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ՍՈՒՍԱՆՆԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ԿԻՄ ԱՂԱԲԵԿՅԱՆԻ ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՀոդվածումուրվագծայինանդրադարձովներկայացրելենքԿիմԱղաբեկյանիգրա
կանագիտականդիմանկարը:Նաիրմենագրություններումուհոդվածներումկարևո
րել էգեղարվեստականմտածողությանմեջտեղիունեցածփոփոխությունները,ներ
կայացրելէգրականնորսերնդիստեղծագործականնվաճումները,նշելէձեռքբերում
ներնութերությունները,ընդգծելայնընդհանուրը,որըբնորոշէ19601980ականների
արձակին:

Բա նա լի բա ռեր`գրականագետ,մենագրություն,հոդված,գրող,արձակ,արժեք,
ժողովածու:

Գ րա կա նա գի տութ յան զար գաց ման յու րա քանչ յուր փուլ ի հայտ է բե րում 
վառ ան հա տա կա նութ յուն ներ, ով քեր ի րենց գի տա կան պրպտում նե րով ստեղ-
ծում են մնա յուն ու սում նա սի րութ յուն ներ, ուղ ղոր դում գե ղար վես տա կան միտ-
քը` ստեղ ծե լով ար ժե քայ նութ յան չա փա նիշ: 

Ս յուն յաց լեռ նաշ խար հի նշա նա վոր գիտ նա կան ներն էլ ի րենց ա վանդն են 
ներդ րել հայ գրա կա նութ յան ու գրա կա նա գի տութ յան զար գաց ման գոր ծում, 
ո րոնց շար քում իր վաս տա կով ա ռաձ նա նում է նաև Կիմ Ա ղա բեկ յա նը:

Ման կութ յունն ան ցել է հայ րե նի Գո րի սի Հար ժիս գյու ղում: Ապ րել է գեղ ջուկ 
ման կան բո լոր հե տաքրք րութ յուն նե րով: Իր ան կեղ ծութ յան, կա րո տի, սի րո, 
ո գեշնչ ման չա փա նիշն իր ծննդա վայրն է` Գո րի սը, իր գյու ղը, Ո րո տա նը, սեգ 
սա րե րը, խո րունկ ձո րե րը, գյու ղի շի տակ ու պար զա միտ մար դիկ: « Տա րի քիս 
հետ ա վե լի շատ եմ կա րո տում մեր գյու ղը, որ աք լո րա կան չի հետ արթ նա նում 
էր ու հեռ վից մի մեծ մրջնա նո ցի էր նման վում, որ գար նան սկզբին սկսում է 
շարժ վել …երբ հի շում եմ մորս քնքուշ հա յաց քը, մեղմ ժպի տը, հորս դան դաղ 
քայ լե րը, հե տաքր քիր զրույց նե րը, խո րունկ աչ քե րը, կա րոտս ա վե լի է խո րա-
նում…»,-իր ման կութ յան տա րի ներն այս պես է հի շում Կիմ Ա ղա բեկ յա նը մեր 
զրույց նե րի ժա մա նակ:

Ա պա գա գրա կա նա գե տը գյու ղի դպրոցն ա վար տե լուց հե տո մեկ նում է բա-
նակ` հայ րե նի քի հան դեպ պարտ քը կա տա րե լու: Զո րացր վե լուց հե տո վե րա-
դառ նում է գյուղ, բայց ուս ման ծա րա վը հա գեց նե լու նպա տա կով թող նում է 
գյու ղը: 

1961-ին ըն դուն վել և 1966-ին ա վար տել է Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա-
րա նի բա նա սի րութ յան ֆա կուլ տե տը: 1968-ին աշ խա տան քի է ըն դուն վել հա-
մալ սա րա նի հայ գրա կա նութ յան ամ բիո նում` զու գա հեռ սո վո րե լով աս պի րան-
տու րա յում: Նա ակ տի վո րեն մաս նակ ցել է գրա կան կյան քին` հրա պա րա կե լով 
բազ մա թիվ հոդ ված ներ` նվիր ված գրա կա նութ յան խնդիր նե րին, գի տա կան 
նստաշր ջան նե րում կար դա ցել բազ մաբ նույթ զե կու ցում ներ, ա պա ըն թեր ցող նե-
րի դա տին հանձ նել իր մե նագ րութ յուն նե րը և ժո ղո վա ծու նե րը:  Ն րա գի տա կան 
հե տաքրք րութ յուն նե րի մեջ ա ռանց քա յին տեղ ու նեն Ե ղի շե Չա րեն ցը, Գուր գեն 
Մա հա րին, Հ րանտ Մաթ ևոս յա նը, Ակ սել Բա կուն ցը և Հա կոբ Օ շա կա նը: 
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1972թ.-ին հե ղի նա կեց Գուր գեն Մա հա րու ստեղ ծա գոր ծութ յան ու սում նա-
սի րութ յա նը նվիր ված մե նագ րութ յուն1, որն էլ դար ձավ գի տա կան թեզ, և ն րան 
շնորհ վեց բա նա սի րա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծո ւի գի տա կան աս տի ճան: 
Մա հա րին այն ե զա կի հե ղի նակ նե րից է, ում կյանքն ու գոր ծը մշտա պես մնա-
լու են հայ գրաքն նա դա տութ յան հե տաքրք րութ յուն նե րի ծի րում՝ իբրև իր ապ-
րած ժա մա նակ նե րի բարձ րար վեստ վկա յագ րութ յուն: Մա հա րու մա սին ար դեն 
գրվել էին բազ մա թիվ հոդ ված ներ, գրա խո սութ յուն ներ, մե նագ րութ յուն, ո րոն-
ցում Մա հա րին գնա հատ վել էր իր ստեղ ծած հիմ նա կան ար ժեք նե րի շրջա նա-
կում: Կիմ Ա ղա բեկ յա նի ու սում նա սի րութ յու նը տար բեր վում էր ե ղա ծից ինչ պես 
ընդգրկ ման սահ ման նե րով, այն պես էլ նրա ստեղ ծա գոր ծութ յու նը գրա կան 
լայն հա մա պատ կե րում դի տե լու, վեր լու ծե լու սկզբուն քով: Ա ղա բեկ յա նը ներ-
կա յաց րել է Մա հա րու ան ցած ստեղ ծա գոր ծա կան ու ղին, գրա կան հա սու նաց-
ման ըն թաց քը, ո րո նում ներն ու ձա խո ղում նե րը, տեղն ու դե րը հա սա րա կա կան 
կյան քում, գրա կան կա պե րի մեջ: Ինչ պես Վազ գեն Մ նա ցա կան յանն է նշում. «Ե-
թե Ա ղա բեկ յանն իր գիր քը վեր նագ րեր «Ան հան գիստ տա ղանդ», սխալ ված չէր 
լի նի, քա նի որ Ե ղի շե Չա րեն ցի ժա մա նա կաշր ջա նի ա մե նաան հան գիստ գրո ղը 
Մա հա րին է»2: Ա ղա բեկ յա նը ա մե նայն խոր քայ նութ յամբ անդ րա դար ձել է Մա-
հա րու բո լոր ժո ղո վա ծու նե րին:

Ա ղա բեկ յա նը նշում է, որ Մա հա րու ստեղ ծա գոր ծա կան վե րել քի ու ղին ա վե լի 
ակ նա ռու է եր ևում բալ լադ նե րում` հաս տա տե լով գա ղա փա րա կան և ս տեղ ծա-
գոր ծա կան հա սու նութ յու նը: Ք նա րա կա նի և պատ մո ղա կա նի հա մադ րութ յան 
մեջ Մա հա րու գրաշ խար հում իշ խո ղը քնա րա կան տարրն է, ո րով էլ ընդգծ վում 
է նրա ինք նա տի պութ յու նը: Նա Մա հա րուն իր ժա մա նա կի տա րե գիր է հա մա-
րում` սե փա կան ա սե լի քով, գե ղա գի տութ յամբ, ընդգծ ված ինք նու րույ նութ յամբ: 
Հե ղի նա կը գրում է. « Չա րեն ցի հո գա տար վե րա բեր մուն քի առ կա յութ յամբ Մա-
հա րին գտել էր սե փա կան եր գի ա կուն քը՝ մնա յուն եր կեր ստեղ ծե լու գաղտ նի-
քը, ո րով և  աչ քի է ընկ նում ինք նա հաս տա տու մի «Մր գա հաս» (1932թ.) ժո ղո-
վա ծուն»3: Ըստ գրա կա նա գե տի՝ Մա հա րու բա նաս տեղ ծութ յուն նե րը բա վա կա-
նին ազ դե ցին այդ ժա մա նա կաշր ջա նի պոե զիա յի ըն թաց քի վրա, հատ կա պես 
օգ տա կար ե ղան Վա հագն Դավթ յա նի, Սիլ վա Կա պու տիկ յա նի, Հ րաչ յա Հով-
հան նիս յա նի, Գ ևորգ Է մի նի հա մար4: «Մր գա հաս» ժո ղո վա ծուն նո րութ յուն էր 
հայ քնա րեր գութ յան պատ մութ յան մեջ: Բա նաս տեղ ծի ո ճը հե ռու է հռե տո րա-
կան չո րութ յու նից: Հու զա կան գու նա գե ղութ յունն ու ու ժը ոչ թե հա ղորդ վում են 
ձայ նար կութ յուն նե րի մի ջո ցով, այլ ճշգրտութ յան աս տի ճա նի օգ տա գործ ված և 
հա րուստ են թա տեքստ ու նե ցող ինք նա բուխ է պի տետ նե րով, ո րոնք ի րենց հեր-
թին հարս տաց նում են Մա հա րու ար տա հայտ ման բա նաս տեղ ծա կան մի ջոց նե-
րը, նոր լույ սով շա ռա գու նում բա նաս տեղ ծի ինք նա տի պութ յու նը»5,-նշում է Կիմ 
Ա ղա բեկ յա նը: 

Ա ղա բեկ յանն ի րա վա ցիո րեն նկա տում է, որ Մա հա րու պոե զիա յի տաք 
շունչն ու ջեր մաց նող մթնո լոր տը զգաց վեց ար ձակ եր կե րի բազ մա թիվ է ջե րում, 

1 Կ. Աղաբեկյան, «Գուրգեն Մահարու ստեղծագործությունը», ատենախոսություն, Երևան, 
1972:

2 Կ. Աղաբեկյան, Գուրգեն Մահարի, Ե., 2013, էջ 261:
3 Նույն տեղում, էջ 57:
4 Նույն տեղում, էջ 85:
5 Նույն տեղում, էջ 84:
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որ տեղ  նա մնաց նույն քնա րա կան հա րուստ նե րաշ խարհն ու նե ցող բա նաս-
տեղ ծը1: Վառ ա պա ցույ ցը ե ղավ « Ման կութ յուն և պա տա նե կութ յուն» վե պը: «Ն-
րա փոք րիկ հե րոս նե րը, այ նո ւա մե նայ նիվ, ինչ պես կյան քում, ար ցուն քի մշու շի 
մի ջից տես նում են պայ ծառ ե րազ ներ և ժպ տում…»2,- գրում է Հ. Թամ րազ յա նը: 
Ա ղա բեկ յանն այն նո րո վի է ներ կա յաց նում. « Ման կութ յան հո րի զո նում Մա հա-
րին տես նում է հո շոտ ված հայ րե նի ե զեր քը, մշու շի մի ջից վե րա կանգն վում են 
դառն ու լու սա վոր հու շեր: Սա կայն ընդ հատ ված ման կութ յան մա սին պատ մե-
լիս հե ղի նա կի լացն ու ծի ծա ղը միահ յուս վում են ի րար, և ծի ծա ղը հնչում  է 
որ պես     կեն սա կան նոր հո ղի վրա կանգ նած, փրկված բե կոր նե րի կեն դա-
նութ յան երգ, նրա ան վերջ մեռ նո ղի և  ան վերջ ծնվո ղի ո գու ան մա հութ յան 
խորհր դա նիշ»3: Ա ղա բեկ յա նը նշում է, թե որ քան վար պե տութ յամբ է ան ջատ 
հատ ված նե րի մի ջո ցով Մա հա րին ներ կա յաց նում մա նուկ հո գու ներ քին ապ-
րում նե րի և զ գաց մունք նե րի ամ բող ջա կան պատ մութ յու նը: Այդ պատ մութ յու-
նը նկա րագ րում է ջինջ լեզ վով, լու սա վոր շեշ տեր պա րու նա կող թա խի ծով, ան-
կեղծ ոգ ևո րութ յամբ: 

Էա կան է նկա տել, որ Կիմ Ա ղա բեկ յա նը միշտ հա մակ ու շադ րութ յամբ հետ-
ևել է, թե ով քեր են անդ րա դար ձել Մա հա րուն: Եվ պա տա հա կան չէ, որ նա մեծ 
սի րով ու ոգ ևո րութ յամբ է խո սում Սեր գեյ Ա ղա ջան յա նի « Գուր գեն Մա հա րու 
ար ձա կի պոե տի կան» ու սում նա սի րութ յան մա սին և շեշ տում, որ իր հա մար 
հա ճե լի է ըն թեր ցո ղին ներ կա յաց նել ԵՊՀ-ի հրա տա րակ չութ յան կող մից 2011-
ին հրա տա րակ ված վե րո հիշ յալ ու սում նա սի րութ յու նը, որն իր ամ բող ջութ յան 
մեջ թարմ է ու նո րո վի: « Նոր գիրք Մա հա րու մա սին» հոդ վա ծում Ա ղա բեկ յա-
նը նկա տում է. «…Ս րանք գրաքն նա դա տա կան ո րակ ներ են, ո րոնք կազ մա-
լու ծում են գրա կա նութ յան արժ ևոր ման խորհր դա յին շրջա նում ձևա վոր ված 
կարծ րա տի պը, ըստ ո րի, ան տես վում կամ ե տին պլան էր մղվում գրա կան եր-
կի գե ղար վես տա կա նութ յու նը և  ա ռաջ էր մղվում գա ղա փա րա կան բո վան դա-
կութ յու նը»4: Հենց այս ա ռու մով էլ նա Ա ղա ջան յա նի աշ խա տան քը սահ մա նա-
զա տում է գրո ղի մա սին գրված նա խորդ աշ խա տանք նե րից: Մա հա րիա կան 
տեքս տը «ըն թեր ցում է իբրև խոս քար վեստ, ո րին բնո րոշ ո րակ ներն, իր իսկ 
խոս քով ա սած, էա կան են գե ղար վես տա կան ինք նա տի պութ յան ձևա վոր ման 
հա մար»5:

Ա ղա բեկ յա նը Ա ղա ջան յա նի խոս քի կող քին դնում է նաև իր խոս քը. «Գ րո-
ղը և ժա մա նա կը, եր գի ծան քի տա րա տե սակ նե րը, թե րա սա ցութ յուն նե րը, են-
թա տեքս տե րը, պա տու մի ինք նա տի պութ յու նը, լեզ վամ տա ծո ղութ յան բնո րոշ 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, կեր պա րա կերտ ման մի ջոց նե րը, են թա գի տակ-
ցա կան ի րո ղութ յուն նե րը և հատ կա պես գրո ղի Ան հա տա կա նութ յան, ան փո-
փոխ վար քա բա նութ յան միով-բա նիվ` պոե տի կա յի տար րե րը` պայ մա նա վո-
րում են տար բեր և տա րաբ նույթ եր կե րը քննութ յան են թար կել     միա ժա մա-
նակ յա  տա րած քում»6: 

Հոդ վա ծի վեր ջում կար դում ենք. « Մա հա րու ան հա տա կա նութ յան և գ րա-
1 Նույն տեղում, էջ 90:
2 Սովետահայ գրականության պատմություն, Ե., հ. 1, էջ 256:
3 Նույն տեղում, էջ 115:
4 Աղաբեկյան Կ., Հոդվածների ժողովածու, Ե., 2016, էջ 233:
5 Աղաջանյան Ս., Գ. Մահարու արձակի պոետիկան, Ե., 2011, էջ 15:
6 Նույն տեղում, էջ 235:
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կա նութ յան մեջ կա ներ քին, ինք նա բավ, վի րա վոր հո գին ա մո քող մի մե ղե դայ-
նութ յուն, սի րո, կա րո տի, ցա վի ու ա նար դա րութ յան, որ բութ յան ու մե նա կութ-
յան մեջ տա ռա պող մար դու նկատ մամբ բա րիութ յան մի ինք նա տիպ հա ման-
վագ… Մա հա րու գրա կա նութ յու նը       կեն սա պա տու մի գրա կա նութ յուն   է»1:

Գ րա կա նա գետ Ա ղա բեկ յա նը տա րի ներ շա րու նակ դա սա խո սել է Բեյ րու թի 
Հա մազ գա յի նի բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տութ յու նում: Հիմ նա կան 
աշ խա տան քին զու գա հեռ հան դես է ե կել ար տալ սա րա նա յին դա սա խո սութ-
յուն նե րով, տե ղի մա մու լում հրա տա րա կել մի շարք հոդ ված ներ՝ « Կեն դա նի 
շուն չը», « Պօ ղոս Ս նա պեա նին» և  այլն: Այդ տա րի նե րի ու սում նա սի րութ յուն-
նե րի ու շագ րավ արդ յուն քը « Հա կոբ Օ շա կան. ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խար հի 
ա րա հետ նե րում» մե նագ րութ յունն է (2006թ.): 

«Ազ դակ»-ին տված հար ցազ րույ ցում Ա ղա բեկ յանն այն միտքն է ա ռաջ քա-
շում, թե ամ բող ջա կան հայ զգա լու հա մար յու րա քանչ յուր հայ մարդ սփյուռ-
քի որ ևէ օ ջախ պետք է այ ցե լի: Խոս տո վա նում է, որ տա րի ներ ա ռաջ Բեյ րութ 
կա տա րած ա ռա ջին այ ցե լութ յան ժա մա նակ բախտ է ու նե ցել ծա նո թա նա լու 
սփյուռ քա հայ մե ծա գույն գրող, գրաքն նա դատ Հա կոբ Օ շա կա նի ստեղ ծա գոր-
ծութ յուն նե րին, ո րոնք ինք նա բա վութ յան մեծ զգա ցում ներ են ներշն չել և մ ղել 
նրա մա սին լայ նակ տավ ու սում նա սի րութ յուն գրել: «Դժ վար է մտնել Օ շա կա-
նի ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խարհ և  ա ռա վել դժվար է դուրս գալ այդ աշ խար-
հից»2,- գրում է հե ղի նա կը: Ա ղա բեկ յա նի գնա հատ մամբ` Օ շա կա նը ե ռա մե ծար 
հպար տութ յուն է՝ գե ղար վես տա կան խոս քի վար պետ,  խոր ու ինք նա տիպ 
քննա դատ, գրա կա նութ յան պատ մա բան և մեծ ու սու ցիչ: Գ րա կա նութ յան մեջ 
նա չու նի ու սու ցիչ, նրա ու սու ցի չը իր ապ րած կյանքն է, և  իր հե րոս նե րը՝ այդ 
կյան քի մար դիկ: Գ րա կա նա գե տը անդ րա դար ձել է ոչ միայն Օ շա կա նի ստեղ-
ծա գոր ծութ յա նը, այլև տվել է ժա մա նա կի մտայ նութ յան պատ կե րը, որ տեղ 
կեն դա նաց րել է մե ծա նուն գրո ղին և տե ղա փո խել մեր օ րե րը. «Օ շա կանն ինձ 
եր ևում է ծան րա քայլ, բայց և  ի մաս տուն, ճշմա րիտ, բայց և  ան չար, խստա պա-
հանջ, բայց և գո րո վա լից, ու րա ցող նե րից վի րա վոր ված, բայց ոչ քի նախն դիր, 
սկզբուն քա յին, բայց ոչ եր բեք նեղ միտ, ստույգ ան հա տա կա նութ յուն, բայց ոչ 
եր բեք մաս, այլ՝ բո լոր պա րա գա նե րում ամ բող ջութ յուն»3: Գ րաքն նա դատ Ար-
մեն Ա վա նես յանն այս մե նագ րութ յան մա սին գրում է. « Գո նե ինձ Օ շա կա նը եր-
ևում է Կիմ Ա ղա բեկ յա նը կող քին կանգ նած»4: 

Օ շա կա նի ստեղ ծա գոր ծութ յու նը հայ րե նա գի տութ յուն է, մար դա գի տութ-
յուն, ապ րում նե րի խոր ու գի տա կան պատ մութ յուն, ա նընդ հատ խո րա ցող 
ինք նա ճա նա չու մի չընդ միջ վող ըն թացք: Այս ա մե նը ա վե լի ակ ներև է նրա պա-
տում նե րում, ո րոնք, հյու սե լով ապ րած կյան քի, կեն սագ րութ յան, դեպ քե րի ու 
ի րո ղութ յուն նե րի ման րա մաս նութ յուն նե րից, աս տի ճա նա բար ամ բող ջաց վում 
են՝ տե սա նե լի դարձ նե լով այն վի պա կան մի ջա վա րը՝ ի րա դար ձութ յուն նե րով, 
ազ գա յին և մարդ կա յին, հա սա րա կա կան ու ան հա տա կան հո գե կերտ վածք նե-
րի նուրբ ու խո րունկ քննութ յամբ, ազ գե րի միջև ծա վալ վող հա րա բե րութ յուն-
նե րով, քա ղա քակր թութ յան առ ճա կա տում նե րով: 

1 Նույն տեղում, էջ 238:
2 Աղաբեկյան Կ., Հակոբ Օշական, Ե., 2010, էջ 3:
3 Նույն տեղում, էջ 10:
4 Գրական թերթ, թիվ 36, 2007:
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Հե ղի նա կը փաս տում է՝ Օ շա կա նը ստեղ ծա գոր ծա կան իր աշ խար հով մո-
ռա ցութ յու նից փրկեց մի ան զու գա կան բնօր րան՝ իր մարդ կան ցով, սո վո րութ-
յուն նե րով ու բար քե րով, վե հա նիստ լեռ նե րով ու կիր ճե րով, ձի թապտ ղի այ գի-
նե րով, խո նարհ ու չար քաշ մշակ նե րով, կտրիճ աս պա տակ նե րով ու մո լե գին 
սի րա հար նե րով, հու սա բեկ ա ռա վոտ նե րով, ծույլ ու ա լար կոտ մայ րա մուտ նե-
րով: Նա իր պա տում նե րում փո խում է գրա կան հե րո սի ա վան դա կան տի պը: 
Ն րա հե րո սը <<խա ղաղ ու խե լոք>> հայ գյու ղա ցին չէ այլևս, այլ բար քե րի 
բռնա կա լութ յու նից ա զա տագր ված մարդն է, որ գի տի սի րել, կռվել, ո ճիր գոր-
ծել և մեռ նել:

Ն կա տի ու նե նա լով, որ այ սօր թուրք հա սա րա կութ յան մեջ ձևա վոր վում է 
ի րենց պատ մութ յու նը վե րաց նե լու գոր ծըն թա ցը, Ա ղա բեկ յանն ա ռա ջար կում է 
Օ շա կա նի եր կե րը թարգ մա նել և հ րա տա րա կել թուր քե րեն. դա պետք է ար վի 
իբրև ազ գա յին կար ևո րութ յուն ու նե ցող պե տա կան ա ռա ջադ րանք: Ն րա կար-
ծի քով` Օ շա կա նի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րից շա տե րը մեր հե ռու և մոտ անց յա-
լի, հար ևան նե րի հետ հա րա բեր վե լու փի լի սո փա յա կան խտա ցումն են:

1983թ.-ին Ա ղա բեկ յա նը հրա տա րա կել է «Ե րեք դի ման կար» գիր քը, 
1988թ.՝«Հ րանտ Մաթ ևոս յան. Ծ մա կու տի վի պաս քը», 1992-ին` «Ար դի հայ ար-
ձա կի զար գաց ման մի տում նե րը» (1960-80-ա կան թվա կան ներ) մե նագ րութ-
յուն նե րը:

«Ե րեք դի ման կար» գիր քը նվիր ված է Բա ղիշ Հով սեփ յա նի, Մկր տիչ Սարգս-
յա նի, Զո րայր Խա լափ յա նի եր կե րի քննութ յա նը:

«Ար դի հայ ար ձա կի զար գաց ման մի տում նե րը» մե նագ րութ յու նը դար ձավ 
Ա ղա բեկ յա նի դոկ տո րա կան ա տե նա խո սութ յու նը (1994թ.), ո րում լու սա բա նում 
է նշված ժա մա նա կաշր ջա նի գե ղար վես տա կան մտա ծո ղութ յան մեջ տե ղի ու նե-
ցած փո փո խութ յուն նե րը: Գ րա կա նա գե տը ներ կա յաց րել է գրա կան նոր սերն դի 
ստեղ ծա գոր ծա կան վաս տա կը, նշել նվա ճում ներն ու թե րութ յուն նե րը, ընդգ ծել 
այն հա մընդ հա նու րը, որ հա տուկ է նո րա գույն ար ձա կին: « Ժա մա նա կա կից ար-
ձա կի գլխա վոր ուղ ղութ յու նը, ինչ պես նկատ ված է գրա կա նա գի տութ յան մեջ, 
պատ կա նում է գրա կան այն սերն դին, ո րը բնո րոշ վում է Հ. Մաթ ևոս յա նի, Վ. 
Պետ րոս յա նի, Պ. Զեյ թունց յա նի, Հ. Մել քոն յա նի… ա նուն նե րով»1,-գրում էԱ ղա-
բեկ յա նը:

Ս. Սա րին յա նը նշված մե նագ րութ յան մա սին գրում է. «Գ րա կա նա գի տա-
կան ար ժե քա վոր ու սում նա սի րութ յուն է և ն րա նո րույ թը ա ռա վել ակն հայտ է 
գրա կա նա գի տութ յան ու քննա դա տութ յան ներ կա ճգնա ժա մա յին վի ճա կի պա-
րա գա յում»2:

Ա ղա բեկ յա նը դրսևո րում էր բազ մա կող մա նի գրա կա նա գի տա կան հե-
տաքրք րութ յուն ներ, ա նընդ հատ զար գաց նում գրաքն նա դա տա կան իր մե թո-
դը: Ինչ պես և պետք էր սպա սել, նրա ու շադ րութ յու նը գրա վեց հայ ար ձա կի 
հսկան` Հ րանտ Մաթ ևոս յա նը: «Հ րանտ Մաթ ևոս յան. Ծ մա կու տի վի պաս քը» 
մե նագ րութ յու նը բո վան դա կում է գրո ղի ստեղ ծա գոր ծութ յան գնա հատ ման 
խոր քա յին ե լա կե տեր` ցույց տա լով մաթ ևոս յա նա կան ար ձա կի գա ղա փա րա-
կան հարս տութ յունն ու գե ղար վես տա կան ինք նա տի պութ յու նը: Ըստ Ա ղա բեկ-
յա նի՝ Մաթ ևոս յա նը լրաց նում է պատ մութ յան բաց թո ղում նե րը, գրում է այն, ինչ 

1 Աղաբեկյան Կ.., Արդի հայ արձակի զարգացման միտումները, Ե., 2008, էջ 49:
2 Սարինյան Ս., Գրքերի տեսություն, Ե., 1992, էջ 190:
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ու րիշ նե րը չեն գրել ու այն պես չեն գրել, ա սել է, թե բե րում է մեր գո յա բա նութ-
յան ամ բող ջա կան պատ կե րը՝ շեշ տը դնե լով հետ ևան քը ըն թաց քով բա ցա հայ-
տե լու փաս տե րի պատ մա հո գե բա նա կան քննութ յան վրա: Եր բեմն ներ քին մի 
տրա մա բա նութ յամբ ի րար դեմ են կանգ նում մտա ծո ղութ յամբ, աշ խար հա յաց-
քով շփման ոչ մի եզ րեր չու նե ցող գրող ներ, որ թվում է, թե գրո ղա կան ի րենց 
սրբա զան պար տա կա նութ յամբ ու կո չու մով ինչ-ինչ հա րա զա տութ յուն պի տի 
ու նե նան: Եր կա րա ձիգ դա րե րի փոր ձի ու ար դիա կան գո յա կեր պի ինք նա տիպ 
սին թեզն ընդգ ծում է մաթ ևոս յա նա կան աշ խար հըն կալ ման մի կար ևոր հատ-
կա նի շը՝ ապ րե լը ոչ թե պարգև է, այլ պայ քար ու նվա ճում, դի մադ րութ յուն, ինք-
նա հաս տա տում.« Գի տե՞ս ինչ, կյանք է՝ և մի´ ակն կա լիր ան փո թո րիկ ծով. և  
ե թե խոր տակ վում ես՝ մեղ քը քոնն է և  ոչ թե փո թո րի կի նը, քա նի որ փո թո րի կը 
ծովն է: Ու՞ր է խա րիսխդ….»1:

Գ րա կա նա գե տը փաս տում է, որ Մաթ ևոս յա նի ստեղ ծա գոր ծա կան աշ-
խար հում ցե ղաս պա նութ յու նը շա րու նակ վող ըն թացք է՝ նույն քան դա ժան ու 
ա նո ղոք: Մեծ ա ղե տը ոչ միայն մեր ժո ղովր դի հո գե բա նութ յան մեջ թանձ րա-
ցած նստվածք է, այլև ար յա նը խառն ված տա ռա պան քի հե ղուկ, ո րից պոկ վե լը, 
սահ մա նա զատ վե լը անհ նար է: Եվ քա նի որ այդ պես է. «տղան տնքաց ու լսեց 
իր տնքո ցը: Եվ իր հոր տնքո ցը: Եվ իր ցե ղի տնքո ցը»2: Գ րո ղը ձգտում է պատ-
ճա ռա բա նել ու բա ցատ րել ցե ղի տնքո ցը՝ խոս քը պա րու րե լով դժվար կյան քի և 
հե ռու հե ռու նե րից ե կող տա ռա պան քի փայ լով: Գ րո ղի հո գե բա նա կան տա րաբ-
նույթ դրսևո րում նե րը ոչ թե պատ մութ յան նկատ մամբ են թադր վե լիք կա մա յա-
կան վե րա բեր մուն քի ար տա հայ տութ յուն ներ են, այլ տա ռա պան քի ու ա նար-
դա րութ յան մեջ պա տե պատ խփվող, իս կա պես, մեծ հար ցադ րում նե րի ան լու-
ծե լի հան գույց նե րում շաղ ված մար դու հո գու ա ղա ղակ, որ հա ճախ նրան մղում 
են հան դուգն պոռթ կում նե րի ու մշտա կան վե ճե րի:

Ա ղա բեկ յա նը նշում է, որ 1960-ա կան նե րի հա մընդ հա նուր զար թոն քի մեջ 
գրա կա նութ յունն էլ սկսում է մաքր վել կեղծ նո տա նե րից, վե րա կանգն վում են 
եղծ ված, 30-ա կան նե րին վեր ջա կետ ված գրա կան ա վանդ նե րը, ճշտվում և 
թար մաց վում են նյու թին մո տե նա լու ե լա կե տերն ու սկզբունք նե րը: Բո լո րո վին 
պա տա հա կան չէ, որ Հ. Մաթ ևոս յա նի ո րոշ ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի մեջ ե ղեռն 
հի շեց նող պատ կեր նե րում միշտ էլ զգաց վում է թուր քե րի կող մից կա տար ված 
հան ցա գոր ծութ յան մեջ ռու սա կան դի վա նա գի տութ յան, քա ղա քա կան գոր ծիչ-
նե րի հան ցա վոր թողտ վութ յան ներ կա յութ յու նը: Ինչ պես ցան կա ցած հայ գրող, 
այն պես էլ Մաթ ևոս յա նը ան կա րող պի տի լի ներ ցե ղաս պա նութ յան նյու թի գե-
ղար վես տա կան պատ կե րա վոր ման մեջ «ար վեստ խա ղալ»: « Մաթ ևոս յա նը 
հայտ նա բե րում է պատ մութ յան և ժո ղովր դի հո գե կան կերտ ված քի կրկնութ-
յուն ներ և մ նա յուն, ան փո փոխ հատ կա նիշ ներ՝ խա ղա ղա սեր, ստեղ ծող, համ-
բե րա տար, խեղճ, հա վի տե նա պես մա քա ռող, ան դուլ կա ռու ցող, որ կա պում է 
կոր ծան ված կա մուրջ նե րը և չի նկա տում, որ ետ ևից գա լիս են նույն կոր ծա նող-
նե րը»3,- նշում է գրա կա նա գե տը: 

Ա ղա բեկ յա նի գի տա կան և  ըն թեր ցո ղա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի կենտ-

1 Աղաբեկյան Կ.., Հայոց առեղծվածի խնդիրները Մաթևոսյանի երկերում, Նոր-Դար 1, Ե., 
2006, էջ 64:

2 Նույն տեղում, էջ 60:
3 Նույն տեղում, էջ 65:
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րո նում էր նաև ար դի գրա կան ըն թաց քը: Նույն պա տաս խա նատ վութ յամբ էր 
նա գրում թե՛ հայ գրա կա նութ յան դա սա կան նե րի և թե՛ այ սօր վա հե ղի նակ նե րի 
մա սին (Է դիկ Խա չիկ յան, Վար դան Գ րի գոր յան և  ու րիշ ներ):

Գ րա կա նա գետն իր « Մեծ աշ խար հի նա խա շե մին» հոդ վա ծում անդ րա դար-
ձել է Է դիկ Խա չիկ յա նի «Ապ րե լու սահ մա նից ան դին» վեր նա գի րը կրող ակ նար-
կա պատմ վածք նե րի ժո ղո վա ծո ւին, որ տեղ հե ղի նա կը ըն թեր ցո ղին ստի պում 
է՝ նո րո վի անց նել իր իսկ հի շո ղութ յուն նե րի, ծանր ու դժնի տա ռա պանք նե րի 
մի ջով, զգալ ցավն ու կսկի ծը այ սօր վա գետ նա քարշ կյան քի: Գ րո ղի աշ խար հը 
տա կա վին փոքր է իր տա րած քով, ընդգր կած նյու թով, ծա վալ վող ի րա դար ձութ-
յուն նե րով, բայց այն առ կա է, ինք նու րույն, ինք նա տիպ թե´ բո վան դա կութ յամբ 
և թե´ գե ղար վես տա կան դրսևոր ման կեր պե րով: Ի հար կե, սա մեր ըն թա ցիկ 
ար ձա կում ար դեն իսկ նվա ճում է:

Գ րա կա նա գետ Կիմ Ա ղա բեկ յա նը, ու սում նա սի րե լով Վար դան Գ րի գոր յա նի 
վե պե րը, ո րոնք ուղղ ված են քրիս տո նեա կան վար դա պե տութ յան հայ կա կա-
նութ յան խնդիր նե րին, հա մա կար ծիք լի նե լով, ըն դու նե լով գրո ղի ար տա հայ-
տած մտքե րը, բա ցե լով վե պե րում առ կա դժվա րըն կա լե լի գա ղա փար նե րի փա-
կագ ծե րը, ըն թեր ցող-ան հա տին ներ կա յաց նում ու հա ղոր դա կից է դարձ նում իր 
իսկ խոս քին. «Ք րիս տո նեա կան վար դա պե տութ յու նը մար դուն կանգ նեց նում է 
կա րե լիութ յա նը հաս նե լու ան հանգր վան ճա նա պար հի վրա: Այդ պի սին էր կյան-
քը ե րեկ, այդ պի սին է կյանքն այ սօր: Հա վա տը ոչ միայն ինք նա զո հո ղութ յան, 
այլ նաև ինք նա հաս տա տու մի ճա նա պարհ է: Ոչ թե ազ գը պի տի ծա ռա յի հա վա-
տին, այլ հա վա տը ազ գին: Սա է ճշմա րիտ քրիս տո նեութ յու նը»1: Վար դան Գ րի-
գոր յան գրո ղը չի երկն չում դժվա րութ յուն նե րից: Նա ա նընդ հատ ա ռա ջադ րում 
է նոր խնդիր ներ, բա ցա հայ տում ու պատ ճա ռա բա նում հա կա դիր դիր քե րում 
կանգ նած կեր պար նե րի մտքե րի խմո րում ներն ու գոր ծո ղութ յուն նե րի ըն թաց-
քը: Քայլ առ քայլ գրո ղը բա ցում է հե րոս նե րի նե րաշ խար հը. պատ ճա ռա բա նում 
ներ հո գե կան բա խում ներն ու նրանց գոր ծու նեութ յան բարդ ու հա կա սա կան 
ըն թաց քը: Պատ մա կան դեմ քե րի ու նրանց գոր ծու նեութ յան նո րո վի, թարմ ու 
ինք նա տիպ մեկ նութ յուն նե րը հա մա հունչ են այ սօր վա հետ և խիստ ար դիա-
կան: Ինչ պես « Դար կորստ յան»-ը, այն պես էլ « Ման յա Այրք» վե պե րը միշտ էլ 
մնա լու են ար դիա կան, քա նի որ գրո ղը խո սում է հա մա մարդ կա յին ար ժեք նե-
րի մա սին, դրանք դի տար կում ան հա տի և հա սա րա կութ յան միջև ծա վալ վող 
հա րա բե րութ յուն նե րի տե սանկ յու նից և  այդ ա մե նը ի մաս տա վո րում ազ գա յին 
կյան քի ան խառն բո վան դա կութ յամբ: 

Ա ղա բեկ յա նի գրա կա նա գի տա կան ժա ռան գութ յան մեջ մի ա ռան ձին շերտ 
են կազ մոււմ հայ րե նի ե զեր քի գրող նե րին` Ակ սել Բա կուն ցին, Սե րո Խան զադ յա-
նին և  այ լոց նվիր ված հոդ ված նե րը (« Մեծ բա րե կա մութ յան լու սե ղեն հե տա գի-
ծը», «Կ յո րե սը և կ յո րե սե ցի նե րը կամ շա րու նակ վում է Շե նի հին կռի վը», «Մ տո-
րում ներ Ակ սել Բա կուն ցի « Կարմ րա քար» վե պի շուրջ» և  այլն): 

Գիտ նա կան-գրա կա նա գե տը ար գա սա ռատ գոր ծու նեութ յու նը զու գակ ցել 
է գի տա ման կա վար ժա կան աշ խա տան քի հետ: Տա րի ներ շա րու նակ հայ գրա-
կա նութ յուն է դա սա վան դել, մի շարք հա տուկ դա սըն թաց ներ վա րել և  այ սօր 
էլ դա սա վան դում է Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նում, Գո րի սի պե տա կան 
հա մալ սա րա նում: Նա մեծ սի րով ու ոգ ևո րութ յամբ է իր խոր ու բազ մա կող մա-

1 Աղաբեկյան Կ., Հոդվածների ժողովածու, Ե., 2016, էջ  :
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նի գի տե լիք նե րը հա ղոր դում ե րի տա սարդ սերն դին: Ն րա հա մար գրա կա նութ-
յու նը ոչ միայն գի տա կան հե տա զո տութ յան ա ռար կա է, այլև կե ցութ յան ձև: Իր 
լայ նա հուն ու գի տա կա նութ յամբ հա մեմ ված աշ խար հա յաց քով ու սա նող նե րի 
բազ մա թիվ սե րունդ նե րի մեջ սեր ու նվի րում է պատ վաս տել հայ րե նի երկ րի 
նկատ մամբ, հոգ ևոր ար ժեք նե րի նկատ մամբ, դաս տիա րա կել նրանց՝ որ պես 
իս կա կան ու ճշմա րիտ հայ րե նա սեր նե րի: Այ սօր հան րա պե տութ յան հար յու րա-
վոր բա նա սեր ներ նրա սա ներն են ե ղել, նրա գի տա կան ղե կա վա րութ յամբ շա-
տերն են պաշտ պա նել թեկ նա ծո ւա կան ա տե նա խո սութ յուն ներ: 

Գ նա հա տե լով նրա վաս տա կը՝ հայ րե նի ե զեր քը նրան շնոր հեց «Ակ սել Բա-
կունց» հու շա մե դալ: Եր կա րամ յա գի տա կան, ստեղ ծա գոր ծա կան ո րո նում նե-
րով լե ցուն գոր ծու նեութ յան, անմ նա ցորդ նվի րու մի հա մար ար ժա նա ցել է նաև 
ՀՀ « Մով սես Խո րե նա ցու» մե դա լի, ԵՊՀ «Ոս կե մե դա լի», ՀՀ գրող նե րի միութ-
յան՝ «Գ րա կան վաս տա կի հա մար» մե դա լի:

СУСАННА ГРИГОРЯН - ЛИТЕРАТУРНО-НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ К. АГАБЕКЯНА 
- В статье кратко рассмотрено литературно-научное наследие Кима Агабекяна. Он 
в своих монографиях и статьях осветил перемены происшедшие в художественном 
мышлении. Представил творческие достижения нового поколения литературов, 
отметил достижения и недостатки, выделил то обшее, что присуще новейшей прозе.

Ключевые слова: литературовед, монография, статья, писатель, проза, сборник.

SUSANNA GRIGORYAN - KIM AGHABEKYANS LITERARY HERITAGE - The article 
touches upon the literary heritage of K. Aghabekyan. In his monographs he has covered 
the changes occured in artistic thinking. He has also presented the creative gains of the 
new literay generation marked their achievements and flows emphasized the general traits, 
characteristic of the modern prose.
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