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Սովետահայ գեղարվեստական գրականության ու գրականագիտության ոչ անհայտ 

դեմքերից մեկը՝ Խաժակ Գյուլնազարյանը այն մտավորականներից է‚ որոնց բնութագրելիս 

ասում են‚ որ նրանք գրում են երկու գրչով‚ այսինքն՝ հավասար հաջողությամբ կարո–

ղանում են հանդես գալ թե՛ որպես գրականագետ-գիտնական‚ և թե՛ որպես գեղարվես–

տագիր-գրող: Այս հանգամանքը հենց սկզբից անհրաժեշտ է նշել‚ որովհետև դա ուրույն 

երանգ ու ներքին բովանդակություն է մտցնում Գյուլնազարյան-ստեղծագործողի գրական 

ժառանգության բնութագրման և‚ հետևաբար‚ այդ ժառանգության արժեքավորման մեջ: Եվ 

եթե չհաշվենք սկզբնական շրջանի մեկ-երկու գրքույկները՝ «Չար բազեի մահը» (Երե–

վան‚1938 թ.) և «Ծույլի վերջը» (Երևան‚ 1940 թ.) մանկական փոքրիկ պոեմները‚ որոնցից 

առաջինն‚ ի դեպ‚ հետագայում վերածվեց մանկական օպերայի‚ ապա կարելի է ասել‚ որ իր 

գործունեության սկզբից իսկ Գյուլնազարյանը սկսել է ստեղծագործել հայ գրականության՝ 

վերոհիշյալ երկու բնագավառներում և տալ մեկը մյուսից արժեքավոր գործեր: 

Իր մասին Գյուլնազարյանն էլ կարող է կրկնել Գորկու հայտնի խոսքերը. «Իմ կեն–

սագրությունը դառն էր‚ սովորական‚ բայց և սովորեցնող»:  

Ամեն ինչ կարծես լավ էր ընթանում: Երևանի պետական համալսարանի բանասի–

րական ֆակուլտետն ավարտելուց հետո նրան պահեցին ասպիրանտուրայում‚ «Հայ հին 

գրականություն» մասնագիտության գծով: Սակայն աշխարհ եկավ 1941 սարսափելի թվա–

կանը և միլիոնավորների հետ հայրենիքը պաշտպանելու մեկնեց նաև Գյուլնազարյանը: 

1942 թվականի սկզբներից նա արդեն Կերչում գործող Խորհրդային բանակում է‚ որպես 

հրետանային դասակի հրամանատար: Սակայն թշնամին բազմաքանակ էր‚ ուժեղ‚ զինված 

նորագույն տեխնիկայով: Եվ Գյուլնազարյանին դառը ճակատագիր վիճակվեց. նույն թվա–

կանի մայիսին‚ սպառելով հրանոթի վերջին արկերն ու ատրճանակի փամփուշտները‚ նա 

գերի ընկավ... 

Գերի‚ այսինքն մշտական ստորացումներ‚ վիրավորանքներ‚ հնձող հիվանդու–

թյուններ‚ մի կտոր հացի մշտական կարոտ: Բայց գերի‚ նշանակում է նաև մարդկային 

բնավորությունների խստաշունչ քննություն‚ ընկերոջ հանդեպ հոգատարություն՝ անգամ 

սեփական կյանքը վտանգելու գնով‚ իրար պահպանել կարողանալու‚ իրար համար ամեն 

նեղություն ու զրկանք հանձն առնելու և նմանատիպ այլ հասկացությունների դաժան 



ստուգում: Շատերը եղան‚ որ չդիմանալով անմարդկային տանջանքներին‚ մահացան՝ 

ազատության կարոտը սրտում: Եղան այնպիսիններն էլ‚ որոնց մոտ մի կտոր հացի կա–

րոտն ավելի ուժեղ եղավ հայրենիքի կարոտից‚ և նրանք դավաճանեցին: Եվ‚ ի պատիվ 

Գյուլնազարյանի‚ պետք է նշել‚ որ նա արժանապատվությամբ դիմացավ անմարդկային 

տանջանքներին և 1944 թվականին ազատվեց գերությունից‚ առանց բիծ ունենալու սեփա–

կան հոգում և խղճի վրա: 

Շուրջ մեկ տարի անց‚ 1945 թ. Հայրենական Մեծ պատերազմի հաղթական ավար–

տից հետո վերադառնալով հայրենիք‚ Խաժակ Գյուլնազարյանն աշախատանքի է անցնում 

Երևանի Մանուկ Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտում որպես գիտաշխատող‚ 

իսկ 1950 թ. «Հայրենական պատերազմի արտացոլումը սովետահայ արձակում» ուսումնա–

սիրության համար նրան շնորհվում է բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտա–

կան աստիճան: Եվ այդ ժամանակվանից սկսած‚ իրար հետևից սկսում են երևան գալ մեր 

հեղինակի գրականագիտական ու գեղարվեստական ստեղծագործությունները‚ որին զու–

գահեռ շուտով ծայր են առնում նրա գործերի ռուսերեն և շատ այլ լեզուներով կատարվող 

թարգմանությունները: Այս տեսակետից Գյուլնազարյանի համար բախտորոշ էր 1954 

թվականը‚ երբ Գիտությունների ակադեմիան հրատարակեց նրա «Գրականության հար–

ցերը նախահեղափոխական հայ բոլշևիկյան մամուլում» գիտական ուսումնասիրությունը‚ 

իսկ Հայաստանի պետական հրատարակչությունը լույս ընծայեց «Բոլորինն է» բնութա–

գրական խորագիրը կրող մանկական պատմվածքների ժողովածուն: Եթե սրանցից 

առաջինը գալիս էր վերստին հավաստելու Գյուլնազարյան-գրականագետի անառարկելի 

կարողությունները‚ ապա երկրորդը‚ հաստատուն կերպով վկայում էր‚ որ հեղինակը այս 

բնագավառում էլ կարողացել էր որոշակի հաջողությունների հասնել: Ահա թե ինչու 

«Բոլորինն է» գրքույկը դարձավ մանկական տարիքի բոլոր ընթերցողների լայն սեփա–

կանությունը‚ իսկ նրա մասին դրվատական ու ոգևորիչ գրախոսականով հանդես եկավ 

նշանավոր մանկագիր Հայրապետ Հայրապետյանը: Վերջինս‚ բարձր գնահատելով Գյուլ–

նազարյանի ժողովածուն‚ ընդգծեց հեղինակի բնատուր մանկագրի անառարկելի 

կարողություններն ու փոքրիկ ընթերցողներին հասկանալի՝ պատկերա-մտածողական 

մակարդակով մտքերը շարադրելու ունակությունը: 

Գեղարվեստական ստեղծագործությունները անհրաժեշտ ու ուշագրավ գործեր լի–

նելով հանդերձ‚ նախապատրաստական աստիճաններ հանդիսացան այն եռագրության 

համար‚ որը հրատարակվեց համապատասխանաբար 1956‚ 1957 և 1959 թթ. Երևանում‚ 



«Քաղաքի առավոտը»‚ «Կեսօր» և «Շարքերում» բնութագրիչ վերնագրերով: Այս երեք ստեղ–

ծագործությունները վերամշակելուց հետո‚ հեղինակը վերահրատարակեց դրանք որպես 

առանձին գիրք «Օրերի ճանապարհը» ընդհանուր խորագրի ներքո: Այն մեծ ընդունե–

լության արժանացավ ընթերցող և գիտական հասարակայնության կողմից և միանգամից 

հռչակեց Խաժակ Գյուլնազարյանին որպես սովետահայ գրականության լավագույն ման–

կա-պատանեկան գրողներից մեկին: 

Այնուհետև իրար հաջորդեցին մեծ ու փոքր գեղարվեստական ստեղծագործու–

թյուններ ու գիտական ուսումնասիրություններ‚ որոնք հեղինակի ստեղծագործական 

վերելքի վառ արտահայտություները հանդիսացան: Դրանցից «Ով ինչ գիտե» մանկական 

պատմվածքների ժողովածուն‚ «Լավ ճամփորդները» մանկա-պատանեկան վիպակը‚ «Ոս–

կի որոնողները» պատմվածքների ժողովածուն‚ «Մեռած աշխարհի ակամա բնակիչները» 

գիտա-ֆանտաստիկ պատանեկան վիպակը‚ զուգահեռ հրատարակված գիտական այնպի–

սի մեծարժեք ստեղծագործությունների հետ‚ ինչպիսիք են «Ակնարկներ հայ մանկական 

գրականության պատմության»‚ «Վախթանգ Անանյան» ուսումնասիրությունները‚ նորից է 

վկայում այն մասին‚ թե գրականագետի ու գեղարվեստագիր-գրողի ինչպիսի ներքին մեծ 

կարողություններ ունի նրանց հեղինակը: 

Այսպես շարունակվեց մինչև 1964 հուզիչ և նշանավոր  թվականը: Բոլորովին պա–

տահաբար գտնվեց նրա մի գրքի  ձեռագիրը‚ ավելի ճիշտ՝ չափածո և արձակ գեղարվես–

տական ստեղծագործություններ ժողովածուն՝ «Գիրք անակնկալը»‚ որը հեղինակը գրել էր 

1942-43 թթ. ֆաշիստական Ռումինիայի համակենտրոնացման ճամբարում եղած ժամա–

նակ և‚ ամենակարևորը‚ գրվել էր ընդդեմ ֆաշիզմի‚ ընդդեմ հալածանքների ու ճամբարի: 

Ահա «Գիրք անակնկալի» բանաստեղծություններից մեկը‚ որն ունի «Իմ մանիֆեստը» վեր–

նագիրը: Բանաստեղծությունը այնքան որոշակի է ու նպատակասլաց‚ որ որևէ մեկնաբան–

ման կարիք պարզապես չունի: 

Ես պիտի ապրեմ: Ես պիտի ապրեմ‚ 

Որպեսզի տեսնեմ այն օրը պայծառ‚ 

Երբ էլ չի՛ լինի ֆաշիզմի վարակը‚ 

Երբ էլ չի՛ լինի ոչ մի փշալար: 

 

Ո՜‚ այդ օրը ես կգրկեմ մարդկանց‚ 

Կլամ մանկան պես‚ խենթություն կանեմ‚ 

Գուցե կգոռամ‚ կխելագարվեմ‚ գուցե 

կմեռնեմ երջանկությունից‚ 

Եվ թող քրքրեն մարմինս վերքոտ‚ 

Թող որ խոշտանգեն շներն այս մոլի‚ 

Նրանք չգիտեն‚ որ հոգիս է ողջ‚ 

Եվ ողջ հոգին էլ՝ դուռն է տունդարձի: 

 

Կգա՛ այդ օրը. սուրբ ազատության 

օրը կբերեն ընկերներն իմ քաջ‚ 

Եվ մենք դեռ կելնենք ահեղ գուպարի‚ 

Եվ դեռ կփռենք մարդկանց այս կանաչ: 



Սոսկ դրա՛ համար ես պիտի ապրեմ: 

 

Իսկ դրա համար ես պետք է ապրեմ‚ 

Քանզի ապրելը՝ կռվել է այստեղ‚ 

Լսե՛ք դարչնագույն շներ ու մարդիկ‚ 

Ինչ էլ անեք ինձ‚ ես պիտի ապրեմ: 

 

«Գիրք անակնկալը» իրադարձություն դարձավ ինչպես հեղինակի‚ այնպես էլ մեր 

ժողովրդի կյանքում: Նրա մասին հոդվածով հանդես եկավ «Պրավդա» պարբերականը‚ հե–

ղինակին անվանելով «Հայկական Մուսա Ջալիլ»: Հոդվածը արտատպվեց միության և ար–

տասահմանյան բազմաթիվ թերթերում ու ամսագրերում: Գյուլնազարյանը մի քանի տարի 

շարունակ բազմաթիվ նամակներ էր ստանում‚ որոնց հեղինակները՝ ամենատարբեր 

զբաղմունքի ու մասնագիտության տեր մարդիկ‚ հայտնում էին իրենց անսքող հիացմունքը‚ 

շնորհավորում էին ձեռագրի գտնվելու կապակցությամբ‚ խնդրում էին իրենց ուղարկել 

գրքի լուսանկարը‚ հեղինակի կենսագրությունը կամ հեղինակի գրավոր խոսքը՝ իրենց մոտ 

տարածելու համար:  

«Հարգելի ընկեր Գյուլնազարյան‚ – գրում էր‚ օրինակ‚ Կենտրոնական Ռուսաստա–

նում ապրող թղթակիցներից մեկը‚ – ես ջանասիրաբար հավաքում եմ այն բոլոր գրքերը 

կամ գրքերի լուսանկարները‚ որոնք տարօրինակ գրական ճակատագրեր են ունեցել: 

Խնդրում եմ ուղարկեք «Գիրք անակնկալի» լուսանկարը: Վստահ եղեք‚ որ այն իր պատ–

վավոր ու կայուն տեղը կգրավի իմ գրապահարանի՝ հատկապես այդ նպատակի համար 

առանձնացված գրադարակի վրա‚ Ն.Օստրովսկու «Ինչպես է կոփվում պողրատը»‚ Սերա–

ֆիմովիչի «Երկաթե հեղեղ» և այդ բնույթի մյուս գրքերի կողքին: 

Նամակները շատ էին‚ դրվատական գրախոսականները‚ գովասանքներն ու հիաց–

մունքը է՛լ ավելի շատ‚ սական Խաժակ Գյուլնազարյանը դարձյալ մնաց նույն պարզ‚ հա–

մեստ մարդը‚ պատրաստակամ ու ուշադիր ընկերը‚ համառ ու անխոնջ աշխատողը: 1965 

թ. հրատարակված նրա «Հակոբ Հակոբյանի կյանքի ու գործունեության տարեգրություն» 

աշխատությունը‚ որտեղ փաստերի ու թվերի լեզվով շարադրված է հայ պրոլետարական 

գրականության հիմնադրի անցած ուղին‚ նրա կյանքի փաստագրությունը (աշխատու–

թյունը իրականացվել է գրականագետ Սարիբեկ Մանուկյանի հետ) և մեկ տարի անց՝ 1966 

թ. հրատարակված «Ինչ որ տեղ վերջանում է հորիզոնը» վեպը‚ դարձյալ եկան հավաս–

տելու‚ որ Գյուլնազարյանը չթուլացող հաջողությամբ շարունակում է գրել երկու գրչով: 

Վեպը մեծ ընդունելության արժանացավ բազմաթիվ ընթերցողների կողմից և հանդիսա–

ցավ սովետահայ գրականության՝ Հայրենական Մեծ պատերազմի թեմատիկան արտա–



պատկերող հաջողված գործերից մեկը: Գեղարվեստական մեծ կտավով պատկերելով 

գերությունն ու դրա պետ կապված բոլոր անմարդկային տանջանքները‚ ստորացումները‚ 

հոգեկան ու բարոյական լլկումները‚ հեղինակը համոզիչ ցույց է տալիս‚ որ անգամ այդ 

պայմաններում անողոք պայքարը շարունակվում էր. փոխվել էին միայն պայքարի մե–

թոդները ու պայքար մղելու ձևերը: Ամեն րոպե մահն աչքի առաջ առած‚ ենթարկվելով 

տեղնուտեղը գնդակահարվելու վտանգին‚ գերիները շարունակում էին չթուլացող հետևո–

ղականությամբ անել ամեն ինչ‚ թշնամուն վնաս հասցնելու‚ նրա պլանները ձախողելու‚ 

հետևաբար և՝ նրա թիկունքը քայքայելու համար: Գեղարվեստական անուրանալի մակար–

դակով գրված լինելու‚ ինչպես նաև իր զգաստ ռեալիզմի համար‚ «Ինչ որ տեղ վերջանում է 

հորիզոնը» վեպը թարգմանվելով ռուսերեն‚ հրատարակվել է Մոսկվայում մասսայական 

տպաքանակով‚ իսկ գրքից զանազան հատվածներ մեկից ավելի անգամներ հրատարակվել 

են հանրապետության մի շարք պարբերականներում: 

1971 թվականին Երևանում հրատարակվում է Խաժակ Գյուլնազարյանի երկար 

տարիների աշխատանքի արդյունքը՝ «Հայ քննադատական միտքը 1920-ական թվական–

ներին» ծավալուն աշխատությունը‚ որտեղ հեղինակը քննության առարկա էր դարձրել 

նորաստեղծ Խորհրդային իշխանության պայմաններում ձևավորվող ու իր լինելիությունը 

հավաստող հայ քննադատությունը: Գյուլնազարյանը մասնագիտորեն բացահայտել էր նո–

րահաստատ քննադատության ակունքները‚ զարգացման ներքին բնականոն օրինաչափու–

թյունները‚ դրա կազմակերպիչ դերը սովետահայ՝ նույնպես նորաստեղծ գեղարվեստական 

գրականության ձևավորման ու կայացման գործում: Ոչ պակաս հմտությամբ ցույց էին 

տրված 20-ական թվականների գրական քննադատության մեջ տեղ գտած այն շեղումները‚ 

որոնք այնուամենայնիվ‚ կարողացան իրենց բացասական դերը կատարել ժամանակի 

գրական-հասարակական կյանքում‚ և որոնց ի վերջո վիճակվեց «իրենց իսկ կործանումն 

ազդարարող տխուր հիշողություն դառնալ»: 

«Հայ քննադատական միտքը 1920-ական թվականներին» աշխատության համար 

Խաժակ Գյուլնազարյանին շնորհվեց բանասիրական գիտությունների դոկտորի բարձր ու 

պատվավոր կոչում: 

1972 թվականը Գյուլնազարյանի համար նշանավոր եղավ նաև մեկ այլ առումով: 

Մանկա-պատանեկան գրականության բնագավառում ցուցաբերած ակնառու ծառայու–

թյունների և ծավալած եռանդուն գործունեության համար‚ նրան շնորհվում է Հայկական 

հանրապետության պետական մրցանակի դափնեկրի կոչում: 



Պատիվները մեծ էին‚ պարտավորությունները՝ ավելի մեծ: Աշխատանքները‚ ինչպես 

գեղարվեստական գրականության բնագավառում‚ այնպես էլ հայագիտության ասպարե–

զում‚ արժանացան իրենց բարձր ճանաչմանն ու գնահատմանը‚ և դրանից ոգևորված‚ բա–

նասիրական գիտությունների դոկտոր‚ Հայկական հանրապետության պետական մրցա–

նակի դափնեկիր Խաժակ Գյուլնազարյանը նոր եռանդով գործի անցավ: Իրար հաջորդեցին 

նորանոր աշխատություններ ու գեղարվեստական ստեղծագործություններ‚ որոնք ընդ–

միշտ դարձել են ընթերցողների սեղանի զարդը: Մենք գիտակցաբար չենք խոսում այդ 

ստեղծագործությունների՝ հայերենից կատարված թարգմանությունների մասին‚ որովհե–

տև Գյուլնազարյանը թարգմանվել է ինչպես Խորհրդային Միության‚ այնպես էլ արտա–

սահմանյան այնքան շատ լեզուներով (ռուսերեն‚ ուկրաիներեն‚ լիտվերեն‚ մոլդավերեն‚ 

անգլերեն‚ թուրքերեն‚ ղազախերեն և այլն)‚ որ առանց համապատասխան պատրաստու–

թյան այդ մասին խոսելը շատ դժվար կլինի: 

Ի թիվս բազմաթիվ գեղարվեստական ստեղծագործությունների‚ Գյուլնազարյանի 

«ակտիվում» կա‚ սակայն‚ մի եռագրություն‚ որն առանձնահատուկ բնույթ ունի ինչպես 

ժանրային‚ այնպես էլ ստեղծագործական առումներով: Խոսքը «Օրերի ճանապարհը» խո–

րագիրը կրող գրքի մասին է‚ որն‚ ինչպես ասացինք‚ բաղկացած է «Քաղաքի առավոտը»‚ 

«Կեսօր» և «Շարքերում» երեք առանձին ստեղծագործություններից: Թեման հեղինակի ան–

ուրախ մանկությունն է‚ որի ֆոնի վրա տրված է իր ծննդավայրի և նրա բնակիչների հասա–

րակական կյանքի բնութագիրն ու վերարտադրությունը: 

Ներկայացված է փոքրիկ գավառական քաղաք իր կաստայական սովորություննե–

րով‚ անողոք շահագործմամբ‚ ահավոր հետամնացությամբ ու խավար‚ նահապետական 

նիստուկացով: Ժամանակը սահել է նրա վրայով և չի փոխել ոչինչ‚ կամ լավագույն դեպ–

քում‚ ավելի է շեշտել նրա հետամնացությունը: Եվ հասկանալի է‚ որ այսպիսի գաղջ միջա–

վայրում հեշտությամբ են հյուսում գիշատչի իրենց սարդոստայնները պարոն Ռափայելը‚ 

Ղալումյանը‚ Գնդևազյանը‚ որոնք բարեգործի դիմակով սքողված‚ քամում են առանց այն էլ 

ողորմելի գոյություն քարշ տվող աշխատավորների վերջին հյութերը: Ծանր գոյավիճակը 

լլկել է անհատներին‚ աղավաղել նրանց էությունը‚ և բնական‚ մտացի մարդիկ դարձել են 

Տեր Սարսաղ‚ Կլոր Շավո‚ Մրմուռ Գևո‚ Լողլող‚ Շեկո‚ Քամի... 

Այսպիսին է այն միջավայրը‚ ուր մեզ առաջնորդում է Խաժակ Գյուլնազարյանը և‚ ի 

պատիվ նրա‚ պետք է ասել‚ որ կարողանում է դիտել կյանքն իր բոլոր բարդությունների ու 

ոլորապտույտների մեջ‚ կարողանում է գտնել բնորոշը‚ տվյալ երկույթի համար հատկա–

նշականը: Ահա այն առաջին եզրակացությունը‚ որին անվերապահորեն հանգում է ըն–



թերցողը‚ երբ կարդում է «Օրերի ճանապարհը» եռագրությունը: Մի կարևոր առանձնա–

հատկություն‚ որն այնպես պահանջվում է իսկական գրողից: «Գրողը նախ և առաջ այն 

մարդն է‚ – գրում էր Բելինսկին‚ – որը մեզ շրջապատող կյանքում կարողանում է տեսնել 

այնպիսի «աննշան» երևույթներ‚ որոնք մենք չենք տեսնում‚ կամ‚ լավագույն դեպքում‚ 

որոնց մենք ուշադրություն չենք դարձնում: Այստեղից է սկսվում գրողի և ոչ գրողի իսկա–

կան տարբերություններից մեկը»: 

Սակայն երևույթներ նկատելը‚ հարցի կարևոր կողմը լինելով հանդերձ‚ հանդի–

սանում է նրա մի մասը միայն‚ ճիշտ է կարևոր ու էական‚ բայց այնուամենայնիվ մի մասը: 

Ի վերջո‚ կյանքում տեղ գտած այդ երևույթները դիտում են նաև պատմաբանը‚ տնտեսագե–

տը‚ հասարակական կյանքի տեսաբանը‚ բայց նրանցից և ոչ մեկը գեղարվեստական 

ստեղծագործության մեջ դա չի արտացոլում: Կյանքը դիտելուց բացի‚ իսկական գրողից 

պահանջվում է այդ ամենը գեղարվեստորեն վերարտադրել կարողանալու‚ փոքրի մեջ մե–

ծը տեսնելու‚ և մեծի մեջ փոքրը խտացնել կարողանալու կարողությունը: Կարողանո՞ւմ է 

Խաժակ Գյուլնազարյանը իրագործել այդ պահանջը: «Օրերի ճանապարհը» եռագրությունը 

կարդացողի մոտ այս հարցի պատասխանը բացասական լինել չի կարող: Այս երկու հնա–

րավորությունների համամասնությունն է պատճառը‚ որ եռագրության կերպարների զգալի 

մասը ամբողջական են‚ հյութեղ‚ լիարյուն և ընթերցելիս այնպիսի տպավորություն ես 

ստանում‚ որ ասես նստած ես նրանց միջավայրում և զրուցում ես նրանց հետ: Կերպար–

ների ամբողջացմանը մեծապես նպաստում է հայկական ժողովրդական բառ ու բանով‚ 

ոճերով ու բնորոշ դարձվածքներով հարուստ լեզուն‚ որն ամենակարևոր գրավականներից 

մեկն է այնպիսի ստեղծագործության համար‚ որը հասցեագրված է հիմնականում պատա–

նեկան հասակի ընթերցողներին: Ոչ պակաս կոլորիտային են ստացվել հին Երևանը 

վերապատկերող հատվածները‚ որոնք ի դեպ‚ «Օրերի ճանապարհում» զգալի տեղ են գրա–

վում: «Գյուրջի քարվանսարան»‚ «Ղանթարը»‚ «Դավայաթաղը»‚ «Սարդարի բերդը» և քա–

ղաքի «զարդարանքը» կազմող այլ վայրերը‚ որոնք այսօր արդեն հիշողություն են դարձել 

նույնիսկ ավագ սերնդի ներկայացուցիչների համար: Էլ չենք խոսում եռագրության հիմնա–

կան ընթերցողների՝ պատանեկան տարիքի երեխաների մասին‚ որոնք այդ ամենը չեն տե–

սել և վերոհիշյալ վայրերի մասին գաղափար են կազմելու հենց գրախոսվող «Օրերի ճա–

նապարհը» եռագրության գրքերից: Սա մեկ այլ կողմից է ներկայացնում եռագրությունը‚ 

այս անգամ էլ շեշտելով նրա անփոխարինելի ճանաչողական արժեքը: 

Եվ ո՞վ գիտե‚ թե քանի դար տիրականորեն կանգուն կմնային «Գյուրջի քարվան–

սարան» ու «Ղանթարը»‚ «Մալի բազարն» ու «Դամրբուլաղը»‚ եթե պատմության ասպարեզ 



չիջնեին այն մարդիկ‚ որոնք հաստատակամորեն որոշել էին խորտակել հին աշխարհը և 

նրա ավերակների դրա կառուցել իրենց նոր‚ ազատ ու անկախ հայրենիքը: «Օրերի ճանա–

պարհ»-ում այդ նոր գաղափարաբանության ներկայացուցիչն է բանվոր Սուրենը: Եռա–

գրությունը ընթերցելիս‚ առաջին տպավորությունն այն է‚ որ նա հեռու է ողջ անցուդարձից‚ 

և նույնիսկ ընդհանուր ոչինչ չունի գրքում ծավալվող դեպքերի հետ: Սակայն դա միայն 

առաջին հայացքից: Այդ նա է‚ որ երեխաների միջոցով ու նրանց օգնությամբ կարողանում է 

բացահայտել պարոն Ռափայելի և նրա կողմնակիցների հակախորհրդային դավադրու–

թյունները‚ նա է‚ որ կարողանում է հայտնաբերել Բանկոոպը հրդեհողներին և ազատել է 

տալիս հանիրավի բանտարկված Պողոսին‚ դարձյալ նա է‚ որ ի հայտ է բերում Մրմուռ 

Գևոյի ղեկավարությամբ գործող հանցագործներին և այլն: Այսպիսի գործունեության մի–

ջոցով և դրա գեղարվեստական պատկերմամբ հեղինակն աստիճանաբար բացահայտում է 

Սուրենի բնավորության գծերը‚ և եռագրության վերջում ամբողջ հասակով հառնում է բան–

վոր կոմունիստ Սուրենի այնպիսի ամբողջացված ու հղկված մի կերպար‚ որի կերտումը 

անվարան կերպով կարելի է համարել Գյուլնազարյանի ստեղծագործական նվաճումներից 

մեկը: 

Իրադարձությունների այս միջավայրում էլ Գյուլնազարյանը հանդես է բերում մա–

նուկ հերոսների մի ամբողջ համախումբ‚ որոնցից առավել հաջողվածները՝ Հրաչ‚ Ճկո‚ Պո–

ղոս‚ Համո‚ իրենց ամբողջականությամբ հանդերձ‚ շատ ընդհանուր բաներ ունեն Մարկ 

Տվենի նշանավոր Թոմ Սոյերի և նրա ընկերների հետ: Աշխույժ ու կայտառ‚ չարաճճի ու 

սրամիտ‚ հեգնող ու ծաղրող երեխաների այս համախումբը իսկապես որ շատ գծեր ունի 

ժառանգած Մարկ Տվենից: Բայց եթե Տվենի փոքրիկ հերոսները մշտապես վայելում են 

իրենց շրջապատողների անընդմեջ ուշադրությունն ու հոգատարությունը‚ և‚ որ ավելի 

կարևոր է‚ նրանք գտնվում են հասարակական տեսակետից միասեռ ու միատարր միջա–

վայրում‚ ապա Գյուլնազարյանի մանուկ հերոսների համար դրությունն անհամեմատ 

ավելի բարդ է: Մի կողմից նրանց շրջապատում է Դհոլչի Ղազարի‚ Մարիամ բաջու‚ ուստա 

Մեսրոպի և մյուսների աշխարհը՝ պապենական ավանդույթներով‚ «հալալ մարդու» պար–

զունակ-գյուղացիական ըմբռնումներով‚ որոնք‚ բնականաբար‚ աճող սերնդի վրա թողնում 

են իրենց հետքը‚ մյուս կողմից առևտրական‚ վաշխառուական «թայֆայի» աշխարհն է՝ Սև 

Հարութի‚ պարոն Ռափայելի ու գեներալ Արարատովի նման փքված գավառացիների աշ–

խարհը‚ որոնք հավատացած են‚ որ իրենցով է սկսվել ու իրենցով է վերջանալու ամեն ինչ‚ 

որոնց միակ նպատակը պատանի սերնդից իրենց արժանավոր փոխանորդներ պատրաս-

տելն է: Եվ վերջապես երրորդը՝ պատմության ասպարեզ իջած նոր մարդկանց՝ ընկեր 



Սուրենի‚ ընկեր Պապյանի աշխարհն է‚ ովքեր անվերապահորեն պատերազմ են հայտա–

րարել մյուսներին‚ ովքեր կերտում են իրենց միանգամայն նոր ու ինքնուրույն աշխարհը և 

առանց մի վայրկյան տատանվելու‚ կամենում են աճող սերնդին տանել իրենց հետևից: Որ 

«եռանկյունու» բոլոր  ներկայացուցիչները տարբեր մոտեցում ունեն դեպի երեխաները և 

տարբեր սպասելիքներ ունեն նրանցից‚ վիճարկման ենթակա չէ: 

Հասարակական կյանքի այսպիսի բարդ‚ հակասական պայմաններում են‚ ահա‚ 

մեծանում ու ձևավորվում «Օրերի ճանապարհը» եռագրության մանուկ հերոսները և բնա–

կան է‚ որ նրանց ճակատագրերը հենց սկզբից սկսում է մտահոգել ու անհանգստություն 

պատճառել ընթերցողներին: Այդ հարցն առավել ևս անհանգստացնում է եռագրության 

սկզբում որովհետև Գյուլնազարյանը վերոհիշյալ երեք ուժերը խելամտորեն «տեղաբաշխել 

է» այնպես‚ որ սկզբում թվում է‚ թե նրանք նույնիսկ հավասարազոր են‚ որի հետևանքով 

պայքարը մղվում է հավասարը հավասարի հետ սկզբունքով: Սակայն դեպքերի հետագա 

զարգացումը աստիճանաբար ու հաստատակամորեն բացահայտում է այդ երեք ուժերի 

ներքին իրավիճակը‚ և այլևս կասկած չի մնում‚ որ երեխաների ապագան‚ ինչպես ի դեպ և 

ամբողջ երկրինը‚ ի վերջո տնօրինելու են ընկեր սուրենները: Փույթ չէ‚ որ նրանք երբեմն 

սխալներ են թույլ տալիս‚ որից ի դեպ հմտորեն օգտվում են թշնամիները‚ աշխատանքային 

փորձ չունենալու հետևանքով կիրառում են զանազան նորահնար «մեթոդներ» և ուսուցման 

ինքնահնար «եղանակներ»‚ որոնք թյուրիմացությունների ու տարակարծությունների առիթ 

են դառնում հենց իրենց համար‚ բայց երկբայություն չի կարող լինել‚ որ ապագան ան–

խուսափելիորեն պատկանում է նրանց և հեղինակն աստիճանաբար մեզ համոզում է 

դրանում: Այդպես էլ պիտի լինի‚ որովհետև հայ հասարակության այն խավը‚ որը եռա–

գրության մեջ ներկայացված է Դհոլչի Ղազարի ու Մարիամ բաջու կերպարներով‚ իր նա–

հապետականորեն ազնիվ ու դրական կողմերով հանդերձ չէր կարող լինել նոր կյանքը 

կառուցող և նոր սերնդին այդ ոգով կրթող‚ իր հետևից տանող առաջամարտիկը: Մյուս՝ 

Ռափայելի‚ Գազեթ Մարգարի և մյուսների խավը‚ պատմության երկաթե տրամաբանու–

թյան համաձայն‚ դատապարտված էր կործանման և «Օրերի ճանապարհը» եռագրության 

վերջում երբեմնի կարող ու ազդեցիկ սույն անձանց վիճակվում է փողոցում արևածաղիկ 

վաճառողի‚ խեղճ ու կրակ ժամագործի‚ կամ էլ պարզապես անգործ դատարկաշրջիկի 

անագորույն ապագան: Մնում են մյուսները՝ ընկեր Սուրենն ու իր համագործակիցները 

իրենց խիզախ ֆանտազիայով‚ ազատ մարդուն հատուկ հոգու վեհ խոյանքներով‚ Հա–

յաստան երկրի շինարարության‚ հոյակապ կառուցումների‚ հասարակական կյանքի 

հիմնիվեր վերափոխման իրենց ամենաընդարձակ ծրագրերով: «Օրերի ճանապարհում» 



հին հասարակարգի կործանմանը և նոր մարդու դաստիարակությանը նվիրված 

գլուխները («Դեռ դպրոց չեմ գնում»‚ «Այբբենարանը»‚ «Առաջին օրը դպրոցում»‚ «Գարնան 

հետ»‚ «Հանդես» և այլն) գրված են անհրաժեշտ հմտությամբ և կարդացվում են հաճույքով: 

Մնում է միայն ցանկանալ‚ որ փոքրիկ հերոսների համով-հոտով ստեղծված կերպարների 

կողքին քիչ ավելի խորը և ամբողջական լինեին փոքրիկ հերոսուհիները‚ որոնք գրա–

խոսվող եռագրության մեջ ընդհանուր առմամբ ստացվել են անգույն‚ իսկ նրանցից եր–

կուսը՝ Կարինեն ու Նունեն‚ պարզապես վատ ձայնափողի տպավորություն են թողնում: 

Գրական երախայրիք չէ Խաժակ Գյուլնազարյանի «Օրերի ճանապարհը» եռագրու–

թյունը‚ բայց վստահորեն կարելի է ասել‚ որ լավագույնն է վերջին շրջանի այն ամենի հա–

մեմատ‚ ինչ դուրս է եկել նրա գրչի տակից: Եվ թող շատ լինեն այդպիսի «Օրերի ճանա–

պարհները»‚ որոնց կարիքը միշտ էլ զգացել ու զգում են մեր պատանի ընթերցողները: 

 

Գրական թերթ‚ 1962‚ դեկտ. 14 

 

Գրքերի աշխարհ‚ 1968‚ № 12‚ դեկտեմբեր 

(«Շարունակվող հաղթարշավ») 

 

 

 

 

 

 

 

 


