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ՀՐԱԲՈՐԲՈՔ ԵՎ ԱՆՀԱՆԳԻՍՏ 

(Ն. Զարյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ) 

Առաջին տպավորությունը՝ անհանգիստ ու անդադրում‚եռանդաշատ ու հախուռն 

մարդ: Խոսում էր կրքով‚ բարձրաձայն ու տիրաբար և իր խոսքը հյուսում էր այնպես‚ որ 

իրեն հաճույքով լսում էին: Բազմաթիվ հետաքրքրաշարժ միջադեպեր գիտեր հայ և հա–

մաշխարհային գրողների ու գրական-մշակութային գործիչների մասին‚ որոնք պատմում 

էր առաջին իսկ առիթով և իրեն բնորոշ աշխուժությամբ: Ամենակարճ խոսակցության 

ժամանակ իսկ‚ ասես կինոժապավենի նման‚ իրար էին հաջորդում մեծ ու փոքր հու–

շապատումներ Հրաչյա Աճառյանի աշխատանքային ինքնատիպությունների‚ Մարտիրոս 

Սարյանի կորած ու գտնված մի կտավի‚ ռազմաճակատում իր և Սարմենի հետ պատահած 

զավեշտական մի միջադեպի‚ հայոց լեզվի «ռեֆորմի» հարցում Հովիկ Մելիքյանի կատա–

րած դերի և շատ ուրիշ դեպքերի մասին: Այդ էր‚ անշուշտ‚ պատճառներից մեկը‚ որ Նաիրի 

Զարյանը համարվում է հետաքրքիր զրուցակից: Սկզբունքային էր ու ինքնուրույն‚ այս 

հասկացության ամենաբարձր իմաստով: Իր կարծիքը «համաձայնեցնել» որևէ գրական հե–

ղինակության կարծիքի հետ‚ կամ դիվանագիտություն անելով‚ կրկնել մի տեսակետ‚ որին 

համաձայն չէ. այդպիսի բաներ չկային Նաիրի Զարյանի համար: Իր կարծիքների մեջ շի–

տակ էր‚ անվերապահ և վերին աստիճանի համարձակ: Սա հիացնում էր մեզ՝ երիտա–

սարդներիս: Հիսունական թվականներին‚ երբ ամբողջ գեղարվեստական գրականությունն 

ու մանավանդ չափածո խոսքը վերածվել էր սոսկ ներբողի‚ երբ փառաբանության խոսքեր 

էին շռայլվում «Բոլոր ժամանակների մեծ մտածողի» հասցեին‚ Նաիրի Զարյանը Գրողների 

տանն ունեցած իր ելույթներից մեկի ժամանակ հայտարարեց. 

-Ընկերներ‚ գեղարվեստական ստեղծագործության թեման անհատը լինել չի կարող‚ 

ինչքան էլ նա արտակարգ ու օժտված լինի: Գեղարվեստական ստեղծագործության թեման 

ժողովուրդն է: 

Հանդգնության հասնող համարձակություն էր սա‚ որի հետևանքները կարող էին 

շատ թանկ լինել նրա համար: 

Մոտավորապես նույն ժամանակներում էր‚ երբ Գիտությունների ակադեմիայի 

փոքր դահլիճում քննարկվում էր «Հայ գրականության պատմության» դասընթացի պրոս–

պեկտը: Զեկուցողը‚ որը նաև  պետական-կառավարական տեսակետի արտահայտիչն էր 



հանդիսանում‚ զարգացնում էր այն միտքը‚ որ հայ գրականության միակ և հիմնական 

ուղղությունը ռեալիզմն է‚ ռոմանտիզմը պետք է ընդունվի մեծ վերապահությամբ ու 

քննադատաբար‚ իսկ հայկական կլասիցիզմը որակվում էր որպես «կղերա-

պահպանողական»‚ «տերտերական»‚ «բուրժուա-նացիոնալիստական» ուղղություն և 

հերքվում առանց մնացորդի:  

Ամբիոն բարձրացավ Նաիրի Զարյանը: 

-Պատկերացնել‚ որ հայ գրականության մեջ եղել է ընդամենը մեկ գրական 

ուղղություն‚ այսինքն՝ ռեալիզմը‚ – միանգամից սկսեց նա‚ – նշանակում է ոչ միայն ոչինչ 

չհասկանալ գրականությունից‚ այլև հիմնավորապես աղճատել այն: Եվ եթե այդպիսի 

կարծիքներ կան նաև այնտեղ‚ – նա բազմանշանակալից ցուցամատը վերև տնկեց‚ – ապա 

պետք է ասեմ‚ որ խորապես սխալվում են նրանք էլ: 

Արձագանքը եղավ դահլիճում նստածների վախեցած շշնջյունը... 

Դժվարանում եմ ասել‚ թե երբվանից եմ ճանաչել Նաիրի Զարյանին: Նա այն մեծու–

թյուններից էր‚ որոնք թվում է‚ թե միշտ եղել են ու միշտ էլ պիտի լինեն: Բանաստեղծը 

պաշտամունք դարձավ մանավանդ Հայրենական մեծ պատերազմի շրջանում‚ երբ պարբե–

րականներում իրար հետևից հրապարակ եկան «Նա պիտի կախվի»‚ «Լսեք‚ դարեր»‚ «Մենք 

չենք տա Մոսկվան»‚ «Լուսանկարը»‚ «Կործանեցե՛ք Բեռլինը» և այլ բանաստեղծություններ: 

Հայ գրականության դասական արժեքների մակարդակին բարձրացած և իրենց ու հեղի–

նակի համար գրական հարատև անմահություն ապահոված գործեր էին դրանք‚ որոնց հա–

վասարարժեք գործեր‚ գոնե իմ կարծիքով‚ նա այլևս երբեք չկարողացավ ստեղծել: Շուրջ 

քսան տարի անց‚ երբ միասին հանգստանում էինք Սևանում‚ զբոսանքներից մեկի ժամա–

նակ անգիր ասացի այդ գործերից մի քանիսը: Զարյանն առանց ոգևորության լսեց ինձ‚ 

ճշտեց որոշ բառեր ու արտահայտություններ‚ որոնք ժամանակի ընթացքում մոռացել կամ 

շփոթել էի և նույն հանգիստ տոնով ավելացրեց. «Այն ժամանակ երիտասարդներից շա–

տերն այդ բանաստեղծություններն անգիր գիտեին»: Եվ նրա խոսքերի մեջ չափազանցու–

թյուն չկար: Քառասունական թվականներին խելահաս դարձած սերնդի գերակշիռ մասը 

անգիր գիտեր այդ գործերը‚ քանի որ մեր մտքի գեղարվեստական սնունդը հիմնականում 

դրանք էին հանդիսանում: 

Իսկ «Արա գեղեցիկը»... 



Երբ է հրատարակվել այդ գործը՝ հիմա էլ չգիտեմ և‚ ճիշտն ասած‚ շատ էլ չեմ ուզում 

իմանալ: Ինձ համար «Արա գեղեցիկը» գոյություն ունի հիսունական թվականներից‚ երբ 

Աբովյան փողոցի վրա գտնվող գրախանութում հանդիպեցի Նաիրի Զարյանին և‚ օգտվելով 

ծայր առած բարեպատեհ խոսակցությունից ու նրա բարձր տրամադրությունից‚ խնդրեցի 

ինձ նվիրել գրախանութի ցուցափեղկում գտնվող «Նաիրի Զարյան. «Արա գեղեցիկ» վեր–

տառությունն ունեցող գիրքը: Չմերժեց և հիսունական թվականներից սկսած‚ «Արա գեղե–

ցիկը» դարձավ իմ «սեփականությունը»:  

Իսկ հիսունական թվականները վատ ժամանակներ էին հայ գրականության համար: 

Իր իրավունքների մեջ էր մտել  բութ կացնի նման աջ ու ձախ հարվածող «Անցյալի իդեա–

լականացում» հորջորջվող անիմաստ ու սնամեջ մի «գրապայքար»‚ որի «գիտական» հիմ–

նավորումն ու «սոցիալ-պատմական» պատճառաբանվածությունը համառոտակի այն էր‚ 

որ գրողը միտումնավոր է անդրադառնում պատմական անցյալին‚ որպեսզի չտեսնի ժա–

մանակակից իրականությունը և այն չդարձնի թեմա իր գեղարվեստական ստեղծագործու–

թյունների համար: Համարվում էր‚ որ նման գրողները թշնամաբար են տրամադրված ժա–

մանակակից կյանքի նկատմամբ: Ինքնըստինքյան հասկանալի է‚ որ «Անցյալի իդեալակա–

նացումը» հարվածեց թե՛ Նաիրի Զարյանին‚ և թե՛ նրա «Արա գեղեցիկին»: Պարբերական–

ներում մեկից ավելի հոդվածներ հրապարակվեցին‚ որտեղ խստորեն պիտակավորվեցին 

հեղինակն էլ‚ նրա գործն էլ‚ գեղարվեստական ստեղծագործության նրա մեթոդն էլ‚ և մա–

նավանդ՝ նախընտրած թեման: Ինչ եղավ այդ ամենի բնականոն հետևանքը՝ այսօր հայտնի 

է բոլորին և մանրամասնելու կարիք չկա: Նշենք միայն‚ որ «Անցյալի իդեալականացումը» 

այսօր սոսկ հեգնական քմծիծաղ և տխուր հիշողություններ է արթնացնում‚ իսկ երկրորդը՝ 

«Արա գեղեցիկը»‚ վերջնականապես ապահովել է իր տեղը հայ գրականության ոսկե ֆոն–

դում: Եվ այս տրամաբանությամբ տարիներ հետո ես խոսակցություն բացեցի «Արա 

գեղեցիկի» մասին: 

ՈՒրախացավ‚ ոգևորվեց Նաիրի Զարյանը‚ մի տեսակ ներքին հաճույք ապրեց: Հե–

տաքրքրական մանրամասնություններ պատմեց՝ կապված այդ գործի ստեղծման հետ: 

... Հայ ժողովրդի պատմական անցյալը և մանավանդ այդ անցյալի հերոսական 

դրվագները միշտ էլ հետաքրքրել են նրան‚ որովհետև դրանք գրելու հրաշալի նյութ են 

տալիս: Արա գեղեցիկի և Շամիրամի թեման վաղուց եղել է իր մտքում‚ և ի վերջո‚ այն 

«նյութական կերպարանք է առել»: Գրած-ավարտած հատվածները կարդում էր Ռուբեն 



Զարյանի մոտ (օգտագործեց «վազացնում էի Ռուբեն Զարյանին» արտահայտությունը) և 

հաշվի էր առնում վերջինիս դիտողություններն ու առաջարկությունները: Առհասարակ 

Ռուբեն Զարյանի դերը «Արա գեղեցիկի» ստեղծման հարցում օգտաշատ էր համարում: 

Ինքը՝ Նաիրի Զարյանը‚ շատ էր հավանում «Արա գեղեցիկը» և ամեն հնարավոր 

առիթով սիրով արտասանում էր մանավանդ «Նուարդի մենախոսությունը»: Ինքն էլ պա–

հանջել է‚ որ հատկապես այդ հատվածը ներգրավվի 1946 թ. հրատարակված «Ընտիր էջեր 

հայ գրականության» խորագիրը կրող անթոլոգիայում: 

«Արա գեղեցիկից» հետո մեկ այլ գործ էլ է մտադրված եղել գրել‚ «մի քիչ բան էլ» արել 

էր‚ ստեղծագործությանը նույնիսկ պայմանական վերնագիր էր տվել՝ «Նինոս արքա»‚ բայց 

հետո թողել էր ամեն ինչ‚ որովհետև «Ժամանակները վատն էին»: 

Ի՞նչ է ներկայացնում իրենից այդ «Նինոս արքան»‚ ո՞ր չափով է այն իրականացված 

եղել‚ որտեղ կարելի կլինի գտնել դրա հետքերը‚ – նմանատիպ հարցերը առայժմ պատաս–

խան չունեն‚ իսկ կարիք կա՞ ասելու‚ թե այդ հարցերին թեկուզ փոքր չափով պատասխա–

նելը որքան կարևոր է թեկուզ սովետահայ ամբողջ գեղարվեստական գրականության տե–

սանկյունից ելնելով... 

Եվ ականավոր գրողը‚ հայ գրականության դասականը‚ հանրապետական ու միու–

թենական մի շարք մրցանակների դափնեկիրը բնավորության այնպիսի մանկական գծեր 

ուներ‚ որ անկարելի է պատմել առանց ծիծաղելու: Հանգստանալու սիրած ձևը՝ Սևանա լճի 

մակերեսի վրայով սահեցնելով‚ քար նետելն էր: Մեծ «հմտության» էր հասել այդ ասպարե–

զում‚ հաճույքով «մրցության» էր հրավիրում ցանկացողներին և բուռն ուրախություն էր 

ապրում‚ երբ հաղթանակի էր հասնում: 

Անգիր գիտեր հայ դասական պոեզիայի մեծ մասը և շատ էր սիրում մրցել մյուսների 

հետ: Արտասանում էր մի որևէ հատված և «հակառակորդը» պետք է գուշակեր հեղինակին: 

Պետք էր տեսնել Նաիրի Զարյանի բերկրանքը‚ երբ դիմացինը չէր կարողանում ճիշտ 

կողմնորոշվել: 

1969 թ. սկզբներին էր‚ երբ իմացա‚ որ Նաիրի Զարյանը հիվանդ է: Հետո հայտնի 

դարձավ‚ որ նրան տեղափոխել են հիվանդանոց: Մի օր էլ «Գրական թերթի» հերթական 

համարում տեսա «Սաղմոս» տարօրինակ վերնագրով մի բանաստեղծություն‚ որի հեղի–



նակը Նաիրի Զարյանն էր: Կարդացի և ցավող սրտով հասկացա‚ որ հեղինակը սաղմոսեր–

գում էր իր մահը... 

Ավանգարդ 

1981‚ № 13‚ հունվարի 30 

 

 


