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ԹԵՀՄԻՆԱ ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ

ԾԱՆՈԹ ԵՎ ԱՆԾԱՆՈԹ ԱԼԲԵՐՏ ԻՍԱՋԱՆՅԱՆԸ 

Հոդվածում ներկայացված էՍյունյացգրականընտանիքի ինքնատիպդեմքերից
մեկի՝ բանաստեղծ, արձակագիր Ալբերտ Իսաջանյանի գրական դիմանկարը: 1960
1980ական թվականներին ստեղծագործած, բանաստեղծական երկու ժողովածուով
(«Ծաղիկիմհեռավոր»,«Ծաղկեկամուրջ»)ևմեկվիպակով(«Ոչ,հայրիկ,եսմեծբան
եմկորցրել»)ընթերցողիններկայացածգրողիբազմաթիվստեղծագործություններ(ար
ձակու չափածո)դեռևսանտիպեն,որոնքհատկանշվումենգեղարվեստականորո
շակիարժեքովևկարողենամբողջացնելնրաուրույնդիմապատկերը:Այդիմաստով
Իսաջանյանիանտիպգրականժառանգությանհրատարակումնուարժևորումըմնում
ենհրատապ:

Բա նա լի բա ռեր՝ԱլբերտԻսաջանյան,Սյունիքիգրականընտանիք,բանաստեղծ,
գրականդիմանկար,անտիպգրականժառանգություն:

Ս յուն յաց աշ խար հը հայ գրա կա նութ յան պատ մութ յան մեջ մե ծակ շիռ 
ա վանդ ու նի: Սկ սած պայ ծա ռա նուն Ակ սել Բա կուն ցից, որ բարձ րա գույն ար ժեք 
է հայ մշա կույ թի պատ մութ յան մեջ, ծնուն դով սյու նե ցի մյուս գրող նե րը՝ Սե րո 
Խան զադ յա նը, Սու րեն Այ վազ յա նը, Հա մո Սահ յա նը, Գա րե գին Ս ևուն ցը, Ալ բերտ 
Ի սա ջան յա նը, Ս պար տակ Բա կուն ցը, Է դո ւարդ Զոհ րաբ յա նը, Քա ջիկ Դո րուն-
ցը, ժա մա նա կա կից նե րից Գա գիկ Դավթ յա նը, Ար կա դի Ծա տուր յա նը, Տիգ րան 
Գ րի գոր յա նը, Լ ևոն Սա հակ յա նը և  ու րիշ ներ, ի րենց ստեղ ծած գե ղար վես տա-
կան ար ժեք նե րով  հարս տաց րել և հըն թացս  հարս տաց նում են հայ գրա կան 
կյան քը: Խոս քը ստեղ ծա գոր ծա կան մի ու րույն տա րած քի՝ Ս յու նի քի գրա կան 
ըն տա նի քի մա սին է, ո րի շատ ներ կա յա ցու ցիչ ներ դեռ ըստ ա մե նայ նի ու սում-
նա սիր ված ու արժ ևոր ված չեն:

Ս յուն յաց գրա կան ըն տա նի քը մեզ հա մար ապ րում ու շնչում է նաև Ալ բերտ 
Ի սա ջան յա նի՝ 1960-1980-ա կան նե րին ստեղ ծա գոր ծած բա ցա ռիկ օժտ վա ծութ-
յամբ գրո ղի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րով: Բա նաս տեղծ ու ար ձա կա գիր, որ հայ 
գրա կա նութ յան, մաս նա վո րա պես քնա րեր գութ յան մեջ պետք է գրա վի ի րեն 
վե րա պահ ված տե ղը: Այս ի մաս տով Ի սա ջան յա նի ստեղ ծա գոր ծութ յան վե րագ-
նա հա տումն ան խու սա փե լի է ու հրա տապ: 

Անհ նար է գո նե մեկ ան գամ, թե կուզ հպա նի ցի կո րեն ըն թեր ցել Ալ բերտ 
Ի սա ջան յա նի բա նաս տեղ ծութ յուն նե րը, առնչ վել կյան քի սրտա ռուչ է ջե րին և  
ան տար բեր անց նել: Ի սա ջան յանն իր բա նաս տեղ ծութ յուն նե րում առ կա զար-
մա նա լի գրգիռ նե րով պար տադ րում է ներ քին զրույց սկսել իր հետ, հուզ վել ու 
խոր հել, այլ խոս քով՝ եր բեք չմո ռա նալ ի րեն, չհե ռա նալ ի րե նից: Ա ռանձ նա հատ-
կութ յուն, որ խո սում է բա նաս տեղծ-գե ղա գե տի ինք նա տիպ ու առ լե ցուն նե-
րաշ խար հի, նրա գրչով պոե զիա բեր վող բա ռա պատ կե րա յին   յու րա տի պութ-
յուն նե րի մա սին: 

Մա հից գրե թե չորս տաս նամ յակ անց Ի սա ջան յա նի կեն դա նի կեր պա րը 
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վառ է մնա ցել սերն դա կից նե րի հի շո ղութ յան մտա պաս տա ռին, իսկ մե րօր յա 
գրա սեր հան րութ յան հա մար նրա «կյան քի ու գոր ծի հե քիա թը» ( Հա կոբ Օ շա-
կան) ոչ միայն չի մա րում, այլև շա րու նա կում է բոր բոք վել նոր ու ժով: 

Դժ վա րին մարդ կա յին ճա կա տա գիր բա ժին հա սավ Ի սա ջան յա նին, բայց 
նա կա րո ղա ցավ ո գու տո կու նութ յամբ, հա յաց քի ան թե քութ յամբ ու շի տա կութ-
յամբ անց նել հա վա տի ի՛ր ճա նա պար հը և գտ նել իր ո րո նա ծը յու րո վի: Իսկ 
կյան քի գու նե րանգ նե րը, ո րոնք բա ցա հայ տեց որ պես բա նաս տեղծ, միան գա-
մից ձևա վո րում են հե ղի նակ-ըն թեր ցող այն քան ըղ ձա լի կապն ու տա նում նրա 
հո գու ծաղ կան կար աշ խար հը...

Ինչ պես օ րագ րա յին նո թե րում, հար յու րա վոր նա մակ նե րում, այն պես էլ 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րում Ի սա ջան յա նը «ժլատ» է իր կեն սագ րութ յուն-տա-
ռա պան քի է ջե րը մա տու ցե լիս: Ներ հուն ըն թեր ցո ղը կսկի ծով է առնչ վում դրանք 
ա նընդ հատ չքրքրե լու՝ գրո ղի ցա վա գին մտա տան ջութ յա նը: 

Ծն վել է 1937 թվա կա նին Գո րի սի շրջա նի Քա րա հունջ գյու ղում: Աշ խույժ և  
ու շիմ պա տա նին, ա վար տե լով գյու ղի յոթ նամ յա դպրո ցը, փո խադր վում է Գո-
րի սի միջ նա կարգ դպրոց և, պա տա նե կան ե րազ նե րով տո գոր ված, պա տաստ-
վում ոտք դնել նոր կյան քի շե մին: 1953-ի ամ ռա նը, սա կայն, ճա կա տագ րա կան 
դա ժան անկ յու նա դար ձը, պա տա հա կա նութ յան դժնի ձեռ քը մխրճվում են նրա 
կյան քում: Ուժ գին քա մու հետ ևան քով խճճվել ու կտրվել էին հար ևա նի տան 
է լեկտ րա կան լա րե րը: 16-ամ յա Ալ բեր տը բարձ րա նում է պատշ գամ բի սյան 
վրա, միաց նում լույ սը և լա րերն ի րա րից ան ջա տե լու պա հին սայ թա քում ու 
ընկ նում: Ի՜նչ ի մա նար ազն վա սիրտ պա տա նին, որ օգ տա կար լի նե լու մղու մը 
անձ նա կան դժբախ տութ յան է վե րած վե լու, տա նե լու է դե պի ա նե լա նե լիութ-
յուն, մահ վան ու գո յութ յան սահ ման: Հան կար ծա կի ու անս պա սե լի՝ նա ցմահ 
գամ վում է ան կող նուն, զրկվում շարժ վե լու, դպրոց հա ճա խե լու, լիար ժեք կյան-
քով ապ րե լու հնա րա վո րութ յու նից: Սկզ բում չէր կորց նում հույ սը՝ ինքն էլ չըն-
դու նե լով ճա կա տագ րի չար խա ղը: Մայ րը կուլ էր տա լիս ար ցունք ներն ու ան-
վերջ հու սադ րում: Մարդ ա րա րա ծին եր բեք չլքող հույսն էր նե րար կում որ դու 
մեջ, հույս, որ անն կատ կա մուրջ էր կա պում կյան քի շա րու նա կա կա նութ յան 
հետ, ծաղ կա սեր մեր ցա նում մատ ղաշ հո գում, ո րոնք հե տո պի տի բաց վեին ու 
ծաղ կաշղ թա յի պես կամր ջեին նրան կյան քի սի րո հետ, ուժ տա յին ապ րե լու, 
ա րա րե լու: «Շատերը/ եկան,/Գնացի՜ն/Անցա՜ն,/Սիրելի՛մայրիկ,/այդդուես
նորից/Իմանքուն,/անտուն/սրտից/անբաժան,/Իմխինդին /ընկեր,/վշտին՝/
կարեկից»1:

Ծանր ու տխուր մտած մունք նե րի մեջ հայտն ված հա րա զատ նե րը, հաշ վի 
առ նե լով Ալ բեր տի ըն դու նա կութ յուն նե րը մա թե մա տի կա յից, խոր հուրդ են տա-
լիս հաշ վա պա հութ յուն սո վո րել: « Բայց ես մտա ծե ցի,- խոս տո վա նել է ման կա-
վարժ ու գրա սեր մայ րը,-որ նրա փրկութ յու նը գրա կա նութ յան մեջ է, և  որ պետք 
է նրան կա պել գրքին»: Ի՜նչ ուժ ու կամք պի տի ու նե նար հա սու նութ յան շե մին 
գտնվող պա տա նին, որ դի մա նար ու մա քա ռեր, յու րա տե սակ վե րած նունդ ապ-
րեր գրա կան աշ խա տան քի մեջ: 

Տա ռա պան քին դի մա նա լու հա մար Ալ բեր տը գիրք ու գրիչ է վերց նում, երգ 
է ծնվում նրա հո գում, բայց դեռ հե ռու էր ինքն ի րեն գրա կա նութ յան մեջ տես-
նե լու մտքից: 

1 Իսաջանյան Ա., Ծաղկե կամուրջ, էջ 58: 
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…Մոլորվելեմ,
Ուցավումէսիրտսնորեն,
Կրծքիսխորքումե՛րգէծնվում
հավանորեն:
Սիլ վա Կա պու տիկ յա նի միջ նոր դութ յամբ Ի սա ջան յա նը էքս տեռն հանձ նում 

է  ա վար տա կան քննութ յուն նե րը և ս տա նում մի ջա կարգ կրթութ յան վկա յա-
կան: Այ նու հետև Ի սա ջան յան նե րի ըն տա նի քը տե ղա փոխ վում է Գո րիս: 

Յու րա տե սակ սե րը դե պի գրա կա նութ յու նը Ալ բեր տին մշտա պես կա պում է 
գրչին ու գրա կան կյան քին: Ա նընդ հատ կար դում էր, ինք նաշ խա տութ յամբ ըն-
դար ձա կում մտա հո րի զո նը, մա քա ռում դժնի հի վան դութ յան ու հու սա հա տութ-
յան դեմ, փոր ձում ուժ գտնել՝ սի րե լու կյան քը, օգ տա կար լի նե լու նույ նիսկ այդ 
վի ճա կում, ինչ-որ բան տա լու աշ խար հին, զար դա րե լու այն. «…Բայցսիրտիմ,
/փորձիրայս/դեղձենուպես/Թեկուզքիչբանովմիբան/զարդարել»1,- դի մում 
էր սրտին: Այդ ներ քին պայ քա րը, կյան քին օգ տա կար լի նե լու ձգտու մը ար տա-
հայտ վել են բազ մա թիվ բա նա տո ղե րում. «Ծանր չէ, կանցնեն օրերս /ջահել,/
Բայցանցնենայնպես,/որչասեմ/կորան…»2:

Գ րա կան մուտ քը չի ու շա նում: 1960 թվա կա նին «Ա վան գարդ» օ րա թեր թում 
հրա պա րակ վում են 23-ամ յա Ի սա ջան յա նի բա նաս տեղ ծութ յուն նե րը՝ « Հան դի-
պում ե րի տա սարդ ստեղ ծագր ծո ղի հետ» խո րագ րով: Այ նու հետև թեր թի հայ-
տա րա րած գրա կան մրցույ թին Ի սա ջան յա նի « Դեղ ձե նին» բա նաս տեղ ծութ յու-
նը շա հում է գլխա վոր մրցա նա կը: Ն րա ա նու նը սի րե լի ու սպաս ված է դառ նում 
գրա սեր հան րութ յան շրջա նում: 

1965 թվա կա նին Ի սա ջան յա նը ըն թեր ցո ղին ներ կա յա նում է անդ րա նիկ 
ժո ղո վա ծո ւով՝ « Ծաղ կե կա մուրջ» խորհր դան շա կան խո րագ րով: Հատ կան շա-
կան է, որ ե րի տա սարդ բա նաս տեղ ծի ձիր քը նկա տել, գրա կան նա խա քայ լե րը 
ող ջու նել է ան վա նի ար ձա կա գիր Սե րո Խան զադ յա նը՝ սրտա ռուչ ա ռա ջա բան 
հե ղի նա կե լով « Ծաղ կե կա մուրջ» ժո ղո վա ծո ւի հա մար՝ « Պա տա նի պոե տը» խո-
րագ րով: «ԱլբերտԻսաջանյանինեսհանդիպեցիմիերկուտարիառաջ,աշնա
նը,գրումէԽանզադյանը,ԳորիսիշրջանիՔարահունջգյուղում՝իրենցտան
պատշգամբումպառկած:Նաչկարողացավբարձրանալտեղից:Նագամված
էրանկողնուն:Կույրդիպվածըվրաէհասել,երբնատասնվեցտարեկանաշ
խույժևուշիմպատանիէեղել:Հարևանիկտրվածլույսըկապելուժամանակ
ընկելէէլեկտրականսյունիցև…գամվելանկողնուն:Ալբերտըշատընթերցող,
շատլիրիկականսրտիտերտղաէ:Անկողնումանշարժպառկած`նամեծտո
կունությամբմաքառումէդժբախտությանդեմ,վանումաղետիպատճառած
հուսալքությունը:Նաբուռնէսիրումկյանքը,հայրենիբնությունը,երկնքիկա
պույտը,որըթեևպատուհանիանցքիցէտեսնումմիայն,բայցկարծեսապ
րումէնրահետ,նրաշնչով:Նաբանաստեղծիհոգովէզգումծաղիկներիբույրը,
յուրովիտեսնումհայրենի լեռնաշխարհիգույները,նրասքանչելիպատկերը՝
ծաղկածբալենիներ,սպիտակժրվեժներ,գարնանզարթոնքը,աշնանբոցկլ
տացումըևդրանցմեջբողբոջածիրառաջինսերը՝իրհեռուսերը՝ջինջաղբ
յուրիակունքիպեսևերազուն՝ինչպեսերկնքիհեռավորլազուրը:Ոչմիպահ
Ալբերտըչիկորցնումիրեն,չինվնվում:Նրալիրիկաննուրբէ,ցողաթաթախ,

1 Նույն տեղում, էջ 7: 
2 Նույն տեղում, էջ 33: 
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պատանեկանջերմությամբ:Դրանքմիշտլավատես,միշտապրող,բաբախող
սրտի թրթիռներ են, դրանք արևին ու կյանքին կառչած, դժբախտությունն
արիաբարհաղթահարողմարդուերգերեն:Այդերգերիմեջջերմությունուվա
րակիչ քնքշանք կա: Իսաջանյանի բանաստեղծությունները հաստատում են
կյանքը,վանումհուսալքությունը,աղետը:Նահավատումէկյանքին,ցնծութ
յամբընկալումնրագեղեցկությունները:Եվդանրա՝այդպատանիպոետի,
ասելէնաևնրասերնդիհոգեկանարիությանմեծվկայականնէ: 

Եսսիրովկազմեցի,խմբագրեցիԻսաջանյանիբանաստեղծականայսհա
մեստծաղկեփունջը,ողջունելովնրաաշխարհգալը:Հավատացածեմ,որայդ
ծաղկեփունջը հաճույք ու բավականություն կպատճառի շատ ընթերցողնե
րի»1:

Գիր քը սպառ վում է ան մի ջա պես: Այն վճռո րոշ դեր է խա ղում Ալ բեր տի 
կյան քում: Նա մակ նա մա կի հետ ևից, գնա հա տութ յուն գնա հա տութ յան հետ-
ևից: Ա մե նա տար բեր վայ րե րից, ա մե նա տար բեր տա րի քի ու զբաղ մուն քի տեր 
մար դիկ գրում էին Ալ բեր տին նույն ո գով, նույն հիաց մուն քով. « Սի րե լի՛ Ալ բերտ, 
սի րե ցի եր գերդ, սի րե ցի քեզ, ապ րե՛ս, շա՛տ ապ րես»: Բա նաս տեղ ծի սրտից 
ըն թեր ցո ղի սիր տը տա նող «ծաղ կե կա մուր ջը» վա վե րաց վում է հենց ա ռա ջին 
գրքով, նրա պարգ ևած սի րո, հույ սի ջերմ ա լի քով. 

…Այսլավօրերիծփունհորձանքում,
Երգիմ,կարոտիմ,ճամփադչշեղես,
Այնպեսշշնջա՝չկորչեսկյանքում,
Ուսրտիսմինորկսկիծչբերես:
Սիրտսչկտրեսարարաշխարհից,
Երգիմ,կամուրջիմ,խախուտչլինես…2

Ի սա ջան յա նին շատ էր մտա հո գում վա խը, որ կա րող է զուր անց նել կյան քը՝ 
մնա լով «սևա գիր»: Ու զում էր ան պայ ման օգ տա կար լի նել մարդ կանց, քա նի 
դեռ սրտի կրա կը չէր հան գել. «Այրեմհույզերս,/քանիդեռտաքեն,/Կարոտս
այրեմ՝մարդիկտաքանան…3

Եր գը, որ աշ խար հի ու մար դու միջև կա մուրջն էր, որ քան անձ նա կան, այն-
քան էլ ա նանձ նա կան էր.

Երբկաքավումեն,սահումենկողքիս
Երազաչքերովջահելզույգերը,
Ազնիվխոսք,այնքա՜նհուզվումէհոգիս,
Ուրիշիբախտովտաքանումեմես…
Եվդրահամարսիրտիմ,ընկերիմ,
Շնորհակալեմքեզանիցայնպես…4

Տա քա նալ ու րի շի բախ տով –  ա հա մարդ կա յին բարձ րա գույն զգա ցո ղութ-
յու նը, որ, ա կունք վե լով Թու ման յա նի կեն սա փի լի սո փա յութ յու նից, հա վա տամք 
է դառ նում Ալ բերտ Ի սա ջան յա նի պոե զիա յում: Կ րած տա ռա պանք նե րը չեն կա-
րո ղա ցել գորշ կնիք թող նել բա նաս տեղ ծի հո գեաշ խար հում, ցա վի պրկու մից 
նրա հա յաց քը չի պղտոր վել, չի կարծ րա ցել նուրբ ու զգա յուն սիր տը: Ի սա ջան-

1 Նույն տեղում, էջ 3-4: 
2 Նույն տեղում, էջ 9: 
3 Նույն տեղում, էջ 38: 
4 Նույն տեղում, էջ 34: 
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յա նի բա նա տո ղե րում ա ռողջ ու կեն սա սեր ո գի կա, նա ցա վից չի գրում, այլ 
չաս վածն ա սե լու, դրա նով իսկ կյան քը գե ղեց կաց նե լու, հարս տաց նե լու ցան-
կութ յու նից, գրում է, ո րով հետև չի կա րող չբա ցել հո գու ծաղ կա թեր թե րը, չհա-
ղորդ վել կյան քի սի րո հետ, չապ րել սի րո կյան քով. 

Կարծումես՝ցավի՞ցեմերգում,
Ցավիցէմրմունջսգալիս,
Կսկի՞ծէ,կարծումես,ներսում,
Կրծքիստակաշուննէլալիս…
Չասվածըասե՜լեմուզում,
Չբացվածթերթերսբացել,
Թեթացենհույզերսհասուն,
Այդգարնանշաղերնենթացել:
Կարծումես՝ցավի՞ցեմլացել…1

Ի սա ջան յա նը հա ճախ է դի մում բնա պատ կեր նե րին, ո րոնք եր բեք ինք նան-
պա տակ չեն: Դ րանք բազ մե րան գո րեն վերս տեղ ծե լով բնութ յան գե ղեց կութ-
յուն նե րը՝ միա ժա մա նակ բա նա լի են դառ նում՝ թա փան ցե լու բա նաս տեղ ծի 
հո գու ծալ քե րը, բա ցա հա տե լու ան թե ղած խոր հուրդ նե րը: Ա ռան ձին հմայք ու-
նեն Ի սա ջան յա նի՝ հայ րե նի գյու ղին, ման կութ յան հու շապ րում նե րին նվիր ված 
բա նաս տեղ ծութ յուն նե րը, ո րոնք հյուս ված են լու սաթր թիռ կա րո տից, կյան քի 
սի րուց ու հան կար ծա հաս ցա վից: Հայ րե նի գյու ղը հա մե մատ վում է թա խի ծը 
վա նող, սնու ցա նող մայ րա կան գրկի հետ և  ոչ միայն. 

Կյանքիսբարի՜քնէհայրենիգյուղս,
Իմհույսգալիքնէհայրենիգյուղս,
Մատաղիմսիրոուերազների
Հորդունալի՜քնէհայրենիգյուղս2:

«Ձ մեռ է գա լիս…» բա նաս տեղ ծութ յան մեջ բա նաս տեղծն իր սրտի կրա կով  
հա լեց նել է ու զում ձյու նե րը, որ իր «վարդ կա րոտ նե րը» չցրտա հար վեն. նրանք 
դեռ ա նե լիք ու նեն, պի տի տա քաց նեն մարդ կանց սրտե րը: Վեր հու շե րում հա-
ճախ արթ նա նում են ման կութ յան հետ կապ ված դառ նա թա խիծ դրվագ ներ, 
ո րոնք բա նաս տեղ ծը վե րար տադ րում է հենց ման կութ յան «աչ քե րով», ման կան 
ան բիծ ու ան գի տակ «ժպի տով».

Տխուրտարիէծնվելժպիտս,
Ձմռանամպիպեսանբիծէեղել
Ուոչի՜նչ,ոչի՜նչչէիհասկացել,
Դրանիցէ,որմայրսլացելէ,
Իսկես՝ժպտացել...

Հետո,երբմիքիչթմբլիկացելեմ,
Հասկացելեմ,որչկահայրիկը.
«Վատմարդէեկել,միայնլսելեմ,
Գնացելէոր...որվախեցնի». 
Ուվախեցելեմ՝ժպիտըշուրթիս...

Հետոհասկացա,որէլչիգալու.
«Ախ,ետգարէլի՜,

1 Նույն տեղում, էջ 37: 
2 Նույն տեղում, էջ 14: 
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Ոչինչչբերեր,ետգարհայրիկը»:
Ումթնդելէժպիտըշուրթիս.
Հասկացողժպիտ:

Հասկացո՜ղժպիտ:
Բայցչհասկացար,որկյանքումնաև 
Մայրիկներինէր«հայրիկ»հարկավոր.
Միպաղերեկոշուրթսհամբուրեց,
Գնացմայրիկս«ուրիշհայրիկի»
Եսծվարեցիիմտատիկրծքին,
Իսկիմժպիտըգունատվեցշուրթիս...1

Այս պարզ ու ան կեղծ տո ղե րում մարդ կա յին խոր ջեր մութ յուն կա, որ չի 
կա րող չփո խանց վել ըն թեր ցո ղին: Ի սա ջան յա նի պոե զիա յում հստակ ար տա-
հայտ ված գե ղա գի տա կան ընդգ ծում նե րով անձ նա վոր վում են նշե նին, բա լե-
նին, խնձո րե նին, հո նին, աղբ յու րը, ի րի կու նը, աշ խար հում դեռ «բույն չհի նած 
հավ քը»… 

« Հող մի դեմ քնքշութ յամբ հառ նած» նշե նին  հենց ինքն է.
Նշենի՜,դարերովզատվա՜ծանտառից,
Անտառըցածումէր,դու՝ժայռիվրա,
Բայցէլիապրելեսևխռովբախտից,
Թվումէ՝ժպտացել,հեգնե՜լեսնրան2:

Ի սա ջան յա նի պոե զիան նախ և  ա ռաջ ինք նա պա տում է՝ կյան քի սա հանք-
նե րով, ճա կա տագ րա կա նութ յան բե ռով, ման կութ յան ու պա տա նե կութ յան հու-
շա պատ կեր նե րով, մե նութ յան ու անձ կութ յան, նաև՝ սի րո ան փո խա դար ձութ-
յան տագ նա պով: Բ նութ յան մեջ է նա ո րո նում իր ապ րում նե րի ու զգա ցում նե րի 
հա մար ժե քը, սպե ղա նին, ինք նար տա հայտ վում, ստեղ ծում իր գե ղար վես տա-
կան ու րույն հա մա կար գը: 

Ի սա ջան յա նի պոե զիա յի մի ա ռան ձին բույ լը մե ծե րին՝ Կո մի տա սին, Վա հան 
Տեր յա նին, Ակ սել Բա կուն ցին, Հա մո Սահ յա նին, Ե ղի շե Չա րեն ցին(ան տիպ), 
Պա րույր Ս ևա կին ըն ծա յագր ված բա նաս տեղ ծութ յուն ներն են, ո րոնք և՛ բնու-
թագ րա կան, և՛ գնա հա տո ղա կան բնույթ ու նեն: Ի սա ջան յա նի կյան քում հատ-
կա պես մեծ դեր է խա ղա ցել Պա րույր Ս ևա կը, որ շատ բարձր է գնա հա տել նրա 
պոե զիան և  օգ նել նո րա հայտ բա նաս տեղ ծին ինք նա հաս տատ վել: Ու շագ րավ 
են նրանց ծա նո թութ յան ման րա մաս նե րը: 1964 թվա կա նին, երբ Ս ևա կը Բա-
ղիշ Հով սեփ յա նի և Ար տա շես Քա լան թար յա նի հետ գտնվում էր Գո րի սում, մի 
ե րե կույ թի ժա մա նակ պա տա հա բար լսում է Ի սա ջան յա նի մա սին և ցան կութ-
յուն հայտ նում ծա նո թա նա լու տա ղան դա վոր բա նաս տեղ ծի հետ: Այդ պես հյուս-
վում է նրանց մարդ կա յին ու գրա կան սերտ բա րե կա մութ յու նը, ին չը հե տա-
գա յում ամ րապնդ վում է նոր հան դի պում նե րով Եր ևա նում, ու ղեկց վում փո խա-
դարձ վստա հութ յան ազ նիվ զգա ցու մով, հաս տատ վում ջերմ նա մա կագ րութ-
յամբ: Օժտ ված բա նաս տեղ ծի, ար ձա կագ րի ստեղ ծա գոր ծա կան ճա կա տագ-
րով մտա հոգ՝ Պա րույր Ս ևա կը ա մեն կերպ օգ նել է նրան ինք նա հաս տատ վել 
գրա կան կյան քում, ներ կա յա նալ գրա կան հան րութ յա նը: Պահ պան վել է Ս ևա-

1 Նույն տեղում, էջ 45: 
2 Նույն տեղում, էջ 16: 
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կի՝ Ի սա ջան յա նին հաս ցեագ րած նա մակ նե րից մե կը (ցա վոք, ոչ բո լո րը), ո րը 
գրված է հապ ճեպ՝ « Հա յաս տա նի սո վե տա կան գրող նե րի միութ յան վար չութ-
յան քար տու ղար» պաշ տո նաթղ թի վրա՝ թվագր ված 15.11.1968թ.: «Ալբերտ
ջան:Իսկույնևեթխոսեցիգործերիդմասին:Տպագրումենվիպակդ,որշատ
ենհավանելևասումեն,որայդմասինարդենգրելենքեզ:Ուրեմնկարողես
չանհանգստանալ:Բանաստեղծություններդ,չգիտեմինչու,ավելիպակասեն
հավանել, բայց դե կարևորություն միտուր դրան: Ժողովածուդ թարմացնե
լովփոքրինչ̀կտպեսհաջորդանգամ:Անտանելիզբաղվածեմ,ուստիևկարճ
եմ կապում: Հետևիր առողջությանդ և պայծառ մնա, սիրելիս: Համբուրում
եմքեզ:Քո̀Պարույր:15.XI.68Երևան:Հ.Գ.ԽմբագիրդէՎոլոդյաԴանիելյանը
:Խելոքտղաէ,եթեդժվարություններիհանդիպես,ձայնտուր,սիրովկօգնեմ:
Պ.»: Նա մա կո ւմ Սևա կը  ակնա րկո ւմ է Իսա ջա նյա նի  «Ոչ, հայրի կ, ես մեծ բան 
եմ կորցրե լ» վիպա կի  մասի ն, որը  լույս է տեսե լ 1971 թվակա նի ն: Պա րզ է, որ 
Սևա կը  հետա քրքրվե լ է վիպա կի  տպագրո ւթյա ն հանգա մա նքնե րո վ ու տեղյա կ 
պահե լ Իսա ջա նյա նի ն: 1965-ին արդե ն լույս էր տեսե լ Իսա ջա նյա նի  «Ծա ղկե  
կամո ւրջ» բանա ստե ղծո ւթյո ւննե րի  անդրա նի կ ժողո վա ծո ւն, և ե նթա դրե լի  է, 
որ Սևա կը  նամա կո ւմ ակնա րկո ւմ է 1977 թվակա նի ն լույս տեսա ծ «Ծա ղի կ իմ 
հեռա վո ր» բանա ստե ղծա կա ն ժողո վա ծո ւի  մասի ն:

Իսա ջա նյա նը  Սևա կի ն նվիրե լ է երկո ւ բանա ստե ղծո ւթյո ւն, որի ց մեկը  
անտի պ է: Ծա նո թո ւթյա ն օրն ուրա խո ւթյա մբ իրա զե կվե լո վ, որ Ալբե րտը  մեքե-
նա յո վ երբե մն շրջագա յո ւմ է, Սևա կը  խնդրում է այցե լե լ Չա նա խչի ՝ իր հայրե նա-
կա ն տուն: Ալբե րտը  Սևա կի  ծննդավա յր է այցե լո ւմ յոթ տարի  անց, ցավո ք, ոչ 
թե հյուրը նկա լվե լո ւ բանա ստե ղծի ն, այլ մասնա կցե լո ւ հուղա րկա վո րո ւթյա նը : 
Կո րստի  ցավի ց էլ ծնվում է Իսա ջա նյա նի  հուզա ռա տ բանա ստե ղծո ւթյո ւննե րի ց 
մեկը ՝ նվիրվա ծ հոգե կի ց ընկե րո ջը . 

Ասացիր՝ե՞րբեսգալուիմտունը,
Ասացիր՝կգասպատեհանպատեհ,
Քնածկլինեմ,թեհարբած՝կգաս,
Ցավիդդեմի՞նչենփառքս,անունս:

Ասումեմ՝եկա,ետտարդռներդ,
Ճաքտվածհողիդվրայովարի
Եվպարզիր,զուլա՛լ,
Եվպարզիր,անդիրտ
Ճաքտվածճամփիսարդարկոներդ:

Եկ,անծանոթեմ...ուսիրտսէրած
Չիհաշտվումախարքոլռությանհետ,
Այսբազմությանմեջ
Դուիմմիակը,
Մենմտերիմըուդուէլ՝մեռա՜ծ...

Ուորբությունսծորումէհողիդ,
Եսուրիշհողումասելիքչունեմ,
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Հիմաճիշտճշգրիտ,հիմաարդարև
Նմանէ,Պարու՛յր,իմցավըքոնին1:

Հա տկա նշա կա ն է 1977 թվակա նի  օրա գրա յի ն մի գրառո ւմը , ըստ որի ՝ 
Իսա ջա նյա նը  մտադրո ւթյո ւն է ունե ցե լ Սևա կի ն նվիրվա ծ լայնա կտա վ գրակա ն 
երկ ստեղծե լ, որը  չի իրա գո րծե լ: «Մտածումեմ,որերբևէպետքէսկսեմվեպը
կամ,չգիտեմ՝ինչանունտամ,երբևէպետքէսկսեմգրելայդանանունբանը,
որըխլրտումէինձանում...»:

1965-ից մինչև 1977 թվակա նը  Ալբե րտ Իսա ջա նյա նը   պոեզի այո ւմ առե րևո-
ւյթ լռությո ւն պահպա նե ց, եթե  չհաշվե նք մամո ւլո ւմ հրապա րա կվա ծ առա նձի ն 
բանա ստե ղծո ւթյո ւննե րը : Իսա ջա նյա նը  ինքնա խո րա սո ւզմա ն, ստեղծա գո-
րծա կա ն հասո ւնա ցմա ն ճանա պա րհի ն էր, և ա յդ որո նո ւմնե րը  ծնունդ տվեցի ն 
նորո րա կ գեղա րվե ստա կա ն գործե րի :

 Բա նա ստե ղծա կա ն հայտա ծո ւմնե րի ն զուգա հե ռ ձևավո րվե ց արձա կը : 
1971 թվակա նի ն «Հա յա ստա ն» հրատա րա կչո ւթյո ւնը  լույս ընծա յե ց Իսա ջա նյա-
նի  «Ոչ, հայրի կ, ես մեծ բան եմ կորցրե լ» վիպա կը : Եվ սակա յն, ինչո ւ՞ վիպա կ 
և ո չ բանա ստե ղծո ւթյո ւննե րի  նոր ժողո վա ծո ւ: Այդ մասի ն գրառո ւմ է արե լ 
հենց ինքը . «ՄերոսկեղենիկԵղիշեիխոսքնինձշատէտպավորել.«Բազում
այնեն,զորոչգիտեմ,քանթէգիտիցեմ»:Համեստությունչէ,երևիմեծօրինա
չափությունէ.որքանշատբանեսիմանում,այնքանշատանումէչիմացածդ:
Եվ հետո, ուզում եմ բանաստեղծությունների նորժողովածուս հնարավորին
չափով,իհարկե,իմհնարավորությունների,նորություն լինիընթերցողներիս
համար:Հրատարակվողվիպակսարձակովառաջինհանդիպումսէ լինելու:
Երկրորդհանդիպումը,իմկարծիքով,ավելիկարևորէևպատասխանատու»2:

Արձա կո ւմ Իսա ջա նյա նը  կյանքի  ճշմարտո ւթյո ւննե րը  մատո ւցո ւմ է 
առտնի ն ու պարզ գույնե րո վ, արտա քո ւստ անգա մ կենցա ղա յի ն թվացո ղ 
հանդե րձա նքո վ: Նա  լավ գիտի , որ բարձրա գո չ, բարդ դատո ւմնե րը , ենթի մա-
ստա յի ն խտացո ւմնե րը , աղմկո տ բարո յա խո սո ւթյո ւնը  հաճա խ վնասո ւմ են 
պատո ւմը , թուլա ցնո ւմ կենդա նի  կյանքի  երա կը , ուստի  ընտրո ւմ է մի այնպի սի  
ոճ, որը  սրտամո տ է ընթե րցո ղի ն, առա վե լ ևս, որ վիպա կի  գլխավո ր հերո սը  
երի տա սա րդո ւթյա ն սեմի ն ոտք դրած ռոմա տնի կ անձնա վո րո ւթյո ւն է՝ համա-
լսա րա ն չընդո ւնվե լո ւ առա ջի ն ձախո ղո ւթյա մբ, փոթո րկա հո ւյզ առա ջի ն սիրո վ, 
իր միջա վա յրի  ու ժամա նա կի  հանդե պ դրսևորվո ղ բազմա զե ղո ւն ու հակա սա-
կա ն խոհե րո վ, երա զի  և ի րա կա նո ւթյա ն բախմա ն անխո ւսա փե լի ությո ւնի ց 
ծնված հուսա լքո ւթյա մբ:  Կյա նքն իրա կա ն բովա նդա կո ւթյա մբ վերա րտա դրե-
լո ւ սկզբունքը  Իսա ջա նյա ն արձա կա գրի  առա նձնա շնո րհնե րի ց է: 

1973 թվակա նի ն Ալբե րտ Իսա ջա նյա նը  դառնո ւմ է Գրո ղնե րի  միությա ն 
անդա մ: Նա  ապրո ւմ էր գրակա ն լիարյո ւն կյանքո վ, տպագրվո ւմ տեղա յի ն ու 
հանրա պե տա կա ն գրակա ն մամո ւլո ւմ, վայե լո ւմ հանրա յի ն-ընթե րցո ղա կա ն 
ջերմ արձա գա նքնե ր թե՛ նամա կնե րի , թե՛ մամո ւլի  անդրա դա րձնե րի  տեսքո վ: 
Առի նքնո ղ խոսքի  տեր բանա ստե ղծը  երևո ւմ է հեռո ւստա ցո ւյցի  էկրա նի ն, 
ռադի ոլսո ղնե րը  առի թ են ունե նո ւմ ունկնդրե լո ւ նրա ձայնը , հայտնի  բանա ստե-
ղծնե րի ց շատե րն անձնա պե ս ծանո թա նո ւմ են նրա հետ, ձևավո րվո ւմ ու ամրա-
նո ւմ են գրակա ն կապե րը : Ժա մա նա կա կի ցնե րը  վկայո ւմ են, որ Իսա ջա նյա նի  

1 Իսաջանյան Ա, Ծաղիկ իմ հեռավոր, Ե., 1977, էջ 7: 
2 Արխիվային գրառում: 
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տունը  դարձե լ էր Գո րի սի  գրակա նա սե ր մտավո րա կա նո ւթյա ն հավա քա տե ղի ն, 
յուրա տե սա կ մի «վերնա տո ւն»: Գրա կա նա գե տ Նի նա  Հո վսե փյա նի  ղեկա վա րո-
ւթյա մբ գործո ղ «Մի րհա վ» գրակա ն խմբակն իր հանդի պո ւմնե րն ու քննարկո-
ւմնե րը  հաճա խ անցկա ցնո ւմ էր բանա ստե ղծի  հարկի  տակ: Իսա ջա նյա նի  հետ 
հանդի պե լո ւ, զրուցա խո սե լո ւ, գրակա ն ու մարդկա յի ն ջերմ հաղո րդա կցո ւթյա ն 
էին ձգտում քաղա քի  գրասե ր երի տա սա րդնե րը , արվե ստա գե տնե րը , սկսնակ 
գրողնե րը , իր պոեզի այի  երկրպա գո ւնե րը : Բնա տո ւր աշխա տա սի րո ւթյա մբ 
օժտվա ծ Իսա ջա նյա նը  անը նդհա տ ընդա րձա կո ւմ էր իր հետա քրքո ւթյո ւննե րի  
ու ճանա չո ղո ւթյա ն շրջանա կնե րը , անհա գո րե ն ընթե րցո ւմ հայ և հա մա շխա-
րհա յի ն գրակա նո ւթյա ն դասա կա ննե րի ն, հետևո ւմ գրակա ն անցո ւդա րձի ն, 
բանա վե ճե րի ն: Այդպե ս նա վերա նա յո ւմ է իր անցա ծ ուղի ն, «Ծա ղկե  կամո ւրջ»-
ում զգում ինչ-ինչ ազդե ցո ւթյո ւննե ր, համա կվո ւմ 1970-ակա ննե րի  հայ պոեզի-
այի  գրակա ն որո նո ւմնե րո վ, վերա նա յո ւմ գեղա րվե ստա կա նո ւթյա ն իր չափա-
նի շնե րը ՝ ավե լի  հասո ւն ու բարձրա րվե ստ ներկա յա նա լո ւ ընթե րցո ղի ն:

1977թ.-ին լույս է տեսնո ւմ Իսա ջա նյա նի  երկրո րդ բանա ստե ղծա կա ն ժողո-
վա ծո ւն՝ «Ծա ղի կ իմ հեռա վո ր» խորա գրո վ: Ժո ղո վա ծո ւն աչքի  է ընկնո ւմ լեզվի , 
ոճի , պատկե րնե րի  շքեղո ւթյա մբ, կյանքի  ըմբռնո ւմի  ու մտածո ւմի  խորո ւթյա-
մբ: Հա վա տա րի մ դասա կա ն բանա ստե ղծա կա ն ձևերի ն՝ Իսա ջա նյա նը  նաև 
նորա րա րո ւթյա ն ձգտում ունի , սակա յն զուսպ, զգույշ ու չափա վո ր: Նա  հեռո ւ է 
արտա ռո ցո ւթյո ւննե րի ց, բառա խա ղա ցո ւթյո ւննե րի ց, մի ցավ, որո վ այսօ ր շատ 
գրողնե ր են տառա պո ւմ ու տառա պե ցնո ւմ ուրի շնե րի ն: 

Երկո ւ ժողո վա ծո ւնե րի  միջև գոյո ւթյո ւն ունի  հղացմա ն ընդհա նրո ւթյո-
ւն՝ սկսած խորա գրի ց: Իսա ջա նյա նի  գերզգա յո ւն հոգի ն նրբորե ն ընկա լո ւմ և 
ա պա  խոսքա վո րո ւմ է մի ամբո ղջ կյանքի  պատմո ւթյո ւն, այրվե լո վ լույս տվող 
ու սպառվո ղ մարդո ւ հոգո ւ կենսա գրո ւթյո ւն: Իր «դառն ու ուրա խ» հուզա պրո-
ւմնե րի  շիճո ւկի  մեջ ձուլվա ծ են մտքի իմա ստո ւթյո ւննե րը ՝ պարո ւրվա ծ լուսա-
վո ր թախի ծո վ: 

Ինձճանաչելուցառաջիմխոսքը
Երկուսըեղավ՝
Ուրախևդառը:
Ինձճանաչելուցհետոիմխոսքը
երկուսըեղավ՝
ուրախևդառը:
Անգամիմտառապանքիխոսքը
երկուսըեղավ՝
ուրախևդառը:
Հողմըբերումէսուրհանդակիպես
իմհեռացումի
ղողանջնէփռում՝
ուրախևդառը1:

Իսա ջա նյա նը  հրաշա լի որե ն տիրա պե տո ւմ է խոսքի  գեղա գի տո ւթյա ն 
նրբերա նգնե րի ն: Ընթե րցո ղի ն փարվո ւմ է մաքո ւր պոեզի այի  ալի քը  և ի նքնա-
րտա հա յտմա ն բնակա նո ւթյո ւնը : Բա նա ստե ղծը  կարո ղա նո ւմ է հաղո րդվե լ 
բառի  ներքի ն իմա ստա յի ն հմայքի ն, ելքա վո րե լ ապրո ւմնե րը   բանա րվե ստի  

1 Իսաջանյան Ա., Ծաղիկ իմ հեռավոր, էջ 10: 
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մաքրա գո րծո ղ ուժո վ: Հո գո ւ կենսա գրա պա տո ւմի  գլխավո ր երա կը  սիրո  
ապրո ւմն է, որ դարձյա լ հիշո ղո ւթյա ն մղումո վ օրո րո ւմ է նրան, քանզի  «հուշը  չի 
կարո ղ ծածկվե լ գորշո ւթյա ն քողո վ». «Եսմիաղջիկեմսիրելերբեմնի,/Առաջին
սիրոանաղարտությամբ,/Եվոչինչչիփոխվելայնօրվանց,/Ոչինչչիփոխվե
լ»1: Որպե ս տեսի լա պա տկե ր՝ Իսա ջա նա նի  պոեզի այո ւմ կարմի ր թելի  պես 
անցնո ւմ է «հեռա վո ր փթթումի  հարսնո ւթյա մբ օրո րո ւն» իրի կնա մո ւտի  ուրո-
ւ-աղջի կը  և ստե ղծո ւմ տերյա նա կա ն տրամա դրո ւթյո ւննե ր.  «Այսօրթաղվելեն
մշուշիմեջցուրտ/Աստղուերկինք./Տաքացրուձեռքերս,/Ինձսիրահարված
աղջիկ:/Եվեթեայսօրնկարելուեսինձ,/Նկարելուցառաջ/Տաքացրուձեռքե
րս,/Ինձսիրահարվածաղջիկ»2:

Այս ժողո վա ծո ւո ւմ նույնպե ս քնարա կա ն հերո սի  կերպա րը  ձուլվա ծ է 
բնաշխա րհի ն: Բնո ւթյա ն երևո ւյթնե րո վ բանա ստե ղծն արտա հա յտո ւմ է 
մարդկա յի ն համա րժե ք հուզա պրո ւմը , հոգե վի ճա կը , կյանքն ընկա լե լո ւ կերպն 
ու զգայա կա ն ներհա յե ցո ւմը :

Ամենինչփխրունէդառնում
Իրիկնամուտիդողդոջպահին,
Գույներսիրարենխառնվում
Օրորվումենիմլքվածգահին:

Խնկվումենջրերիսկողքին,
Ամպերիսվրալեռնակուտակ,
Իրարիցշիկնումենարդեն
Իմծաղիկներսծուռուշիտակ:

Փրթվումենիրարիցթաքուն,
Անանունհավքիթևերիտակ,
Իզուրեսինձձեռքովանում,
Իրիկնամուտիաղջիկիմտաք3:

«Ծա ղի կ իմ հեռա վո ր» ժողո վա ծո ւո ւմ Իսա ջա նյա նի  պատկե րնե րն ավե-
լի  խորհրդա նշա յի ն բնույթ ունե ն: Ակնհա յտ է ինքնա սո ւզո ւմ-բյուրե ղա ցո ւմը , 
հուզա պրո ւմնե րի  իմա ստնա ցո ւմն ու պտղավո րո ւմը  արդե ն «աշնա նա յի ն 
թանձրո ւթյա մբ»: Առհա սա րա կ, պատկե րա վո րմա ն համա կա րգը  Ալբե րտ Իսա-
ջա նյա նի  զինա նո ցն է. 

Պտղավորվումէիմսիրտըայսօր
Թանձրությամբաշնան,
Հայրենիերկրիերկինք,
Եվծառուծաղիկհայրենիերկրի:
Ի՜նչթանձրէաշունդուպաշտելի,
Ի՜նչթանձրէաշունդդեղին4:

Իսա ջա նյա նն ունի  պապի ն կենդա նա գրո ղ մի փոքրի կ, նրբահյո ւս բանա-
ստե ղծո ւթյո ւն, որ շատ է հիշե ցնո ւմ Սա հյա նի  Խա չի պա պի ն՝ իր բարո յա բա-
նո ւթյա մբ ու աշխա տա սի րո ւթյա մբ: Այստե ղ ծորո ւմ է մանկո ւթյա ն կարո տը , 

1 Նույն տեղում, էջ 15:  
2 Նույն տեղում, էջ 11: 
3 Նույն տեղում, էջ 14-15: 
4 Նույն տեղում, էջ 6: 
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որն արտա հա յտվո ւմ է պատա սխա ն չակնկա լո ղ փիլի սո փա յա կա ն հարցո ւմի  
շեշտո վ. 

Իմցորնաբույրևխորնաբույր
Պապսկգա՞մանգաղնուսին,
Եվմանգաղիկանաչծայրին
Եսկգտնե՞մ
Կանաչցողունեղինջների:

Իմկարտածերինջնէլի
Բացդարպասիցկսուրա՞ներս
Վախեցնիինձ,
Եվկգրկի՞պապսշաղոտ,
Եվկսրբի՞աչքերսթաց.–

Կանա՜չ,կանաչմատներիմեջ
Կանաչխնձորկտա՞նորից…1

Իսա ջա նյա նի  բանա ստե ղծո ւթյո ւննե րո ւմ բառե րը  հաճա խ ազա տվո ւմ են 
բուն իմա ստնե րի ց և ա յլո րե ն, գերխի տ թանձրա ցո ւմնե րո վ արտա հա յտո ւմ 
հուզա պրո ւմնե րը .

Ծաղիկներնանձայնծերացանձորիկամարիտակ,
Եվդուու՞մհամարհոգսոտհոգևորերկինքդարձար
Եվարժանավոր՝ու՞մբախտիվրածաղկածծառի:
Լուսնահամերկինքծամեցիրնորիցևծովիջուր,
Եվառաքինիկորածեսնորից,
Եվառաքինիկեղծիքէնորից,
Թեխխունջիպեսկարձակվեսդուդեռեզրատողում:
Գնաևձորումժայռլցրուվերքիդտարիքավոր
Եվ,տես,ինչպեսենխխունջներնանձայնևխելացի,
Եվխոնա՜վ,խոնավծերանումձորիկամարիտակ…2

Բա նա ստե ղծա կա ն գյուտե րի  շտեմա րա ն է «Ծա ղի կ իմ հեռա վո ր» ժողո վա-
ծո ւն, որ հնարա վո րո ւթյո ւն է տալի ս ըմբռնե լո ւ ու զգալո ւ բանա ստե ղծի  հոգի ն` 
խորո ւնկ մտասո ւզո ւմնե րի , ինքնա տի պ մետա ֆո րնե րի  ու բառա պա տկե րնե րի  
հանդի սա րա նը . օրի նա կնե րը  բազմա թի վ են՝ հուռո ւթք-խոսքե ր, երա զա նքնե րի  
շոգ ծիծա ղնե ր, շոգ լռությո ւն, հոգնա ծ կարո տ, քնար աղջի կ, անհո ղմո ւթյա ն 
ոսկի  ծովե ր, ցորնա բո ւյր ու խորնա բո ւյր պապ, ջրվեժի  նման աղջի կ, ծեր ու ոլո-
րվո ղ տապ, քնարա ձա յն գեղգե ղա նք, իրի կնա մո ւտի  ծույլ հայա ցք և ա յլն: 

Կո մի տա սյա ն գրակա ն կերպա վո րո ւմնե րի  շարքո ւմ ուրո ւյն տեղ ունե ն 
նաև Իսա ջա նյա նի  բանա ստե ղծո ւթյո ւննե րը :  «Ծա ղի կ իմ հեռա վո ր» ժողո վա-
ծո ւո ւմ ընդգրկվե լ է Կո մի տա սի ն նվիրվա ծ առա ջի ն բանա ստե ղծո ւթյո ւնը ՝ «Եվ 
նա գնում էր» խորա գրո վ, երկրո րդը ՝ «Կո մի տա ս» վերնա գրո վ, հրապա րա կվե լ 
է «Զա նգե զո ւր» թերթի  1965թ. նոյմբե րի  14-ի համա րո ւմ և չի  զետե ղվե լ ժողո-
վա ծո ւնե րո ւմ: Երկո ւ գործե րն էլ հատկա նշվո ւմ են գեղա րվե ստա կա ն բարձր 
արժե քո վ:

1 Նույն տեղում, էջ 25: 
2 Նույն տեղում, էջ 9: 
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Եվնագնումէր՝ճակատինքրտինք
ևմիտքըմարած,
Եվնագնումէրհուշիճամփեքով
միհամատարած:
Եվնագնումէրձեռքերիվրա
ևբազուկների,
Եվնագնումէր՝վաստակածումեծ
և…թողածթերի1:

Չա փա զա նց խորհրդա նշա կա ն կերպո վ է պատկե րվո ւմ հավա տի  այն 
ճանա պա րհը , որ անցե լ է Կո մի տա սը ՝ ճակա տի ն քրտինք ու հանճա րի  լույս, 
որպե ս «անա ստվա ծ վանքի  մատա ղի  գառ»: Բա նա ստե ղծո ւթյո ւնը  շարա հյո-
ւսվա ծ է ժողո վրա դա կա ն բառ ու բանի  ոճա վո րո ւմո վ, կոմի տա սյա ն երգի  հանգ 
ու կշռույթո վ.  

Հողըճաքելէարևիտապից,
Ե՛վկոշտացելէ,և՛շատէքարոտ,
Եզըտնքումէիրլծիտակին,
Քրտինքենխմումակոսուարոտ:
…Հոլարա,եզո,ախպերջան,քաշի՜ր,
Արտըքարոտէ,ակոսարատա՜ր,
Ձիգտուր,ախպերջան,էսլուծնէլմաշիր,
Մերեզնարդարէ,մերլուծնանարդար…2

Մյո ւս բանա ստե ղծո ւթյա ն մեջ Կո մի տա սն «առա սպե լ» է, «խաչքա րե-
րի ց խռովա ծ աղո թք», «մրմունջ մեղե դի », «մի բաժա կ արցո ւնք», «մի գավա թ 
կսկիծ», «մի լրիվ տաճա ր ու սուրբ մատո ւռ»,  «ամե նա հա յո ց»: 

Գրո ղն ապրո ւմ է իր ստեղծա գո րծո ւթյո ւննե րո վ և կե նդա նի  է այնքա ն 
ժամա նա կ, քանի  դեռ կարդո ւմ և հի շո ւմ են նրա գործե րը : Ա.Իսա ջա նյա նի  
ժառա նգո ւթյա ն մի ստվար մասը  անտի պ է, մեզ հասե լ է ձեռա գի ր կամ մեքե-
նա գրվա ծ հենց հեղի նա կի  կողմի ց: Իսա ջա նյա նը  բանա ստե ղծո ւթյո ւննե ր 
գրել է մինչև կյանքի  վերջը : Ցա վո ք, իր բանա րվե ստն անը նդհա տ կատա րե-
լա գո րծե լո ւ, գրակա ն ձևերը  թարմա ցնե լո ւ, բյուրե ղա ցնե լո ւ մղումը  այդպե ս 
էլ չհանգե ցրե ց բանա ստե ղծա կա ն երրո րդ ժողո վա ծո ւի  ծննդին: Իսա ջա նյա-
նի  արխի վո ւմ պահպա նվե լ են մոտ յոթ տասնյա կ անտի պ բանա ստե ղծո ւթյո-
ւննե ր, որո նք կարո տ են հրատա րա կմա ն: Դրա նք բավա կա նի ն բարձա րվե ստ 
գործե ր են, որո նցո ւմ ակնհա յտո րե ն գերա կշռո ւմ են հոգե զգա ցա կա ն նուրբ 
ապրո ւմնե րը , փիլի սո փա յա կա ն խտացո ւմնե րն ու բանա ստե ղծա կա ն գյուտե-
րը : Իսա ջա նյա նը  փորձո ւմ է հասնե լ միջո ւկի ն, թարմա ցնո ւմ է մետա ֆո րնե րն 
ու համե մա տո ւթյո ւննե րը , լայնա ցնո ւմ բառա կե րտմա ն ու բառօ գտա գո րծմա ն 
հնարա վո րո ւթյո ւննե րը , ամբո ղջո վի ն տեսա նե լի  է դարձնո ւմ հոգե հա տա կը , և 
ի նչպե ս Սևա կն է ասո ւմ, կարո ղա նո ւմ է «հոգի  վառե լ»: Հա ղթա հա րե լո վ սեփա-
կա ն ցավը ՝ բանա ստե ղծը  բացո ւմ է համա մա րդկա յի ն ու կենսա փի լի սո փա յա-
կա ն հարցա դրո ւմնե րի  շրջանա կը : 

Միանվերջկաթոցկաաշխարհում,
Սիրումեն՝կաթումէ,

1 Նույն տեղում, էջ 50: 
2 Նույն տեղում, էջ 48: 
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Տխրումեն՝կաթումէ,
Խնդումեն՝կաթումէնորից.
Սրտերնենկաթում
Եվդանդաղսպառումենիրենց.
Միսրտիցժպիտէկաթում,
Միսրտիցարցունքէկաթում,
Միսրտիցկաթումէարյուն…
Եվբոլորկաթիլներնընկնումենսրտիս1:

Անտի պ բանա ստե ղծո ւթյո ւննե րը  Իսա ջա նյա ն բանա ստե ղծի  հասո-
ւն պտուղնե րն են: Խո սքի  գեղա գի տո ւթյա ն հայտա նշա ննե րը  խորա նո ւմ, 
խտանո ւմ ու պարզվո ւմ են: Իր աշխա րհը նկա լո ւմնե րո ւմ բանա ստե ղծը  փորձո-
ւմ է գտնել ու իմա ստա վո րե լ այն վիճա կնե րը , որո նք ընթա ցք են տալի ս կյանքի  
անցո ղի կո ւթյա նն ուղե կցո ղ հոգե բա նա կա ն արժե քնե րի ն: 

Երբմայրամուտիերակներիմեջ
Հոգնածցավերիմտերմությամբ
Արյունդայրվի,
Անչարեղիր.
Աշխարհում
Տերևաթափէեղելաստվածների,
Տերևաթափէեղելանաստվածների2:

Բա նա ստե ղծը  խորհրդա ծո ւթյա ն ոլո րտ է ներքա շո ւմ կյանքո ւմ «անչա ր 
լինե լո ւ» գաղա փա րը , անչա ր նույնի սկ այն դեպքո ւմ, երբ

…Տունսքանդելենևգնումգալիս,
Արարի՜չԱստված,
Դեռծառսենլինում
Անթեղվածցավիսհետքերիվրա…3

Մի այնո ւթյո ւնը  ծանր է, բայց և ի նքնա ճա նա չմա ն, ինքնա բա ցա հա յտմա ն, 
հոգո ւ իմա ստո ւթյա նը , վերե րկրա յի ն խորհո ւրդնե րի ն հաղո րդա կցվե լո ւ 
հնարա վո րո ւթյո ւն է: «Աստված,երևացրուինձ/իմաչքերընորից/ևբարձրա
ցրուօրվա/թախիծներիցանծայր: /Աստված,երևացրուինձ, /երբթվումէր
այնպես,/թեաստվածէ,մեղա/նայումիմաչքերից…»4: Նրա  մեջ խլրտացո ղ 
մարդկա յի ն հոգե վի ճա կնե րի  տարբե ր ձայնե րը  գումա րվո ւմ են՝ ստեղծե լո վ 
տրամա դրո ւթյա ն մի համա կցո ւթյո ւն, որ երբե մն արտա քո ւստ անբա ցա տրե լի  
ու անո րո շ է թվում: Բա նա ստե ղծն անվե րջ իր լինե լի ությա ն, իր գոյո ւթյա ն մեջ 
իմա ստ է փնտրում և փո րձո ւմ երա զնե րո վ, այսպե ս ասա ծ, թվացյա լո վ համա-
լրե լ իր օրե րի  դատա րկո ւթյո ւնը : Կե նսա պա շտո ւթյո ւնը  ոչ մի պարա գա յո ւմ չի 
լքում բանա ստե ղծի ն: «…Մեռնելումասինխոսքերչգիտեմ»:Սի րո  ապրո ւմն էլ 
արդե ն ոչ թե պատա նե կա ն հուզա վա ռո ւթյո ւն է, հուշա կա րո տա յի ն տեսի լ, այլ 
ապրվա ծ, մաքրա գո րծվա ծ բարձրա գո ւյն արժե ք, ներդա շնա կո ւթյա ն հասնե-
լո ւ, հոգո ւ պոռթկո ւմնե րը , չիրա կա նա ցա ծ իղձե րի  ցավը  կյանքի  դառն իրո ղո-

1 Անտիպ: 
2 Անտիպ: 
3 Անտիպ: 
4 Անտիպ: 
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ւթյո ւննե րի  հետ հաշտե ցնե լո ւ ձգտում: Վե րջի ն բանա սե ղծո ւթյո ւննե րո ւմ Իսա-
ջա նյա նը  լիովի ն կարո ղա ցա վ անհա տա կա նա ցնե լ ստեղծա գո րծա կա ն դիմա-
նկա րը : 

Անտի պ են նաև Իսա ջա նյա նի  արձա կ ստեղծա գո րծո ւթյո ւննե րը ՝ «Արա  Գե-
ղե ցի կ և Մա րի ամ», «Սո ւրճի  իմ ծառ» վիպա կնե րը , «Հա սմի կի  ճյուղը » և «Կա-
նձրևե  տղաս» ծավա լո ւն վեպե րը , որո նք հատկա նշվո ւմ են գեղա րվե ստա կա ն 
որո շա կի  արժե քո վ: Իսա ջա նյա նը  երկա ր է աշխա տե լ հատկա պե ս «Հա սմի կի  
ճյուղը » վեպի  վրա, որ իր կյանքի  գործն է համա րե լ: Օրա գրե րո ւմ անը նդհա տ 
խոսո ւմ է վեպի  ստեղծմա ն հանգա մա նքնե րի , ստեղծա գո րծա կա ն հուզա վա ռ 
ընթա ցքի  մասի ն: 1981 թվակա նի ն նա վեպն ավա րտե լ ու հանձե լ է տպագրո-
ւթյա ն, սակա յն ժամա նա կի  գրաքննո ւթյո ւնը , տուրք տալո վ խորհրդա յի ն 
մտակա ղա պա րնե րի ն, սխեմա տի զմի ն, խստադա տ կարծի ք էր տվել և վե պը  
վերա դա րձրե լ հեղի նա կի ն՝ լրամշա կմա ն:  Գրա խո սա կա ննե րի ց մեկը  ստորա-
գրե լ է Շ.Մո ւղնե ցյա նը , երկրո րդը ՝ Մ.Թե րզյա նը :  Մո ւղնե ցյա նի  կարծի քո վ՝ «Հա-
սմի կի  ճյուղը » վեպը  հիմնո վի ն վերա կա ռո ւցե լո ւ, վերա մշա կե լո ւ կարի ք ունի-
: Նե րկա  վիճա կո վ այն չի բավա րա րո ւմ հրատա րա կչա կա ն պահա նջնե ը և 
չի  երա շխա վո րվո ւմ տպագրո ւթյա ն»: Թե րո ւթյո ւննե ր էին համա րվո ւմ վեպի  
ակնհա յտ արժա նի քնե րը ՝ հարո ւստ պատկե րա մտա ծո ղո ւթյո ւնը , դիպա շա րի  
բազմա ճյո ւղ զարգա ցո ւմը , փիլի սո փա յա կա ն ու հոգե բա նա կա ն խտացո ւմնե-
րը , ոճա կա ռո ւցվա ծքա յի ն յուրա հա տկո ւթյո ւննե րը : Թե րզյա նը  նույնպե ս վեպի  
ինքնա տի պո ւթյո ւնը , դասա կա ն ձևերի ն անհա մա պա տա սխա նո ւթյո ւնը , փիլի-
սո փա յա կա ն-հայե ցո ղա կա ն բնույթը  համա րո ւմ է ստեղծա գո րծա կա ն սխալ 
ճանա պա րհի  հետևա նք, փորձա րա րո ւթյո ւն: «Այսգործնավելիշուտմենախո
սություններիտրակտատէ,որըոչմիայնչիկարելիվեպանվանել,այլևորպես
այդպիսին էլ գեղարվեստական ամբողջություն չի ներկայացնում»,-գրում է 
Մ.Թե րզյա նը : Վե պի  դիպա շա րա յի ն առա նցքը  պտտվում է գլխավո ր հերո սի ՝ 
նկարչի  ու նրա սիրա ծ աղջկա ՝ Հա սմի կի  բարդ, բազմա ճյո ւղ ու բազմա զե ղո-
ւն հարա բե րո ւթյո ւննե րի  շուրջ: Իսա ջա նյա նի ն հորդո րո ւմ են վեպի  համա ր 
ստեղծե լ կուռ ու կառո ւցի կ ‘սյուժե , կերպա րնե րի ն պատկե րե լ կոնկրե տ իրա-
վի ճա կնե րո ւմ՝ որո շա կի  դարձնե լո վ ասե լի քը  և ա յլ հերթա պա հ պահա նջնե ր: 
Ցա վո ք, այդպե ս որո շվո ւմ է վեպի  ճակա տա գի րը : Իսա ջա նյա նն այլևս չի 
անդրա դա ռնո ւմ «Հա սմի կի  ճյուղը » վեպի ն, իսկ երկո ւ տարի  չանցա ծ՝ կնքում է 
մահկա նա ցո ւն: 

Ալբե րտ Իսա ջա նյա նի  ստեղծա գո րծո ւթյա ն շուրջ անը նդհա տ կարե լի  է 
ծավա լվե լ:  Ավա նդո ւյթի ց սնվելո վ՝ նրա գրակա ն հակո ւմնե րը  գրքից գիրք նոր, 
բազմա շե րտ ու բազմա խո րհո ւրդ հաստա տո ւմնե ր են արձա նա գրո ւմ: Ամբո-
ղջո ւթյա մբ Իսա ջա նյա նի  պոեզի ան 1960-80-ակա ննե րի ն հայ գրակա ն կյանքո-
ւմ կատա րվո ղ խմորո ւմնե րի , վերա փո խո ւթյո ւննե րի , խոսքի  գեղա գի տո ւթյա ն 
զարգա ցո ւմնե րի  հաջո ղ դրսևորո ւմնե րի ց է, որը  բանա ստե ղծի  դիմա նկա րի ն 
հաղո րդո ւմ է միայն իրե ն ներհա տո ւկ գծեր և հա յ քնարե րգո ւթյա ն մեջ ստեղծո-
ւմ ինքնո ւրո ւյն ու հարա զա տ մի անկյո ւն: 
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ЗНАКОМЫЙ И НЕЗНАКОМЫЙ АЛЬБЕРТ ИСАДЖАНЯН - ТЕЙМИНА МАРУТЯН - 
В статье представлен литературный портрет одного из своеобразных лиц Сюникской 
литературной семьи – поэта, прозаика Альберта Исаджаняна. Многочисленные 
произведения, написанные в 1960-80гг. в двух поэтических сборникаж (‘՛Цветок мой 
дальний՛՛, ‘՛Цветочный мост՛՛) и в одной повести (‘՛Нет, папа, я многое потерял՛՛), которые 
представлены читателю, все еще неопубликованы: они отличаются определенной 
художественной ценностю и могут обобщать его своеобразный облик. В этом смысле 
издание и оценка неопубликованного литературного наследия Исаджаняна остаются 
актуальным. 

Ключевые слова: Альберт Исаджанян, Сюникская литературная семья, поэт, 
литературный облик, неопубликованное литературное наследие. 

FAMILIAR AND UNKNOWN ALBERT ISAJANYAN - TEHMINA MARUTYAN - The 
article presents one of the unique faces of the Syunik literary family the literary portrait of 
the poet, prose writer Albert Isajanyan. Created in 1960-1980 with two collections of poems. 
(«My Flower Far», «Flower Bridge») and One Novel («No, Dad, I՛ve Lost a Great One») many 
of the writings of the writer presented to the reader (prose and verse) are still impersonal, 
which have a certain artistic value and can complete its unique portrait. In this sense, the 
publication and appreciation of Isajanyan՛s  untitled literary heritage remain urgent.

Key words: Albert Isajanyan, Syunik literary family, poet, literary portrait, untitled 
literary heritage. 


