
ՀԱՂՈՐԴԱՐԱՐ - Հանրապետության գրախանութներում արդեն վաճառքի է 

դուրս բերվել  հայագիտության ականավոր ներկայացուցիչներից մեկի՝ Ղևոնդ Ալիշանի 

գեղարվեստական ստեղծագործությունների ու հայագիտական 

ուսումնասիրությունների ժողովածուն «Երկեր» ընդհանուր խորագրով։ Այն 

հրատարակության է պատրաստել բանասիրական գիտությունների թեկնածու‚ 

հանրապետության պետական մրցանակի դափնեկիր Սուրեն Շտիկյանը։ Օգտվելով 

առիթից՝ ռադիո-հեռուստատեսության արտասահմանյան հաղորդումների 

խմբագրությունը որոշեց ստուդիա հրավիրել ընկեր Շտիկյանին և հարցազրույց ունենալ 

նրա հետ։ 

Ընկեր Շտիկյան‚ խնդրում ենք ռադիոլսողներին ներկայացնել Ալիշանի «Երկերի» 

ձեր կազմած հատորը։ 

ՇՏԻԿՅԱՆ – Իր գեղարվեստական և հայագիտական գործունեության դեռ 

ամենասկզբնական ժամանակներից‚ Ղևոնդ Ալիշանն ունեցել է աշխատանքային իր 

բավականին ինքնատիպ եղանակը։ Իր գործերը նա նախապես հրատարակում էր իրենց 

միաբանության պարբերականի՝ «Բազմավեպի» էջերում‚ նկատի էր առնում դրանց 

առթիվ հնչող կարծիքները և դրանից հետո միայն տվյալ գործը լույս էր ընծայում 

առանձին գրքով։ Բավական է ասենք միայն‚ որ նրա «Հուշիկք հայրենյաց հայոց» 

երկհատոր պատմա-գեղարվեստական արձակը‚ որը լույս է տեսել Վենետիկում 1869-

1870 թվականներին‚ հատվածաբար սկսեց հրատարակվել «Բազմավեպում» 1862 թ. 

հունվարից սկսած։ Եվ ութ տարի՝ ամիս առ ամիս գրեթե անընդմեջ հրատարակվելուց 

հետո միայն‚ Ալիշանն այն լույս ընծայեց առանձին գրքով։ Իսկ այսպիսի օրինակները 

շատ են։ 

Ալիշանի գրչին պատկանող մի շարք աշխատություններ էլ կան‚ որոնք 

հրատարակվել են «Բազմավեպի» էջերում‚ սակայն այդպես էլ մնացել են այնտեղ։ Ինչ-

ինչ պատճառներով դրանք ոչ ոք չի հավաքել ու հրատարակել‚ դա չի արել նաև ինքը՝ 

Ալիշանը‚ թեև նման մտադրություն  միշտ էլ ունեցել է։ «Բազմավեպում» սփռված այդ 

կարգի նյութերն են‚ ահա‚ որոնք հավաքվել ու զետեղվել են ներկա հատորում‚ որոնք‚ 



թեև‚ ամսագրի համար գրված լինելու հետևանքով որոշ թերթոնային ձև ունեն‚ 

այդուհանդերձ ոչնչով չեն զիջում Ալիշանի՝ առանձին գրքերով հրատարակված 

աշխատություններին։Այստեղ է օրինակ‚ «Ազգային երգերու և ուրիշ ավանդներու վրա» 

ուսումնասիրությունը‚ որը հրատարակվել է «Բազմավեպում» 1843 թվականին‚ «Ամսոց 

բնական նշանները» գեղարվեստական մանրապատումների շարքը‚ որը սկսել է 

հրատարակվել 1845 թ. սկզբներից‚ «Ամենահարկավոր ուսմունք» 

հրապարակախոսական հոդվածը‚ որը տպագրվել է 1846 թվականին‚ «Մովսես 

Խորենացի և իր հայոց պատմությունը» հոդվածը‚ որը տպագրվել է 1847 թվականին և 

այլն։ Ժողովածվում զետեղված ամենանոր ուսումնասիրությունը՝ «Երրյակ Ներսիսյանք» 

ծավալուն գործն է‚ որը տպագրվել է նույն «Բազմավեպի» 1900 թ. հավելվածային 

համարում։ Եվ ժամանակային այս տարածքում‚ այսինքն՝ 140-ից մինչև 80 տարի առաջ 

գրված Ալիշանի գործերն են ահա‚ որոնք‚ ինչպես ասացինք‚ ոչ մի անգամ 

վերահրատարակվելու բախտին չեն արժանացել և այսօր‚ առանձին հատորով 

ներկայացվում են ընթերցող և գիտական հասարակայնությանը։ 

ՀԱՂՈՐԴԱՐԱՐ – Բայց ընկեր Շտիկյան‚ հատորը սկսվում է Ղևոնդ Ալիշանի 

հանրածանոթ «Երգք Նահապետի» բանաստեղծությունների շարքով‚ որը մեզ մոտ՝ 

Երևանում‚ վերջերս հրատարակվել է։ ՈՒրեմն այստեղ երկրորդ հրատարակությունն է։ 

ՇՏԻԿՅԱՆ – Դա միակ և եզակի բացառությունն է ամբողջ ժողովածվում։ Ճիշտ եք 

նկատել‚ որ Ալիշանի «Երգք Նահապետի» շարքը երեք գրաբար բանաստեղծությունների 

հետ «Նվագներ» ընդհանուր խորագրով 1937 թվականին լույս է տեսել Երևանում։ Այն 

հրատարակության էր պատրաստել հանգուցյալ գրականագետ Արամ Ինճիկյանը‚ իսկ 

բառարանը պատրաստել եմ ես։ Բայց նախ՝ դա Ալիշանի գործերի միակ 

հրատարակությունն է Խորհրդային իշխանության գոյության 60 տարիների ընթացքում և 

երկրորդ՝ «Երգք Նահապետի» շարքը մեր գրականության այն եզակի գոհարներից է‚ որի 

կատարած անփոխարինելի գրապատմական դերը այսօր էլ դժվար է գերագնահատել։ 

Պատահական չէ‚ որ նրա մասին անվերապահորեն դրական են արտահայտվել հայ 

գրականության գրեթե բոլոր մեծերը‚ սկսած Միքայել Նալբանդյանից‚ որն‚ ի դեպ‚ այդ 

շարքի առաջին արժեքավորողներից մեկը եղավ‚ մինչև Աղայան‚ Թումանյան‚ 



Չոպանյան‚ մինչև Իսահակյան ու Արսեն Տերտերյան։ Այս պատճառաբանությամբ էլ‚ 

ահա‚ ես նպատակահարմար գտա «Երգք Նահապետի» շարքը նորից զետեղել իմ 

կազմած ժողովածվում‚ մանավանդ որ նախորդ հրատարակությունը‚ ինչպես արդեն 

ասացի‚ եղել է 1957 թվականին‚ այսինքն՝ շուրջ 25 տարի առաջ։ 

Օգտվելով առիթից‚ եկեք լսենք «Երգք Նահապետի» շարքի լավագույն գործերից 

մեկը՝ «Հրազդանը»։ 

ԱՐՏԱՍԱՆՈՒԹՅՈՒՆ - Հրազդան‚ գետակդ իմ հայրենի... 

ՀԱՂՈՐԴԱՐԱՐ – Ընկեր Շտիկյան‚ իսկ հատորում ընդգրկված մյուս գործերը 

գիտական առումով ինչ արժեք են ներկայացնում։ 

ՇՏԻԿՅԱՆ – Նախ‚ պետք է նշեմ‚ որ դրանք ամենատարբեր 

նպատակաուղղվածությունն ունեն և անդրադառնում են մեր գրական‚ հայագիտական‚ 

հասարակական կյանքի ամենաբազմապիսի բնագավառներին։ Այստեղ է‚ օրինակ‚ 

«Հովհաննես սարկավագ վարդապետ» խորագիրը կրող ուսումնասիրությունը‚ որտեղ 

հեղինակը մեզ առ այսօր անհայտ աղբյուրների հենքի վրա տվել է նրա գիտական 

կենսագրությունը‚ և այդ կենսագրությունը մինչև այսօր էլ համարվում է միակը։ 

ՈՒսումնասիրությանը որպես հավելված‚ Ալիշանը կցել է իր իսկ հայտնաբերած «Բան 

առ ձագն որ կոչի սարիկ» պոեմը։ «Մովսես Խորենացի և իր հայոց պատմությունը» և դրա 

շարունակությունը կազմող «Մովսես քերթողահայր հայոց» ուսումնասիրություններում 

Ալիշանը քննում է մեր պատմահոր ապրած ժամանակաշրջանի‚ նրա հանրահռչակ 

«Պատմություն հայոց» աշխատության հետ կապվող մեկից ավելի անկյունաքարային 

հարցերը։ Նախորդ դեպքի նման‚ Ալիշանն այստեղ էլ ձեռքի տակ ունեցել է աղբյուրներ‚ 

որոնք մինչև այսօր էլ անհայտ են մնում մեզ համար‚ և բնականաբար‚ նրա արած 

եզրակացություններն ու տեսակետները այսօր էլ շարունակում են ընդունելի լինել։ 

Ժողովածվում զետեղված «Շատոբրիան»‚ «Շիլլեր» և նման բնույթի այլ հոդվածներում‚ 

որոնք ըստ էության դիմանկարներ են‚ մասնագիտական հմտությամբ բնութագրված են 

հիշյալ դասականների կյանքն ու գործունեությունը։ Պակաս արժեքավոր չեն Ալիշանի 

«Թե ով է տղոց ամենեն սիրելի‚ զորավոր և հարկավոր ուսուցիչը» և սրանից քիչ ավելի 



ուշ գրված «Ամենահարկավոր ուսմունք»‚ «Ազգային դաստիարակություն» և մյուս 

հոդվածները‚ որոնցում Ալիշանն անդրադառնում է «Հայ մանկտիների» 

դաստիարակության հարցերին‚ և որոնք հիանալի բնութագրում են նրան որպես 

բանիմաց ու գիտակ մանկավարժի։ Այս փաստը ես հատկապես եմ կամենում ընդգծել‚ 

որովհետև եթե համեմատաբար շատ է խոսվել Ալիշան-հայագետի‚ Ալիշան-

բանաստեղծի‚ Ալիշան-արձակագրի‚ Ալիշան-քննական բնագրերի հրատարակչի մասին‚ 

ապա Ալիշան-մանկավարժը գրեթե միշտ ուշադրությունից դուրս է մնացել։ Իսկ ինչպես 

հայտնի է‚ նա Վենետիկի Մուրադյան և Փարիզի Ռափայելյան վարժարաններում շուրջ 

25 տարի ավանդել է «Հայկաբանություն» առարկան‚ նրա աշակերտներից է եղել 

արևմտահայ հրապարակախոս Արփիար Արփիարյանը‚ և Ալիշան-մանկավարժի մասին 

իր հուշերում դրվատանքով է արտահայտվել հրապարակախոս Գրիգոր Արծրունին։ 

Մանկավարժական աշխատանքի այսպիսի մեծ փորձն էլ նրա մոտ վերածվել է այդ 

թեմային նվիրված ոչ քիչ թվով հոդվածների‚ զանազան բնույթի մանկավարժական 

նկատողությունների‚ ուշագրավ ներկայացված դաստիարակչական-գեղարվեստական 

մանրապատումների։ Այս տեսակետից հատկանշական է ժողովածվում զետեղված 

«Ամսոց բնական նշանները» մանրապատումների շարքը‚ որտեղ հեղինակը իր փոքրիկ 

բարեկամի՝ Գրիգորիկի ձեռքը բռնած‚ անցնում է ամսից ամիս և նրան բացատրում 

յուրաքանչյուր ամսվա բնորոշ առանձնահատկությունները‚ տվյալ ամսվա ընթացքում 

հողագործի կամ պարտիզպանի անելիքները։ 

Իհարկե‚ Ալիշան-մանկավարժն ամենևին էլ չի սպառվում այսքանով։ Նա‚ 

օրինակ‚ հետևորդն է դեռ Ռուսոյի մշակած այն տեսության‚ որ երեխաներին պետք է 

դաստիարակել բնության մեջ ու բնության միջոցներով‚ որովհետև բնությունն 

ազնվացնում է մարդուն‚ մի բան‚ որ ինքը շատ էր կիրառում իր մանկավարժական 

պրակտիկայում։ Արդեն դպրոցում նա պահանջում էր ուսուցիչներից ընթերցանության 

համար երեխաներին հանձնարարել հայ ժողովրդի պատմությանը‚ նրա ազգային 

հերոսական դեմքերին‚ նրա դյուցազնական անցյալին նվիրված գործեր՝ երեխաներին 

այդ ոգով դաստիարակելու համար։ Եվ վերջապես‚ Ալիշանը մեկից ավելի անգամ է 

անդրադարձել հայազգի օրիորդների դաստիարակության հետ առնչվող հարցերին‚ 



որովհետև նա ջերմ հետևորդն էր Եվրոպայում տարածված այն տեսության‚ որ «Ամուր 

պետությունը կազմված է ամուր ընտանիքներից‚ իսկ ամուր ընտանիքը կազմվում է մոր 

շնորհիվ»։ Մի տեսություն‚ որը մեզ մոտ պաշտպանում էին Նալբանդյանը‚ Գրիգոր 

Արծրունին‚ իսկ գրողներից Մուրացանը։ Մանկամարդ օրիորդներին անդրադառնալիս՝ 

Ալիշանն արդեն այլ է։ Նա դրվատում է այն ամենը‚ ինչ լավ է‚ ինչ արդարացվում է 

մանկավարժորեն ու դաստիարակչական առումով‚ բայց խստաշունչ է ու անողոք‚ երբ 

խոսք է գնում նրանց թույլ տված թերությունների մասին։ 

ԱՐՏԱՍԱՆՈՒԹՅՈՒՆ - Արարածների մեջ ի՞նչ կա ավելի գեղեցիկ‚ քան մարդը‚ և 

որի՞ գեղեցկությունն է այնքան դյուրությամբ եղծվում‚ քան մարդունը։ Մի վայրկյան 

համբերիր և դու‚ ով գեղատեսիլ օրիորդ‚ և ինքդ քեզ մի թաքցնիր քեզնից։ Որովհետև քեզ 

այնքան էլ ճիշտ ցույց չի տալիս քո հայելին‚ որի մեջ դու նայում ես‚ որքան ցույց է տալիս 

հոգուդ ներքին հայելին՝ գիտակցությունը‚ թե ինչ ես և ինչ պիտի լինես։ Կանգ առ‚ մի 

սարսափիր‚ մի հավերժահարս կամ երկնաստեղծ դիցուհի չես‚ այլ հողից մարմին առած 

մի կին։ Նույն այդ հողից են ծնվում և վարդն իր փշերով և շուշանն իր դժնակով և վաղ թե 

ուշ նույն հողին էլ վերադառնալու են։ Հարցրու ինքդ քեզ‚ թե ինչու ես այդքան հոգս ու 

խնամք տածում դեմքիդ գեղեցկության նկատմամբ‚ չէ որ եղծում ես քո բնատուր շնորհքը 

այդ մուրացածո բաներով։ Եթե դիմափոշու կամ ակնաներկի կարիք ունես‚ ուրեմն դու 

գեղեցկություն գնող ես և ոչ թե այն ունեցող։ Իսկ եթե այն ունես ի բնե‚ ապա ինչու ես 

անտեղի կերպով այդպես հետևում շպարով գեղեցկանալու այդ վաղաթառամ 

արվեստին։ Դու էլ ես արդեն զգում‚ որ այդ վաղանցիկ շնորհը երկար ժամանակ չի 

մնալու դեմքիդ վրա‚ այլ հնացած պատկերի ներկի նման պիտի թափվի գնա կամ 

միանգամից‚ կամ էլ՝ փոքր առ փոքր։ Եվ այն դալար ծաղկի նման‚ որին առավոտյան 

կապում ես գլխարկիդ վրա և երեկոյան թառամելու պատճառով մի կողմ ես նետում‚ դու 

էլ‚ ով ծաղկանց աշխարհի մեջ ազնվագույնդ‚ մի երեկո պիտի թառամես‚ և այն ժամանակ 

ով պիտի կարողանա նայել քո դեմքին։ ՈՒշիմ եղիր‚ օրիորդ‚ և պարկեշտությանդ գանձը 

մի վատնիր արվեստական սնոտի գգվանքներին։ 

ՇՏԻԿՅԱՆ – Այս տողերը գրվել են 1870 թվականին‚ այսինքն՝ շուրջ 110 տարի 

մեզանից առաջ։ Եվ չնայած ժամանակի այդքան մեծ հեռավորությանը‚ նրանք այսօր էլ 



չեն կորցրել իրենց թարմությունը։ Այս հանգամանքը մի անգամ ևս գալիս է հավաստելու 

այն ճշմարտությունը‚ որ իր գիտական‚ բանասիրական և գրական-գեղարվեստական 

աշխատությունների նման‚ Ալիշան-մանկավարժն էլ պատկանում է մշտապես չհնացող 

երևույթների շարքին։ 

Որպես վերջաբան‚ մի քանի խոսք էլ Ալիշան-հրապարակախոսի մասին‚ որը‚ 

նախորդ դեպքի նման‚ հատորում ներկայացված է առաջին անգամ։ Այս բնագավառում 

Ալիշանի մտքերն այնքան որոշակի են‚ որ համապատասխան մեկնաբանությունների 

կարիք երբեմն պարզապես չի զգացվում։ «Ըլլանք հայրենասեր‚ – պատգամում էր նա‚ – 

բայց չըլլանք հայրենամոլ‚ պաշտենք ազգային հնությունները‚ բայց չկուրանանք 

անոնցով‚ հիանանք հայուն հանճարովը‚ բայց չկարծինք‚ բնավ չկարծինք‚ թե 

հնարավորս միայն հայը կրնա ըլլալ»։ Պատասխանելով փիլիսոփայական այն 

հարցապնդմանը‚ որ մարդու համար հայրենիքը ամբողջ երկրագունդն է‚ Ալիշանը 

նկատում է. «Մարդասիրությունը ընդհանուր պատվեր է‚ ազգասիրությունը մասնավոր 

պատվեր է։ Եվ առավել սուտ է այն դրությունը‚ որ հայը ուր ալ ապրե‚ կրնա իբրև հայ 

գոյատևիլ‚ առանց յուր հայրենիքի։ Մեր ազգին սկիզբը ոչ ի Պոլիս եղեր է‚ ոչ Գաղատիա‚ 

ոչ Կաֆա‚ ոչ ալ Կալկաթա։ Ամենքս ալ մեկմեկե առաջ ետև Հայաստանեն ելած եմք և 

հիմա ուր ալ որ ենք‚ պանդուխտ ենք»։ Եվ վերջապես‚ բանավիճելով ազգային 

սնապարծությամբ տառապող իր հայրենակիցների հետ‚ որոնք աշխատում են միայն 

փառաբանել‚ միայն փառք երգել հային ու նրա գործին‚ Ալիշանը նշում է. 

«Ազգասիրությունն շատ լավ բան է‚ բայց ճշմարտութենե դուրս չելնելն ամենեն լավն է։ 

Որն է մեր պարծանաց աղբյուրներն։ Թե որ անցածներուն վրա է պարծենալնիս՝ պետք է 

անցյալը ներկայեն զանազանենք ու ըսենք‚ թե ինչ ունեինք և ինչ ունինք։ ՈՒ երբ որ 

հիշենք‚ թե մեր պապերուն քով կարասով լեցուն ստակ կար‚ հիշենք ալ‚ որ մեր քսակը 

պարապ է։ Երբոր անոնց սամույրները հիշենք‚ նայինք‚ թե մեր ուսերն ալ կտաքնան։ Թե 

որ հայու ազգը լավ հատկություններ ունի‚ ուրիշ ազգեր ալ ունին‚ թե որ անոնք 

պակասություններ ունին‚ հայն ալ ունի։ ՈՒրեմն լռությամբ և արդար ցավով 

խոստովանինք‚ թե մեր մեջ ալ շատ պակասություններ կան և թե շատ-շատ հետ մնացեր 

ենք»։ Նման հատվածներ շատ կարելի է բերել‚ որոնք հանդիպում են «Երկերի» էջերում։ 



ՀԱՂՈՐԴԱՐԱՐ – Ընկ. Շտիկյան‚ շնորհակալություն գիրքը համառոտակի 

ներկայացնելու համար։ Առաջարկում եմ այն բոլոր ռադիոունկնդիրներին։ 

ՇՏԻԿՅԱՆ – Ես էլ եմ շնորհակալ հրավերքի համար։ 
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