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ԵՐԿՈՒ  ԱՆՄՈՌԱՆԱԼԻ  ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ 

Որպեսզի ըմբռնելի լինի Ավետիք Իսահակյանի հետ մեր հանդիպումները ծնող 

ներքին դրդապատճառները‚ պետք է սկսեմ 1955 թվականի կեսերից‚ երբ Գրականության 

ինստիտուտի հայ նոր գրականության բաժինը որպես թեկնածուական դիսերտացիա 

ինձ համար հաստատեց «Ալիշանի գեղարվեստական ստեղծագործությունը» թեման։ 

Ղեկավարս՝ գրականագետ Արամ Ինճիկյանը‚ ինձ տեղեկացրեց‚ որ Ավետիք 

Իսահակյանը 1900-ական թվականներին Վենետիկում եղած ժամանակ մի քանի անգամ 

հանդիպել է Ալիշանին‚ բավական մտերմիկ հարաբերությունների մեջ է եղել նրա հետ և 

ուշագրավ հուշեր ունի գրած նրա մասին։ Ինճիկյանի պատմածը խիստ հետաքրքրեց 

ինձ‚ մանավանդ որ Իսահակյանի՝1946 թվականին հրատարակված «Իմ հուշերից» 

խորագիրը կրող ժողովածվում այդ հուշապատումը ինչ-ինչ պատճառներով չէր 

զետեղվել‚ իսկ Վարպետը Հայաստանում ինձ հայտնի միակ մարդն էր‚ որն անձամբ 

ճանաչել էր Նահապետին։ 

Չանցած մի քանի ամիս‚ հնարավոր եղավ ճշտել մեկ այլ կարևոր 

մանրամասնություն։ Պարզվեց‚ որ Ալիշանը իր վերջին նկարներին մեկը ինքնագիր 

մակագրությամբ նվիրել է Իսահակյանին‚ և այդ թանկագին նկարը առ այսօր մնում է 

անտիպ։ Իսկ քանի որ հրատարակության էի նախապատրաստում մի փոքրիկ 

ուսումնասիրություն Ալիշանի հայրենասիրական պոեզիայի մասին‚ ապա որոշեցի 

ունենալ այդ նկարի ֆոտո-ընդօրինակությունը և զետեղել իմ գրքույկում։ Այսպիսով 

Իսահակյանի մոտ գնալը արդեն ստիպողական անհրաժեշտություն դարձավ։ 

Դիմեցի Վարպետի որդու՝ Վիգեն Իսահակյանի օգնությանը և խնդրեցի 

կազմակերպել մեր հանդիպումը։ Մեծ եղավ զարմանքս‚ երբ հազիվ մեկ-երկու օր անց 

երեկոյան Վիգենը զանգահարեց և պատվիրեց գալ իրենց մոտ։ Վարպետին հետաքրքրել 

էր... 

Իհարկե‚ անհապաղ ճանապարհ ընկա և շուտով Իսահակյանենց տանն էի։ 



* * * 

Ընդարձակ հյուրասենյակը‚ կենտրոնում դրված մեծ սեղանը‚ ծղոտե ցածր‚ թեթև 

աթոռը նույնությամբ պահպանվել են մինչև այսօր։ 

Ծղոտե աթոռի մեջ‚ կողքով դեպի սեղանը‚ մեջքին փոքրիկ‚ թեթև մի շալ գցած‚ 

նստած էր Վարպետը։ Իմաստունի իր դեմքին անուշիկ մի ժպիտ գծագրվեց ինձ 

տեսնելիս և ձեռքի թեթև շարժումով հրավիրեց նստել։ Ես նստեցի Իսահակյանի հետ 

նույն սենյակում‚ նրան մոտ‚ նրան դեմ-դիմաց։ 

Երկար ժամանակ չէի կարողանում խոսել‚ թեև ոչ միայն ձեռքիս տետրում 

հանգամանորեն գրել էի ասելիքս ու հարցնելիքս‚ այլև պատրաստել մի քանի 

«հերթապահ» հարցեր էլ։ Մի կերպ ինձ հավաքելով՝ ասացի գալուս նպատակը։ 

- Ալիշանով զբաղվելը կերևի քո նախաձեռնությունն է‚ – թեթև ժպիտով հարցրեց 

Իսահակյանը։ 

Կռահեցի հարցի հեռահար իմաստը։ Մի քանի այլ հեղինակների հետ Ալիշանն էլ 

«տաբու» էր։ Նրա հետ կապված թեմաները շատ դժվարությամբ էին հանձնարարվում‚ 

եթե չասենք չէին հանձնարարվում։ Իսահակյանն այդ էր ակնարկում։ 

Ասացի‚ որ թեման առաջարկել է Արտաշես Կարինյանը‚ ինստիտուտն էլ 

դիրեկտոր Գուրգեն Հովնանի գլխավորությամբ օգնում ու օժանդակում է‚ Արամ 

Ինճիկյանն էլ ղեկավար է նշանակված։ 

- ՈՒրեմն գործը հիմնավոր է դրված‚ – անկեղծորեն ուրախացավ Իսահակյանը‚ – 

Լավ է‚ լավ է։ Ալիշանն այնպիսի մի հսկա է‚ որին ունենալը պատիվ է մեր ազգի համար։ 

Եվ գիտես‚ – նա ժպտաց մի տեսակ չարաճճի‚ – այդ հսկան փոքր‚ մանր-մունր մարդ էր։ 

Իսահակյանն սկսեց պատմել... 

Վարպետը խոսում էր հանդարտ‚ մեկ-մեկ արտաբերելով յուրաքանչյուր բառը և 

խորհելով ամեն բառի վրա։ Երբեմն‚ ասես միտքն ավելի շեշտելու համար‚ կրկնում էր 

արդեն ասած արտահայտությունը։ Տպավորությունն այնպիսին էր‚ որ կարծես նա 

մտորում էր բարձրաձայն և այդ մտորումներին հաղորդակից էր անում նաև ինձ։ Ինձ 

համար բոլորովին դժվար չէր նրան գրի առնելը‚ և ես երբեմն գողունի նայում էի նրան։ 

Երբեք չեմ մոռանա իմաստունի այդ պատկառազդու դեմքը‚ որն ասես պայծառացել‚ 



լուսավորվել էր իր հուշերից բխող ներքին վսեմ լույսով։ Նա պատմում էր‚ ես գրի էի 

առնում... 

Երբ երկու-երեք տարի անց‚ Իսահակյանի «Երկերի» քառահատորյակում 

հրատարակվեց նրա «Ղևոնդ Ալիշան» հուշապատումը (1959 թ.)‚ հետաքրքրությունից 

դրդված‚ համեմատեցի տպագրվածը իմ ձեռքին եղած ձեռագիր «տարբերակի» հետ։ Մեծ 

եղավ զարմանքս‚ երբ տեսա‚ որ նրանք հիմնականում համընկնում են‚ ըստ որում 

գերակշիռ դեպքում‚ նույնիսկ բառացի ճշգրտությամբ։  

Երբ Իսահակյանն ավարտեց իր խոսքը և մի տեսակ թեթևացած շունչ առավ‚ ես 

զգուշորեն անցա մյուս՝ Ալիշանի նկարի հարցին։ 

- Այո‚ ճիշտ է‚ այդպիսի նվեր ստացել եմ‚ – հավաստեց նա‚ – այնտեղ է‚ – ցույց 

տվեց գրադարանը‚ – բայց այնտեղ ամեն ինչ այնպես խառն է‚ որ չենք գտնի։ 

- Ընկեր Իսահակյան‚ գրքիս համար եմ ուզում‚ – պնդեցի ես։ Ձեզ տված նկարը‚ 

այն էլ Ալիշանի մակագրությամբ ուղղակի անգնահատելի կլինի... 

- Գրադարանը խառն է այնպես‚ որ այնտեղ ոչինչ գտնել հնարավոր չէ‚ – 

համոզելու տոնով կրկին խոսք առավ Իսահակյանը‚ – նույնիսկ ես չեմ կարողանում 

այնտեղ որևէ բան գտնել‚ երբ ինձ անհրաժեշտ է լինում։ Գուցե մի ուրիշ անգամ‚ մինչև 

որ... 

Իսահակյանը ոտքի ելավ‚ – Գնանք‚ գնանք‚ – նա մի տեսակ զգուշորեն 

թփթփացրեց ուսիս‚ – տեսնում եմ տրամադրությունդ ընկավ։ Գնանք գրադարան‚ ինքդ 

տես՝ հավատա։ 

... Իմ առջևից քայլում էր Իսահակյանը՝ փոքրահասակ‚ փոքր-ինչ կոր մեջքով‚ 

տարեցներին հատուկ դանդաղ‚ զգուշավոր քայլվածքով։ Քայլելու ընթացքում մեկ-երկու 

բառով ներկայացնում էր պատերին կախված զանազան նկարները‚ որոնք‚ ի դեպ‚ 

բավականին շատ էին։ Կարիք կա՞ ասել‚ թե ինչպես էի նայում նկարները և ինչպես էի 

ունկնդրում Վարպետին... 

Մտանք գրադարան։ 

Իսահակյանի ասածից արդեն կռահում էի‚ թե ինչպիսի անկանոն վիճակում 

պիտի լինի նրա գրադարանը‚ բայց այն‚ ինչին ականատես եղա‚ վեր էր ամեն 



պատկերացրածից։ Տարբեր լեզուներով գրքեր էին շարված լայնանիստ 

պահարաններում‚ դրված պահարանների գլխին ու գետնին‚ պահարանների երկայնքով։ 

Գրքերի մեծ ու փոքր տրցակներ կային գրասեղանի վրա‚ գրասեղանի կողքը‚ աթոռների 

վրա‚ աթոռների տակ ու կողքերում։ Բացված գրքեր՝ դրված երեսի վրա‚ գրքեր՝ խցկած 

մեկը մյուսի մեջ‚ գրքեր‚ որոնց համապատասխան էջերում դրված էին թղթեր‚ մատիտ‚ 

ռետին‚ զանազան մեծության թղթերի կտորներ‚ կար մի գիրք էլ‚ որտեղ որպես էջանշան 

Վարպետն օգտագործել էր իր ակնոցը։ 

- Տեսնում ես‚ չէ՞‚ թե այստեղ ինչ դրություն է‚ – սկսեց Իսահակյանը‚ ապա 

նկատելով իմ շվարած հայացքը‚ ուրախ ծիծաղեց‚ – որ ասում էի‚ չէիր հավատում։ 

- Ընկեր Իսահակյան‚ գամ՝ օգնեմ‚ դասավորենք։ 

- Օգուտ չունի‚ – Իսահակյանը տարածեց ձեռքերը‚ – միևնույն է‚ ինչ էլ 

դասավորենք‚ հաջորդ օրը ես էլի կխառնեմ‚ – նա դարձյալ ժպտաց իր չարաճճի ժպիտով‚ 

ապա հավելեց‚ – բայց ես քո ուզած նկարը կգտնեմ։ Այդ նկարն անտիպ է‚ և ես էլ եմ 

ուզում‚ որ հրատարակվի‚ մանավանդ որ հարմար առիթն էլ ներկայացել է։ Ես... կգտնեմ‚ 

- արդեն վերջնական եզրակացության ձևով ասաց նա։ 

ՈՒղղվեցինք դեպի շքամուտքը։ 

- Դու մի քանի օր հետո զանգ տուր‚ – հրաժեշտ տալիս ասաց Իսահակյանը‚ – 

զանգ տուր և ... էլի արի։ 

* * * 

Այն միտքը‚ որ Իսահակյանն ինձ դարձյալ հրավիրեց իրենց տուն և ես‚ համենայն 

դեպս‚ տհաճ հյուր չէի նրա համար‚ այնպիսի ուրախությամբ էր լցրել ամբողջ էությունս‚ 

որ օրեր շարունակ ինձ գտնել չէի կարողանում։ Քանի-քանի անգամ մտքումս 

վերարտադրել եմ մեր ամբողջ խոսակցությունը‚ հիշել ու վերհիշել եմ Վարպետ ամեն մի 

շարժումը‚ ժպիտը‚ քայլվածքը‚ նստելու ձևը։ Քանի-քանի անգամ երանությամբ թերթել 

եմ այն տետրը‚ որտեղ գրի էի առել Իսահակյանի՝ Ալիշանի մասին պատմածը։ 

Օրերն անցնում էին և հասունանում էր Վարպետի մոտ գնալու հարցը։ Ներքին 

մեծ դժվարությամբ մեկ-երկու անգամ զանգ տվեցի նրանց տուն‚ բայց ոչինչ չստացվեց։ 

Կրկին մտադրվեցի դիմել որդու՝ Վիգենի օգնությանը‚ երբ մի օր‚ նախորդ հանդիպումից 



շուրջ 20-25 օր անց‚ ինքը՝ Վիգենը‚ զանգ տվեց ինձ և պահանջեց անհապաղ գալ իրենց 

տուն։ Ես դեռ ինչպես հարկն է չէի նախապատրաստվել‚ երբ կրկին հնչեց Վիգենի 

հեռախոսազանգը՝ գալ որքան կարելի է արագ։ 

Իսահակյանն այն անգամ ինձ ընդունեց պարտեզի վրա նայող պաշտգամբում։ 

- Մի քիչ շուտ գայիր‚ էլի‚ – ցավակցաբար խոսեց նա‚ – Վեհափառն այստեղ էր... 

- Գևորգ վեցերորդ կաթողիկոսը‚ – լսածիցս վախեցած՝ Իսահակյանին ոչ այնքան 

սահուն  ընդհատեցի ես։ 

- Այո‚ ասացի‚ որ մեզ մոտ մի երիտասարդ կա‚ որն Ալիշանով է զբաղվում‚ արդեն 

գիրք է գրել Նահապետի մասին։ Վեհափառին հաճո եղավ այն և կամք հայտնեց տեսնել 

քեզ։ ՈՒշացար։ 

Ինչքան ափսոսեցի ես... 

Ի տարբերություն նախորդ հանդիպման‚ Իսահակյանն այս անգամ խոհա-

փիլիսոփայաբար էր տրամադրված։ Հարցրեց գրքիս մասին‚ ասացի‚ որ արդեն 

ավարտում եմ այն։ 

- Դու ամբողջ Ալիշա՞նն ես վերցրել‚- հարցրեց նա‚ աջ ձեռքով վերցնելու շարժում 

անելով։ 

- Ոչ‚ ընկեր Իսահակյան‚ ամբողջ Ալիշանն այնքան վիթխարի է‚ որ իմ 

կարողություններից շատ վեր է։ Ես վերցրել եմ մի մասը միայն՝ հայրենասիրական 

պոեզիան։ 

- Այսինքն նրա պոեզիայի ուղն ու ծուծը‚ – իսկույն հավելեց Իսահակյանը‚ ապա 

կրկնեց մտազբաղ‚ – Հայրենասիրական պոեզիա... 

Զգացի‚ որ Իսահակյանը հիմա կսկսի խոսել‚ ավելի ճիշտ՝ կսկսի մտորել 

բարձրաձայն։ Փութով առաջ քաշեցի տետրակս և հենց կազմի վրա (տետրը բանալ 

զգուշացա‚ մտածելով‚ որ կխանգարեմ) պատրաստվեցի գրի առնել։ 

- Իմաստուն բան է մայր բնությունը‚ – երկար լռելուց հետո սկսեց խոսել 

Իսահակյանը‚ – ստեղծել է որոշ հասկացողություններ‚ որոնք կյանքի չափ թանկ են 

մարդու համար‚ որոնք երբեմն քո ամբողջ էության հավատո հանգանակն են դառնում։ 

Այդ թանկ հասկացողություններից երևի ամենաթանկը հայրենիքի հասկացողությունն է։ 



Նա շունչ առավ ու շարունակեց. 

- Եվ այդ ամենաթանկ բանը՝ հայրենիքը‚ պաշտպանվում է դարձյալ ամենաթանկ 

բանով՝ կյանքով։ ՈՒրիշ ոչնչի համար մարդ արարածը կամավորապես կյանքը չի զոհի։ 

Սիրած աղջկա համար էլ մարդ կյանքը չի զոհի։ Բայց հայրենիքի համար... Հայրենիքի 

համար ամեն վայրկյան և այն էլ՝ միլիոններով։ Եվ ինչն է կարևոր. հայրենիքի համար 

մահացած մարդը սրբանում է‚ դառնում է պաշտամունք‚ դառնում է անմահ։ Ոչ մի բանի 

համար չես տեսնի‚ որ մարդը զոհվի ու անմահանա։ Միայն հայրենիքի համար։ Եվ 

ինչքան օրինակներ կան՝ Վարդան Մամիկոնյանից մինչև Նելսոն Ստեփանյան։ 

Իսահակյանը դարձյալ լռեց. 

- Երևի հայրենասիրության նման ուժեղ զգացում մեկ էլ ազատասիրությունն է‚ – 

խոսքը վերսկսեց նա‚ – հայրենասիրությունից հետո‚ հետո իհարկե։ Բայց ազատ լինելը‚ 

ճնշող չունենալը‚ ինքնիշխան ու ինքնակամ լինելը մեծ‚ շատ մեծ զգացում է։ Ով որ 

փորձել է ճնշել այդ զգացումը‚ այսպես թե այնպես դաժանորեն վարձահատույց է եղել 

դրա համար։ 

-Ալիշանի ամբողջ մեծությունը հենց նրանումն էր‚ – դեպի ինձ թեքվեց 

Իսահակյանը‚ – որ նա կարողացավ տաղանդավոր կերպով մեկտեղել 

հայրենասիրության ու ազատասիրության մեծ զգացումները‚ և դրանք ներկայացնել 

ժողովրդին այնպես‚ որ մինչև վերջին թրթիռը հասկանալի դառնա նրան։ Դրա համար էլ 

նա յուրատեսակ ուսուցիչ դարձավ սերունդների համար‚ և մանավանդ‚ 

երիտասարդության համար։ Մենք բոլորս սեղանի գիրք էինք դարձրել նրա 

աշխատությունները‚ հատկապես բանաստեղծություններն ու «Հուշիկք հայրենյաց 

հայոցը»։ Կարդում ու կարդում էինք անհագ... 

Հյուր գալու պատճառով Իսահակյանը վեր կացավ։ Միասին քայլեցինք դեպի 

ելքը։ 

- Հա‚ քո խնդրած նկարը... գիտես չեմ գտել‚ չկա ու չկա‚ – նա ժպտաց մի տեսակ 

անօգնական‚ – բայց պիտի գտնեմ‚ անպայման  պիտի գտնեմ‚ որովհետև արդեն ինձ էլ է 

հետաքրքրում։ Հաջորդ անգամ որ գաս‚ արդեն գտած կլինեմ։ Իսկ դու անպայման արի։ 

- Կգամ‚ ընկեր Իսահակյան‚ – երդման նման խոստացա ես‚ – կգամ։ 



Ավա՜ղ‚ դա մեր վերջին հանդիպումն էր... 

Հ.Գ. Ալիշանի վերոհիշյալ նկարը գտնվեց շատ ուշ‚ Իսահակյանի մահվանից 

հետո միայն և այժմ ցուցադրվում է նրա տուն-թանգարանում։ 
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