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Հովհաննես Թումանյանիննվիրվածհրապարակումներիշարքումիրծավալովու
բովանդակությամբաչքի է ընկնում մանկավարժ, հասարակականքաղաքականգոր
ծիչ,ՀՅԴխմբակցությանանդամՎահանԽորենու«Գյուղականաշխարհիերգիչը»հոդ
վածաշարը:

Խորենինհամադրականմեթոդովվերլուծումուարժևորումէ Թումանյանիստեղ
ծագործությունը՝բնորոշելովայնիբրևգյուղականաշխարհիբանաստեղծություն,հե
ղինակի սոցիալական իդեալը՝ խաղաղություն, իսկ հեղինակին համարում է ժողովր
դականմեծբանաստեղծ՝հայաշխատավորմարդուապրումներիևիդեալներիերգիչ:
ՀոդվածագիրնառանձինենթագլուխներովանդրադառնումէԹումանյանիսոցիալաշ
խատավորականև հայրենասիրականթեմաներովգրվածստեղծագործություններին,
ընդգծումդրանցումարտացոլվածբնապաշտականև հումանիստականհամամարդ
կայինիդեալները:

 Բա նա լի բա ռեր`ՀովհաննեսԹումանյան,ՎահանԽորենի,գյուղականաշխարհ,
հայրենասիրություն,խաղաղություն,մարդասիրություն,սոցիալքաղաքականմոտիվ
ներ,ժողովրդականմեծբանաստեղծ:

1919 թ. փետր վար-մարտ ա միս նե րին մեծ շու քով ու հա մա ժո ղովր դա կան 
խան դա վա ռութ յամբ նշվում է  Հովհ.  Թու ման յա նի ծննդյան 50-ամ յա կը: Այ սօր 
հար յու րամ յա հե ռա վո րութ յու նից պետք է ար ձա նագ րել, որ դեռևս բա նաս տեղ-
ծի կեն դա նութ յան օ րոք ժո ղովր դի հա վա քա կան գի տակ ցութ յու նը լիո վին հա-
սու էր նրա՝ ի վե րուստ սահ ման ված ա ռա քե լութ յան խորհր դին:  Դա ո րո շա կիո-
րեն տե սա նե լի է հատ կա պես մա մու լի հրա պա րա կում նե րում, որ տեղ հո բել յա-
նա կան հպան ցիկ գնա հա տա կան նե րի կող քին հան դի պում են նաև ծա վա լուն 
ու սում նա սի րութ յուն ներ, ուր փոր ձեր են ար վում ներ կա յաց նե լու բա նաս տեղ ծի 
ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խար հը՝ բազ մա կող մա նի փաս տարկ ված վեր լու ծութ-
յուն նե րով:

 Հոդ ված նե րից յու րա քանչ յու րում բա նաս տեղ ծի ստեղ ծա գոր ծա կան աշ-
խար հը բաց վում է հոդ վա ծագ րի սե փա կան դի տա կե տից՝ հա ճախ եր ևան 
հա նե լով այն պի սի շեր տեր, ո րոնք սո վո րա բար տե սա նե լի են լի նում ո րո շա կի 
պատ մա կան հե ռա վո րութ յու նից:

Այս կար գի հրա պա րա կում նե րի շար քում իր ընդգր կու մով ու բո վան դա-
կա յին տա րո ղութ յամբ ա ռանձ նա նում է Վ.  Խո րե նու ( Վա հան  Տեր-Գ ևորգ յան)` 
«Գ յու ղա կան աշ խար հի եր գի չը» հոդ վա ծա շա րը, որ բա նաս տեղ ծի ստեղ ծա-
գոր ծութ յան մի ամ բող ջա կան ու սում նա սի րութ յուն է1: Շր ջան ցե լով պատ ճառ-

1 Ուշագրավ է, որ Վահան Տեր-Գևորգյանը 1919 թ. մարտի 15-ին Հայ գրողների 
ընկերության նախաձեռնությամբ կազմակերպված գրական երեկույթին հանդես է գալիս 
զեկուցմամբ՝ «Հովհ. Թումանյանի բանաստեղծության հասարակական և փիլիսոփայական 
տարերքը» թեմայով: Ներկայացնում է իր «Գյուղական աշխարհի երգիչը» հոդվածի համառոտ 
շարադրանքը:
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նե րը՝ նկա տենք, որ հոդ վա ծը շատ քիչ է ար ժա նա ցել ու շադ րութ յան և մ նա ցել է 
դաշ նակ ցա կան մա մու լի է ջե րում:  

 Գաղտ նիք չէ, որ  Վա հան  Խո րե նին ե ղել է ժա մա նա կի հայտ նի մտա վո րա-
կան նե րից, ման կա վարժ, հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան գոր ծիչ, ՀՅԴ կու սակ-
ցութ յան ան դամ: Իր ողջ գի տակ ցա կան կյան քը նվի րել է ազ գա յին խնդիր նե րի 
լուծ մա նը՝ նա խա ձեռ նե լով  Հա յաս տա նում պե տա կան և  հա սա րա կա կան կյան-
քի ազ գայ նաց ման ծրա գիրն ու գոր ծը: Խմ բագ րել է «Աշ խա տա վոր» ( Թիֆ լիս), 
« Հա յաս տա նի աշ խա տա վոր» (Եր ևան) թեր թե րը, մի շարք հոդ ված նե րով հան-
դես ե կել « Գե ղար վես տի», « Նոր հո սան քի», «Ար ևի», « Հո րի զո նի», « Հա ռա ջի» 
է ջե րում։ Իր հե ղի նա կած նյու թե րում  Վա հան  Խո րե նին մշտա պես աչ քի է ըն կել 
մտքի ճկունութ յամբ, ընտ րած նյու թի բարձր ի մա ցութ յամբ և  այն վեր լու ծե լու և 
գ նա հա տե լու վար պե տութ յամբ: 

Այս պի սով,  Հովհ.  Թու ման յա նի հո բել յա նա կան հրա պա րա կում նե րի մեջ 
խո րութ յամբ ու ծա վա լով ա ռանձ նա նում է Վ.  Խո րե նու վե րո հիշ յալ հոդ վա ծը: 

Սկզ բում հե ղի նա կը ներ կա յաց նում է իր ու սում նա սի րութ յան մե թոդն ու 
հար ցադ րում նե րի տրա մա բա նութ յու նը, որ հան գում է հետև յա լին. «Գ րա կան 
եր կե րի քննա դա տութ յու նը օբ յեկ տիվ ու գի տա կան լի նե լու հա մար պետք է ոչ 
միայն են թա կա յիկ (սուբ յեկ տիվ) կամ այս պես կոչ ված՝ պսի խո գե նե տիկ, այլև 
սո ցիալ-գե նե տիկ մե թո դով կա տար վի:  Մի միայն այս պի սի քննա դա տութ յու նը 
կա րող է գի տա կան լի նել և  ամ բող ջա կան ու ճիշտ պատ կեր տալ ստեղ ծա գոր-
ծո ղի ու նրա ստեղ ծա գոր ծութ յան մա սին»1: 

Այս «միաց յալ՝ սինկ րե տիկ մե թո դով» էլ  Խո րե նին վեր լու ծում ու արժ ևո րում 
է  Թու ման յա նի ստեղ ծա գոր ծութ յու նը, որ բնո րո շում է իբրև «գյու ղա կան աշ-
խա տա վո րա կան աշ խար հի բա նաս տեղ ծութ յուն», հե ղի նա կի սո ցիա լա կան 
ի դեա լը՝ խա ղա ղութ յուն, իսկ ի րեն՝ հե ղի նա կին հայ տա րա րում «ժո ղովր դա կան 
մեծ բա նաս տեղծ»՝ հայ աշ խա տա վոր գյու ղա ցիութ յան կյան քի, բնա կան և  սո-
ցիալ-հո գե կան մի ջա վայ րի, նրա ապ րում նե րի ու ի դեալ նե րի եր գիչ, որ լի է ան-
հա տա կան հույ զե րով, վշտե րով, տեն չանք նե րով և  փի լի սո փա յա կան խո հե րով:

Ա պա ա ռա ջադ րում է իր ե լա կե տա յին կան խադ րույ թը. « Կարճ. նրա բա-
նաս տեղ ծութ յու նը ին տե լի գենտ գյու ղա ցու բա նաս տեղ ծութ յուն է:  Նա այն պես 
է դի տում, սի րում ու պատ կե րաց նում բնութ յու նը, այն պես է հաս կա նում ու սի-
րում մար դուն, այն պես է սի րում կինն ու կյան քը, որ պես մտքով2 ին տե լի գեն տը, 
բայց հո գով ու բնութ յամբ գյու ղա ցին»3: 

 Խո րե նին, մատ նան շե լով մի քա նի ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներ (« Գու թա նի եր-
գը», « Գի քո րը», « Չա րի վեր ջը», «Ու ժը», « Սա սուն ցի  Դա վի թը», « Մի կա թիլ մեղ-
րը»), ընդգ ծում է բա նաս տեղ ծի ոչ միայն պատ կե րա կերտ ման վար պե տութ-
յունն ու գե ղար վես տա կան ին տո ւի ցիան, այլև հատ կա պես այն կար ևոր դրույ-
թը, որ բո լոր մար դիկ հա վա սար են և  ու նեն ա զատ ապ րե լու և  աշ խա տե լու  
ի րա վունք ներ: Աշ խա տա վոր գյու ղա ցու սո ցիա լա կան կյան քի ու հո գե բա նութ-
յան խո րա գի տակ բա նաս տեղ ծը «ան հա վա սա րութ յան սկզբուն քին հա կադ-
րում է հա վա սա րութ յան սկզբուն քը և կռ վի գա ղա փա րին՝ խա ղա ղութ յան, սի րո 
ու եղ բայ րութ յան գա ղա փա րը»4:

1 «Հառաջ», թիվ 32, Թիֆլիս, 1919:
2 Հոդվածում բոլոր թավատառ բառերը ընդգծել է Վահան Խորենին:
3 Նույն տեղում:
4 Նույն տեղում:
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Ա ռան ձին են թագլ խում անդ րա դառ նա լով  Թու ման յա նի «սո ցիալ-աշ խա-
տա վո րա կան մո տիվ նե րին»՝ կանգ է առ նում հատ կա պես « Հա ռա չանք» պոե-
մի վրա, որ դի տում է իբրև հայ գրա կա նութ յան բա ցա ռիկ է ջե րից: Այն աշ խա-
տա վոր գյու ղա ցիութ յան սո ցիա լա կան ծանր կյան քի տխուր հա ռա չանք նե րի 
պարզ ար տա հայ տութ յունն է, որ տեղ բա նաս տեղ ծը ծե րուկ գյու ղա ցու մի ջո ցով 
բա ցում է քա ղա քա կան և  սո ցիա լա կան նոր հա րա բե րութ յուն նե րի պատ ճա-
ռով ստեղծ ված կյան քի ող բեր գա կան կող մե րի ի րա կան պատ կեր նե րը:  Հան-
գա մա նա լից վե րա պատ մու մով՝ հա ճա խա կի վեր լու ծա կան ու մեկ նա բա նա կան 
մի ջամ տութ յուն նե րով, ներ կա յաց նում է պոե մի սյու ժեն, դեպ քե րի ու դեմ քե րի 
առ կա պատ կե րը, որ հենց ստեղ ծա գոր ծող հե ղի նա կի բուն նպա տակն է:  Բայց 
շա րադ րան քի ամ բողջ ըն թաց քում բա ցա հայտ կամ են թա տեքս տում գոր ծում 
է քննա դա տի «սո ցիալ-գե նե տիկ» հա յե ցա կեր պը, որ հե ղի նա կի հղա ցում նե-
րը ի մաս տա վո րում է նոր քա ղա քա կան ի րա կա նութ յան դի տա կե տից: Այս պես, 
օ րի նակ, ներ կա յաց նե լով պոե մի այն դրվա գը, որ տեղ ծե րու նին տրտնջում է 
ի րենց հոգ սա շատ կյան քից, մեկ նա բա նում է. «Ա հա ձեզ պրո լե տար գյու ղա-
ցիութ յան սո ցիալ-տնտե սա կան կա տար յալ ու տխուր պատ կե րը»1:  Մի այլ տեղ, 
վկա յա կո չե լով ծե րու նու խոս քե րը, թե՝ «Ո՛չ ա մոթ ու նի ու ժե ղը, ո՛չ վախ,  Վա յը 
ե կել է տա րել տկա րին», հա ման ման սո ցիա լա կան բո վան դա կութ յուն է վե րագ-
րում  Փար վա նա դստեր խոս քե րին՝ «տկար լա վի» և «վես տմար դիի» հա կադ-
րութ յան մա սին:

 Խո րե նին պոե մի վե րա պատ մու մով և  հա մա պա տաս խան հղում նե րով շա-
րու նա կում է ման րա մասն քննել յու րա քանչ յուր քայ լա փո խի կե ղեք վող գյու ղա-
ցու ող բեր գութ յու նը:  Ծե րու նու այն խոս քե րը, թե ին քը չի հաս կա նում, թե «ո՞վ 
է մե ղա վոր», մեկ նա բա նում է այս պես. « Ծայր դե մոկ րա տա կան և  նույ նիսկ հե-
ղա փո խա կան մտքե րը, որ նա ար տա հայ տում է դրա նից հե տո, կաս կած չեն 
թող նում, որ նման կար գերն ու բար քե րը հե ղա փո խա կա նաց նում են ան գամ 
ութ սու նամ յա ծե րու նուն և  ըմ բոս տաց նում նման ա նի րավ ու ա նար դար կար-
գե րի դեմ»2:  Խո րե նին պար բե րա բար ընդգ ծում է  Թու ման յա նի՝ չքա վոր գյու-
ղա ցու սո ցիալ-տնտե սա կան ծանր կա ցութ յու նը նկա րագ րե լու վար պե տութ-
յու նը: « Չո բան  Չա տու» պատ մութ յու նն ար տա ցո լում է ժա մա նա կի վարքն ու 
բար քը, ընդգ ծում ա զա տա սեր և  ար դա րա միտ գյու ղա ցու ընդվ զու մը ստի ու 
կեղ ծի քի դեմ, նրա պատ վախնդ րութ յու նը՝ ա պա ցու ցե լով, սա կայն, թե որ քան 
ան պաշտ պան ու ի րա վա զուրկ են  Չա տին ու նրա նման նե րը:  Ներ կա յաց նե լով 
չո բան  Չա տիի պատ մութ յու նը՝  Խո րե նին դրա նից հետ ևեց նում է. «Եր բեք մեր 
բա նաս տեղ ծութ յան մեջ սո ցիալ-աշ խա տա վո րա կան մո տիվ նե րը ա վե լի ու ժեղ 
ու ա վե լի ո րոշ չեն հնչվել:  Հայ աշ խա տա վոր գյու ղա ցին սո ցիա լա կան հա վա-
սա րութ յան այն պի սի պարզ ու հստակ գի տակ ցութ յուն է եր ևան բե րում այս 
պոե մի մեջ, որ ան գամ հայ քա ղա քա կան-կու սակ ցա կան մա մու լը չէ դրսևո րել... 
 Մարդ կանց ա զա տութ յան ու սո ցիա լա կան հա վա սա րութ յան և  ար դա րութ յան 
ու ճշմար տութ յան ա վե լի գե ղե ցիկ ու գե ղար վես տա կան պատ կե րա ցումն, քան 
« Հա ռա չանքն» է, մեր գրա կա նութ յու նը չու նի»3: 

« Հա ռա չան քը» պոե մի սո ցիա լա կան պատ կե րին ի լրում է դիտ վում «Եր կա-

1 «Աշխատավոր», թիվ 48, Թիֆլիս, 1919:
2 «Աշխատավոր», թիվ 49, 1919:
3 Նույն տեղում:
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թու ղու շի նութ յու նը» պատմ ված քը:  Խո րե նին դարձ յալ ընդգ ծում է  Թու ման յա-
նի տա ղան դը՝ փոքր ծա վա լի մեջ հե րոս նե րից յու րա քանչ յու րի հո գե բա նութ յան 
բա ցա հայտ ման տե սանկ յու նից:  Նոր տնտե սա կար գի, փո ղի իշ խա նութ յա նը 
զու գըն թաց աս տի ճա նա բար փո փոխ վում են նաև գյու ղա ցի նե րի մտա ծե լա-
կեր պը, դա տո ղութ յուն նե րը: 

 Խո րե նին, ի հար կե, ինչ պես տեղ-տեղ զգաց վում է հոդ վա ծի հա ջորդ են թա-
գլուխ նե րում, չի շրջան ցում այն մարդ կա յին-բա րո յա կան ու բնա կան բարձր ար-
ժեք նե րը, որ դի տում ու կեն դա նագ րում է  Թու ման յանն իր եր գե րում:  Բայց նա, 
ինչ պես իր կու սա կից ըն կեր-քննա դատ նե րը, միշտ ա ռա ջին պլան են մղում այն 
միտ քը, թե մեծ բա նաս տեղ ծի ստեղ ծա գոր ծութ յու նը հա տուկ ար ժեք է ներ կա-
յաց նում նաև նոր գա ղա փա րա խո սութ յան չա փա նիշ նե րով: Այս տե սա կե տից 
հե տաքր քիր է, օ րի նակ, հայտ նի « Գու թա նի եր գի» նրա մեկ նա բա նութ յու նը. «Ա-
հա ձեր ա ռաջ ամ բողջ հո գե կան և տն տե սա կան պատ կե րով այն աշ խա տա վո-
րը, ո րը իր սո ցիա լա կան դրութ յամբ տար բեր վում է պրո լե տա րիա տից նրա նով, 
որ նրա աշ խա տան քը շա հա գործ վում է, հենց  Մարք սի խոս քով, ոչ միայն ուղ-
ղա կի կեր պով շա հա գոր ծող արդ յու նա բե րա կան կա պի տա լից, այլև ա նուղ ղա-
կի կեր պով՝ և՛ վաշ խա ռո ւա կան (պարտք) և՛ հո ղա տի րա կան (կոռ ու բե գեառ), 
և՛ պե տա կան ֆի նան սա կան կա պի տա լից (իբրև «թով ջի» հարկ)»1: 

Քն նա դա տի դի տարկ մամբ « Սա սուն ցի  Դա վիթ» պոե մը ևս «ար դի գյու ղա-
ցիութ յան վի ճակն է պատ կե րաց նում», այ սինքն՝ «նա խա պես ազն վա կան-նա-
խա րա րա կան» վե պը  Թու ման յա նի մշակ մամբ դար ձել է «էա պես գյու ղա ցիա-
կան-ժո ղովր դա կան» և  ցույց է տա լիս, որ «մեր գյու ղա ցիութ յան կա ցութ յու նը 
միջ նա դա րից դե սը շատ քիչ է փոխ վել»:  Հի շում է այն դրվա գը, երբ  Դա վի թը, 
քննա դա տի բնու թագր մամբ՝ «իր ա վա տա կան նա խա րա րա կան քմա հա ճույ-
քոտ մար զանք նե րի ու որ սի ժա մա նակ կոխկռ տել է» գյու ղա ցու ար տը, ա պա 
բե րում է ար տա տեր պա ռա վի հան դի մա նա կան խոս քե րը՝ ուղղ ված  Դավ թին, և  
եզ րա կաց նում. «Ա վե լի գե ղե ցիկ ու ա վե լի պարզ հա զիվ թե հնար լի նել ար տա-
հայ տել ու պատ կե րա վո րել կի սա ճոր տա կան վի ճա կում ապ րող և  իր աշ խա-
տան քի արդ յուն քից զուրկ աշ խա տա վոր գյու ղա ցու հո գե բա նութ յու նը»2:  

 Խո րե նին   Թու ման յա նի ստեղ ծա գոր ծութ յան միաս նա կան հա մա տեքս տում 
է քննում նաև նրա հայ րե նա սի րա կան եր գե րը: Սկզ բուն քա յին տար բե րութ յուն 
տես նե լով  Պատ կան յա նի՝ ազ գայ նա կան շեշ տե րով հնչող հայ րե նա սի րութ յան 
և  Թու ման յա նի հա մադ րա կան հայ րե նա սի րութ յան միջև՝ քննա դատն ա նում 
է դի տո ղութ յուն ներ, ո րոնք ե լա կե տա յին նշա նա կութ յուն են ու նե ցել հե տա գա 
շրջա նի թու ման յա նա գի տութ յան հա մար:  Հիմ նա կան կան խադ րույթն այն է, թե 
 Թու ման յա նի հայ րե նա սի րութ յու նը տար բեր է պատ կան յա նա կան հայ րե նա սի-
րութ յու նից, ո րով հետև նա ժո ղովր դի ազ գա յին-քա ղա քա կան կա ցութ յու նն ան-
բա ժան է դի տում սո ցիա լա կա նից, նրա հայ րե նա սի րութ յու նը մեկ ամ բող ջութ-
յուն է կազ մում բնա պաշ տա կան և  հու մա նիս տա կան հա մա մարդ կա յին ի դեալ-
նե րի հետ: Եվ այս ա մե նը բա նաս տեղ ծի եր գե րում ար տա հայտ վում է իբրև խո-
րա պես զգաց ված անձ նա կան-քնա րա կան ապ րում. «Անհ նա րին է լի նում նրա 
մոտ ար տա քին սո ցիա լա կա նը տար բե րել ներ քին են թա կա յա կա նից: Եվ սրա 
մեջ է  Թու ման յա նի բա նաս տեղ ծա կան տա ղան դի ինք նօ րի նա կութ յու նը:  Նա 

1 «Հառաջ», թիվ 32, 1919:
2 Նույն տեղում:
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ա մեն ինչ, նաև հայ րե նի քի բնութ յան սե րը, նրա «հա զա րա վոր ցա վե րը», նրա 
տա ռա պան քը ապ րում է բա նաս տեղ ծո րեն, ապ րում է նուրբ, ապ րում է հա մա-
մարդ կա յին մտքով ու վեհ զգաց մուն քով, բնա կա նո րեն, ան խառն, էս թե տի կա-
կան հա մա կու մով և  հա մակ րու մով, զերծ ա մեն տե սա կի ար տա քին, րո պեա-
կան, պաշ տո նա կան նկա տում նե րից, շար ժա ռիթ նե րից կամ թե լադ րանք նե րից: 
 Նա իր հայ րե նի քը սի րում է ոչ թե «ո րով հետև» կա «նրա հա մար» և  ոչ թե որ ևէ 
նեղ ազ գայ նա կան կամ ու ռա-պատ րիո տիս տա կան մո տիվ նե րից: Ո՛չ»1:

 Հոդ վա ծա գի րն իր դի տար կում նե րը հաս տա տե լու հա մար վեր լու ծում է 
« Նա խեր գան քը»՝ նկա տե լով, որ  Թու ման յա նի հայ րե նա սի րութ յու նը մի բնա կան 
զգաց մունք է դե պի հայ րե նի, հա րա զատ բնութ յու նը, ժո ղո վուր դը: «Ե թե կու զեք 
դա հայ րե նա սի րութ յուն չէ,- գրում է քննա դա տը,- այլ հայ րե նա կան բնա սի րութ-
յուն կամ բնա պաշ տութ յուն ու ժո ղովր դա սի րութ յուն է: Այդ պի սի հայ րե նա սի-
րութ յու նից հե ռու է նախ ա մեն տե սակ նեղ ազ գայ նա կա նութ յու նը և  ա պա՝ դա 
ան բա ժան է ի րա կան ժո ղովր դա սի րութ յու նից ու իս կա կան մար դա սի րութ յու-
նից:  Մի մա քուր, մի վեհ հու մա նիս տա կան գե ղա պաշտ, բնա պաշտ ու մար դա-
պաշտ շունչ ու նի այդ հայ րե նա սի րութ յու նը, և  այդ է հայ աշ խա տա վոր ու այդ 
իսկ խա ղա ղա սեր ժո ղովր դի իս կա կան հայ րե նա սի րութ յու նը»2:

 Մատ նա ցույց ա նե լով « Նա խեր գան քում» դրսևոր ված հայ րե նա սի րութ յան 
նրբե րանգ նե րը` նկա տում է, որ բա նաս տեղ ծի հո գու ան հա տակ վիշտն ու հայ-
րե նի քի խո րունկ ցա վե րը խառն վում են «մի հո գե պա րար, մի հաշ տա րար վսեմ 
հա մազ գա ցու մի մեջ... ո րի հա մա կիր նե րապ րու մի մեջ ի մի են ձուլ վում ան հա-
տա կան ծան րա թա խիծ ես-ն  իր ապ րում նե րով և  հար ված ված կամ «զարկ ված 
ու զրկված» հայ րե նի քը իր «հա զա րա վոր ցա վե րով»»3:

Ի հար կե,  Խո րե նին այս տեղ ևս  չի մո ռա նում իր կան խա դիր «սո ցիալ-գե նե-
տիկ» մե թո դի տրա մա բա նութ յու նը, ո րի հա մա ձայն՝ այդ պի սին կա րող է լի նել 
միայն «աշ խա տա վոր ու այդ իսկ պատ ճա ռով խա ղա ղա սեր ժո ղովր դի իս կա-
կան հայ րե նա սի րութ յու նը» կամ  «իս կա կան ու ճշմա րիտ դե մոկ րա տիկ» հայ-
րե նա սի րութ յու նը:  Դա ժա մա նա կի պար տա դիր հարկն էր քննա դա տի որ դեգ-
րած նոր գա ղա փա րա խո սութ յա նը: Էա կանն ու մնա յու նն այն ռա ցիո նալ ներդ-
րումն է, որ դրա նից ան կախ ժա մա նա կին կա տա րել են նա և  իր գա ղա փա րա-
կից քննա դատ նե րը նոր ձևա վոր վող թու ման յա նա գի տութ յան մեջ:

 Խո րե նին ա ռաջ է քա շում մի դրույթ ևս.  Թու ման յա նի ժո ղովր դա կան-քա-
ղա քա ցիա կան եր գե րը մար դա սի րա կան և  խա ղա ղա սի րա կան բարձր շունչ ու-
նեն. « Հա րա զատ ժո ղովր դի ու հայ րե նի քի ա զա տութ յան եր գը ներ շունչ ու տո-
գո րուն է ժո ղո վուրդ նե րի եղ բայ րութ յան ու հա մե րաշ խութ յան վսեմ զգաց մուն-
քով: Ու այս հու մա նիս տո րեն ներ շունչ և  մի ջազ գայ նո րեն տո գո րուն՝ իս կա կան 
ու ճշմա րիտ- դե մոկ րա տիկ հայ րե նա սի րութ յու նը բնա կա նա բար իր ներ քին հո-
գե բա նա կան ու տրա մա բա նա կան հետ ևո ղա կա նութ յամբ հաս նում է փի լի սո-
փա յա կան ընդ հան րաց ման- տիե զե րա կան հայ րե նազ գաց ման...»4: 

 Բա նաս տեղ ծը, հե ռա վոր ան հու նի ո լորտ նե րում ապ րե լով և մ տո վի տիե-
զե րա կան ան հայ տի գաղտ նի քը ո րո նե լով, մշտա պես իր հայ րե նի քի, ժո ղո վրդի 

1 «Աշխատավոր», թիվ 77, 1919:
2 Նույն տեղում:
3 Նույն տեղում:
4 «Աշխատավոր», թիվ 80, 1919:
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կող քին է, նրա տա ռա պանք նե րի բա ժա նա րա րը:  Խո րե նին տիե զե րա կան և  
երկ րա յին հայ րե նի քի ան քակ տե լի առն չութ յան ակն հայտ ա պա ցույց է հա մա-
րում « Վայ րէջ քը», որ 40-ամ յա բա նաս տեղ ծի «հո գե կան ինք նա հաշ վետ վութ յան 
պեր ճա խոս ար տա հայ տութ յուն» է: Այն ինք նօ րի նակ կեր պով լրաց նում է « Հայ-
րե նի քիս հետ» բա նաս տեղ ծութ յան միտ քը: «Ն րանք ևս  միան գա մայն մե կին ու 
ան կաս կած են դարձ նում, որ Ան հու նի ու հայ րե նի քի կա րոտ նե րը կամ «հո գու 
պայ ծառ աշ խարհ քի» և  հայ րե նի աշ խար հի տեն չանք նե րը նախ՝ «մա նուկ օ րե-
րից» կամ «վա ղուց» հա րա զատ ու հիմ նա կան ապ րում ներ են բա նաս տեղ ծին 
և  ա պա՝ դրանք հա մըն թաց են ի րար և  ոչ տա րըն թաց...»1: 

Քն նա դա տը հայ րե նա սի րութ յուն - ժո ղովր դա սի րութ յուն –  մար դա սի րութ-
յուն ե ռա միաս նութ յան հո գե բա նա կան հա մադր ման գե ղե ցիկ ար տա հայ տութ-
յուն նե րից է հա մա րում « Հա յոց վիշ տը» և « Մեր նա խորդ նե րին» ստեղ ծա գոր-
ծութ յուն նե րը:  Բա նաս տեղ ծի տա ռա պող հո գին նո րից դե պի հա րա զատ ժո-
ղովր դի վշտի ծովն է դառ նում և ն րա «ան հա տակ խոր քե րի» մեջ սուզ վում. 
հա յոց վիշ տը ամ բողջ հա յութ յան «կյան քի ու մահ վան ող բեր գութ յունն է, որ հա-
մա կում է ամ բող ջո վին նրա հո գե կից ու հա րա զատ ան դա մին»2:  Հո գե միութ յան 
ան քակ տե լի կա պի ար տա հայ տութ յուն է նաև « Մեր նա խորդ նե րին» բա նաս-
տեղ ծութ յու նը:  Խո րե նին ընդգ ծում է այն տո ղե րը, ո րոնք ար տա ցո լում են բա-
նաս տեղ ծի մտո րում նե րի ա մե նաող բեր գա կան ե րանգ նե րը. « Հայ րե նի քի ա զա-
տութ յան ե րա զի խոր տա կու մը հա մա զոր է ան հա տա կան կյան քի ու հույ սե րի 
խոր տակ ման:  Բա նաս տեղ ծը այն քան ուժ գին է ապ րում հայ րե նի ժո ղովր դի մեծ 
վիշ տը, որ մո ռա նում և  ու րա նում է «և՛ երգ, և՛ Աստ ված»»3:  Աստ ծո դեմ ըմ բոս-
տաց ման ե րանգ ներ տես նե լով՝ քննա դա տն ան ցում է կա տա րում «Տրտ մութ յան 
 Սող մոս նե րին»՝ «Ին չո՞ւ, Աստ վա՛ծ» հար ցադ րու մը ո րա կե լով իբրև Աստ ծո դեմ 
ուղղ ված սպառ նա լիք: Ի րա կա նում այն հնչում է իբրև փրկութ յան միակ հույ սին 
ուղղ ված ա ղեր սանք:

 Ն կա տենք՝ այս տեղ ա վարտ վում է հոդ վա ծա շա րը՝ շա րու նա կե լի նշու մով: 
 Սա կայն, ցա վոք, մեր ո րո նում նե րը՝ գտնե լու ու սում նա սի րութ յան ա վար տը, 
այդ պես էլ հա ջո ղութ յուն չու նե ցան: Այ նո ւա մե նայ նիվ, կար ծում ենք, որ պահ-
պան ված հատ ված նե րը, թեև ո րո շա կիո րեն կրում են գա ղա փա րա կան միտ-
վա ծութ յուն, սա կայն բա վա կան վար պե տո րեն բա ցա հայ տում են  Թու ման յա նի 
ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խար հը բնու թագ րող կար ևոր ներ բե րանգ ներ ու հա-
յե ցա կե տեր, ո րոն ցից յու րա քանչ յու րը կա րող է դառ նալ ու սում նա սի րութ յան 
ա ռան ձին նյութ:  

Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹ ՅՈՒՆ 

1. « Հա ռաջ», թիվ 32,  Թիֆ լիս, 1919:
2. «Աշ խա տա վոր», թիվ 48,  Թիֆ լիս, 1919:
3. «Աշ խա տա վոր», թիվ 49, 1919:
4. «Աշ խա տա վոր», թիվ 77, 1919:
5. «Աշ խա տա վոր», թիվ 80, 1919:

1 Նույն տեղում:
2 Նույն տեղում:
3 Նույն տեղում:
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ОВАНЕС ТУМАНЯН ПО ОЦЕНКЕ ВАГАНА ХОРЕНИ - ЕВА МНАЦАКАНЯН - В ряде 

публикаций, посвященных Ованесу Туманяну, своим охватом и емкостью содержания 
отличается серия статей педагога, общественно-политического деятеля, члена 
фракции АРФД, Вагана Хорени «Певец сельского мира», которая является одним 
полноценным исследованием творчества поэта. 

Хорени сравнительным методом анализирует и оценивает творчество Туманяна, 
которое характеризуется как поэзия сельского мира, социальный идеал автора – 
мир,  а его самого – автора, объявляет великим народным поэтом – певцом жизни, 
естественной и социально-психической среды, переживаний и идеалов армянского 
рабочего крестьянства, который полон личными эмоциями, печалью, желаниями 
и философскими мыслями. Автор статьи отдельными подглавами рассматривает 
произведения Туманяна, написанные на социально-трудовые и патриотические темы.  

Основной предпосылкой является то, что Туманян национально-политическое 
состояние рассматривает в неотделимости от социального, его патриотизм 
также составляет одну целостность с натуралистическими гуманистическими 
общечеловеческими идеалами. И все это в песнях поэта воспроизводится как глубоко 
чувственное личное-лирическое переживание.  

Ключевые слова: Ованес Туманян, Ваган Хорени, сельский мир, патриотизм, 
мир, гуманизм, социально-политические мотивы, великий народный поэт.  

HOVHANNES IN THE APPRIASALS OF VAHAN KHORENI - EVA MNATSAKANYAN 
- The collection of articles ‘‘The singer of village world՛՛ by Vahan Khoreni, a politician, 
community and political activist, and pedagogue, stands apart  with its volume and content 
among the publications devoted to H. Toumanyan It is one of the complete studies  done by 
the poet.

Using a comparative method, Khoreni analyses and evaluates the works by Toumanyan, 
which is described as the poet of village world. The social ideal of the poet is peace. He 
declares Toumanyan is  a great national poet, a singer of village life, and ideal of its 
inhabitants, natural and social psychological environment, who is full of its emotions, ideals, 
private excitements,  sorrows, desires and philosophical thoughts. The author of the article 
addresses Toumanyan՛s social and patriotic works with separate subheadings. 

 The basic thesis is that Toumanyan highlights the national- political state of the nation 
as inseparable from the social state. His patriotism   is a union with the admiration of nature 
and patriotic ideals. And all this is expressed in the poet՛s works as a deeply felt personal 
–lyrical excitement.

Key words: Hovhannes Toumanyan, Vahan Khoreni, village world, patriotism, 
peace, humanity, social-political motives, great national poet. 


