի խնդի րը:  Նաև սպաս-
ման՝ որ պես ե րա զի հո մա նիշ: « Սի րոյ» ու «բախ տի» սպաս ման բա նաս տեղ ծա կան 
պատ կե րը ծնվել էր դեռ 1940-ին «Ս պա սում» բա նաս տեղ ծութ յան մեջ՝ « Կեանքս 
ը րած կա յա րան…/ Ես կը սպա սեմ շա րու նակ/ Եր ջան կու թեան ու բախ տի ճե պըն-
թա ցին բա ցա ռիկ»21։ Ե րա զով ապ րող, ե րա զին սպա սող հո գի նե րի՝ ի րա կա նութ-
յան հետ բախ ման և  սի րո կորս տի մի պատ մութ յուն է՝ Լ ևո նի և  Սո նա յի սի րո 
պատ մութ յու նը: Ս պա սու մը նշա նա կում է նաև հա վատ:  Պի տի հա վա տաս, որ 
սպա սես: Իր ե րա զած էա կի, սի րո ի դեա լի պատ կե րա ցու մը չկա րո ղա նա լով նույ-

20 Մ. Իշխան, Հացի և լոյսի համար, Պէյրութ, 1951, էջ 162:
21 Մ. Իշխան, Երկեր, էջ 79:
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նաց նել ի րա կա նութ յան մեջ իր գտա ծի հետ՝ Լ ևո նը կորց նում է իր եր ջան կութ յու-
նը՝ ի րա կան սե րը՝  Սո նա յին: Ան գամ այն բա նից հե տո, երբ  Սո նան, հաս կա նա լով 
Լ ևո նին, հե ռա նում է նրա նից, վեր ջինս շա րու նա կում է ապ րել իր ե րա զով: Ս պա-
սում է իր ե րա զած ա նո րոշ սի րուն: Ան գամ տա րի ներ հե տո, երբ ին քը միայ նակ ու 
ա մու րի է, իսկ  Սո նան՝ ու րի շի կին ու ե րեք զա վակ նե րի մայր, ու հաս կա նում է, որ 
չի կա րո ղա ցել տեր կանգ նել իր եր ջան կութ յա նը, իր ձեռ քով խոր տա կել է կյան քը, 
հաս կա նում է, որ ին քը «զոհն է իր ե րա զի», սա կայն… « Տա կա ւին կը հա ւա տամ, թէ 
պի տի գայ ան՝ որ պի տի գար…  Մին չև այ սօր ե րա զի քաղցր սու տը ճշմա րիտ կը 
թո ւի ին ծի, քան կեան քի ի րա կա նու թիւ նը… Ես դեռ կը սպա սեմ…»22,- ա սում է նա: 
 Վի պա կի վեր ջին տո ղերն են, վի պո ղը հենց հե րոսն է: «Ս պա սում» բա նաս տեղ-
ծութ յան մեջ էլ գա լիս են գնացք ներն ու անց նում, իսկ ին քը սպա սում է. « Բայց կը 
սպա սեմ ես ան վերջ Եր ջան կու թեան Գ նաց քին…»՝ մտա ծե լով, թե այն «գու ցէ պի-
տի գայ հե ռա ւոր օր մը»: Քն նե լի, վի ճե լի հար ցադ րում է՝ ե րա՞զ, թե՞ կյանք: Ե րա-
զող հո գի ներ, ու նրանց պատ ժող կյանք:  Վի պա կի «հմայ քը» հենց այս հար ցադր-
ման շուրջ ծնվող խո հի մեջ է և  հե րո սի կող մից ներ կա յաց ված պա տու մի ան մի-
ջա կա նութ յան:

Իշ խա նի վի պա կան գոր ծե րը ընդ հան րա պես ան մի ջա կան, սրտա մոտ, տպա-
վո րա կան են, ա սես նա պատ մում է ինչ-որ մե կին, որ իր դեմ նստած է:  Նոր, բարդ 
հար ցեր չէ, որ ա ռա ջադ րում ու վեր լու ծում է, բայց կա րո ղա նում է կեն դա նաց նել 
կյան քը, կեր պար ներ կեր տել գրի մեջ:

Իշ խա նի կեր պա րա կերտ ման տա ղան դը բա ցա ռիկ դրսևո րում է գտել նրա 
հու շագ րութ յան մեջ:  Հետ ևա բար, ա զա տո րեն կա րող ենք նրա հու շե րի գիր քը ևս 
դ նել նրա գե ղար վես տա կան ար ձա կի շար քում: Իշ խա նի հու շագ րութ յու նը ամ-
փոփ ված է «Իմ ու սու ցիչ ներս» (1984) գրքում, ուր զե տեղ ված են յոթ բնու թագ-
րութ յուն-հու շագ րութ յուն իր ժա մա նա կի նշա նա վոր մտա վո րա կան նե րի մա սին: 
Դ րան ցից ե րե քը ա ռան ձին գրքով («Ե րեք մեծ հա յեր») լույս էր տե սել դեռ 1952 
թվա կա նին և «Իմ ու սու ցիչ ներս» գրքի մեջ նե րառ վում են ա վե լի խո րաց ված ու 
ծա վա լուն տար բե րակ նե րով: 

«Ե րեք մեծ հա յեր»-ին այս տեղ ա վե լա նում են ևս  չոր սը, և  բո լորն էլ Իշ խա նի 
բնու թագր մամբ՝ «հայ րե նի շունչն ու ո գին անձ նա ւո րող ա կա նա ւոր դէմ քէր»23, 
ո րոնց «մտեր մու թիւ նը վա յե լե լու կամ իբ րև ա շա կերտ, կամ իբ րև կրտսեր բա րե-
կամ»՝ ին քը բախտ է ու նե ցել: Այդ «ա կա նա ւոր դէմ քերն» էին  Հա կոբ Օ շա կա նը, 
ո րի ա շա կեր տը ե ղավ պա տա նի  Մու շե ղը 1928-1930 թթ.  Մել քոն յան կրթա կան 
հաս տա տութ յան մեջ, Լ ևոն  Շանթն ու  Նի կոլ Աղ բալյ ա նը, ո րոնց մտեր մութ յու նը 
վա յե լեց  Հայ ճե մա րա նում եր կար տա րի ներ, մինչև նրանց մա հը, նախ՝ իբրև ա շա-
կերտ, ա պա՝ պաշ տո նա կից, «մե ծա տա ղանդ պատ մա գէտ  Նի կո ղա յոս Ա դոն ցը», 
ո րի հա յա գի տա կան դա սըն թաց նե րին մաս նակ ցել էր Իշ խա նը Բր յու սե լի հա մալ-
սա րա նում եր կու տա րի (1938-1940 թթ.),  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան վեր ջին 
վար չա պետ  Սի մոն Վ րաց յա նը, որ տնօ րենն էր  Փա լան ճեան ճե մա րա նի 1951-1969 
թթ., երբ ու սու ցիչ ու նաև փոխտ նօ րեն էր Իշ խա նը, «հռչա կա ւոր գրող  Կոս տան 
 Զա րեա նը», ո րի  Բեյ րու թում գտնվե լու եր կու տա րի նե րին Իշ խա նը ա ռիթ ու ներ 
հա ճա խա կի զրու ցե լու նրա հետ և լ սե լու նրա բո լոր դա սա խո սութ յուն նե րը, և 
 վեր ջա պես  Վա հան  Թե քե յա նը, ո րի հետ կարճ՝ մեկ ա միս ըն դա մե նը, բայց մտեր-
միկ հան դի պումն եր ու նե ցավ  Լի բա նա նի ա մա ռա նո ցա յին մի գյու ղում: 

Ա կա նա վոր այս մտա վո րա կան նե րի բա րի հա յաց քի տակ, նրանց շնչով, նրանց 

22 Մ. Իշխան, Երկեր, Եր., 1990, էջ 243:
23 Մուշեղ Իշխան, Իմ ուսուցիչներս, Պէյրութ, 1984, էջ 6:
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խորհր դին ունկն դիր՝ ձևա վոր վել ու հա սու նա ցել է բա նաս տեղծ, գրող ու ման կա-
վարժ  Մու շեղ Իշ խա նը, ճշմա րիտ  Հա յը: Ն րան ցից հին գը իր ան մի ջա կան ու սու ցիչ-
ներն էին: «Ուղ ղա կի ի րենց կը պար տիմ մտա ւոր և  հո գե կան դաս տիա րա կու-
թիւնս»,- գրում է Իշ խա նը գրքի ա ռա ջա բան-« Բա ցատ րա կան»-ում, իսկ մյուս եր-
կու սի հա մար ա վե լաց նում է. « Սի մոն Վ րա ցեան գա ղա փա րա կան գլխա ւոր դաս-
տիա րակ նե րէն է մեր սե րուն դին, իսկ  Վա հան  Թե քէեան՝ բա նաս տեղ ծա կան ա րո-
ւես տի ներշն չո ղը»24:

Այս ա նուն նե րի հի շա տա կումն իսկ բա վա կան է պատ կե րաց նե լու, թե «մտա-
ւոր ու հո գե կան», «գա ղա փա րա կան» ու «բա նաս տեղ ծա կան ա րո ւես տի» ինչ դաս-
տիա րա կութ յուն ու «ներշն չանք» կա րող էր ստա նալ Իշ խա նը նրանց մի ջա վայ-
րում, նրանց հետ կողք կող քի շուրջ չորս տաս նամ յակ: Ու նաև հենց այս հան գա-
ման քով չէ՞ր արդ յոք պայ մա նա վոր ված իր՝ մեծ մտա վո րա կան  Մու շեղ Իշ խա նի 
գո յութ յու նը:

Ին չու՞ գրեց հու շե րի այս գիր քը:  Բա ցատ րել է ին քը՝ ա սե լով, թե այդ մե ծե րի 
գրա կան վաս տա կը մատ չե լի է բո լո րին, սա կայն ի րենք «ի րենց մարդ կա յին դի-
մագ ծով, նկա րագ րա յին յատ կա նիշ նե րով ան ծա նօթ կը մնան նոր սե րունդ նե-
րուն»: Ա պա՝ «աշ խա տած եմ քա նի մը հիմն ա կան գի ծե րով վերս տեղ ծել տա ղան-
դա ւոր այդ ան ձե րուն կեն դա նա գի րը, այն պէս, ինչ պէս որ ճանչ ցած եմ զի րենք»25: 

Հ ղաց ման հիմ քում, ան շուշտ, նրանց նկատ մամբ սերն ու ակ նա ծանքն են ե ղել 
դրդի չը, բայց գրո ղի պատ մե լու ձիր քի, կեր պար ստեղ ծե լու մեծ տա ղան դի շնոր-
հիվ, ի րոք, նա սե րունդ նե րի հա մար կեր պա վո րել է նրանց մարդ կա յին սո վո րա-
կան ու նաև ա ռանձ նա հա տուկ գծե րով, մարդ կա յին հա րա բե րութ յուն նե րում, եր-
բեմն ան գամ ծի ծա ղե լի, քննա դա տե լի հատ կա նիշ նե րի հի շա տա կու մով:  Զա նա զան 
պատ մութ յուն նե րի, դեպ քե րի, հան դի պումն ե րի նկա րագ րութ յուն նե րի մեջ ամ-
բող ջա նում է նրանց մարդ կա յին տե սա կը, և  հե ղի նա կա յին բնու թագ րութ յուն նե րի 
շնոր հիվ՝ մտա վո րա կա նի կեր պա րը: Եվ քա նի որ նրանք ներ կա յաց ված են ո րո-
շա կի մի ջա վայ րում, բազ մա թիվ ու րիշ նե րի հետ հա րա բե րութ յուն նե րում, հու շա-
պա տու մը լցվում է կյան քով, ու գիր քը ըն թերց վում է որ պես վա վե րագ րա կան 
վեպ, ո րի մեջ «Եօթ մեծ հա յե րին» ա վե լա նում է ևս  մե կը՝ իր ան ձը բնավ չկար ևո-
րող հե ղի նակ-հու շագ րո ղը՝  Մու շեղ Իշ խա նը:

 4.  Թա տե րա գի րը 

Ե թե 1950-ա կան թվա կան նե րին  Մու շեղ Իշ խա նը, բա նաս տեղ ծութ յա նը զու-
գըն թաց, ըն թեր ցո ղին ներ կա յա նում է ա ռա վե լա պես ար ձա կի՝ վե պի, վի պա կի և 
 հու շագ րութ յան ժան րաձ ևե րի մի ջո ցով, ա պա յո թա նա սու նա կան նե րին (դարձ յալ 
բա նաս տեղ ծութ յա նը զու գըն թաց) գրե թե ամ բող ջո վին նվիր վում է թա տեր գութ-
յա նը: Դ րա մա տուր գիա կան ա ռա ջին փոր ձը դեռևս 1957-ին էր («Մ շա կոյ թի պա-
հակ ներ» խո րագ րով, որ մո ռաց ված մնաց « Հայ րե նիք» ամ սագ րի է ջե րում), իսկ 
1970-ա կան նե րին նա ստեղ ծեց թա տեր գութ յուն նե րի մի ամ բողջ շարք, ո րոն ցից 
վե ցը լույս տե սան ժո ղո վա ծո ւով (« Թա տե րա խա ղեր», 1980), մյուս նե րը հրա պա-
րակ վե ցին մա մու լում: 

Ար դեն մեծ ճա նա չում գտած բա նաս տեղծն ու վի պա գի րը իր թա տե րա խա ղե-
րով թարմ շունչ էր բե րում այդ օ րե րի լի բա նան յան դրա մա տուր գիա յին: Ա ռա ջին 

24 Մուշեղ Իշխան, Իմ ուսուցիչներս, Պէյրութ, 1984, էջ 6:
25 Նույն տեղում, էջ 6:
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գոր ծը՝ « Մեռ նի լը որ քա՛ն դժո ւար է», ար դեն դրա վկա յութ յունն էր և  շու տով բե-
մա կան կյանք ու նե ցավ: « Լի բա նա նա հայ թատ րո նի և գ րա կա նու թեան պատ մու-
թեան մէջ ար դիա պաշտ ա ռա ջին թա տե րա խաղն է Իշ խա նի նը,- հաս տա տում է 
Լ ևոն  Վար դա նը,- որ կը փոր ձէ մեր ի րա կա նու թեան մէջ բե րել գի տաե րև ա կա յա-
կան ե րակ մըն ալ որ մէ միշտ ալ զուրկ է մնա ցած ա րևմ տա հայ թատ րո նին հետ 
ամ բողջ ա րևմ տա հայ գրա կա նու թիւ նը»26: 

Երկ րորդ թա տե րա խա ղում (« Սառ նա րա նէն ե լած մար դը») Իշ խա նը շա րու նա-
կում էր գի տա ֆան տաս տի կա կան սկզբուն քը՝ պատ կե րե լով սա ռեց րած և 100 
տա րի հե տո կեն դա նաց րած հե րո սի ապ րումն ե րը: Այն օ րե րի գրա խո սը գնա հա-
տել է թա տե րա խա ղի հատ կա պես «ար դիա պաշտ վա րա կիչ շուն չը» և 
 հա ջո ղութ յու նը հա մա րել «հե ղի նա կին ստեղ ծա գոր ծա կան ո րո նումն ե րուն և  ի մա-
ցա կան սխրանք նե րուն»27 արդ յունք:

Իր թա տե րա խա ղե րի մեջ Իշ խա նը ար ծար ծում է ար դիա կան բազ մա թիվ 
խնդիր ներ՝ ազ գա յին, հա մա մարդ կա յին, սո ցիա լա կան, քա ղա քա կան, նե րանձ-
նա կան՝ նյութ ընտ րե լով տար բեր ժա մա նակ նե րի, տար բեր ազ գե րի կյան քի 
դրվագ ներ ու հե րոս ներ, սա կայն մշտա պես բարձ րաց նե լով ար դիա կան հար ցադ-
րումն եր: 

Այս պես, « Մար դոր սը» թա տե րա խա ղում պատ կեր վում է քա ղա քա ցիա կան 
կռիվ ե րի մեջ ներ քաշ ված պայ մա նա կան մի եր կիր, ուր հայ րե նա սե րի, բա րի ու 
բա րե րար մար դու համ բավ վա յե լող մե ծա հա րուստ  Դոն  Կառ լո սը ո գեշն չում է հե-
ղա փո խա կան նե րին, բոր բո քում նրանց հայ րե նա սի րա կան զգա ցումն ե րը զոհ ված 
մար տի կի շիր մի վրա իր հու զա կան խոս քով. «Օրհ նո ւած են և  յա ւէտ ան մահ կը 
մնան բո լոր այն հե րոս տղա քը, ո րոնք կ’իյ նան յա ւի տե նա կան հայ րե նի քի սուրբ 
դա տին հա մար…»28:  Մինչ դեռ ին քը իր ըն տա նի քի ան դամն ե րին ու րիշ եր կիր է ու-
ղար կել, զեն քի գաղտ նի առևտ րով է զբաղ վում, գաղտ նի դի պու կա հար մար-
դորս ներ է վար ձում, որ սպա նում են ան մեղ քա ղա քա ցի նե րին՝ ահ ու սար սա փի 
մեջ պա հե լով մարդ կանց, որ կռի վը թե ժա նա, այ լա պես… «Ես ո րուն պի տի ծա խեմ 
զէն քե րը, ե րեք նաւ զէն քով լի ծո վուն վրայ կե ցած է»29,- ա հա նրա մտա հո գութ-
յու նը: 

Այս ի րա վի ճա կը, այս հե րո սը որ քան ար դիա կան էին այն օ րե րի հա մար, լի-
բա նան յան պա տե րազ մի օ րե րին, նույն քան ար դիա կան են այ սօր:

Սփ յուռ քի և  ընդ հան րա պես հա յութ յան ճա կա տագ րի նկատ մամբ Իշ խա նի 
տագ նապ նե րը, բնա կա նա բար, կեր պա վո րում գտան նաև նրա թա տե րա խա ղե-
րում, ո րոնք նաև բե մա կան տևա կան կյանք ու նե ցան: Այս պես, ող բեր գա կան, 
դրա մա տիկ ու կո մի կա կան պա հե րի, ի րա կա նի ու եր ևա կա յա կա նի հե տաքր քիր 
զու գոր դումն ե րով ստեղծ ված « Մեռ նի լը որ քա՛ն դժո ւար է» թա տե րա խա ղում Իշ-
խա նը բարձ րաց նում է սփյուռ քա հա յութ յան ու ծաց ման ար դիա կան մի խնդիր, թե 
ինչ պես օ տա րը օ տար երկ րում կլա նում է հա յի մտա վոր կա րո ղութ յու նը (վթա րի 
են թարկ ված մա հա մերձ հայ գիտ նա կա նի՝ Ա րամ յա նի ու ղե ղը պատ վաս տում 
մտա վոր պա կա սութ յուն ու նե ցող ա մե րի կա ցի  Ջոն  Հե լը րին):

 « Պա րոյր  Հայ կազն և  Մով սէս  Խո րե նա ցի» դրա մա յում ու ծաց ման խնդի րը 
քննում է պատ մութ յան օ րի նա կով և  մեկ այլ ե րան գով: Օ տար երկ րում կրթութ յուն 
ստա ցող եր կու հայ տա ղան դա վոր ե րի տա սար դի՝  Պա րույ րի և  Մով սե սի պատ-
մութ յունն է: Ե թե  Մով սե սը վե րա դառ նում է  Հա յաս տան՝ ծա ռա յե լու իր ժո ղովր դին, 

26 Լևոն Վարդան, Մուշեղ Իշխան արձակագիրը, Անթիլիաս, 1986, էջ 65: 
27 Տե՛ս Արամ Սեփեթճեան, Գրական հանդիպումներ, Պէյրութ, 2014, էջ 291:
28 Մ. Իշխան, Թատերախաղեր, Պէյրութ, 1980, էջ 63։
29 Նույն տեղում, էջ 70:
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 Պա րույ րը, ոգ ևոր ված իր ճար տա սա նա կան (պարզ է՝ օ տա րա լե զու) հա ջո ղութ-
յուն նե րից, փառ քի ու հարս տութ յան հե ռան կա րով շլա ցած, մնում է Ա թեն քում՝ 
մեր ժե լով ըն կեր նե րի՝  Մով սե սի ու  Մամբ րեի հոր դոր նե րը՝ վե րա դառ նալ հայ րե-
նիք:  Նա չի ու զում վե րա դառ նալ  Հա յաս տան՝ ա սե լով. « Հոն վերջ չու նին ա ւերն ու 
կո տո րա ծը, ա րիւնն ու ար ցուն քը: Ա պա հո վու թիւն չէ ե ղած հոն և  այ սօր ալ գո յու-
թիւն չու նի», ին քը գե րա դա սում է ապ րել մեծ ազ գի մէջ, ու րախ ու եր ջա նիկ: Եվ 
ի զուր է  Մով սե սի հոր դո րը. « Բայց այդ դժբախտ եր կի րը մեր հայ րե նիքն է, հոն 
ապ րող ժո ղո վուր դը մեր մայր ժո ղո վուրդն է,  Պա րոյր: Կր նա՞նք բաժ նել մեր ճա-
կա տա գի րը մայր երկ րի ճա կա տագ րէն»30:

Ան շուշտ, այս պես է մտա ծում հե ղի նա կը՝ իր մտա ծու մը հնչեց նե լով հե րո սի 
խոս քե րով։ Այս հար ցը ար դիա կան էր դրա ման գրվե լու օ րե րին, ար դիա կան է 
նաև այ սօր: Իսկ դրա մա յի խոր հուր դը հե տա գա գոր ծո ղութ յուն նե րի մեջ է. 
 Մով սե սը՝ Երկ րում, « Հա յոց պատ մու թեան» ա րար ման պատ մութ յու նը և  մի դրվագ 
ար դեն դա րեր հե տո՝ մեր օ րե րում, Եր ևա նի  Մա տե նա դա րա նի առջև,  Մով սես 
 Խո րե նա ցու ար ձա նի շուրջ, նրա մե ծա րու մից:  Խոր հուր դը դրա մա յի. դա րե րի 
ճամ փորդ է քեր թո ղա հայ րը՝ սուրբ  Մով սես  Խո րե նա ցին, իսկ  Պա րույր  Հայ կազ նը՝ 
ան հի շա տակ մի ա նուն: 

 « Կի լի կիոյ ար քան» դրա մա յում հաս տատ վում էր, թե ու ծաց ման դեմ պայ քա-
րի կար ևոր պայ ման է կորց րած հայ րե նիք վե րա դառ նա լու հա վա տը, նրա տե սիլ-
քով ու ե րա զով մշտա պես ապ րե լը:  Թող որ ե րազ, բայց մենք պար տա վոր ենք 
հա վա տալ նրա ի րա կա նաց մա նը:  Թող որ այդ ե րա զո ղին մար դիկ խենթ կո չեն, 
ինչ պես դրա մա յի հե րո սին՝ Լ ևո նին, որ ի րա պես խենթ ե րա զող է, պատ կե րաց-
նում է ի րեն  Կի լի կիո ար քա՝ Լ ևոն  Յո թե րորդ:  Մար դիկ ծի ծա ղում են նրա վրա, 
եղ բայ րը մտա ծում է նույ նիսկ նրան հի վան դա նոց տա նել, բայց վեր ջին գոր ծո-
ղութ յան մեջ նա ար դեն հա մա կիր ներ ու նի՝ մա նուկ ներ, նաև մե ծեր, որ ներշնչ-
ված նրա խոս քե րով՝ գո չում են՝ « Կեց ցէ մեր ար քան»: Իսկ «ար քան» նրանց ա սում 
է, թե չի կա րե լի հաշտ վել կո րուստ նե րի հետ, ե թե ար քա ես ե ղել ու հի մա չես, 
պի տի պա հես քեզ ար քա յա վա յել, « Հա վա տա և  ար քա կլի նես»:  Կոչ է ա նում հա-
վա տալ, հա վաք վել, ա րիա նալ, լի նել «փա ռա պանծ ցե ղի ար ժա նա ւոր ժա ռան-
գորդ նե րը», պաշտ պան կանգ նել մեր դա տին, ո րով հետև «սուրբ է մեր դա տը, 
ար դար և  ան մահ», հա վա տալ, որ «մօտ է ա զա տու թեան ար շա լոյ սը»31:

 Խենթ մի ե րա զող էր նաև թա տե րա խա ղի հե ղի նա կը, և  այդ «ե րա զը» նոր չէր, 
այն կար նրա բա նաս տեղ ծութ յան մեջ ու ար ձա կի, ստեղ ծա գոր ծա կան բո լոր տա-
րի նե րին էլ մերթ ընդ մերթ նա հի շեց նում էր, թե «կեանքն իր ե րազ մը ե ղաւ ինչ-
պէս ե րազն ի րեն կեանք»:

Ս տեղ ծա գոր ծա կան ար գա սա վոր տա րի ներ ե ղան  Մու շեղ Իշ խա նի հա մար 
1970-ա կան թվա կան նե րը:  Բա նաս տեղ ծութ յուն ներ, թա տե րա խա ղեր՝ մա մու լում, 
ա ռան ձին գրքե րով՝ «Մ նաս բա րով, ման կու թիւն» հու շագ րա կան վե պը, «Ս պա-
սում» ե ռա վե պը, « Թա տե րա խա ղեր» ժո ղո վա ծուն և  ե րեք դա սա գիրք « Հայ գրա-
կա նու թեան» երկ րոր դա կան վար ժա րան նե րի վե րին ե րեք դա սա րան նե րի հա-
մար:  Դա սագր քեր, որ վկա յութ յունն են ոչ միայն Իշ խա նի ման կա վար ժա կան 
փոր ձի ու հմտութ յան, այլև հայ նո րա գույն գրա կա նութ յան պատ մութ յան խոր 
ի մա ցութ յան, ի րավ գրա կա նա գե տի հա յաց քով գրող նե րին բնու թագ րե լու կա րո-
ղութ յան:

 Գ րո ղի ու գրա կա նա գե տի այս վաս տա կին հա վե լենք գրա կա նա գի տա կան, 

30 Նույն տեղում, էջ 199։
31 Մ. Իշխան, Երկեր, էջ 523-524:
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մշա կու թա յին, կրթա կան, ազ գա յին հար ցե րին վե րա բե րող վեր լու ծա կան է ջե րը, 
հրա պա րա կագ րա կան բա զում հոդ ված նե րը, որ լույս են տե սել ժա մա նա կի մա-
մու լում (իր վկա յութ յունն է՝ «մշա կու թա յին, գրա կան և  ազ գա յին հար ցե րու շուրջ 
գրած եմ բազ մա թիւ յօ դո ւած ներ»32), թերևս կամ բող ջա նա մեր մշա կույ թի մե ծե րից 
մե կի՝  Մու շեղ Իշ խա նի գրա կան դի ման կա րը:

 5.  Մուտ քը  Հա յաս տան 

 Մու շեղ Իշ խա նին խորհր դա յին ըն թեր ցո ղը «հայտ նա գոր ծեց» նրա կյան քի 
վեր ջին տաս նամ յա կում: Ն րա գոր ծե րը  Հա յաս տա նում չէին տպագր վում (ար գել-
ված էին), ա նու նը չէր տրվում ան գամ գրա կան մա մու լում: Եր կու ան գամ՝ 1962 և 
1979 թթ. սփյուռ քա հայ ու սու ցիչ նե րի մի մեծ խմբի հետ նա ե ղավ Եր ևա նում, մաս-
նակ ցեց նրանց հա մար կազ մա կերպ ված դա սըն թաց նե րին:  Թե ի՞նչ պի տի սո վո-
րեր ամ բողջ կյան քում  Բեյ րու թի նշա նա վոր դպրո ցի քսան յոթ տար վա ու սու ցիչն 
ու փոխտ նօ րե նը, հայտ նի չէ, պար զա պես ա ռիթ էր ստեղծ վել, ե կել էր՝ տես նե լու 
իր ե րա զի հայ րե նի քը, հա րա զատ նե րին՝ մո րը, քրո ջը, եղ բո րը, ո րոն ցից բա ժան-
վել էր շատ տա րի ներ ա ռաջ:

Այ սօր գու ցե զար մա նա լի թվա, որ Սփ յուռ քի լա վա գույն բա նաս տեղ ծի (որ ար-
դեն չա փա ծո և  ար ձակ յոթ գրքե րի հե ղի նակ էր) ա նունն ան գամ մա մու լում չհի-
շա տակ վեց, երբ նա Եր ևա նում էր, բայց այն ժա մա նակ ոչ ոք չզար մա ցավ (նախ՝ 
չգի տեին՝ ինչ պես զար մա նա յին, ա պա՝ ե թե լսած էլ լի նեին, պի տի միայն ի մա նա-
յին՝ դաշ նակ ցա կան է, գա ղա փա րա կան հա կա ռա կորդ): 1978 թ. սփյուռ քա հա յութ-
յան հետ մշա կու թա յին կա պե րի կո մի տեի նա խա գահ Վ.  Հա մա զասպյ ա նին  Վա հե- 
Վահ յա նի գրած մի նա մա կը հու շում է, որ ծրագր վել է « Հայ կա կան սո վե տա կան 
հան րա գի տա րան»-ում զե տե ղել հոդ ված  Մու շեղ Իշ խա նի մա սին, կամ գրվել, 
ա պա հան վել է:  Բայց 1980-ա կան նե րի սկզբին սա ռույ ցը կար ծես թե ճեղք էր տա-
լիս, և սփ յուռ քա հայ «ա ռա ջա դեմ» գրող նե րի ա նուն նե րի շար քում տեղ-տեղ եր-
ևա ցին նաև «հե տա դեմն ե րի» ա նուն ներ: 1980-ին հա մալ սա րա նում ծրագ րե ցինք 
ու սա նող նե րի հա մար լույս ըն ծա յել սփյուռ քա հայ գրա կա նութ յան մի քրես տո մա-
տիա: Հ րա տա րակ չութ յան տնօ րե նը, որ  Գառ նիկ Ա նան յանն էր, ոչ միայն ոգ ևոր-
ված էր, այլև ջանք թա փեց, որ այն լի նի ա վե լի ընդգր կուն, քան դա սըն թա ցի 
ծրա գիրն էր, և  մի քա նի հա տո րով: Ա ռա ջի նը, որ լույս տե սավ 1981-ին, «Սփ յուռ-
քա հայ բա նաս տեղ ծութ յուն» ծա վա լուն ան թո լո գիան էր (շուրջ 500 էջ)՝ տար բեր 
սե րունդ նե րի բա նաս տեղծ նե րի նե րա ռու մով, նրանց հա մա ռոտ կեն սագ րա կա նով 
և «Սփ յուռ քա հայ բա նաս տեղ ծութ յան ու ղին» ըն դար ձակ ա ռա ջա բա նով (հե ղի-
նակ՝ Վ.  Գաբ րիելյ ան): Գր քի ծնուն դը, սա կայն, հեշտ չե ղավ: Ար դեն շար ված, 
սրբագր ված, է ջա կալ ված ժո ղո վա ծուն գրաքն նութ յան բո լոր օ ղակ նե րի, գաղտ նի 
գրա խո սութ յուն նե րի հար ցա կան նե րով հա սավ մինչև վե րին ատ յան՝ կու սակ-
ցութ յան կենտ կոմ, ուր բաժ նի վա րի չի մոտ ժո ղո վա ծուն «պաշտ պա նե լու» կանչ-
վե ցինք ես՝ որ պես ան թո լո գիան կազ մող, և հ րա տա րակ չութ յան տնօ րեն Գ. 
Ա նան յա նը: Ա ռա ջարկ վում էր գրքից հա նել ա ռա ջին հեր թին  Մու շեղ Իշ խա նին, 
ու րիշ մի քա նի դաշ նակ ցա կան նե րի և  ոչ միայն: Դժ վար էր հա մո զել, որ ոչ միայն 
հա կա գի տա կան, այլև պար զա պես ա մոթ է նման ժո ղո վա ծո ւի լույս ըն ծա յու մը 
ա ռանց այդ օ րե րի Սփ յուռ քի ա մե նա տա ղան դա վոր, լայն ճա նա չում գտած ու սիր-

32 «Նուիրում», պարբերաթերթ Հ. Բ. Ը. Միութեան Հովակիմեան վարժարանի, ԺԷ տարի, թիւ 39, 
Պէյրութ, 1969, էջ 34:
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ված բա նաս տեղ ծի՝  Մու շեղ Իշ խա նի ստեղ ծա գոր ծութ յան:  Հար ցի վերջ նա կան լու-
ծո ղը, բա րե բախ տա բար,  Կար լեն  Դալ լաք յանն էր՝ կենտ կո մի քար տու ղար նե րից 
մե կը, որ լավ գի տեր Սփ յուռ քը, գրա կա նա գետ էր և  լու ծեց հօ գուտ Մ. Իշ խա նի, 
թերևս մտա ծե լով նաև կու սակ ցութ յան «ա զա տամ տութ յան» ու Սփ յուռ քից սպաս-
վող քննա դա տութ յան մա սին: Ու րիշ կրճա տումն եր, ի հար կե, ե ղան, հան վեց ան-
գամ ոչ կու սակ ցա կան  Ժագ  Հա կոբ յա նը, ո րը թեև հայ րե նա սի րա կան, ան գամ 
 Խորհր դա յին  Հա յաս տա նի, Եր ևա նի մա սին ո գե շունչ եր գեր էր գրել, բայց հե տո 
ան ցել էր «հի սու սա պաշ տութ յան» եր գե րին, «մե ղադր վեց» իր «կրո նա կան» թե-
քու մի հա մար:  Մու շեղ Իշ խա նը մնաց ժո ղո վա ծո ւում՝ կեն սագ րա կա նով, ա ռանց 
ընդգծ ված գնա հա տութ յան և 18 բա նաս տեղ ծութ յամբ, բայց… գրքից հան վեց նրա 
լու սան կա րը:

Ու րեմն միայն 1981-ին  Հա յաս տա նի ըն թեր ցո ղը ծա նո թա ցավ Իշ խա նի բա-
նաս տեղ ծութ յուն նե րին: Հն չե ցին նաև նրա բա նաս տեղ ծութ յուն նե րի տեքս տե րով 
Ար թուր  Մեսչ յա նի եր գե րը, թեև սկզբնա պես չէր հայ տա րար վում, թե հե ղի նակն 
ով է: 1980-ին  Գե ղամ Ս ևա նի «Ուր վագ ծեր սփյուռ քա հայ գրա կա նութ յան» ու սում-
նա սի րութ յան ո րոշ է ջե րում սփյուռ քա հայ բա նաս տեղծ նե րի շար քում տրվել էր 
ար դեն Մ. Իշ խա նի ա նու նը, տո ղա տա կում՝ կեն սագ րութ յու նը, ամ բող ջո վին մեջ-
բեր վել նրա՝ հա յաս տա նա մետ « Հա յաս տա նի բա նո ւոր նե րուն» ջեր մա շունչ բա-
նաս տեղ ծութ յու նը՝ որ պես արդ յունք «ռեալ հայ րե նա սի րութ յան» և «հստակ հա-
վատ քի», թե «վա ղը ին քը ևս  պի տի լի նի մաս նա կի ցը հայ րե նի հո ղի վրա տուն 
կա ռու ցող նե րի կող քին», բայց ո րով հետև Ս ևա նը դեռևս պատ րաստ չէր կամ կաշ-
կանդ ված էր դաշ նակ ցա կան բա նաս տեղ ծի մա սին լիար ժեք խոսք ա սե լու, չա փա-
վո րել էր իր խոս քը, ա վե լին՝ բե րել եր կու փոք րիկ մեջ բե րում Իշ խա նի «Կ րա կը» 
գրքից՝ նրան դնե լով հո ռե տես, մահ ե րա զող բա նաս տեղծ նե րի շար քում33: Իսկ 
« Հա յաս տա նի բա նո ւոր նե րուն» բա նաս տեղ ծութ յան իր գնա հա տութ յան կող քին 
ան մի ջա բար, որ պես հա կադ րութ յուն, հի շա տա կում էր Իշ խա նի « Հա յաս տան» 
պոե մը և չ խո րա նա լով՝ բե րում միայն ութ տող, որ պես զի ա սի, թե Իշ խա նը երկ-
դի մի կեց վածք է դրսևո րում  Հա յաս տա նի նկատ մամբ, հա մա րում «շրջուն ո գի», 
ո րը «պի տի դուր գար դաշ նակ ցութ յա նը»34:

 Սա 1980 թվա կա նին էր: 1987-ին, երբ ար դեն ինչ-որ չա փով Իշ խա նի ա նու նը 
և  բա նաս տեղ ծութ յուն նե րը մեր ըն թեր ցո ղի հա մար տա բու չէին, հա մալ սա րա նի 
հրա տա րա կութ յամբ լույս տե սած «Սփ յուռ քա հայ գրա կա նութ յուն» ձեռ նար կում 
(հե ղի նակ՝ Վ.  Գաբ րիելյ ան) տեղ գտավ նաև ա ռանձ նաց ված մի փոք րիկ «դի ման-
կար» Իշ խա նի մա սին:  Հա սու նա նում էր նրա եր կե րի ժո ղո վա ծո ւի տպագ րութ յան 
հար ցը, որ կազ մե ցինք « Նաի րի» հրա տա րակ չութ յան հանձ նա րա րութ յամբ (ըն-
դար ձակ ա ռա ջա բա նով ու ծա նո թագ րութ յուն նե րով), և  լույս տե սավ 1990-ին 
(շուրջ 600 էջ):

Այս տա րի նե րին գրվեց նաև Գ. Ս ևա նի «Ուր վագ ծեր սփյուռ քա հայ գրա կա-
նութ յան» 2-րդ  հա տո րը, որ լույս տե սավ, ցա վոք, նրա մա հից (1991) հե տո՝ 1997-
ին: Գր քի տար բեր է ջե րում հե ղի նա կը բնա կա նա բար անդ րա դար ձել էր Իշ խա նի 
ստեղ ծա գոր ծութ յա նը՝ այս ան գամ ա վե լի սթափ և  ա զատ հա յաց քով գնա հա տե-
լով այն, ազն վո րեն և  ինք նաքն նա դա տա բար հի շե լով նաև « Հա յաս տան» պոե մի՝ 
1980-ի իր գնա հա տութ յու նը՝ ա սե լով, թե այն ե ղել է հետ ևանք «ոչ լուրջ ու խոր 
մեկ նա բան ման, արդ յունք՝ ա ռա վե լա պես կան խա կալ տրա մադր վա ծութ յան և 
 նաև, ինչ-որ տեղ, պոե մի ո րոշ հատ ված նե րի քո ղարկ վա ծութ յան և մ շու շայ նութ-

33 Տե՛ս Գ. Սևան, Ուրվագծեր սփյուռքահայ գրականության, հատ. 1, էջ 268: 
34Նույն տեղում, էջ 304-305:
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յան»35: «Անց նող տա րի նե րը և  վե րըն թեր ցու մը» պար զում են, որ  Մու շեղ Իշ խա նը 
«սփյուռ քա հայ բա նաս տեղ ծա կան կալ վա ծի, հե տա գա յում նաև ար ձա կի և 
 թատ րեր գութ յան նշա նա վոր դեմ քե րից մեկն»36 է, իսկ « Հա յաս տան» պոե մը՝ հայ-
րե նի քին ուղղ ված «գլխա գիր» «կա րո տի մի պոռթ կում»:

Ճշ մա րիտ էր  Վա հե- Վահ յա նը, որ դեռ 1990-ին  Մու շեղ Իշ խա նին նվիր ված իր 
խոս քում տագ նա պե լով, թե հետզ հե տե կա րող է պա կա սել նրա ըն թեր ցող նե րի 
թի վը, թերևս Սփ յուռ քում, « Մեր հայ րե նիքն է սա կայն, որ սահ մա նո ւած է հան դի-
սա նա լու տէրն ու պաշտ պա նը մեր բո լոր գե ղե ցիկ ճա ռա գումն ե րուն: Եւ հայ րե նի-
քը գի տէ գի նը գան ձին, որ  Մու շե ղէն է ժա ռան գո ւած»37:

Եր ևան յան «Եր կեր» ժո ղո վա ծո ւի (1990), ա պա նաև «Ուխ տագ նա ցու թիւն» բա-
նաս տեղ ծութ յուն նե րի ոչ ծա վա լուն ընտ րա նու (1994) լույս ըն ծա յու մով  Մու շեղ Իշ-
խա նը լիո վին մտավ հա յաս տան յան հոգ ևոր մթնո լորտ, դար ձավ նաև մե րը:  Նա 
մտավ դպրո ցա կան ու բու հա կան ծրագ րեր որ պես ու սումն ա կան ձեռ նարկ նե րում 
ա ռանձ նա ցող հե ղի նակ, մա գիստ րո սա կան թե զե րի քննութ յան թե մա, բարձ րա-
ցավ բեմ որ պես աս մունք, թա տե րա կան ներ կա յա ցում: Եվ ու նե ցավ իր ա նու նով 
կոչ ված դպրո ցը հայ րե նա կան նո րօր յա Ոս տա նում:

 Վազ գեն Ա.  Գաբ րիել ան- գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե-
րի շրջա նա կը հայ նոր(արևմ տա հայ) ու նո րա գույն (խորհր դա հայ 
և սփ յուռ քա հայ) գրա կա նութ յունն է ( Ռու բեն Որ բեր յան – 1964, 
«Արևմ տա հայ բա նաս տեղծ ներ» - 1974, « Դի ման կար ներ» - 1976, 
« Դա նիել  Վա րու ժան» - 1978, « Դա սա կան նե րի ժա մա նա կը» - 1997, 
«Գ րա կա նութ յան մեր ժա մա նա կը» - 2006, «Սփ յուռ քա հայ գրա կա-
նութ յուն» - 2008, « Պատ մութ յան խոր հուր դը և  ներ կան» - 2012):

35 Գ. Սևան, Ուրվագծեր սփյուռքահայ գրականության, հատ. 2, Եր., 1997, էջ 145:
36 Նույն տեղում:
37 Վահէ-Վահեան, Բերքահաւաք, Գ. հատ., էջ 94:
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Summary
ARMENIAN EXILED POET

On the 100th anniversary of Mushegh Ishkhan

Vazgen A. Gabrielyan 

The portrait of one of the greatest figures of modern Armenian literature 
- Mushegh Ishkhan is presented in the article by the light of his creative work 
of different genres, the of main topics and issues, some of the features of his 
art are highlighted, too. The development process of his poetry and the inner 
connection between his nine books are also presented in common features. We 
haves sparately considered also his prose as well drama, his merits as a literary 
critic, essayist and educator are mentioned too, which naturally integrates and 
complements the literary portrait of Mushegh Ishkhan.

Резюме
ПОЭТ-ИЗГНАННИК АРМЕНИИ

К 100-летию Мушега Ишхана

Вазген А. Габриелян 

Портрет одного из величайших фигур новейшей армянской лите-
ратуры- Мушега Ишхана представлен в статье при свете его разножанрового 
творчества, основных тем и вопросов, подчеркнуты так же некоторые 
особенности искусства. Общими чертами представлены процесс развития 
его поэзии, внутренная связь между его девятью книгами. По отдельности 
рассмотрены так же его проза и драматургия, упоминаются его заслуги в 
качестве литературного критика, публициста и педагога, что естественно 
интегрируется и дополняет литературный портрет Мушега Ишхана.
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