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ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՑՈԼՈՒՄԸ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

Դա վիթ Վ. Գաս պա րյան
ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, Հա յաս տան

Հայոց ցե ղաս պա նու թյա նը՝ սկսած 1915 թվա կա նից՝ հենց Ե ղեռ նի զոհ գրող նե րից, մինչև այ-
սօր, հսկա յա կան գե ղար վես տա կան գրա կա նու թյուն է նվիր ված: Գե ղար վես տա կան գրա կա-
նու թյունն ի սկզ բա նե պայ քա րել է ցե ղաս պա նու թյան դեմ՝ նախ և ա ռաջ բա ցա հայ տե լով դրա 
բուն էու թյու նը, ո րը հայ րե նիք նե րի, քա ղա քակր թու թյուն նե րի, լե զու նե րի, ազ գու թյուն նե րի, մեծ 
հաշ վով՝ մար դու և ա մեն տե սա կի մարդ կայի նի ո չն չա ցումն է:

Սույն հոդ վա ծում նյու թը ներ կա յաց վում է ե րեք տե սան կյու նից՝ նկա տի ու նե նա լով՝ 
ա.խորհրդային ա ռա ջին տաս նա մյակ նե րը, բ. ցե ղաս պա նու թյան հետևան քով հայ րե նի քից 
հե ռա ցած և օ տա րա գիր դար ձած հայ գրող նե րի վե րա դար ձը ի րենց ար մատ նե րին, գ. օ տար՝ 
այս դեպ քում թուրք գրո ղի դիր քո րո շու մը ներ սից: 

Բա նա լի բա ռեր՝ Ցե ղաս պա նու թյուն, Հա յաս տան, հայոց պատ մու թյուն, հայ գրա կա նու թյուն, 
հայ ժո ղո վուրդ, մար դու ճա կա տա գիր, փաստ, հի շո ղու թյուն, հե ղի նակ, Ե ղի շե Չա րենց, Մայքլ 
Առ լեն, Փի թեր Բա լա քյան, Քե մալ Յալ չըն:

Հոդ վա ծը ներ կա յաց վել է՝ 02.11.2021: Ըն դուն վել է տպագ րու թյան՝ 10.05.2022: 
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Ներածություն

Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը 20-րդ դա րասկզ բի շատ գրող ներ՝ Գրի գոր Զոհ րապ, Սիա-
ման թո, Դա նի ել Վա րու ժան, Ռու բեն Սևակ, Ար տա շես Հա րու թյու նյան, Հով հան նես 
Թու մա նյան, Վա հան Տե րյան, Ե ղի շե Չա րենց և ու րիշ ներ, վե րա ծում են գե ղար վես-
տա կան գրա կա նու թյան: Հս կա յա կան է այդ եր կե րի թի վը: Ա րևմ տա հայ գրող նե րից 
շա տե րը դառ նում են Ե ղեռ նի զոհ: Նրանց ա վան դույթ նե րը շա րու նա կող սփյուռ քա հայ 
գրա կա նու թյու նը տա րի նե րի ըն թաց քում գրա կան հնա րա վոր բո լոր ձևե րով ստեղ ծում 
է հա րուստ վաս տակ, ո րի հիմ քում մի միայն վա վե րա կան պատ մու թյուն ներ են: Հա-
ման ման գոր ծեր են ստեղ ծում նաև հենց Ե ղեռ նի խոր շա կից հե ռա ցած և օ տա րա գիր 
դար ձած բազ մա թիվ հայ գրող ներ: 

Այս հսկա յա կան նյու թը կներ կա յաց նենք ե րեք տե սան կյու նից՝ նկա տի ու նե նա լով.
ա. խորհր դային ա ռա ջին տաս նա մյակ նե րը, 
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բ. հայոց լեզ վից հե ռա ցած օ տա րա գիր հայ գրող նե րին,
գ. թուրք գրող նե րից մի քա նի սի դիր քո րո շու մը:

Ա. Խորհրդային առաջին տասնամյակներ

1915 թ. կա մա վոր նե րի ջո կա տում Չա րեն ցը հաս նում է մինչև Վան, տես նում Ցե ղաս-
պա նու թյան ար հա վիրք նե րը, վե րա դառ նում ու գրում «Դան թեա կան ա ռաս պել» (1915-
1916), «Վա հագն» (1916), «Ազ գային ե րազ» («Պոեմ եր գի ծա կան և ող բեր գա կան») 
(1917) պոեմ նե րը, նույն ա կուն քից սեր ված այլևայլ բա նաս տեղ ծու թյուն ներ: Ա սե լիքն 
ա սում է, վե րա բեր մուն քը ճշ տում, բայց ցա վը չի անց նում, և նա խորհր դային ա ռա ջին 
տա րի նե րին գնում է սխրան քի ու ստեղ ծում «Եր կիր Նայի րի» վե պը1:

Վե պում ծնն դա վայր Կար սի նա խա տի պային կեր պար նե րով, ա ռօ րյայով, կու սակ-
ցա կան գոր ծիչ նե րի ճա ռե րով ու խոս տում նե րով հյու սում է 1914-1920 թթ. հայոց պատ-
մու թյու նը: Սկիզբն Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազմն է՝ նոր սպա սում նե րով, 
ան գամ ոգևո րու թյամբ, վեր ջը՝ Կար սի ա մո թա լի ան կու մը՝ կոր ծա նա րար պար տու-
թյամբ: Չա րենցն այս վե պը գրում է ան մի ջա կան տաք հետ քե րով։ Այն տա րի նե րին, 
ե րբ ին տեր նա ցիո նա լիզ մի գա ղա փար նե րով տո գոր ված ԽՍՀՄ-ում պաշ տո նա պես 
ար գել վում էր խո սել Ցե ղաս պա նու թյան մա սին, նա ի րա տե սո րեն պատ կե րում է մո-
տա կա ան ցյա լը: 

Իսկ նրանք, ով քեր փոր ձում են ետ նայել՝ Գուր գեն Մա հա րին, Վա հան Թո թո-
վեն ցը, Ակ սել Բա կուն ցը, հռչակ վում են նա ցիո նա լիստ և դա տա պարտ վում կրկ նա կի 
աք սո րի կամ գն դա կա հա րու թյան: Գրա կան ճիշտ հա յաց քի հա մար նրանք կյան քով 
են հա տու ցում՝ Մա հա րին՝ «Ման կու թյուն» և «Պա տա նե կու թյուն» (1929-1930), Թո թո-
վեն ցը՝ «Կյան քը հին հռով մեա կան ճա նա պար հի վրա» (1933) վի պակ նե րի, Բա կուն ցը՝ 
«Ծի րա նի փո ղը» (1933) պատմ ված քի հա մար: 

Նա ցիո նա լիզ մի մե ղադ րան քով քա ղա քա կան հա լա ծան քը շա տե րին էր ստի պում 
ոչ միայն լռել, այլև գրել ան ցյա լը ու րա ցող գոր ծեր, ի նչ պես Նաի րի Զա րյա նի «Խու-
ճապ» (1922) բա նաս տեղ ծու թյու նը՝ նվիր ված ծնն դա վայր Խա ռա կո նիս գյու ղին, ի նչ-
պես Հրա չյա Քո չա րի մե ղադ րան քը Խա չիկ Դաշ տեն ցի հաս ցեին, ը ստ ո րի՝ «Նացիո-
նա լիստ տա կանք նե րի հո գեոր դին՝ Խա չիկ Դաշ տեն ցը մեկն էր այն ե րի տա սարդ 
գրող նե րից, ո րոնց վրա ոչ պա տա հա կան կեր պով նա ցո նա լիստ գր չակ նե րը (ն կա տի 
ու նի Չա րեն ցին ու Բա կուն ցին՝ Դ. Գ.) դրել են ի րենց մա տը։ <...> Նա գո վեր գում է 
Ա րա գածն ու Ա րա րա տը, ո րոնց ստ վեր նե րը դրոշ են ե րի տա սարդ նացիո նա լիս տի 
հա մար»2: Այս պես էր, ո րով հետև Ա թա թուրք-Լե նին դա շինքն անց նում էր Հա յաս տա նի 
սր տի մի ջով, այլ կերպ ա սած՝ Ե ղեռ նը շա րու նակ վում է ր։ 

Իսկ ի ՞նչ էին գրում հայ գրա կա նա գետ նե րը խորհր դայ նա ցու մից ան մի ջա պես հե-
տո, Չա րեն ցի վե պի ստեղծ ման օ րե րին: Գրում էին. «Բուր ժուա կան և մանր բուր ժուա-
կան գրա կա նու թյան բնո րո շիչ հատ կա նի շը հենց ազ գայ նա մո լու թյունն է որ պես իշ խող 

1 Գրել է 1921-1924 թթ., 1922-1925 թթ. տպագրել «Նորք» հանդեսում, 1926 թ.՝ առանձին գրքով՝ 
Երևանում՝ հայերեն, Մոսկվայում՝ ռուսերեն:
2 Հրաչյա Քոչար, «Նացիոնալիստ տականքների հոգեորդին», Գրական թերթ, 10 մարտ 1937, թիվ 6:
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աշ խար հա յացք: <…> Այդ մարտն չող նա ցիո նա լիզ մի կար կա ռուն դեմ քե րը գե ղար վես-
տա կան գրա կա նու թյան մեջ Րաֆ ֆին է և Գա մառ Քա թի պան»3: 

Այս պայ ման նե րում Չա րեն ցի հա մար ա մենևին հեշտ չէր ճշմար տու թյունն ա սել 
մինչև վերջ, բայց գե ղար վես տա կան վար պե տու թյան հնա րա վոր մի ջոց նե րով և հատ-
կա պես եր գի ծան քի շղար շով պա րուր ված՝ ա սում է: Հի շենք վեր ջին տե սա րա նը, ե րբ 
Կար սի քա ղա քագ լուխ Մա զու թի Հա մոյին թուր քե րը կա խում են Կար սի բեր դում և 
գլխա վերևում տախ տակ փակց նում՝ այս պի սի գրու թյամբ՝ «Մ. Հ. Ա. Ն»4, որ նշա նա-
կում է՝ Մա զու թի Հա մո ար քա Նայի րի. այդ պես՝ խաչ ված Քրիս տո սի գլխա վերևում 
էին տախ տա կի վրա գրել՝ «Հ. Ն. Ա. Հ», որ նշա նա կում է՝ Հի սուս Նա զով րե ցի ար քա 
հրեից: Ի բր ծաղ րում էին, բայց ժա մա նա կի մեջ ծաղր ված նե րը նրանք էին, ով քեր չէին 
հա վա տում Քրիս տո սի հա վա տի հաղ թա նա կին և Մա զու թի Հա մոյի հայ րե նա սի րու-
թյա նը: Այս տեղ է իր հե րո սին թե կուզև գրո տես կով, բայց ար ժա նիո րեն ներ կա յաց նե լու 
գրո ղի վար պե տու թյու նը: 

Եվ ա հա Չա րեն ցի վեպն ըն դուն վում է խան դա վա ռու թյամբ, ար ժա նա նում հայե րեն 
(1926, 1934) ու ռու սե րեն (1926, 1933, 1935՝ եր կու ան գամ) մի քա նի հրա տա րա կու թյան 
ու նպաս տա վոր գրա խո սու թյուն նե րի: Այդ պե՛ս, ո րով հետև տես նում են վե պի ար տա-
քին շեր տը, այն, ի նչ պետք էր ժա մա նա կի հա մար՝ ազ գային ի դեալ նե րի ու հե րոս նե րի 
ծաղր, մինչ դեռ խոր քում ազ գային ող բեր գու թյունն էր, բոլշևիկ նե րի հրահ րած դա սալ-
քու թյամբ պայ մա նա վոր ված պար տու թյան ա մո թը: 

Ո՞րն էր Չա րեն ցին ա ռաջ նոր դող բուն նպա տա կը։ Նրա գերխնդի րը մնա ցա ծը և 
մնա ցա ծին փրկելն էր, Խորհր դային Հա յաս տա նում մնա ցոր դաց սե րուն դին հո գե բա նո-
րեն կյան քի կո չե լը, ո րով հետև հայի պատ մա կան ճա կա տագ րի ա ռջև ոչ միայն թուրքն 
էր, այլև ներ քին քա ղա քա կան փո փո խու թյա նը՝ Ա ռա ջին Հան րա պե տու թյու նից խորհր-
դային վար չա կար գի ան ցմա նը հո գե բա նո րեն հար մար վե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը: Եվ 
պա տա հա կան չէ, որ վե պի ե րկ րորդ գլու խը սկս վում է դա գա ղի պատ կե րով: Գրում է. 
«Սր տի բուռն տրո փով սկսե ցի գրել նայի րյան այդ քա ղա քի պատ մու թյու նը, բայց հի մա, 
ե րբ ու զում եմ անց նել հե տա գա օ րե րին ու դեպ քե րին, պատ կե րել նրա օ րերն ու վաս-
տակ նե րը – դառն, ծանր մի մոր մոք թանձ րա նում է սր տիս, ու տում է սիրտս»5: 

Հա ջոր դում է այ լա սա ցու թյունն այն մա սին, թե ի նչ պես մի ան գամ տե սել է փո ղո-
ցի մեջ տե ղով ան ձրևի ու ցե խաջ րե րի մի ջով գնա ցող գա վա ռա կան վար ժա պե տի կամ 
փոստ-հե ռագ րային ցրի չի ար տա քի նով մի մար դու, որ սի րած, հա րա զատ հան գու ցյա լի 
հա մար ի րե նից շատ ա վե լի ծանր ու մեծ մի դեղ նա վուն դա գաղ է գլխին դրած տա նե լիս 
ե ղել: Հա ջոր դում է հե ղի նա կի ող բեր գա կան ան դրա դար ձը. «Այդ պես էլ ես, ըն թեր ցող, 
ճիշտ այդ վար ժա պե տի նման, – ո ՞ւր եմ գնում: Ին չո՞ւ եմ հպել, բայց ոչ թե ող նա շա րիս, 
այլ գան գիս ու ղե ղին դա գա ղան ման այն բե ռը, ե րբ ու զում եմ տեղ հասց նեմ… ո ՞ւր: 
Եվ մի՞ թե այն տեղ, տք նու թյանս վեր ջում, որ պես նվի րա կան սի րե լի մի մե ռել – չպի-
տի պատ կե րա նա ի նձ եր կի րը Նայի րի, ո րին դամ բա նե լու հա մար տա նում եմ ա հա ես 
խո հե րիս տո ղա շար դա գա ղը – տա նում եմ կամ քիս հա կա ռակ, ո րով հետև, այո, հար-

3 ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 8, գ. 216, թ. 41:
4 Եղիշե Չարենց, Երկերի ժողովածու, հ. 5 (Երևան,Հայկական ՍՍՌ ԳԱ հրատարակչություն, 1966), 270:
5 Նույն տեղում, 77:
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կա վոր է տա նել: Չէ՞ որ, այո՛ – թա ղել է հար կա վոր բո լոր մե ռել նե րին, որ քան էլ նրանք 
սի րե լի ու հա րա զատ լի նեն, չէ՞ որ, միև նույն է, հա կա ռակ դեպ քում կքայ քայ վեն նո քա 
զազ րե լի և ախ տա բույր, այն պես որ ան գամ սի րա հա րը կզզ վի պաշ տե լի ա ճյու նից»6: 

Սա պար տու թյան ող բեր գու թյան գույժն է՝ նայի րյան հույ զե րի փլու զու մը, ո րից հե-
տո դեռ պետք է ապ րել և հա մա կերպ վել դա ռը ի րա կա նու թյա նը. թանկ հա րա զատն 
այլևս չկա, մե ռել է, և նրան պետք է հու ղար կա վո րել: Հո գե բա նո րեն մա հա ցու ծանր 
դժվա րու թյուն ներ հաղ թա հա րե լու ճա նա պար հով Չա րեն ցը ձեռ քը մեկ նում է՝ ցա վակ-
ցե լու ապ րող նե րին, բայց նաև նրանց սա տա րե լու և գո նե այդ քա նով փրկե լու մեծ հույ-
սի վեր ջին տրոր ված հանգր վա նը: Չմո ռա նանք՝ այդ պես էր ա վարտ վում նաև «Դան-
թեա կան ա ռաս պել» պոե մը. ա հա վեր ջին տո ղե րը. 

… Ու պե՜տք է քայ լե՜լ ու քայ լե՜լ հա մառ՝ 
Ապ րե լու հսկա տեն չը բեռ ա րած…7: 

Խորհր դային գրաքննու թյան գա ղա փա րա կան ար գե լան քը Ցե ղաս պա նու թյան գե-
ղար վես տա կան պատ կեր ման վրա մնում է մինչև 1950-ա կան նե րի կե սե րը: Դրա նից 
հե տո ճա նա պար հը բաց վում է՝ աս պա րեզ հա նե լով բազ մա թիվ եր կեր, ո րոնք գր վել 
էին նաև այդ մութ տա րի նե րին և մնա ցել ան տիպ: Այդ պի սին է Հով հան նես Շի րա-
զի «Հայոց դան թեա կան» պոե մը (սկսել է գրել դեռևս 1940 թվա կա նից. տպագր վել 
է 1990-ին): Մյուս նե րից կա ռանձ նաց նեմ Պա րույր Սևա կի «Անլ ռե լի զան գա կա տուն» 
(1959), «Ե ռա ձայն պա տա րագ» (1969) պոեմ նե րը, Գուր գեն Մա հա րու «Այր վող այ գես-
տան ներ» (1966) և Խա չիկ Դաշ տեն ցի «Ռանչ պար նե րի կան չը» (1979) վի պաս քե րը, 
Մու շեղ Գալ շո յա նի «Մա րու թա սա րի ամ պե րը» (1980) պատմ վա ծա շա րը: Սփյուռ քում 
ստեղծ ված բազ մա թիվ գոր ծե րից հի շա տա կու թյան ար ժա նի են Շա հան Շահ նու րի 
«Նա հան ջը ա ռանց եր գի» (Փա րիզ, 1929), Կոս տան Զա րյա նի «Նա վը լե ռան վրա» 
(Բոս տոն, 1943) վե պե րը և վեր ջի նիս «Տա րա գո մի հար սը» (Բոս տոն, 1930) պոե մը: 

Բ. Հայոց լեզվից հեռացած օտարագիր հայ գրողներ

Ցե ղաս պա նու թյունն ի րե նով էր թե լադ րում հա յու թյան ա ռան ձին բե կոր նե րի հե ռա-
ցումն ու աս տի ճա նա կան ու ծա ցու մը, ո րոնք պայ մա նա վո րում էին օ տա րա ցած գրող-
նե րի առ կա յու թյուն՝ լեզ վով, մի ջա վայ րով. նրանք ստեղ ծում էին ի րենց յու րա հա տուկ 
գրա կա նու թյու նը: Այս գրող նե րին հի շա տա կենք ի րենց հիմ նա կան գոր ծե րով՝ Վի լյամ 
Սա րո յան («Հայը և հայը», «Մարդ կային կա տա կեր գու թյուն», «Յո թա նա սուն հա զար 
ա սո րի», «Ս պի տակ ձիու ա մա ռը» և բազ մա թիվ այլ պատմ վածք ներ), Լևոն-Զա վեն 
Սյուր մե լյան («Ձեզ եմ դի մում, տի կին ներ և պա րոն ներ»), Դա վիթ Խր դյան («Ճա նա-
պարհ տնից»), Փի թեր Սու րյան («Ս պա սու մի մեկ դար», «Դար պաս»), Փի թեր Նա-
ջա րյան («Վեր ջին հայը»), Նեն սի Գրի գո րյան («Զա բել»), Վա հե Քա չա («Մի դա-
շույն այս պար տե զի մեջ»), Ա շոտ Մա լա քյան – Ան րի Վեր նոյ («Մայ րիկ»), Դա յա նա 

6 Նույն տեղում, 78-79:
7 Եղիշե Չարենց, Երկերի ժողովածու, հ. 2 (Երևան, Հայկական ՍՍՌ ԳԱ հրատարակչություն, 1963), 36:
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Տեր-Հով հան նի սյան (բա նաս տեղ ծու թյուն ներ), Մերջ րի Հու սե փյան (պատմ վածք ներ, 
«Զ մյուռ նիայի դեպ քը» հե տա զո տու թյուն), Մայքլ Առ լեն Կրտ սեր («Դե պի Ա րա րատ»), 
Փի թեր Բա լա քյան («Ճա կա տագ րի սև շու նը»), Մա րի-Ան տուա նետ Վար դե նի Ար զու-
մա նյան («Աստ վա ծա մոր նր բանց քը»), Մար սե լա Փո լեյն-Վարտևա րյան («Աշ խար հի 
եզ րը»), Սև դա Սևան («Ռո դոս տո, Ռո դոս տո»), Վա րու ժան Ոս կա նյան («Շ շուկ նե րի 
մա տյան»), Քրիս Բոհ ջա լյան («Ա վա զի ամ րո ցի աղ ջիկ նե րը»), Մե լի նե Թու ման («Ե ղել 
է, չի ե ղել»), Մար գա րեթ Ա ճե մյան («Թա կոց դռա նը»), Մարկ Մուս թյան («Ժան դար-
մը») և ուրիշներ: Ա վե լաց նենք նաև Զա րեհ Սու րյա նին, ո րն ար ժա նա ցել է Սա րո յա-
նի գնա հա տու թյա նը: Այս ամ բող ջից կա ռանձ նաց նեմ ան գլիա գիր եր կու հե ղի նա կի՝ 
Մայքլ Առ լեն Կրտ սե րին և Փի թեր Բա լա քյա նին:

Մայքլ Առ լեն Կրտ սե րը որ դին է ան գլիա գիր ար ձա կա գիր Մայքլ Առ լե նի (ա վա զա նի 
ա նու նը՝ Տիգ րան Գույում ճյան (1897-1956))։ Նա հա մաշ խար հային համ բա վի է հասնում 
«Կա նաչ գլխար կը» (1924) վե պով: Սա րո յա նի հետ բա նա վե ճի մեջ էր. Սա րո յա նը նրան 
մե ղադ րում էր հա յու թյու նից հե ռա նա լու և իր ստեղ ծա գոր ծու թյամբ ամ բող ջո վին ան-
գլիա կան ա րիս տոկ րա տիային նվիր վե լու հա մար8:

Մե ծա համ բավ Մայքլ Առ լե նը հույն կնո ջից ծնված որ դուն՝ Մայքլ Առ լեն Կրտ սե-
րին, այն պես է դաս տիա րա կում, որ վեր ջինս չի մա նա ան գամ իր հայ կա կան ծագ ման 
մա սին: Եվ ե րբ մի ան գամ հայրն այ ցե լում է գի շե րօ թիկ դպրո ցում սո վո րող որ դուն, 
և որ դին որ պես գաղտ նիք հայտ նում է, թե ի նքն ի մա ցել է, որ ազ գու թյամբ հայ է, այդ 
օ րը դառ նում է հայր Մայքլ Առ լե նի կյան քի ա մե նասև օ րե րից մե կը: Այս մա սին «Դե-
պի Ա րա րատ» վա վե րա պա տում գրքում գրում է ին քը որ դին և ա վե լաց նում, որ հայրն 
ի րեն մե ծաց րել է ա րևմ տյան ար ժեք նե րով՝ խնամ քով թաքց նե լով ազ գային ա մեն հուշ 
ու հի շա տակ, կտրե լով հայ կա կան մի ջա վայ րից ու ժա ռան գոր դա կան հի շո ղու թյու նից9: 

ԱՄՆ-ի հայ կա կան ե կե ղե ցի նե րից մե կում բա նա խո սու թյա նը հա ջոր դած սուր ճի 
հրա վեր քի ըն թաց քում հա յու թյան հետ շփ վե լուց հե տո, ա հա, այս պես մե ծա ցած որ դու 
մեջ ա րթ նա նում է գլխա վոր հար ցը՝ ի սկ ի ՞նչ է նշա նա կում հայ լի նել։ Եվ այդ հար ցի 
պա տաս խա նը գտնե լու հույ սով հա սու նա նում է Հա յաս տան այ ցե լե լու պա հան ջը: Ո րո-
շում է ա մե րի կու հի տիկ նոջ հետ մեկ նել նախ նի նե րի եր կիր։ Այդ մտո րում նե րով հան-
դի պում է Վի լյամ Սա րո յա նին և հարց նում՝ գնա՞լ, թե՞ ոչ: Սա րո յա նը լայ նա սիրտ ա սում 
է՝ գնա՛, և ա վե լաց նում. «Շատ վատ է, որ հայե րեն չգի տես: Այ դու հան դերձ, ապ րե լու 
ես որ պես հայ: Բայց սքան չե լի լե զու է, սքան չե լի հն չյուն ներ: Ի րենց եր գե րը գի տե՞ս: 
Հի մա կեր գեմ քեզ հա մար»10: 

Ամ բողջ շա րադ րան քի ըն թաց քում որ դի Առ լե նը վրեժ է լու ծում հայր Առ լե նից, 
ա սում՝ մենք օ տար էինք ի րար և մեր մեջ չխոս ված բա ներ կային։ Հոր հան դեպ ան-
գամ ա տե լու թյուն է զգում և ա վե լաց նում, որ նրա մահ վան ա րա րո ղու թյունն ար վել է ոչ 
թե հայ կա կան, այլ հու նա կան ե կե ղե ցում11: 

8 Դավիթ Գասպարյան, Հայ գրականություն, գիրք 2 (Երևան, Զանգակ-97, 2002), 397-401: Այդ 
բանավեճով է սկսվում նաև Վ. Սարոյանի «Յոթանասուն հազար ասորի» պատմվածքը: 704 էջ:
9 Մայքլ Առլեն Կրտսեր, Դեպի Արարատ, թարգմ.՝ Լ. Զիլֆուղարյան (Երևան, «Նաիրի», 2000), 236:
10 Նույն տեղում, 44:
11 Նույն տեղում, 10:
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Կաս կած նե րը փա րա տե լու նպա տա կով կար դում է հայոց պատ մու թյա նը վե րա-
բե րող գրա կա նու թյուն: Ի նք նա վե րագտնու մը գա լիս է խոր քից՝ հաղ թա հա րե լով հոր 
պատ նե շը և ու ղեկց վում խորհր դա ծու թյուն նե րով. «Օ՜, հայեր: Որ քա՜ն դժվար է հայ 
լի նել», նույնն է թե՝ հայ լի նել նշա նա կում է «ո րոշ չա փով խենթ լի նել»12: Մտա բե րում է 
ի րենց տոհ մի ան ցած հե տա գի ծը՝ Ա նի – Կ.Պո լիս – Ռու սե – Լոն դոն – Նյու Յորք: Հա-
յաս տան ուղևոր վե լու սկզ բում ևս ո րո շա կի կաս կած ներ ու ան տար բե րու թյուն ու ղեկ-
ցում են նրան՝ ան գամ Ե ղեռ նի հու շար ձա նի ան մար կրա կի ա ռջև կանգ նած, ե րբ նրան 
ծա ղիկ ներ են տա լիս, բայց ին քը չգի տի՝ ո ՞ւր պետք է դնի դրանք և ին չո՞ւ: 

Աս տի ճա նա բար նրա մեջ ա րթ նա նում է հայը, և վե րած վում հայ րե նի քի ոտ նա հար-
ված ար ժա նա պատ վու թյու նը վե րա կանգ նե լու ճի չի. նրան հատ կա պես ցն ցում ու դար-
ձի է բե րում 1915 թ. Ցե ղաս պա նու թյան պատ մու թյու նը: Ան գամ մտա բե րում է Հիտ լե րի 
խոս քը. «Ո՜վ է այ սօր խո սում հայե րի բնաջնջ ման մա սին»: Նո րից, այս ան գամ ի նք-
նա կամ, այ ցե լում է Ե ղեռ նի հու շար ձան` ար դեն լավ ի մա նա լով, թե ին չո՞ւ է ծա ղիկ նե րի 
հետ նաև ին քը խո նարհ վում: Հայ կա կա նու թյան հան դեպ ու նե ցած նախ կին խոր շան քը 
փոխ վում է գի տակց ված ազ գա սի րու թյան: Երևա նից Ստամ բուլ մեկ նե լուց հե տո հե-
տա դարձ հա յացք է գցում. Երևա նում ա ռն վազն հաս տատ հո ղի վրա էր: Դա նշա նա-
կում է, որ այս մեծ աշ խար հում մար դու հե նա րա նը հայ րե նիքն է:

Շա րադ րանքն ա վարտ վում է ե րա զի տե սա րա նով. եր կար ճա նա պար հի սկզ բում 
պապն է, որ հայե րեն խո սում է հոր հետ. վեր ջինս չի հաս կա նում, բայց ա վե լի հե ռու 
կանգ նած թո ռը հաս կա նում է, այ սինքն՝ հայ րը դուրս է մղ վում սե րունդ նե րի շղ թայից, 
պա պի ու թո ռան ժա ռան գոր դա կան խզ ված կա պը վե րա կանգն վում է13: 

Հա ման ման նա խա տիպ ու նի նաև Ա ՄՆ-ում ծնված (1951) Փի թեր Բա լա քյա նի 
«Ճակա տագ րի սև շու նը» վե պը14, ո րը հե ղի նա կը բնո րո շել է որ պես հու շագ րու թյուն: 
Նա նշա նա վոր ար քե պիս կո պոս Գրի գոր Պա լա քյա նի15 հո րեղ բոր դու՝ Տի րան Պա լա-
քյա նի թոռն է: Այս տեղ ևս պատ մու թյան հի շո ղու թյամբ ազ գային ար ժա նա պատ վու-
թյան վե րա դարձն է: Այս տեղ ևս պա տա նի հե րո սին ծնող ներն ա մեն կերպ հե ռու են 
պա հել հա յու թյու նից: Ան գամ նրան թվա ցել է, թե ին քը հրեա է, ի սկ ե թե չէ, ա պա, 
նրանց կազ մա կերպ վա ծու թյու նը նկա տի ու նե նա լով, կցան կա նար լի նել16: 

Վի պա կան շա րադ րան քում հիշ վում, գոր ծո ղու թյուն նե րի մաս նա կից են դառ նում 
բազ մա թիվ ի րա կան ա նուն ներ՝ հիմ նա կա նում ար վես տի մար դիկ: Ճա կա տագ րի սև 
շու նը 1915 թ. է՝ Ցե ղաս պա նու թյու նը: Ի րա դար ձու թյուն նե րի կենտ րո նում Դիար բե քիր 
վե րան վան ված հայոց հնա գույն Տիգ րա նա կերտ քա ղաքն է՝ Բա լա քյան նե րի տոհ մի 

12 Նույն տեղում, 144:
13 Նույն տեղում, 232-234:
14 Փիթեր Բալաքյան, Ճակատագրի սև շունը, թարգմ.՝ Արտեմ Հարությունյան (Երևան, «Տիգրան 
Մեծ», 2002), 364:
15 Գրիգոր Պալաքյանը հայտնի է «Հայկական Գողգոթա» (հայերեն վերջին հրատարակությունը՝ 
Երևան, 1991) խորագրով ծավալուն հուշագրությամբ: Գողգոթայի ճանապարհից՝ Ադանայից, Տիրան 
Պալաքյանի՝ հարազատներին գրած նամակները կարդալով, որտեղ ջարդի տեսարաններ էին, 
Սիամանթոն գրել է իր «Կարմիր լուրեր բարեկամես» (1909) բանաստեղծությունների շարքը:
16 Բալաքյան, Ճակատագրի սև շունը, 47-54:
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պատ մու թյու նը, որ հե տո շա րու նակ վում է ա մե րի կյան քա ղաք նե րում: Գիր քը բաց վում 
է Հա յաս տա նի պատ մա կան քար տե զով և Բա լա քյան նե րի տոհ մա ծա ռով։ Հայ րե նի-
քում ծնված ա ռա ջին սե րուն դի Բա լա քյան ներն ան վա նա կոչ ված են Մկր տիչ, Հով հան-
նես, Կա րա պետ, Ա ՄՆ տե ղա փոխ ված նե րը՝ Պա մե լա, Ջեյմս, Ջե րալդ. օ տա րա ցումն 
ա կն հայտ է: Շա րադ րան քի կենտ րո նում հե ղի նակն է՝ կյան քի և ի նք նա գի տակց ման 
տար բեր տա րի նե րի: Ա նգ լիա խոս մի ջա վայ րում միայն տա տից եր բեմն լսած «եր կիր» 
բառն է, որ նրա ման կու թյու նը աս տի ճա նա բար «ազ գայ նաց նում» ու կա պում է հե-
տա գա տա րի նե րի հետ, ե րբ դառ նում է գրող, հան րային գոր ծիչ և Հայ դա տի պաշտ-
պան: Աս տի ճա նա բար, ո րով հետև ոչ հայ րե նի ար ժեք նե րի փայ լը դեռևս կու րաց նում 
է ր։ Տա տի թաղ ման օ րը 13-ա մյա թո ռը օ տար էր նրան, օ տար էր նաև մահ վան տաս-
նա մյա կին, բայց ա վե լի ուշ տատն ար դեն թանկ հի շա տակ էր: Տոհմն ա վե լի հայ էր կի-
րակ նօ րյա խն ջույք նե րի ժա մա նակ, ե րբ մա տուց վում էին ազ գային կե րա կուր ներ, ի սկ 
ա վագ նե րը, փոք րե րից գաղտ նի, ա ռան ձին նաև հայե րեն էին խո սում:

Հայ րը ստեղ ծել էր բժշ կի ա պա հով կեն ցաղ, հո րա քույր նե րը ազ դե ցիկ գրա կա-
նա գետ ու քննա դատ էին, մի ջա վայ րում, որ պես տան այ ցե լու ներ, գրա կան հն չեղ 
ա նուն ներ էին՝ Վի լյամ Սա րո յա նից ու Կուրտ Վո նե գու տից մինչև Ա լեն Գինզ բերգ: 
Ման րա դի տա կի տակ դր ված փո խա դարձ հա րա բե րու թյուն ներ են, հոր հան դեպ որ-
դու ան հան դուր ժո ղա կա նու թյու նը, մա նա վանդ այն բա նից հե տո, ե րբ, որ պես տնային 
աշ խա տանք, Հա յաս տա նի փո խա րեն Թու քիայի մա սին է գրում և են թարկ վում հոր 
նա խա տին քին. «Իսկ գի տե՞ս, թե թուր քերն ի նչ են ա րել մեզ: Քո հրեա ըն կեր նե րը 
գեր մա նա ցի նե րի մա սին կգ րեի՞ն»17: Բա լա քյան հայ րը, ը ստ որ դու, մի քա նի ես ու ներ, 
ո րոն ցից մե կը նրա ներ սում խոր թաքն ված հայն էր: Ի նչ պես տա տին, այն պես և հո րը 
նա ուշ էր հաս կա նա լու. «Տա րի նե րի ըն թաց քում տատս վե րա դար ձել էր ի նձ մոտ»18,– 
գրում է նա և այս կա պակ ցու թյամբ տե սա կետ զար գաց նում, թե Ցե ղաս պա նու թյան 
հի շո ղու թյան վրա չպետք է ա նընդ հատ ող բալ, այլ դրան պետք է հա կադ րել կյան քը, 
ո րով հետև մահ վան հի շա տա կը կյան քի մեջ է կեն դա նի: Չա րեն ցի տե սա կետն է: 

Ազ գային ա րթ նաց ման ճա նա պար հին հա սակ առ նող հե րո սին մե ծա պես օգ նում 
է 1913-1916 թթ. Օս մա նյան կայս րու թյու նում Ա ՄՆ դես պան Հեն րի Մոր գեն թաուի 
տպա գրած հի շո ղու թյուն նե րի գիր քը (1918, հայե րեն՝ 1919), ո րից հե ղի նա կը է ջե րով 
մեջ բե րում ներ է ա նում իր վե պում: Այս գիր քը վերջ նա կա նա պես բա ցում է նրա աչ-
քե րը։ Դրան հա ջոր դում են պատ մա գի տա կան ու սում նա սի րու թյուն ներ ու վա վե րա-
գրեր: Հաղ թա հար վում է ան ցյա լին կա պող հո գե բա նա կան մի կաշ կանդ վա ծու թյուն 
ևս. «Երևի վա խե նում ե նք նաև ա մեն ի նչ ի մա նա լուց»19: 

Այս պես, սար սա փը մթագ նել էր ի րա կա նու թյու նը: Այս բո լոր փաս տե րից հե րո սը 
ցնց վում է. այդ քան ժա մա նակ ին չո՞ւ էին ի րե նից թաքց րել ճշմար տու թյու նը։ Եվ հան գում 
է այն հետևու թյանը, որ այդ ճշմար տու թյու նը ոչ միայն ի րեն է պետք, այլև աշ խար հին: 

Այս պես աս տի ճա նա բար հա յու թյու նից հե ռա ցած հե րո սը վե րա դառ նում է ազ գային 
նկա րագ րին և դառ նում Հայ դա տի հրա պա րա կային պաշտ պան նե րից մե կը: Շա րա-

17 Նույն տեղում, 115:
18 Նույն տեղում, 172:
19 Նույն տեղում, 119:
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դրան քի մեջ պատ մա կան դեպ քե րի նկա րագ րու թյու նը հաս նում է մինչև 1920 թ., ո րին 
զու գա հեռ ըն թա նում է գրո ղի կյան քի ժա մա նա կը՝ ը նդ գրկե լով 1950-90-ա կան նե րը: 
Մեջ բե րում է ա նում Մայքլ Առ լեն Կրտ սե րից, ը ստ ո րի՝ զանգ վա ծային ո չն չաց ման զեն-
քի գոր ծադ րու մը սկս վել է Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նից20: 

Այս գրքի հա ջո ղու թյու նից հե տո Փի թեր Բա լա քյա նը 2003 թ. հան դես է գա լիս «Այր-
վող Տիգ րիս. Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը և Ա մե րի կայի ար ձա գան քը» փաս տա վա վե-
րագ րա կան աշ խա տու թյամբ:

Գ. Թուրք գրողի դիրքորոշումը

Ա ռան ձին պետք է դի տել այ լազ գի գրող նե րին՝ Ֆրանց Վեր ֆել («Մու սա լե ռան քա ռա-
սուն օ րը»), Էդ գար Հիլ զեն րատ («Վեր ջին մտքի հե քիա թը»), Կուրտ Վո նե գուտ («Կա-
պույտ մո րուք»), Ֆեթ հի ե Չե թին («Իմ տա տը»), Օր հան Փա մուկ («Ձյու նը»), Քե մալ 
Յալ չըն («Հո գիս քեզ մով կը խայ տա») և ուրիշներ:

Կանդ րա դառ նանք Քե մալ Յալ չը նի վե պին21: Ա զա տամ տու թյան հա մար հե ղի նա կը 
13 տա րի ապ րել է վտա րան դիու թյան մեջ: Գր քի գա ղա փա րը հե ղի նա կին ներշն չել են 
թուր քե րե նի իր ու սու ցի չը («ու սու ցիչ նե րի ու սու ցիչ»)՝ պոլ սա հայ տի կին Մե լի նեն, ո րին 
ե րախ տա պարտ էր, և մայ րը, ո րին ժա մա նա կին մա հից փրկել էր ա ղո թա մա տյան Նա-
րե կը: Ե րբ հե տաքրքր վում է միայ նու թյան դա տա պարտ ված տի կին Մե լի նեի կյան քով 
ու ի նք նու թյամբ, վեր ջինս նրան խոր հուրդ է տա լիս այ ցե լել Հա յաս տան. դա՛ է իր կյան-
քը: Եվ ա հա նա վե րա դառ նում է հայ րե նի օ ջախ և տի կին Մե լի նեի ծանր լռու թյան 
գաղտ նի քը բա ցա հայ տե լու հա մար ու զում գնալ Հա յաս տան, այ սինքն՝ Ա րևմտյան Հա-
յաս տան՝ քար տե զով՝ Թուր քիայի արևելք, որ խոս քի մեջ դեռ Հա յաս տան են ա սում: 
Հայ րը և եղ բայր նե րը, զգու շա նա լով նրա կյան քի հա մար, դեմ են լի նում։ Միայն Ա մա-
սիա յում ծնված մայ րը, հի շե լով, որ ման կու թյան տա րի նե րին ի րեն Սուրբ գրքով բու ժել 
է մի հայ, ար տո նում է մեկ նել: 

Ուղևո րու թյու նը սկսում է 1998 թ. հու լի սին։ Հաս նում է Ա մա սիա: Մտա դիր էր լի նել 
Կա րի նում, Կար սում, Ա նիում, Վա նում, Աղ թա մա րում, հան դի պել Ե ղեռ նից փրկ ված իս-
լա մա ցած ծպ տյալ հայե րի և խո սել նրանց հետ՝ հաս կա նա լու՝ ի ՞նչ է հայը, տես նե լու 
հայի հո գին: Սա կայն ա մե նուր նրա դեմ պաշ տո նա կան ար գելք ներ ե ն։ Ծա նոթ նե րի 
մի ջո ցով ու զում է գտնել ծպ տյալ հայե րի և բա ցա հայ տել նրանց ի նք նու թյու նը: Շա տե րը 
վա խենում և զգու շա նում են, բայց ի վեր ջո նա դուրս է գա լիս հետ քի վրա:

Սա կեն սագ րու թյուն նե րի գիրք է, և յու րա քան չյուր կեն սագ րու թյուն ժո ղովր դի 
պատ մա կան ճա կա տագ րի վկա յու թյուն է: Իս լա մա ցած, ա նուն, լե զու ու մշա կույթ փո-
խած հայեր են, ո րոնք դեռ հի շում են միայն ի րենց հայ լի նե լը: Զա րու հին դար ձել է Սա-
ֆիյե, որ պես ե րկ րորդ կին ա մուս նա ցել թուր քի հետ, ա ռաջ նեկ ա ղջ կա ա նունն էլ դրել 

20 Նույն տեղում, 315:
21 Քեմալ Յալչըն, Հոգիս քեզմով կը խայտա, թուրքերենից թարգմ.՝ Գարեգին արքեպիսկոպոս 
Պեքճյանի (Երևան, 2003), 406: Ստամբուլի «Տողան» հրատարակչությունում այս գրքի տպաքանակն 
արգելվում է, և 3000 օրինակը մկրատվում ու վերածվում է թղթաթափոնի: Առաջին անգամ 2002 թ. 
տպագրվել է Գերմանիայի Բոխում քաղաքում, որտեղ հեղինակը զբաղված էր թուրք ուսուցիչների 
վերապատրաստմամբ:
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Թյուր քան: Սրան հա ջոր դում է Հյու րի եթ վե րամկրտ ված մեկ ու րիշ հա յու հի, որ լա լով 
պատ մում է Այն թա փի, Մա րա շի փա խե փա խի դր վագ ներ՝ ի րա կան ե ղեռն, վկայի աչ-
քե րով: 

Կա րի նում նրան պատ մում են ունևո րու թյան տուր քի զո հե րի մա սին, ե րբ 1942 թ. 
պե տա կա նո րեն հարկ են դնում Պոլ սում դեռևս մնա ցած հայե րի և այ լազ գի նե րի վրա. 
մու ծողն ա զատ վում էր, մու ծել չկա րո ղա ցո ղը՝ տե ղա հան վում և Կա րի նին մեր ձա կա 
աք սո րա վայր Աշ քա լա աշ խա տան քային ճամ բա րում սառ նա մա նիք նե րի մեջ մա հա-
նում: Այ սինքն՝ կո տո րա ծը շա րու նակ վում է:

Հաս նում է Ա նի. քա ղա քի ամ բողջ պատ մու թյունն է, մո տա կայ քում Կարսն է: Նրա 
հան դեպ հե տապնդում նե րը շա րու նակ վում են. վեր ջի վեր ջո, Ա նին սահ մա նային քա-
ղաք է: Նո րից հայի ճա կա տա գիրն է. դառ նում են թուրք, ըն դու նում իս լամ, բայց դա էլ 
չի օգ նում: Ապ տա կի պես իջ նում է հար վա ծը՝ դու այդ ե ՞րբ թուրք ե ղար: Ապ րես որ պես 
հայ քրիս տո նյա՝ կս պա նեն, ներ կա յա նաս որ պես թուրք մու սուլ ման՝ կնս տեց նեն տեղդ՝ 
ծա գո՛ւմդ հի շիր և չա՛փդ ճա նա չիր. 1927 թ. ա ռանց թույլտ վու թյան հայե րը չէին կա րող 
Թուր քիայի մի քա ղա քից մյու սը գնալ: 

Այս ա մե նը տես նե լուց և նա խա տես ված բո լոր վայ րերն այ ցե լել չկա րո ղա նա լուց 
հե տո հե ղի նա կը վերս տին հան դի պում է տի կին Մե լի նեին, ա սում, որ նրա շնոր հիվ 
հայե րին ճա նա չեց և սի րեց: 

Այս տե ղից ար դեն հայ տիկ նոջ տոհ մի պատ մու թյունն է Ե ղեռ նի բո լոր բնու թագ-
րա կան ման րա մաս նե րով: Հայի ճա կա տա գիրն է ճիշտ այն կե տից, որ տեղ «Մ նա ցոր-
դաց» վե պում կանգ է առ նում Հա կոբ Օ շա կա նը և այլևս չի կա րո ղա նում գրել վեր ջին 
չոր րորդ հա տո րը, ո րով հետև հո գե բա նո րեն այլևս չէր կա րող վե րապ րել Ե ղեռ նի ման-
րա մաս նու թյուն նե րը22: Այս տեղ Օ շա կա նի չգ րած հա տո րի շա րու նա կու թյունն է, ե րբ 
վե պի գլխա վոր հե րոս Սո ղո մը թուր քա կան բան տում ստի պո ղա բար հրա պա րա կավ 
թլ պատ վում է և իս լամ ըն դու նում. այդ ա մե նից մայ րը խե լա գար վում է ու հոր գե րեզ-
մա նին հո գին ա վան դում: Ի սկ Սո ղո մը դեռևս պետք է փոր ձեր ապ րել: Այդ ապ րել 
փոր ձելն ա հա այս ծպ տյալ հայե րից յու րա քան չյու րի վթար ված պատ մու թյունն է:

Վի պա կան հյուս ված քի ա ռանց քում նո րից տի կին Մե լի նեն է՝ կորց րած հայ րե նի քի 
ծանր հի շո ղու թյամբ և գեր մա նա ցի ա մուս նու սա ռը շն չա ռու թյամբ: Նո րից նրա շուրջ 
հյուս վող պատ մու թյու նը ճեղք վում է և տեղ բա ցում հա ման ման բազ մա թիվ այլ կեն-
սագ րու թյուն նե րի ու ճա կա տագ րե րի: Ի սկ շա րու նակ վող Ցե ղաս պա նու թյու նը թու նա-
վո րում է սե րունդ նե րի կյան քը, ո րոնք թուր քի հա մար այլ բան չեն, քան սրա ծու թյան 
մնա ցորդ ներ: 

Շա րադ րան քը հա րյուր տա րուց ա վե լի ժա մա նա կաշրջա նի ը նդ գրկում ու նի: Գոր-
ծող հե րոս նե րի հի շո ղու թյան մի ծայ րին 1894 թվա կա նից սկս ված ջար դերն են, ի սկ 
մյուս ծայ րը գա լիս հաս նում է 1999 թ.: Ի րենց ազ գային ար ժա նա պատ վու թյան հաշ վին 
Ե ղեռ նից հե տո մնա ցորդ հայե րը Թուր քիա յում դառ նում են ծպ տյալ հայեր: Մահ վան 
սար սա փը գի տա կից մար դուն դարձ նում է կեն սա բա նա կան միա վոր, բայց «Ան ծա-
ծուկ կեր պով իր հա յու թյու նը կ’ապ րի: Հայ կա կան պաշ տա մունք կ’ը նե: Բայց դե պի 

22 Հակոբ Օշական, Մնացորդաց, գիրք 1-3 (Անթիլիաս, 1988): Տես նաև՝ Գասպարյան, Հայ գրա կա-
նություն, 34-96: 
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դուրս իս լամ ցույց կու տա» 23: Ազ գային, քա ղա քա կան, կրո նա կան հա լա ծանք նե րը, 
ա մե նօ րյա ստո րա ցում նե րը փո խում են մար դուն: Վա խը դառ նում է գլխա վոր հո գե բա-
նա կան գոր ծոն: Մի հայ կին պատ մում է. «Գի տեմ, որ այս թուր քը սպա նեց ա մուս նուս, 
իմ աչ քե րով տե սա: Ի նձ էլ պի տի սպա ներ, վա խից նրա կի նը դար ձա»24: Վա խից հնա-
զանդ վում է, ե րե խա նե րի մայր դառ նում, ո րոնք, սա կայն, չպետք է ի մա նան, որ ի րենց 
մայ րը հայ է, և մխի թար վում է նրա նով, որ այդ մար դուն ին քը եր բեք չի նե րի, և Ա ստ-
ված նրա պա տի ժը կա նի: Ա ռա քի նու թյա նը փո խա րի նում է կեն սա բա նա կան բնազ-
դը. մտա ծում է՝ ե թե թուրք լի նեմ, չեմ վա խե նա, և ստիպ ված ուր պա տա հի կրկ նում 
է՝ ես թուրք եմ: Այդ ծպ տյալ հայե րը նաև ա սում են. «Ի՞նչ պի տի փոխ վի, ե թե ա սենք՝ 
հայ ե նք, ի ՞նչ պի տի շա հենք. մի քիչ խա ղա ղու թյուն ու նենք, դա էլ պի տի կորց նենք»25, 
և ի րենց ի նք նու թյամբ հե տաքրքր վող թուրք գրո ղին հաս կաց նում են. «Այս տեղ մեզ 
փոր ձան քի մի մատ նեք»26: Ա հա նաև դրա հա մար էին նրանք ա մեն կերպ խու սա փում 
ի նք նա բա ցա հա յու մից: Սա ե թե Ցե ղաս պա նու թյան շա րու նա կու թյուն չէ, հա պա ի ՞նչ է: 

Գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րը պար զել են, որ Թուր քիայի ազ գաբ նակ չու թյան 
սոսկ հինգ տո կոսն է էթ նիկ թուրք, մնա ցա ծը ժա մա նա կի ըն թաց քում թուր քաց ված 
հայեր են, հույ ներ, ա սո րի ներ, սլա վոն ներ, քրդեր և այ լազ գի ներ: Խլ ված են հու նա-
կան, հայ կա կան տա րածք ներ, գյու ղեր ու քա ղաք ներ, մշա կու թային մի ամ բողջ ժա-
ռան գու թյուն, թուր քաց ված են մարդ կային զանգ ված ներ: Այդ ա մե նը պետք է վե րա-
դառ նա ի րա կան տի րո ջը:

Քե մալ Յալ չը նի «Հո գիս քեզ մով կը խայ տա» փաս տա վա վե րագ րա կան վե պը բա-
ցա հա յում է ծպյալ հայե րին, հայ կա կան տա րածք նե րին վե րա դարձ նում Հա յաս տան 
ա նու նը և ա սում՝ ա րթ նա ցե՛ք, սա՛ է ի րա կա նու թյու նը:

Ցե ղաս պա նու թյա նը նվիր ված բո լոր գե ղար վես տա կան գոր ծերն ու նեն պատ մա-
կեն սագ րա կան հիմք: Չա րեն ցը փոր ձում էր ապ րող նե րին ա ռայժմ հաշ տեց նել նոր 
ի րա կա նու թյան հետ՝ փրկե լու գո նե ե ղա ծը՝ մնա ցա ծը թող նե լով ա պա գային։ Մայքլ 
Առ լեն Կրտ սե րը և Փի թեր Բա լա քյա նը, Ցե ղաս պա նու թյան պատ մա կան ի րո ղու թյան 
գի տակց մամբ, կոչ էին ա նում վե րա դառ նալ ազ գային ի նք նու թյա նը։ Քե մալ Յալ չը նը 
Ե ղեռ նի շա րու նակ վող հետևանք նե րի բա ցա հայտ ման ճա նա պար հով էր գնում՝ աչ քի 
ա ռաջ ու նե նա լով մնա ցոր դաց սե րուն դին, այլ կերպ ա սած՝ ծպ տյալ հա յու թյա նը: 

Կա տե սա կետ, ը ստ ո րի՝ ցե ղաս պա նու թյան մա սին հնա րա վոր չէ և պետք չէ գրել՝ 
Հա կոբ Օ շա կան, Հա կոբ Կա րա պենց, Հրանտ Մաթևո սյան: Երևե լի ա նուն ներ են: 
Սա կայն հա րյու րա մյա կը թևա կո խած նման գրա կա նու թյան փոր ձը ցույց է տա լիս, որ 
պետք է գրել, պետք է գրել բարձր ար վես տով և այն դարձ նել հա մա մարդ կային սե-
փա կա նու թյուն: Այդ պե՛ս, ո րով հետև ցե ղաս պա նու թյու նը Թու քիայի ու րա ցու թյամբ ու 
ժխ տո ղա կա նու թյամբ այ սօր շա րու նակ վում է: 

Իսկ սա նշա նա կում է, որ գե ղար վես տա կան գրա կա նու թյու նը, և ը նդ հան րա պես 
ար վես տը, այս աս պա րե զում դեռևս մեծ ու կարևոր հանձ նա ռու թյուն ու նի: 

23 Յալչըն, Հոգիս քեզմով կը խայտա, 205:
24 Նույն տեղում, 237:
25 Նույն տեղում, 257:
26 Նույն տեղում, 269:
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REFLECTION OF THE GENOCIDE IN THE FICTION

David V. Gasparyan
Institute of History of National Academy of Sciences, Armenia

SUMMARY

A huge amount of fiction has been created, starting from 1915 to the present day, by writers who 
became victims of the genocide themselves, devoted to the Armenian Genocide. The material in this 
article is presented from three points of view, considering: (a) the first decades of Soviet rule; (b) 
the return to their roots of Armenian writers who left their homeland because of the genocide and 
became foreign writers; and (c) foreign writers, in this case the position of a Turkish writer from 
within Turkey.

In the first decades of the Soviet Union’s existence, the view of the historical past, in this case 
of the genocide, was assessed by official critics not as patriotism, but as nationalism. Under these 
conditions, the publication of Charents’ novel “Yerkir Nairi” was a serious achievement. Covering the 
national tragedy with a veil of satire, he portrayed Armenian life as it was between 1914 and 1920. 
His goal was to bring the remnants of the generation that survived the massacres back to life. The 
influence of this novel on 20th century Armenian literature is very great and had, at one time, two 
Armenian and four Russian translation editions.

Many writers of Armenian origin have switched to foreign languages, starting with William 
Saroyan. Among such writers, this article presents the book “Towards Ararat” by Michael Arlen 
Jr. and the memoir “The Black Dog of Fate” by Peter Balakian. They were written in English, have 
autobiographical content and been translated into Armenian. This article shows how the authors, who 
were in a foreign language environment, realised that and looked for their Armenian roots.

Among foreign writers, the Turkish writer Kemal Yalcin’s novel “My soul is full of you” is 
presented in this article. To become acquainted with the life of his Armenian teacher who had been 
subjected to the Genocide, the author travelled to historical Armenia and became acquainted with 
Armenians who, out of fear, had hidden their nationality and faith. He found out that the life of each 
of them was a novel. 

Fiction from the very beginning fought against genocide, initially revealing its essence, which consists 
of the destruction of homeland, civilisation, language, nationality, people and humanity in general.

Keywords: Genocide, Armenia, Armenian history, Armenian literature, Armenian people, human 
destiny, fact, memory, author, Yeghishe Charents, Michael Arlen, Peter Balakian, Kemal Yalcin.

ОТОБРАЖЕНИЕ ГЕНОЦИДА В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Давид В. Гаспарян
Институт истории Национальной академии наук, Армения

РЕЗЮМЕ

Начиная с 1915 года и до сегодняшнего дня Геноциду армян посвящено огромное количество 
художественной литературы, авторами которой являются в том числе ставшие жертвами Геноцида 
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писатели. Материал этой статьи представлен с трех точек зрения, учитывая: а. первые декады 
Советского Союза, б. возвращение к своим корням армянских писателей, покинувших родину 
в результате Геноцида армян и ставших иноязычными, в. внутренняя позиция иностранных 
писателей, в данном случае - турецких.

В первые десятилетия существования Советского Союза взгляд на историческое прошлое, в 
данном случае на Геноцид армян, оценивался официальной критикой не как патриотизм, а как 
национализм. В этих условиях серьезным достижением стало издание романа Чаренца “Еркир 
Наири”. Прикрывая национальную трагедию пеленой сатиры, он изобразил армянскую жизнь 
1914-1920 годов. Его целью было вернуть к жизни остатки поколения, пережившего Геноцид. 
Влияние этого романа на армянскую литературу ХХ века велико. В свое время роман имел два 
издания на армянском языке и четыре издания в русском переводе.

Многие писатели армянского происхождения перешли на иностранные языки, начиная с 
Уильяма Сарояна. Среди таких писателей в статье представлены роман Майкла Арлена-младшего 
“Навстречу Арарату” и роман Питера Балакяна “Черный пес судьбы” . Они были написаны 
на английском языке и переведены на армянский и имеют автобиографическое содержание. 
Представлено, как пришедшие в иноязычную среду авторы ищут свои армянские корни.

Среди зарубежных писателей представлен роман турецкого писателя Кемаля Ялчина “Моя 
душа полна тобой”. Для того, чтобы познакомиться с жизнью своего учителя армянина, ставшего 
жертвой Геноцида, автор отправляется в историческую Армению и знакомится с армянами, 
которые из страха скрывали свою национальность и веру, и жизнь каждого из которых 
представляет собой роман.

Художественная литература с самого начала боролась с геноцидом, раскрывая, прежде всего, 
его сущность, которая заключается в уничтожении родины, цивилизации, языка, народности, 
людей и человечества в целом.

Ключевые слова: Геноцид, Армения, история Армении, армянская литература, армянский 
народ, человеческая судьба, факт, память, автор, Егише Чаренц, Майкл Арлен, Питер Балакян, 
Кемаль Ялчын.
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