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«ՄՏԵՐԻՄՆԵՐ ԵՎ ՄՏՈՐՈՒՄՆԵՐ» 

 Հայագետ-բանասեր Արամ Ինճիկյանը մեր գրականության այն հազվագյուտ 

երախտավորներից է‚ որոնք իրենց ողջ գիտակցական կյանքի ընթացքում մի սրբություն ու 

դավանանք են միայն ունեցել՝ իր ժողովրդի գիր ու գրականությունը: Որտեղ էլ նրան նետել 

է ճակատագիրը‚- գաղտնիք չէ‚ որ ճակատագիրը շատ էլ հոգատար չի եղել նրա հանդեպ‚- 

Ինճիկյանը մշտապես ու անդավաճան կերպով հավատարիմ է մնացել իր դավանանքին և 

հնարավորինս աշխատել է իր կարողություններն ու ունակությունները ի սպաս դնել հայ–

րենի գրականության զարգացման ու բարգավաճման գործին: Աստիճանաբար իրար հա–

ջորդած այնպիսի աշխատություններ‚ ինչպիսիք են «Ալեքսանդր Ծատուրյանի կյանքը» 

(Երևան‚ 1940 թ.)‚ «Ավետիք Իսահակյան» (Երևան‚ 1940 թ.)‚ «Միքայել Նալբանդյանի կյանքի 

ու գործունեության տարեգրությունը» (Երևան‚ 1954 թ.)‚ «Ավետիք Իսահակյան (ծննդյան 80-

ամյակի առթիվ)» (Երևան‚ 1955 թ.)‚ «Միքայել Նալբանդյան‚ վավերագրերի ժողովածու 

(կազմել է Գր. Հարությունյանի հետ համատեղ)» (Երևան‚ 1956 թ.) և այլն‚ – չհաշված հայ–

կական պարբերականներում հրատարակված բազմաթիվ հոդվածները‚ այլևայլ ժողովա–

ծուներում ու ալմանախներում զետեղված զանազան ուսումնասիրությունները‚ «Հայ նոր 

գրականության պատմության» հինգհատորյակի տարբեր հատորների համար գրված 

մեկից ավելի գլուխները‚ – գեղեցիկ կերպով գալիս են վկայելու‚ որ Արամ Ինճիկյանը 

պարտք չի մնացել ժամանակին և իր կարողություններից ու հնարավորություններից ավե–

լին է արել: 

Գրականագետի աշխատանքի օրինաչափ շարունակությունն ու զարգացումը 1967 

թ. «Հայաստան» հրատարակչության սատարմամբ լույս ընծայված հերթական նոր գիրքն է‚ 

որն ունի հաջող գտնված «Մտերիմներ և մտորումներ» խորագիրը: 

Իր բնույթով «Մտերիմներ և մտորումները» տասներկու տեսական գրականագիտա-         

կան հոդված պարունակող ժողովածու է‚ որն ընդգրկում է հեղինակի վերջին՝ մոտ քսան 

տարիների ընթացքում ստեղծած գրական ժառանգությունը: Հավելենք‚ որ զետեղված 

ուսումնասիրություններից մի քանիսը՝ «Արա Գեղեցիկի առասպելը և նրա մշակումները», 

«Խոսք Հովհաննես Հովհաննիսյանի մասին»‚ «Սիամանթո»‚ առաջին անգամ են տպագրու–

թյան արժանանում: Սակայն ժողովածուի քննությունը ընթերցողի համար մեկ այլ ուշա–

գրավ հանգամանք է բացահայտում. Ինճիկյանը ամենևին էլ հրատարակության չի հանձնել 

վերոհիշյալ քսան տարիների ընթացքում լույս տեսած իր բոլոր ուսումնասիրությունները 



առանց որևէ բացառության‚ ինչպես այդ թվում է առաջին հայացքից և ինչպես‚ ի դեպ‚ 

անում են վերջին տարիներին հրատարակված մի քանի գրականագիտական ժողովածու–

ների ոչ այնքան խորատես հեղինակներ: Գրականագետը ընտրել-առանձնացրել է իր այն 

գործերը‚ որոնք առնչվում են հիմնականում 19-րդ դարի գրական և հասարակական 

զարգացման պրոցեսի հետ և‚ հետևաբար‚ մեկնաբանում են գերազանցապես 19-րդ դարի 

հայ գրականության առավել հանգուցային ու առաջնահերթ հարցերը: Այս տեսակետից 

«Մտերիմներ և մտորումներ» ժողովածվում տեղ գտած բոլոր ուսումնասիրությունները 

հեղինակը հասկանալի տրամաբանությամբ դասավորել է այնպես (հաճախ խախտելով 

նրանց գրության ժամանակագրական հաջորդականությունը)‚ որ նրանք ամբողջացնում ու 

լրացնում են իրար և փոխադարձաբար պայմանավորում ու բացատրում են մեկը մյուսին 

(տե՛ս «Ղևոնդ Ալիշան» և «Մկրտիչ Պեշիկթաշլյան (քնարերգուն)»‚ «Հովհաննես Հովհան–

նիսյան» և «Ավետիք Իսահակյան»‚ «Ավետիք Իսահակյան» և «Սիամանթո» գլուխները): Այս 

հանգամանքն էլ‚ իր հերթին‚ պայմանավորում է ժողովածվի ներքին տրամաբանական 

կառուցվածքը‚ նրա գրականագիտական ուղղվածությունն ու նպատակասլացությունը:  

Իրավացիորեն 19-րդ դարը‚ ինչպես այլ ազգերի գրականության մեջ‚ այնպես էլ մեր 

իրականության պայմաններում‚ համարվում է «ամենադժվար» դարերից մեկը: Գրական մի 

ուղղությունը՝ կլասիցիզմը‚ որն իշխող էր մոտ հարյուր տարի‚ աստիճանաբար իր տեղը 

զիջում էր հաստատուն կերպով նրան փոխարինելու եկող հաջորդ ուղղությանը՝ ռոման–

տիզմին‚ որ 1850-ական թվականներին‚ արդեն վերջնականապես մտավ իր իրավունքների 

մեջ: Հասկանալի է‚ որ գրական նոր ուղղությունն իր հետ բերեց նոր սկզբունքներ ու 

օրինաչափություններ‚ կամ ինչպես ընդունված է ասել‚ իր պոետիկան‚ որը ոչ միայն 

արմատապես տարբեր էր նախորդից‚ այլ որոշ հարցերում նույնիսկ բացասում է նրան: 

Այսպես շարունակվեց մինչև 19-րդ դարի 80-ական թվականները‚ երբ ռուս-թուրքական 

պատերազմը և նրան հաջորդած Բեռլինի հանրահայտ կոնգրեսը (1878 թ.) իր հուսահա–

տեցնող և ողբերգական հոդվածով հիմնովին ու վերջնականապես ջախջախեց ազատա–

գըրվելու հետ կապված՝ հայ ժողովրդի ռոմանտիկ բոլոր երազանքները և‚ հետևաբար‚ 

կործանիչ հարված հասցրեց գրական այդ ուղղությանը: Ստեղծված իրարամերժության 

պայմաններում ռոմանտիզմին փոխարինելու եկած մի քանի մեծ ու փոքր ուղղություննե–

րից առավել մնայունն ու երկարակյացը եղավ սիմվոլիզմը‚ որն ունեցավ այնպիսի հետա–

քըրքրական ու ինքնուրույն ներկայացուցիչներ‚ ինչպիսիք էին Ինտրան (Տիրան Չրաքյա–

նը)‚ Ռուբեն Սևակն ու Վահան Թեքեյանը: Գրական այդ ուղղությունն էլ‚ ինչպես և պետք էր 



սպասել‚ ստեղծեց իր ինքնուրույն և մի շարք հարցերում նախորդներին հակընդդեմ տե–

սությունն ու տեսակետը: Եվ վերջապես‚ 19-րդ դարի վերջերից սկսած հրապարակ եկավ 

գրական այն նոր ուղղությունը‚ որն իրեն կարգախոս էր ընտրել «Հեռու՛ րաֆֆիական 

հեքիաթաբանություններից. կյանքը‚ ինչպես որ կա և մարդու ներքինը»‚ որը հանդես 

գալուն պես պետք է ստանար ռեալիզմ անվանումը և աստիճանաբար հրապարակ կոչեր 

այդ ուղղության այնպիսի վիթխարի դեմքեր‚ որպիսիք էին Գրիգոր Զոհրապը‚ Արփիար 

Արփիարյանը‚ Շիրվանզադեն‚ Նար-Դոսը: Այսպիսին է‚ խիստ համառոտակի‚ 19-րդ դարի 

գրական «դիմանկարը»: Չմոռանանք նաև‚ որ գրական բոլոր նշված ուղղությունները 

եվրոպական համանման ուղղությունների հետ որոշ նմանություններ ունենալով հանդերձ‚ 

հայկական իրականության պայմաններում ունենում էին միանգամայն ինքնուրույն և 

առաջին հայացքից նույնիսկ տարակուսանք հարուցող դրսևորումներ‚ որոնք անառարկե–

լիորեն վկայում էին նրանց ինքնատիպ դրսևորման մասին: Ասենք նաև‚ որ 19-րդ դարի ողջ 

ընթացքում հայ ժողովուրդը հինգ ավերիչ պատերազմներ է տեսել (2 ռուս-պարսկական և 3 

ռուս-թուրքական)‚ և հավելենք‚ որ դարասկզբից հայերին իրենց բարեկամությունն ու 

աջակցությունն էին խոստանում հարևան բոլոր մեծ ու փոքր պետությունները‚ հետևաբար 

հայ գրողները ու գործիչները պետք է կարողանային կողմնորոշվել այդ բարդ իրադրության 

պայմաններում‚ պետք է կարողանային տարբերել բարեկամին «բարեկամից»: 

ՈՒստի զարմանալի չէ‚ որ 19-րդ դարի գրականության հետ կապված բազմաթիվ ու 

բազմապիսի հարցեր դեռ սպասում են իրենցով զբաղվողներին‚ սպասում են այդ դարի 

գրականությանն ու գրապատմական պրոցեսներին քաջատեղյակ մասնագետներին: Զար–

մանալի չէ նաև‚ որ հիշյալ ժամանակահատվածում ստեղծագործած մեր գրողների‚ գրա–

կան-հասարակական գործիչների գերակշիռ մասի վերաբերյալ կամ շատ քիչ է գրվել‚ կամ 

էլ գրվել են մեկ-երկու ամենաընդհանուր բնույթի ուսումնասիրություններ‚ որոնք հեռու են 

կատարյալ լինելուց: 

Ինճիկյանի աշխատությունը գալիս է մի հայտնի չափով լրացնելու այդ բացը: 

Այդ մասին է վկայում նախ՝ «Մտերիմներ և մտորումներ» ժողովածվում տեղ գտած 

դասականների՝ որոշակի նպատակամղումով կատարված ընտրությունը: Գրականագետն 

անդրադարձել է հիմնականում այն հեղինակներին‚ որոնց գրական-գեղարվեստական 

ստեղծագործությունը լի է ներքին բարդություններով ու հակասություններով: Այստեղ է‚ 

օրինակ‚ Հարություն Ալամդարյանը‚ որը չնայած ձևով՝ գրաբարով‚ շարունակում էր կլա–



սիցիզմի ավանդները‚ բայց բերած բովանդակությամբ ու աշխարհիկ գաղափարներով‚ 

արդեն ավելի հակված էր դեպի ռոմանտիզմը: Այստեղ է Ղևոնդ Ալիշանը‚ որն սկսեց որպես 

օրինակելի կլասիցիստ բանաստեղծ‚ սրբությամբ պահելով իր նախորդների գրական 

ավանդույթները‚ սակայն հետագայում հաղթահարեց գրական այդ ուղղությունը և իր 

գործունեությամբ ուղի հարթեց ռոմանտիզմի համար: Այստեղ է հայ նոր գրականության 

մյուս ռահվիրան՝ Մկրտիչ Պեշիկթաշլյանը‚ որը նույնպես իր գրական ուսուցչի՝ Ալիշանի 

նման սկսեց որպես կլասիցիստ‚ սակայն հետագայում դարձավ ռոմանտիզմի նշանավոր 

դեմքերից մեկը: Այստեղ է Ռափայել Պատկանյանը‚ մեր իրականության «հավատարիմ» 

ռոմանտիկներից մեկը և որպես այդպիսին՝ ամենաամբողջական հեղինակը: Այստեղ է մեր 

սիրելի Վարպետը՝ Ավետիք Իսահակյանը‚ որի ստեղծագործությունը երկու առանձին 

ուսումնասիրության նյութ է դարձել՝ «Ավետիք Իսահակյան» և «Խոհեր Իսահակյանի մա–

սին»: Այս մեխանիկական թվարկումն արդեն պերճախոս կերպով վկայում է‚ թե որքան 

բարդ ու դժվարին են եղել Ինճիկյանի անելիքները իր նախընտրած հեղինակների գրական 

ժառանգության ուսումնասիրության ու վերլուծության ընթացքում նոր խոսք ասել կարո–

ղանալու համար: Դրա համար նախ‚ պահանջվում էր կողմնորոշվել գրական վերոհիշյալ 

երեք ուղղությունների հորձանուտում‚ պարզել դրանց ազդեցության ոլորտները 19-րդ 

դարի մտավոր արտադրանքի վրա‚ պարզել այդ ուղղություններից յուրաքանչյուրի՝ իրար 

հետ ունեցած աղերսակցությունները‚ ընդհանրություններն ու տարբերությունները: 

Այնուհետև‚ գրականագետից պահանջվում էր քննել գրական այդ երեք ուղղությունները 

կոնկրետ հայ նոր գրականության պարագայում‚ ի մոտո բացահայտել դրանցից յուրա–

քանչյուրի ազդեցությունը հայկական հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտների վրա‚ 

ցույց տալ և հանգամանորեն մեկնաբանել այն բոլոր դրականն ու բացասականը‚ որոնք 

առկա են 19-րդ դարի գրականության համընդհանուր պրոցեսի ընթացքում‚ որպես այդ 

ազդեցություների արգասիք: Եվ վերջապես‚ Ինճիկյանից պահանջվում էր յուրաքանչյուր 

գրողի ստեղծագործությունը վերլուծելիս‚ նրա գրական արտադրանքը անպայման դիտել 

տվյալ գրական ուղղության ֆոնի վրա և տվյալ գրական ուղղության տեսանկյունից‚ ցույց 

տալ այն ընդհանրություններն ու տարբերությունները‚ որ ունեին‚ ասենք‚ ռոմանտիկ 

Պատկանյանն ու ռոմանտիկ Պեշիկթաշլյանը‚ կամ կլասիցիստ Ալամդարյանն ու սկզբնա–

կան շրջանում կլասիցիստ Ալիշանը‚ բացահայտել այդ ամենի նշանակությունը ինչպես 

տվյալ հեղինակների ստեղծագործական կյանքում‚ այնպես էլ նոր գրականության անդաս–

տանում‚ և այդ բոլորի հիման վրա ցույց տալ այն նշանակությունն ու արժեքը‚ որ մեզ 

համար այսօր ունեն այդ հեղինակները: Հարցադրումներ են սրանք‚ որոնցից յուրաքանչ–



յուրն  արդեն իսկ գաղափար է տալիս այն դժվարությունների մասին‚ որ ծառացած էին 

գրականագետի ճանապարհին‚ դժվարություններ‚ որոնցից թեկուզ ամենաաննշանի 

անտեսման ուղղակի հետևանքը կարող էր լինել ժողովածուի ձախողումը: 

Եվ ուրախությամբ պետք է արձանագրել‚ որ Ինճիկյանը նախանձելի հմտությամբ 

կարողացել է գործը գլուխ բերել: 

Ավելացնենք նաև‚ որ հեղինակը մեծագույն հետևողականությամբ պրպտել է հան–

րապետության (և ոչ միայն) բոլոր արխիվները‚ գրական թանգարանները և նմանատիպ այլ 

հաստատություններ‚ իր թեմային առնչվող նորանոր ու անհայտ փաստաթղթեր հայտնա–

բերելու համար: «Մտերիմներ և մտորումներ» ժողովածվում տեղ գտած հեղինակներից չկա 

և ոչ մեկը‚ որի կապակցությամբ գրականագետը  որևէ նորույթ չունենա ասելու‚ չճշտի որևէ 

սխալ կամ չլրացնի նորանոր կարևոր մանրամասներ արդեն հանրահայտ իրողությանը և 

այլն: Այս տեսակետից գրքում զետեղված ուսումնասիրությունները զարմանալի կերպով 

հաստատուն են և կարող են դիմանալ ամենամանրակրկիտ քննության անգամ: Ընդգծելու 

արժանի մի հանգամանք է սա‚ որը ևս դրական կողմից է ներկայացնում ինչպես վերո–

հիշյալ ժողովածուն‚ այնպես էլ հեղինակին: 

«Մտերիմներ և մտորումներ» ժողովածուն‚ այսպիսով‚ հաջողությամբ բռնում է պա–

հանջվող քննությունը: Մնում է միայն ցանկանալ‚ որ Արամ Ինճիկյանի համար շատ լինեն 

մեր գրականության այն հեղինակները‚ որոնք մտերիմներ կդառնան նրա համար‚ իսկ դրա 

բնականոն հետևանքը կլինի նորանոր մտորումների հրապարակ գալը‚ մտորումներ‚ 

որոնց կարիքն այնպես զգում է ժամանակակից գրականագիտությունը: 

 

Սովետական գրականություն 
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