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ՀՏԴ 821.19 
Սփյուռքահայ գրականության խնդիրները Սփյուռքահայ գրականության խնդիրները Սփյուռքահայ գրականության խնդիրները Սփյուռքահայ գրականության խնդիրները     
Երվանդ Ազատյանի աշխատություններումԵրվանդ Ազատյանի աշխատություններումԵրվանդ Ազատյանի աշխատություններումԵրվանդ Ազատյանի աշխատություններում    

    
Զարմանյան ՀերմինեԶարմանյան ՀերմինեԶարմանյան ՀերմինեԶարմանյան Հերմինե    

    
Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. Երվանդ Ազատյան, Սփյուռք, սփյուռքահայ 

գրականություն, ստեղծագործական մթնոլորտ, լեզվի աղավաղման 
խնդիր, ազգային ենթահողի պակաս, խախտված արժեչափեր, արևմտա-
հայ լեզու, գրական փառասիրութիւններ    

 20-րդ դարասկզբին հիմնականում Հայոց ցեղասպանության 
հետևանքով ձևավորված հայկական Սփյուռքի տարբեր գաղթօջախ-
ներում ազգային-հասարակական կյանքն ու հոգևոր-մշակութային 
կյանքն իրենց զարգացումներն ունեցան: Եթե սփյուռքահայ կյանքի, այդ 
թվում՝ գրական կյանքի առաջին տասնամյակը գրող, խմբագիր Վահե 
Վահյանի բնութագրմամբ, «…չգոցված վերք էր տակավին, չպաղած 
զայրույթ, չհագեցած ոխ… և …անհատական կամ հանրային միջոցներով 
հայ գիրը նորեն արարչական իր դերին կոչելու հերոսական ջանադրու-
թյուն էր ան» [7, 105], ապա զարգացման ճանապարհը հետզհետե 
ուրվագծեց հեռանկարը և ուղղությունները, որոնց մասին իր դիտարկում-
ներում Վազգեն Գաբրիելյանը փաստում է․ «Տասնամյակի ընթացքում 
տարբեր գաղթօջախներում, մամուլում թե առանձին գրքերով, լույս են 
տեսնում արձակ ու չափածո երկեր, որոնք արդեն իսկ տեսանելի են 
դարձնում սփյուռքահայ գրականության դիմագիծը՝ նախանշելով նրա 
զարգացման ուղղությունը և վկայելով, թե արևմտահայ գրականության 
ընթացքը կասեցված չէ» [6, 102-103]:  

 Ամենամեծ՝ ֆրանսահայ, ամերիկահայ, Մերձավոր Արևելքի, 
պոլսահայ գաղութներում կենտրոնացած մշակութային կյանքը 1920-
ական թթ.-ից մինչև մեր օրերը թե՛ Սփյուռքում, թե՛ Հայաստանում դար-
ձավ տարբեր հետազոտողների ուսումնասիրության առարկան, ինչ-
պիսիք էին Շահան Շահնուրը, Հակոբ Օշականը, Գրիգոր Պըլտյանը, 
Վազգեն Գաբրիելյանը, Մինաս Թեոլեոլյանը, Գեղամ Սևանը, Կարո 
Սասունին, Սուրեն Դանիելյանը և ուրիշներ։  

Գրականագետ Երվանդ Ազատյանը տեսնում է, որ Սփյուռքում զար-
գացող գրական քննադատությունն ու գեղարվեստական ուսումնասիրու-
թյունն ամբողջական մշակման չեն ենթարկվել: Թերևս բացառություն է 
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համարում Հակոբ Օշականին, որոշ չափով՝ Գրիգոր Պըլտյանին, ովքեր 
ամբողջացնելու փորձ են արել։ Ինքը՝ Ազատյանը, ևս ամբողջացման 
փորձ չի արել, սակայն իր ավանդն է բերում հեղինակներին և առկա 
գրական միջավայրը նոր լույսի տակ բացահայտելու, տվյալ ժամանակի 
մեջ նրանց տեսնելու և գրականության՝ ստվերում մնացած խնդիրները 
վերհանելու գործում։ Երվանդ Ազատյանի շնորհիվ սփյուռքահայ բազմա-
թիվ գրողներ մեզ ներկայանում են մարդկային որակներով, բնավորու-
թյամբ, կյանքի հիշարժան դրվագներով, որոնք, հասարակական-քաղա-
քական իրողություններին զուգահեռ, ազդել են նրանց գրականության 
ձևավորման վրա: Իր աշխատությունների մասին 1988թ.-ին հրատարակ-
ված «Գրական գեղարուեստական սեւեռումներ» ժողովածուի նախաբա-
նում համեստորեն նշում է. «Այս հատորը յաւակնութիւնն ու խոստումը 
չունի զգալի այդ պակասը լրացնելու կամ անոր մէկ երեսակը գոհաց-
նելու: Այլ այն միայն հանդէս մը եւ համտես մըն է երեսուն տարիներու 
վրայ երկարող գրական ընթերցումներու, գեղարուեստական վայելքնե-
րու, յուշերու և անձնական պատումներու...» [1, 1]: Ազատյանը, վստահա-
բար, այս համեստ որակումը կտար նաև իր «Ժամանակի եւ ժամանակա-
կիցներու հետ», «Դիմանկարներ և դիմաստվերներ» (անգլ.) գրականագի-
տական ուսումնասիրությունների ժողովածուների, «Պատմությունն 
ընթացքի մեջ» (անգլ.), «Էջեր կորուսեալ եւ անկորուստ» էսսեների և գրա-
կանագիտական հոդվածների ժողովածուների, «Դիտումներ եւ դատում-
ներ», «Ազգային-քաղաքական յորձանուտի մէջ» հրապարակագրական 
ժողովածուների և այլ աշխատությունների մասին: Գրականագետ, բանա-
սիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Հրանտ Թամրազյանը 
Երվանդ Ազատյանի «գեղարուեստական վայելքներու» մասին գրում է. 
«Նա մեղմօրէն նայում է դէպի ներս, ձգտելով յայտնաբերել երկի 
էութիւնը... Նա ունի իր նախասիրութիւնը, որն այնքան կարեւոր է նաեւ 
գրական քննադատութեան մէջ, ձգտում է բացայայտել գրողի ոգեկան 
աշխարհը... » [տե՛ս 1, 4-5]: Ազատյանի ինքնատիպության մասին խոսում 
է նաև արձակագիր Հակոբ Կարապենցը. «Յատկանշականը Երուանդ 
Ազատեանի մօտ փաստերի ու տուեալների բացարձակ տիրապետումն է, 
որոնց վրայ յենվելով նա բառ առ բառ, գաղափար առ գաղափար եւ քայլ 
առ քայլ կերտում է քանդակը, որը ընդհանուրին պատկանելով հանդերձ, 
պահպանում է նրա անհատական ինքնայատուկ դրոշմը» [տե՛ս 2, 239]: 

Ուշադրության արժանի է նաև Երվանդ Ազատյանի «Էջեր կորուսեալ 
և անկորուստ» ժողովածուի խմբագիր Երվանդ Տեր-Խաչատրյանի 
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բնորոշումը. «Երուանդ Ազատեանը լայն հայեացք ունեցող մտաւորական 
է, նրան մատչելի են արուեստի ու մշակոյթի ամենատարբեր մարզերն ու 
ոլորտները» [տե՛ս 3, 13]:  

Տասնամյակներ շարունակ լինելով սփյուռքահայ գրականության 
զարգացումների, հասարակական-քաղաքական փոփոխվող իրողու-
թյունների ականատեսը, որպես խմբագիր լինելով նաև ժամանակա-
շրջանի տարեգիրը՝ Ազատյան գործիչը, հրապարակագիրն ու գրականա-
գետը մեկ հանգույցի մեջ է տեսնում ժամանակն ու գրականությունը: Նա 
սպունգի նման ներծծում է թե՛ արտաքին, թե՛ ներքին աշխարհների բոլոր 
վայրիվերումները: Մանավանդ այն դեպքում, երբ, ինչպես Կարապենցն է 
բնորոշում, «Եղեռնից ի վեր աւելի քան երեք սերունդ է անցել եւ Սփիւռքը 
այլեւս վերադարձի ժամանակաւոր կանգառը չէ, այլ աշխարհատարած 
մի իրականութիւն» [2, 245], կենսական անհրաժեշտություն է բացահայ-
տել, ուսումնասիրել, համակարգել ու ներկայացնել հայ գրականության 
այս առանձին ճյուղը առավել մանրամասն և հանգամանալից: 
Ազատյանն այն տեսնում է ներսից: Նա վաղուց իր ուսերին է վերցրել 
սփյուռքահայ գրականությունն ու նրա մշակներին քննելու և քիչ ճանաչ-
վածներին ճանաչելի դարձնելու, արդեն ճանաչելիների անհայտ կողմերը 
հասարակության ու գրականագիտական լայն շրջանակի համար 
բացահայտելու շնորհակալ առաքելությունը և չի պատրաստվում վայր 
դնել։  

Սփյուռքահայ գրականության խնդիրները վեր հանելու ճանա-
պարհին Երվանդ Ազատյանն ընդգծում է կարևորները։ Միքայել 
Կյուրճյանի1 «Ի խորոց սրտի խօսք ընդ պաշտելւոյն» արձակ բանաստեղ-
ծությունների և «Անունին գիշերը» ժողովածուների մասին «Փոքր գիրքի 
մը լայն բովանդակութիւնը» վերնագրի ներքո զետեղված գրախոսակա-
նում գրականագետը, ժամանակի և միջավայրի ուսումնասիրությանը 
զուգահեռ, վեր է հանում սփյուռքահայ գրողի ու գրականության 

                                                                 
1 Միքայել Կյուրճյանը մահից առաջ իր անտիպ և հրապարակված գործերի 

պահոցը հանձնել է իր մտերիմ գրչընկերոջը՝ Երվանդ Ազատյանին, ում շնորհիվ 
այն հասել է մեզ և գտնվում է Երևանի գրականության և արվեստի թանգարանում, 
ինչն էլ հնարավորություն է տվել գրականագետ Հարություն Մկրյանին՝ ամբող-
ջացնելու գրողի ժառանգությունը և մենագրության տեսքով մատուցելու սերունդ-
ներին: Այդ աշխատանքում անգնահատելի է նաև Կյուրճյանի՝ 20 տարեկանում 
գրած «Մարտիկ աղա» անավարտ երգիծավեպի ամբողջացումը և հրատարա-
կումը 100 տարի անց՝ 1999 թ.-ին, որի մասին Ե. Ազատյանը ««Մարտիկ աղա» 
երգիծավէպին տեղը գրականութեան մէջ» ծավալուն հոդված-անդրադարձ ունի։  
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խնդիրները, առաջ քաշում պատճառների սեփական տեսությունը. 
«Պոլսական գրականութեան կրկնութիւնը չունեցաւ սփիւռքը, որովհետեւ 
տառապեցաւ ու կը տառապի ենթահողի պակասէն» [1, 85]: Ազատյանը 
սա է համարում պատճառը, որ Սփյուռքը չունեցավ «գրական տիտան-
ներ»: Գրականության ազգային հողի կենսական անհրաժեշտության, 
ապա այդ հողից դուրս ստեղծագործողի ճակատագրի մասին խոսելով՝ 
որպես ապացույց բերում է արևելահայության օրինակը, որին համարում 
է բախտավոր: «Տարեց գրողները տեսան իրենց կողքին, իրենց հասակն ի 
վեր բարձրացող ընձիւղումը նոր տաղանդներուն, որոնց համար 
մթնոլորտի շարունակութիւնը անփոխարինելի բարիք մը հանդիսացաւ» 
[1, 85]:  

Գրականագետը սփյուռքահայ գրականության ողբերգության պատ-
ճառը միայն ենթահողի պակասը չի համարում, այլև «գիտակից» ընթեր-
ցողի պակասը: «Մեր կեանքը պիտի զղջացնէր այդ տաղանդները, եթէ 
անգամ մըն ալ փորձէին յայտնուիլ մեր կեանքին մէջ՝ որովհետեւ, ի 
վերջոյ գրողը քիչ մըն ալ գրող է՝ շնորհիւ իր ընթերցողներու այն հոծ ու 
գիտակից խաւին, որ պիտի կրնար գրող մը ապրեցնել գրականապես, եթէ 
նոյնիսկ պահ մը զանց առնենք նիւթապէս ապրեցնելու անհրաժեշ-
տութիւնը» [1, 85]:  

Գրականագետի գնահատականներում տեսնում ենք նաև գրականու-
թյան արժևորման գործում գրողների բառակերտմանը, լեզվի ճկունու-
թյան շնորհին և մշակելու հմտությանը հատկացվող հատուկ ուշադրու-
թյուն: «Գրողներն են, որ լեզուական չափանիշներ պիտի հաստատեն 
գրականութեան, մամուլի, բեմի և մինչև անգամ առօրեայ խօսակցութեան 
համար. անոնք են որ քաղաքացիութեան իրաւունք կ᾿երաշխաւորեն 
նորակերտ բառերուն ու կեանք կը պարգեւեն անոնց» [1, 85]:  

«Կը նահանջէ լեզուն, կը  նահանջէ լեզուն...» շահնուրյան ահազանգի 
արձագանքը նաև Ազատյանի մտահոգության առարկան է: Տեսակի 
հարատևումը ազգ-լեզու միասնության մեջ տեսնող գրականագետն 
արձանագրում է դարի գործընթացների վտանգավոր բացասական 
միտումը. «Է՜ր ժամանակ երբ գրականութիւնը կ᾿առաջնորդէր ազգը. 
Ասօր ազգն է որ – կաղն ի կաղ – կ᾿առաջնորդէ գրականութիւնը. եւ արդէն 
ազգը անցած է լեզուական պատնէշին միւս կողմը. Ու հետեւաբար, գրա-
կանութիւնն ալ խիզախումով մը պէտք է ոստնու պատնէշին վրայէն, 
առանձին չմսելու համար պատնէշէն անդին...» [1, 112]: Սփյուռքի, 
սփյուռքահայ գրականության՝ արմատներից հեռանալու անխուսափելի 
ողբերգությանն անդրադառնալիս «նահանջի» երգիչ Շահնուրի մտահո-
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գությունը Երվանդ Ազատյանը դիտարկում է ժամանակների հեռվից: 
1974 թ.-ին գրած հոդվածում ասում է. «Շահնուրի «Պատկերազարդ 
պատմութիւն հայոց»ի դաժան տռամը կը շարունակուի այսօր, առանց 
սգաւորի սակայն, իրարմէ անջատ, հեռաւոր գաղութներու մէջ անձայն 
քանի մը արցունքներով, որոնք արդէն կը չորնան գետին չինկած՝ մեր 
կեանքի անապատին մէջ» [1, 116]: Արդեն 21-րդ դարն է, և միտումը 
շարունակվում է, իսկ Երվանդ Ազատյանի հատու գրիչը շարունակում է 
արձանագրել կորուստները: Մտահոգ գրականագետը, հրապարակա-
գիրն ու գրողը շարունակում է բարձրաձայնել Սփյուռքի խնդիրները, 
անդրադառնում է նաև հայերեն լեզվով ստեղծվող գրականության ցածր 
որակին՝ խոստովանելով, որ այսօր Սփյուռքում հայերեն լեզվով լուրջ 
գրականություն չկա՝ լեզվի նահանջի պատճառով, մտահոգության 
առարկա է նաև հայկական մամուլի լեզուն։։։։ Ազատյանը հաճախ է անդ-
րադառնում լեզվական խնդիրներին, որոնք առկա են ոչ միայն Սփյուռ-
քում, այլև Հայաստանում։ Շեշտում է, որ հիմա նույնիսկ արևելահայ գրա-
կան լեզուն է աղավաղվում, իսկ արևմտահայ լեզուն թեև շատ ադա-
մանդյա կառույց ունի, ժողովրդական մարսողությունից դուրս է մնում։ 
Սփյուռքում ոչ միայն արևմտահայ, այլև առհասարակ հայոց լեզվի պահ-
պանության հարցն օրախնդիր է։ Այն մեծապես կախված է նաև գաղութ-
ներում գործող հայկական դպրոցների վիճակից։ «Առանց հայ դպրոցի՝ 
մեր հայ եկեղեցին պիտի չունենայ հայ հաւատացեալներ, մեր մամուլը 
պիտի չունենայ հայ ընթերցողներ…» [3, 98] և, անշուշտ, պիտի չունենա 
հայ գրականություն։  

Երվանդ Ազատյանն առանձնացնում է նաև այն, որ Սփյուռքում 
դիմագիծ ունեցող գրական հոսանքներ չկան։ Գրականագետն աչքի է 
ընկնում խոր և համարձակ դիտարկումներով: Օրինակ՝ 2003 թ.-ին 
մամուլում ժողովրդի երկու հատվածների գրական ճանաչողության 
մասին հանդես է գալիս խիստ քննադատությամբ՝ մեր անհասկացողու-
թյունների պատճառը համարելով այն, որ մենք երկու տարբեր «ազգեր» 
ենք. Հայաստանը Կովկասին է պատկանում, իսկ Սփյուռքը՝ իր պոլսահայ 
արմատով եւ զանազան ազդեցություններով, բոլորովին տարբեր 
աշխարհ է: Գրականագետ, բ.գ.դ., պրոֆեսոր Սուրեն Դանիելյանը հաս-
տատում է տեսակետը՝ Սփյուռքից հնչող ձայնին միացնելով Հայաստանի 
գիտական շրջանակից հնչող ձայնը. «Սա է իրականութիւնը. հայ ժողո-
վուրդը ազգային լեզուական յենքով թէեւ տարբերակուած, բայց խոսքով 
ճանաչելի միասնական կեցութիւն ունի, մինչդեռ պատմականօրէն 
ձեւաւորուած բովանդակութեամբ, ինչպես նաեւ մշակութային մտածո-
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ղութեան մեկուսի դաստիարակութիւններով երկու տարբեր, յաճախ 
հակադիր շերտերի կրողն է, արտայայտիչը՝ հատուածային, ճիւղային 
ուրուագծումով, որտեղ ազգի մշակութային միասնութեան կարգախօսը 
ցանկալի է, համախմբումի տեսանկիւնից՝ ռազմավարական անհրա-
ժեշտութիւն, բայց առ այսօր, ցաւօք, հեռու կենսունակութիւնից» [4, 27]:  

«Գրական զրոյց Կարիկ Պասմաճեանի հետ» հոդվածում Ազատյանը 
զուգահեռներ է տանում արտասահմանում ապրած, բայց արևելահայերե-
նով գրականություն ստեղծած սփյուռքահայ գրողների և այն գրողների 
միջև, ովքեր, ապրելով թե՛ արտասահմանում, թե՛ Հայաստանում, փորձել 
են հավասարակշռություն ստեղծել (Լևոն Շանթ, Կոստան Զարյան և 
ուրիշներ): Հեղինակը վարանում է ասել, թե որքանով են հաջողել այս 
գրողները լեզվամտածողության առումով․ «Միայն բայերու վերջաւորու-
թիւնը կամ նախադասութեան շարադասութիւնը չէ, որ լեզուն արեւմտա-
հայերէն կամ արեւելահայերէն կ᾿ընէ: Լեզվամտածողութիւն մը կայ, եւ 
բանաստեղծութեան մէջ մասնաւորաբար աւելի ցայտուն կերպով երեւան 
կ᾿ելլէ» [2, 270-271]: Հետաքրքրական է նաև Կարիկ Պասմաճյանի պա-
տասխանը, որը հարցադրման օրգանական շարունակությունն ու զրույցի 
ամբողջականությունն է ապահովում. «Մարդ պէտք է գրէ այն լեզւով, 
որով իր երազները կը տեսնէ» [2,272]: 

Գրականագետը սփյուռքահայ արդի գրականության    խնդիրներից է 
համարում նաև Հայաստանից վերջին տասնամյակներում արտերկիր 
տեղափոխված գրողներին «սփյուռքահայ» գրականության ներկայա-
ցուցիչ համարել-չհամարելու առկախված հարցը։ Գրականագետը հարց է 
բարձրացնում, թե արդյոք սփյուռքահայ գրականության ներկայացուցիչ 
կարելի՞ է համարել Հայաստանից գնացած գրողներին, որոնք արևելահա-
յերեն են գրում։ Նրանց գրականությունը համարում է հայաստանյան 
գրականության երկարաձգումը։։։։ Այդպիսիք են, օրինակ, Երևանում 
ծնված, իսկ այժմ ամերիկաբնակ բանաստեղծուհի Թամարա Հովհաննիս-
յանը, ում «Տարիքի հոգին» ժողովածուն քննելիս Երվանդ Ազատյանը 
բարձրացնում է առկախված հարցը․ «…ո՞ր դասակարգումի մէջ զետեղել 
իր գրականութիւնը, Հայաստանեա՞ն գրականութեան մէջ, որմէ խզուած է 
կանուխէն, թէ՞ արեւմտահայ, որուն կը հակադրուի իր լեզուական 
համակարգով» [3, 222], Երևանում ծնված և կրկին ամերիկաբնակ բանաս-
տեղծուհի Սոնա Վանը, բանաստեղծ Գառնիկ Գալստյանը և շատ 
ուրիշներ։ 

Կարևորում է ինքնությունը պահելու և արմատից սնվելու մոտեցման 
կենսական անհրաժեշտությունը ստեղծագործողի համար, որի տաղանդի 
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հիմքն ու էությունը նաև գենետիկ և էթնիկ ամբողջության արժեքների և 
խորհրդանիշների համակարգում է։ Ճշմարտությունը յուրաքանչյուրը 
բացում է իր անհատական պրիզմայով, որի հիմքում անձնային և 
ազգային միջուկն է, ուրեմն հաջողության գրավականներից է նաև ներ-
դաշնակ գոյությունը սեփական տեսակի հետ։  

Հատկանշական է, որ յուրաքանչյուր գրողի անդրադառնալիս Ե. 
Ազատյանը նախ ներկայացնում է ժամանակի այն գրական և 
պատմաաշխարհագրական միջավայրը, որում ապրում և ստեղծագոր-
ծում է ուսումնասիրության առարկա գրողը: Այս առումով իր առանձնա-
հատկություններն ունի սփյուռքահայ գրական միջավայրը, որտեղ «փշոտ 
է գրողի ուղին» [1, էջ 153]: Բարձրաձայնելով բոլոր խնդիրները, դժվարու-
թյունները, որոնց ամեն օր բախվում է հայ գրողը՝ ցույց է տալիս պատ-
ճառները, որոնք ստիպում են ետին պլան մղել գրականությունը:  

Արդեն նշել ենք, որ գրողի ստեղծագործական վաստակը ներկայաց-
նելիս Ազատյանն անպայման ներկայացնում է այն միջավայրն ու պայ-
մանները, որոնցում ապրել և ստեղծագործել է գրողը, քանի որ դրանք 
մեծապես ազդում են թե՛ նրա ստեղծագործության և թե՛ գրական ճակա-
տագրի վրա: Ազատյանը շեշտում է, որ ինքն իրեն նվաճելուց և գրակա-
նության ընթացիկ դժվարությունները հաղթահարելուց հետո գրողին 
մնում է ուղի հարթել իր ժամանակի մեջ, և դա ավելի քան անհրաժեշտու-
թյուն է Սփյուռքի պայմաններում, որտեղ կան առավել կամ նվազ 
տաղանդավոր գրողներ, սակայն չկա գրական հատուկ մթնոլորտ, յուրա-
հատուկ դիմագիծ և ժամանակն ու պայմանները ամբողջական թրթռա-
ցումով բացահայտող համապարփակ ուժ: 

Երվանդ Ազատյանը հաճախ է անդրադառնում սփյուռքահայ գրողի 
փշոտ ուղուն: Այս իրողության արձանագրումը ոչ միայն մտավորականի 
մտահոգություն է սփյուռքահայ գրականության ապագայի համար, այլև 
այն փրկելու նպատակով համախմբվելու և գործելու հրավեր, որին բոլոր 
ժամանակներում, առավել ևս այսօր, պարտավոր է արձագանքել 
Հայաստանի Հանրապետությունը՝ առաջին հերթին գաղթօջախներում 
խթանելու համար հայապահպանությունը: Ազատյանր՝ իբրև խորունկ 
մտավորական, գրականագիտական ասելիքը նրբորեն շաղախում է նաև 
բոլոր ժամանակներում հայ և հատկապես սփյուռքահայ գրականությանը 
պատուհասող մարտահրավերների մասին տեղեկություններով, որոնք 
այդ իրողությունների մեջ ապրող և ստեղծագործող գրողի, արվեստա-
գետի ժառանգությունը բացահայտելու համար կարևոր նախապայման 
են: Ազատյանը նշում է, որ այդ դժվարին պայմաններում տաղանդավոր 
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շատ ստեղծագործողներ շուտով խամրում են խնդիրների և մտահոգու-
թյունների բեռի տակ և անհետ կորչում: Տաղանդավորների մյուս խմբի 
ճակատագիրն էլ մեկ այլ կերպ է նրան դուրս թողնում գրականության 
անդաստանից. ոմանք մեծ ոգեշնչմամբ հասնում են բարձր նվաճման, 
սակայն որոշ ժամանակ անց մարում է ոգեշնչումը, և սկսում են 
տառապել արտագրելու ախտով: Շատերը դադարել են ստեղծագործել 
կամ ընկճվել են ուսուցչության բեռի տակ, կամ իրականացնում են 
հրապարակագրական գործունեություն, որն իրագործում են սեփական 
ստեղծագործության հաշվին: Օրինակները բազմաթիվ են: Սփյուռքահայ 
գրողներից Վահան Թեքեյանը, Լևոն Զավեն Սյուրմելյանը, Բենիամին 
Նուրիկյանը և շատերը խմբագրական և լրագրողական գործունեություն 
են ծավալել նաև, Վահե Հայկն աշխատել է ապահովագրական ընկերու-
թյունում, Զարեհ Մելքոնյանը, Վահան Թեքեյանը և շատ-շատերը մանկա-
վարժությամբ էին զբաղվում: Շատերը զուգահեռ նաև հասարակական-
քաղաքական գործունեություն էին ծավալում: Ինքը՝ Երվանդ Ազատյանը, 
ևս բազմազբաղ մտավորական է: Գրականագետը փաստերն արձանա-
գրելիս հանդես է գալիս ամենևին ոչ մեղադրողի, այլ մտահոգիչ պատ-
կերը սերունդներին փոխանցողի դերում: «Չէ՞ որ իրենց մէջ ազգային 
մտահոգութիւններու այրող ցաւը մոռցնել տուած է իրենց գրական 
փառասիրութիւնները» [2, 171]: Ազատյանն ընդգծում է նաև, որ իրավի-
ճակը ներկայացնելու նպատակը ցույց տալն է, թե ինչպիսի փորձություն-
ների դիմադրելով է սփյուռքահայ գրողը կարողանում մնալ արվեստա-
գետ և չդավաճանել իր գրչին: Այդ փորձությունները հաղթահարած 
քչերից է Վահան Թեքեյանը, ում գրականությունը բացահայտելն ու հան-
րահռչակելը Ազատյանի կյանքի գործն է։ «Դարու մը մէջ ուր ազգային 
ցաւոտ հարցերն ու քաղաքական մտահոգութիւնները առաթուր կը կոխ-
կռտէին գեղարուեստի պարտէզը, ճզմելով թոյլ տաղանդները եւ ծանր 
տուրքեր գանձելով հզօրներէն՝ Թէքէեան գիտցաւ մնալ ամբողջական 
բանաստեղծ՝ իր գրականութեան մէջ» [3, 43]: 

Սփյուռքահայ գրականության զարգացման համար Ազատյանը 
կարևորում է գրողների, արվեստագետների համախմբումը, համապա-
տասխան մթնոլորտի ձևավորումը, որոնք և հանդիսանում են չափանիշ-
ների ձևավորման համար նպաստավոր պայման և հնարավորություն 
տալիս անվավեր տաղանդների բազմության մեջ գտնել վավերական 
արվեստագետներին: Այդպիսի մթնոլորտ ժամանակին ձևավորում էին 
Սփյուռքում գործող մշակութային միությունները (մի մասը՝ կուսակցու-
թյունների կազմերում), որոնք իրենց հարկի տակ էին համախմբում գրող-
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ներին ու արվեստագետներին, դառնում մշակութային կյանքի զարգա-
ցումների խթան: Այդպիսին էր Կահիրեի Հայ գեղարվեստասիրաց 
միությունը. «Նպատակը, զոր կը հետապնդէ Գեղարուեստասիրացը, 
ինքնին գեղեցիկ է եւ արժանի մեր գաղութին ամենալայն ուշադրութեան 
եւ գնահատանքին: Անոնք, այս երիտասարդ ու կենսունակ Միութեան 
հովանիին տակ համախմբուած երկսեռ ուժերը, կը ձգտին օտարութեան 
մէջ ստեղծել այն տեսակ միջավայր մը, որ ունենայ ընտանեկան հրապոյր 
եւ ուր կարելի ըլլայ հաւաքաբար լծուիլ Հայ Մշակոյթի զարգացման 
գործին» [5, 1]: Մինչ օրս գործում են նաև Բեյրութում հիմնված, ապա աշ-
խարհագրությունն ընդլայնած ՌԱԿ «Թեքեյան» մշակութային միությունը, 
Համազգային հայ կրթական և մշակութային միությունը և այլք: Ինքնին 
հասկանալի է, որ Սփյուռքում ծավալվող հատկապես մշակութային 
գործունեությունը կենտրոնանում էր կուսակցական ակտիվների շուրջ: 
Նրանց ֆինանսավորմամբ և նախաձեռնությամբ էին գործում դպրոցներ, 
մշակութային միություններ, հրատարակչություններ: Սփյուռքի մտավո-
րականությունն այսպես թե այնպես որևէ կուսակցության մասնիկ էր․ 
Ազատյանն ինքն էլ ծավալում է կուսակցական գործունեություն, սակայն, 
այդուհանդերձ, գրականագետը բարձր է գնահատում այն գրողներին, 
ովքեր գրականության մեջ զերծ են մնում կուսակցական բռնաշապիկ-
ներից։ 

Ըստ Ազատյանի՝ և՛ տաղանդավոր գրողը, և՛ անտաղանդը կարևոր 
են գրականության համար։ Առաջինները սահմանում են գրական երկի 
հաջողության չափանիշը, երկրորդները՝ անհաջողության և վրիպումի 
չափանիշը: «Եւ նոր արուեստագետներ, նոր գրողներ, սերտելով իրենց 
նախորդող սերունդին արուեստը, կ᾿օգտուին որքան տաղանդաւորէն՝ 
թերեւս նոյնքան նաեւ անտաղանդէն, որովհետեւ, եթէ առաջինը ցոյց կու 
տայ թէ ինչպէ՛ս պէտք է ստեղծագործել, երկրորդը՝ անկասկած, ցոյց կու 
տայ թէ ինչպէս պէտք չէ ստեղծագործել» [2, 176]: Գրականագետը 
համոզված է, որ ստեղծագործական մթնոլորտը զարգացնելու, նորը 
ստեղծելու համար խիզախումներ են հարկավոր, համարձակություն և 
գիտակից խենթություն, սովորական, տրորված ճամփաներից շեղումներ: 
Սակայն նշում է, որ եթե սփյուռքահայ երաժշտության և նկարչության մեջ 
երբեմն նկատվում են խիզախումներ, ապա գրականության և հատկապես 
բանաստեղծության մեջ գերիշխում է խելոքությունը: Սա դժվարացնում է 
նաև չափանիշներ ընդունելու գործը: Ուստի զարմանալի չի համարում, 
որ հանդուրժելի միջակությունները հաճախ տաղանդավորի հանդեր-
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ձանք են հագնում՝ տաղանդավորներին թողնելով առանց բնութագրող 
որոշչի:  

Երվանդ Ազատյանը ակնդետ հետևում է սփյուռքահայ գրականու-
թյան ընթացքին, նրա սուր հայացքից դուրս չեն մնում որևէ փոփոխու-
թյուն, ուշադրության արժանի որևէ երևույթ կամ անհատ, որն արժեք է 
ստեղծում և ասելիք ունի: 

Նրա վերլուծությունների մեջ, ստեղծագործությունների բովանդա-
կային և կառուցվածքային արժեքների վերհանումից բացի, դրված է հայի 
և հայկականության, հատկապես սփյուռքահայության խնդիրների տար-
բեր շերտերի վերհանումը: Օրինակ՝ արդի գրողներից բանաստեղծուհի 
Վեհանույշ Թեքյանի ստեղծագործությունները վերլուծելիս Ազատյանը 
գտնում է աշխարհաքաղաքացի հային և հավատը Սփյուռքի ինքնության, 
ինքնուրույնության և հարուստ ժառանգության հանդեպ, սակայն 
«…բարեբախտաբար, ան չի տեսնէր սփիւռքի ներկայ կենսունակ իրակա-
նութիւնը մեր անցեալի պատմութեան կամ ներկայ հայրենիքի իրակա-
նութեան հակադրութեան մէջ, այլ այդ բոլորին լրացուցիչ և անհրաժեշտ 
համադրութեան մէջ» [1, 245]: Այս գրողի պարագայում ևս ընդգծում է ժա-
մանակի հետ համընթաց քայլելու, արդի շարժումներին հետևելու և ժա-
մանակի շունչը ստեղծագործական տեխնիկայով ներդաշնակ արտահայ-
տելու կարևորությունը:  

Հաջորդ խորհրդածության առարկան հայրենիքում և Սփյուռքում 
ստեղծվող գրականության բնույթն ու մարտահրավերներն են: Ազատ-
յանը գտնում է, որ թեև հայրենիքում ստեղծվող գրականությունն անպայ-
ման իր ազդեցությունն ունենում է Սփյուռքում, սակայն երկու տարբեր 
իրականություններում ստեղծվող գրականություններն անպայման 
տարբեր են, քանի որ Սփյուռքը երազանքների և իղձերի անորոշության 
մեջ է։ Միայն հայրենիքում կազմակերպված կյանքի ընթացքն է, որ 
հենվում է հարուստ անցյալի վրա: Գրականագետի եզրակացությունը 
մեկն է, որը նաև հաջողության բանալին է. սփյուռքահայն իր երգը պետք 
է երգի, իսկ եթե չունի, ապա չունենալը պետք է երգի, նույնը հայրենիքում 
ստեղծագործողներին է վերաբերում: 

 Այս համատեքստում կարևոր է սփյուռքահայ մշակութային կյանքի 
և դրա անբաժան մաս կազմող խմորումների անաչառ տարեգիրների 
դերը, որոնց շարքում իր ուրույն տեղն ունի «Պայքար» գրական հանդեսը: 
Վերջինիս մասին Ազատյանը հպարտությամբ ասում է, որ այն չի 
փորձելու չունեցածը որպես ունեցած ներկայացնել և հակառակը, քանի 
որ եթե նույնիսկ կարողանանք խաբել ինքներս մեզ, չենք կարող խաբել 
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ժամանակը, որն անպայման դատելու է: Խոստովանությունից հետո 
Ազատյանն առաջարկում է նաև դեղատոմս. «Եթէ վտիտ են մեր գե-
ղարուեստական արտայայտութիւնները՝ առանց ճոռոմ յաւակնութեանց 
տանք այդ վտիտը, բայց տանք ճաշակով, նրբութեամբ, սիրով» [2, 339]:  

Համաստեղի 70-ամյակի առթիվ գրված «Հողին սիրով» դիմանկարում 
Երվանդ Ազատյանը բարձրացնում է ևս մեկ կարևոր խնդիր. սփյուռքա-
հայության շրջանում խախտված են արժեչափերը: Տաղանդավորի ու 
անտաղանդի շփոթությունը դարձել է տիրապետող. «Այս խառնիճաղան-
ճին մէջ արժէքները եւ նէրբողները կը ճշդուին համաձայն յաճախ գրողի 
մը կամ արուեստագէտի մը գաղափարական ու կուսակցական պատկա-
նելութեան» [2, 93]: Ազատյանի դիտարկումն առավել քան արդիական է 
այսօր: Նա քննադատում է Սփյուռքում և Հայաստանում ստեղծագործող-
ների՝ տարբեր ճակատներ ստեղծելու իրողությունը՝ համարելով, որ ինչ 
պատկանելություն էլ ունենան իսկական արժեքները, երբ կողմերը դա-
դարեն գոյություն ունենալուց, և սառչի կրքերի մթնոլորտը, դրանք ի 
վերջո պետք է դառնան մեր ժողովրդի սեփականությունը, նրա ազգային 
ժառանգությունը:  

    
    

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. Երուանդ Ազատեան, Գրական գեղարուեստական սեւեռումներ, 
Ամերիկահայ միջազգային գոլէճ, Լա Վըրն, Գալիֆորնիա, 1988, 
332 էջ: 

2. Երուանդ Ազատեան, Ժամանակի եւ ժամանակակիցներու հետ, 
Թէքէեան մշակութային միութիւն, Երեւան, 2018, 456 էջ: 

3. Ազատեան Երուանդ, Էջեր կորուսեալ եւ անկորուստ, Թէքէեան 
մշակութային միութիւն, Երեւան 2019, 280 էջ:  

4. Դանիելյան Սուրեն, Միջուկի տրոհումը, Սփիւռքահայ գրակա-
նութեան պատմութիւն, գիրք Ա, Երևան 2011, 407 էջ: 

5. «Արեւ» օրաթերթ, Գեղարուեստասիրաց միութիւնը, չորեքշաբթի, 5 
փետրուար, 1930, ԺԶ․ տարի, թիվ 3348:  

6. Գաբրիելյան Վազգեն, Դիտարկումներ գրականության ճանապար-
հին, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2018, 345 էջ: 

7. Վահյան Վահե, Մատենախոսական, «Սիոն», Երուսաղեմ, 1933, N9, 
289 էջ:  
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диаспоры, творческая атмосфера, проблема искажения языка, отсутствие 
национальной почвы, нарушенные измерения ценностей, западноармянс-
кий язык, литературные амбиции 

 В статье представлены проблемы литературы армянской диаспоры, к 
которым не раз обращался литературовед Ерванд Азатян в ходе своей 
научной и редакционной деятельности. Мы представили поднятые 
литературоведом вопросы, касающиеся регресса современной армянской 
литературы диаспоры, языковых проблем, необходимости создания 
соответствующей литературной атмосферы и те трудности, которые 
преодолевают армянские писатели диаспоры. В данной статье мы 
рассмотрели ряд ключевых вопросов, которые относятся к литературной 
среде армян диаспоры, ее представителям, творческому наследию и 
другим многочисленным проблемам. 

 Литературовед Ерван Азатян говорит о необходимости национальной 
почвы для развития литературы, затем обращается к судьбам писателей за 
пределами Родины, о темах и вызовах литературы, которые обусловлены 
реалиями современного мира. Ерванд Азатян проводит параллели с 
восточными армянами, чье новое литературное поколение достигло 
больших успехов, так как имело возможность продолжить традиции 
старшего поколения, в то время как у молодого поколения 
западноармянских писателей не было возможности приобщиться к этой 
традиционной преемственности.  

 С момента образования армянской диаспоры литературная среда в 
разных колониях развивалась благодаря благоприятной среде разных 
культурных союзов о объединений, созданных под эгидой разных партий 
и организаций. В статье также затрагиваются проблемы творчества 
писателей, проживающих в советские годы за границей, но пишущих на 
восточноармянском, а также писателей-репатриантов с западноармянским 
языковым мышлением. Мы также обращаемся к позиции Ерванда Азатяна 
по вопросу о том, могут ли писатели, переехавшие из Республики Армения 
за границу в последние десятилетия и занимающиеся литературной 
деятельностью, быть частью армянской литературы диаспоры. 
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 The article presents the problems of Diaspora Armenian literature, which 
literary critic Yervand Azatyan has referred to many times during his scientific and 
editorial activities. We have presented the issues raised by the literary critic 
regarding the modern retreat of the Armenian literature of the Diaspora, the 
language issue, the need to create an appropriate literary atmosphere, the 
difficulties overcoming which the Armenian writer of the Diaspora manages not to 
betray his pen. In this article, we examined a number of key issues related to the 
literary environment of the Armenians of the Diaspora, its representatives, creative 
heritage, existing problems and ways of solution, which have been encountered in 
numerous works of the author over the decades.  

 The literary critic speaks about the urgent need of the national soil of literary 
works, the fate of the writer beyond this soil, the theme and challenges of literature 
due to the realities imposed by the new reality, and draws a parallel with the 
Eastern Armenians, whose new literary generation had good fortune and 
opportunity to continue the elders, from which the young generation of Western 
Armenians, who took refuge in the diaspora after the genocide, was deprived. 

 Since the formation of the Armenian diaspora, the literary environment in 
the different colonies has developed thanks to the favorable atmosphere created by 
the cultural unions created under the auspices of different parties that we have 
spoken about. The article also touches upon the problems of writers living abroad in 
the Soviet years and writing in Eastern Armenian, repatriated, but still with 
Western Armenian linguistic thinking. The article also highlights the position of 
Yervand Azatyan on the issue of whether writers, who moved from the Republic of 
Armenia abroad during the recent decades and engaged in literary activities, could 
be a part of the Armenian literature of the Diaspora, about which he has his own 
interpretation. 
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