
Բարոյագիտական և գեղագիտական իդեալների դրսևորումը  

Վ. Սարոյանի  ստեղծագործություններում 

Մեզանից յուրաքանչյուրը  որևէ  գրողի, արվեստագետի  ստեղծագործություն  
ընկալում է ըստ իր հոգեկերտվածքի պահանջմունքների ՝այնտեղ փնտրելով այն, ինչ 
իր խոհերի, մտորումների, իրեն անհանգստացնող հարցականների թնջուկի 
պատասխանը կարող է լինել: 

   Ինձ հուզող հարցերի պատասխանները կրկին, արդեն հասուն տարիքում , արդեն 
լրջորեն վերաիմաստավորելով՝ փորձեցի փնտրել Սարոյանի աշխարհում:Փորձեցի 
այդ աշխարհ կրկին մուտք գործել արդեն ոչ թե որպես հափշտակված պատանի կամ 
աղջնակ՝ հիացմունքից ճառագող աչքերով,այլ որպես  կյանքի որոշակի փուլեր 
անցած , կեցության ամենօրյա  ուրախություններն ու դառնությունները ճաշակած և 
այդ  ամենի արդյունքում քիչ թե շատ իմաստնություն  կուտակած մարդ: 
Կշարունակեմ հավատալ Սարոյանին, չի լինի արդյոք նա  ինձ համար հիմա սոսկ 
բարի հեքիաթասաց: 

       Եվ էջ առ էջ Սարոյանի մեծ աշխարհը կրկին բացվեց իմ առջև:Մեծ,արևաշող 
աշխարհը…Սիրո աշխարհը… Ահա այս բառն է կարծես դեպի այդ զարմանալի 
գունեղ, խենթ ու խելառ աշխարհը տանող բանալին:Սերը,արարչագործ Սերը,  
տիեզերական արարչագործության հրաշքի հանդեպ հավերժ զարմացած-հիացմունք 
Սերը:Եվ  զարմանալի չէ, որ  հոգում բազում հարցադրումներ ունեցող արդեն 
ականավոր գրողը չի կորցնում պատեհությունը իր մտորում- խոհերը  քննարկելու 
տիեզերքն ուսումնասիրող նշանավոր գիտնականի՝ աստղաֆիզիկոս Գրիգոր 
Գուրզադյանի հետ: Հարցադրումներ, որոնց պատասխանները գուցեև վաղուց կային 
իր իսկ հոգում: 

<<Ես կուզեմ հասկնալ,թե ինչ է տիեզերքը,ինչ է  մեր գլխուն  վերևը եղած երկինքը:Ես 
կուզեմ հասկնալ այս աստղերը, այս երկինքը միշտ են  եղած>>:Տեսնես նրա 
հարցադրումը ինչպիսի պատասխանների ակնկալիք ուներ…Ինչ է տիեզերքը և ով է 
մարդը՝արարչագործության պսակ թե պարզապես սովորական մի… 

<<Է, ըսենք թե մարդը, որն  այդժամ բան մըն է, այդքան աննշան, վաղը  
վերացավ…Տիեզերքում բան մը կպակասի…>>: 



Հետևում է մի երկար ու զարմանալի զրույց մարդ արարածի լինելության, տեսակի, 
առանձնահատկությունների մասին, զրույց, որ մղում է նորից ու նորից 
վերաիմաստավորելու Մարդ արարածին… 

<<Այո, կպակասի, այն էլ շատ բան …որովհետև  մարդն օժտված է մի արտառոց 
ունակությամբ,որը չունեն մոլորակները…վճիռ կայացնելու ունակությամբ….մարդը 
սիրել  գիտի … բայց ինչ ահավոր զգացմունք է այդ սեր կոչեցյալը ու դրա  
հակոտնյան՝ ատելությունը…Այս հասկացության վրա մարդ արարածը  ստեղծել է  
պոեզիա, գիր ու գրականություն, երաժշտություն՝այդ անդրաշխարհային 
ոգին՝երաժշտությունը,որը աշխարհներ կարող է շարժել…/ի  դեպ, մեկ այլ 
պարագայում նա գրում է.<<Երաժշտությունը նման է կյանքին.այն սկսվում և 
ավարտվում է լռությամբ>>/Մարդը ստեղծող է …ստեղծել է գեղեցկություն ամեն 
ինչից…Մարդը կառուցում է…Մարդը նաև ոչնչացնում է…>>: 

Մարդու և տիեզերքի մասին խորհրդածումները ոգորումների մեջ են գցում հոգիները: 

<<Կրնա ըլլալ ,որ այս օրը  մեր կյանքի ամենագեղեցիկ օրը ըլլա…>>,-բարձրաձայն 
մտորում է Սարոյանը: 

 Նրանց հաջորդ հանդիպումը,որն ,ավաղ,վերջինը եղավ, մեկ տարի անց 
էր:Սարոյանը ուզում էր,որ մենակ լինեին, երկուսով ,առանց վկաների…Երկուսուկես 
ժամ տևած զրույցից հետո Սարոյանը լարվածությամբ ասել էր.<<Այն ամենը, ինչ 
խոսվեցավ հոս ու չխոսվեցավ, պիտի մնա մեր մեջ…Պիտի մնա մեր մեջ…>>:Ինչ էր 
փնտրում Սարոյանը, որ մեծագույն հարցի պատասխանը, որ նրան պիտի տար 
հանրահայտ աստղաֆիզիկոսը…հարց,որի պատասխանը շատ վաղուց ուներ իր 
սրտում, բայց որի հավաստիացումը, գիտական հավաստիացումն էր ուզում ստանալ 
երևի… 

 Մարդը  ստեղծող է…Վերադառնանք մարդկանց ստեղծած աշխարհ, Սարոյանի 
աշխարհ…Առաջին հայացքից ոչ մի էական  գործողություն չի կատարվում այդ 
աշխարհում.ամերիկյան փոքրիկ քաղաքներ՝անապատում կառուցված, մարդկային 
առօրյա կյանք՝ լի հարաբերականորեն  մեծ ու փոքր իրադարձություններով, 
հերոսներ, որ ոչ մի սխրանք կարծես չեն  գործում, որոնց հաճախ կարելի է  համարել 
առօրյա կյանքի փոքր մարդիկ: 

Բայց ոչ…Այ այստեղ է  հանելուկը.Սարոյանի հերոսները  գորշ, խեղճ, մռայլ , փոքր 
մարդիկ չեն՝ կքած  կյանքի  հարվածներից  ու բեռից, դարձած խաղալիք ու մարիոնետ 
մեծ ու կեղտոտ քաղաքականության պղտոր լվացքաջրում,անդեմ գոյություններ`  



ամբոխում տարրալուծված :<<Երբ  քաղաքական կուսակցություններից  ու 
քաղաքական  գործարքներից ցնդում եմ, ես ցածրանում եմ  ու մարդուն  
ներկայացնում  որպես  նեխած, անարժեք ,անմաքուր մի  բան:Դա չէ մարդը, բայց ես 
ձևացնում եմ,որ դա է:Մի ուրիշ, նվազ որսալի բան է , բայց ծաղրելու համար  ավելի  
հարմար է ձևացնել,թե  հենց դա է մարդը:Իմ գործը ճշմարտությանը հասնելն 
է,սակայն երբ  սկսում ես ծաղրել, գրողի ծոցն ես  ուղարկում ճշմարտությունը>>: 

Ոչ, չեխովյան կերպարներ չկան աստեղ, որ կորցրել են մարդկային 
արժանապատվությունը, ինքնահարգանքը, փոքրացրել իրենց հոգիները՝ դառնալով  
չնչին, ողորմելի մարդուկներ…Սարոյանի  հերոսները Երազողներ 
են,Բանաստեղծներ, որ կարողանում են  ամեն ինչի մեջ տեսնել 
գեղեցիկը,զարմանալին:Շահը,օգուտը նրանց կյանքում  գտնվում են  երկրորդական, 
եթե ոչ վերջին պլանում: 

<<Նա չափից ավելի  մեծ երազող էր ու  պոետ, այնպես որ իր շահի  մասին չէր 
մտածում:Գեղեցկություն-ահա թե ինչի էր ձգտում նա:Նա կուզեր  գեղեցկություն  
ցանել ծաղկի պես և հիանալ՝նրա աճը տեսնելով:Պոեզիայի ու պատանության  
վաղուց անցած այն հիանալի օրերին ես ինքս մի անգամ հարյուրից ավելի նռնենի  
տնկեցի նրա համար>>: 

Հոգով գեղեցիկները փնտրում են իրենց զմայլանքներն  զգացող և  ըմբռնող  մտերիմ  
հոգիներ.<<Նա գիտեր, որ ես հոգով բանաստեղծ եմ,և հույս ուներ, որ կհասկանամ իր 
վեհաշունչ պոռթկումը,որը  նրան   տանում էր դեպի փայլուն սնանկացում:Եվ ես 
նրան հասկացա: 

Դա ամենաթովիչ անհեթեթությունն էր, որ կարելի էր երևակայել, և քեռիս հիացած էր 
դրանով>>:/Նռնենիները/: 

Տարօրինակ  մարդու տպավորություն է թողնում  սարոյանական  մեկ այլ հերոս 
<<Կրթված նպարավաճառը լողորդ երեք տղայի առջև>> պատմվածքից: 

<<-Նա խելագար էր: 

-Դժվար թե,-ասաց երիտասարդը:-Սկզբում ինձ էլ այդպես թվաց, բայց հետո տեսա,որ 
այդ այդպես չէ:Նրա առևտուրը  մարդու շփոթեցնում էր, կարծում էիր՝ ցնորված է. նա 
ավելի շատ  նվիրում էր, քան ծախում:Մյուս բաների մեջ արդեն՝շատ հասկանալի 
մարդ էր: 



 Մեզ իսկապես  հրաշալի մարդ էր պատահել:Քսան տարի հետո  ես իմ մեջ 
հասկացա,որ նա բանաստեղծ էր և աստծուց մոռացված այս վայրերում նպարեղենի 
խանութ էր բացել ոչ թե փող  ժողովելու, այլ  ուրախություն ու հիացում բաժանելու>>: 

<<Ինչ որ պահես, կորած է հար,ինչ որ տվիր, քոնն է հավերժ>>,-հիշում եմ մեծագույն 
իմաստություններից մեկը: Սարոյանի հերոսներն , իրոք, կարծես կոչված են  
ուրախություն ու հիացում բաժանելու, այն էլ հաճախ  աննկատ, կարծես 
իմիջիայլոց…Գեղեցիկի բացառիկ զգացողությամբ ու հոգու առատաձեռնությամբ, 
շռայլությամբ են  օժտված նրա հերոսները, որ երջանկանում են երջանկացնելիս, 
հարստանում են նվիրելիս և այդ ամենն անում են այնքան նուրբ ու անբռնազբոսիկ, 
այնքան  չպարտադրող ու ոչ ցուցադրաբար…կարծես այդ ամենն ինքնին հասկանալի 
է ու օրինաչափ,ի վերուստ տրված ու  սովորական: 

<<Տունդարձի ճանապարհին ես սկսեցի գլխի ընկնել, որ իմ հնդկացին մեքենայից 
իրեն անտեղյակ էր ձևացրել,որպեսզի վազքի ու ճանապարհի  կարոտ մի պատանի 
ղեկի մոտ նստի ,սլանա և մեքենայից արագություն ու հրճվանք  քամի:Կյանքի 
սպանիչ տաղտուկը կամ  գուցե թախիծի պես մի բան պարապ այդ երիտասարդին իր 
երկրից գցել էին մեր նեղլիկ քաղաքը, ուր մեծ կյանքի ծարավից ես էի խեղդվում ,և մեր 
հանդիպումը  նա  առիթ էր  դարձրել  ինձ ուրախացնելու և իմ ուրախության վրա 
զվարճանալու: Ցնորվածության մասին քաղաքի միասնական եզրահանգումը 
բացառելով՝ահա այս էր նրա վարքի միակ բացատրությունը>>/<<Լոկոմոտիվ---
օջիբվեյը>>/: 

Սարոյանի հերոսները չեն վախենում պարզ,անմիջական և ջերմ լինելուց:Իսկ 
նրանք,ովքեր այդպիսին չեն, անցնում-գնում են՝ առանց հետք թողնելու 
ընթերցողների հոգում.<<Նա ողջունեց  նաև գնացքի մեջ եղող ուրիշ հինգ հոգու, բայց 
նրանցից ոչ մեկը չպատասխանեց տղայի ողջույնին:Նրանք կարող էին  այդ անել, 
բայց չարեցին>>:/<<Մարդկային կատակերգություն>>/: 

Սարոյանի բարոյագիտական և գեղագիտական սկզբունքները, որ խարսխվում են 
բարության, արդարության ու ազնվության վրա, սակայն չեն իդեալականացնում 
կյանքը՝տեսնելով միայն այն, ինչ ցանկալի է և ողջունելի:Նա տեսնում և պատկերում է 
կյանքն այնպիսին, ինչպիսին որ կա ՝իր լույս ու ստվերով,երջանկության ձգտումով ու 
տառապանքի ցավով,հրճվանքի ժպիտով ու կորուստների անամոք կսկիծով…Եթե մի 
դեպքում  մարդիկ պարզապես  պատրաստ են խենթությունների՝աշխարհը  
ջերմացնելու համար, ապա մեկ այլ դեպքում մարդկային անտարբերությունը կարող 
է  ողբերգական  գույներով ներկել կյանքը՝այն դարձնելով  սարսափելի ու 



անիմաստ,տխուր, դատարկ և իզուր:<<Լյուկին արդեն թվում էր, որ ինքը բոլորովին 
իզուր է կանգնել մայթին ու ժպտում,ավելի լավ է՝նստի ու լաց լինի:Ոչ մի նարինջ էլ 
պետք չէ նրանց,ոչ էլ Լյուկի  ժպիտը:Նայում  են իրեն ու անցնում, ուրիշ ոչինչ: 

Մութն ընկավ, և նրան այնպես թվաց,թե կարող է աշխարհի վերջը գալ, իսկ ինքը 
մինչև աշխարհի վերջը այդպես պետք է կանգնի՝ ձեռքը բարձրացրած ու ժպտալով: 

ՆՐԱՆ ԹՎԱՑ, ԹԵ ՀԵՆՑ ԱՅՆ ԲԱՆԻ ՀԱՄԱՐ Է ԾՆՎԵԼ, ՈՐ ԿԱՆԳՆԻ 
ԱՅՍՏԵՂ՝ԱՆԿՅՈՒՆՈՒՄ`ՄԻՆՉև ԱՇԽԱՐՀԻ ՎԵՐՋԸ, ՆԱՐԻՆՋՆԵՐԸ ՄԵԿՆԻ  
ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՈՒ ԺՊՏԱ, ԱՐՑՈՒՆՔ ԹԱՓԵԼՈՎ ԺՊՏԱ: Շուրջը ամեն ինչ սև է ու 
դատարկ, իսկ նա կանգնել  ու ժպտում է այտերը ցավեցնելու չափ, ու աչքերից էլ 
արցունք է թափվում,ՈՐՈՎՀԵՏև ՉԵՂԱՎ ՄԵԿԸ ԹԵԿՈՒԶ, ՈՐ ԺՊՏԱՐ ԻՐԵՆ, ու հիմա 
ամբողջ աշխարհը կարող է  փլվել,խավարել, և աշխարհի  վերջը կգա, և կմեռնի 
հորեղբայր Ջեկը, և նրա կինը կմեռնի, և չեն լինի ոչ փողոցներ,ոչ տներ, ոչ մարդիկ, ոչ 
երկինք կլինի,ոչ գետ,ոչ դաշտ և ոչ մի տեղ չի լինի ոչ մի շունչ կենդանի,ոչ էլ անգամ 
դատարկ փողոց,ոչ  մութ պատուհան,ոչ փակ դռներ,որովհետև չեն ուզում նարինջ 
գնել իրենից և չեն ժպտալու իրեն, և աշխարհը  խավարելու է…>>:/<<Նարինջները>>/: 

Այո,մարդկային տառապանքը սահմաններ չունի,երբ   բախվում է  անտարբերության  
խուլ ու կարծրացած,  անթափանց պատին:Եվ այդ տառապանքը, սերը, 
հարցականները  ապրում են Սարոյանի հերոսները՝թե մեծ և թե փոքր: Անկախ 
տարիքից, անկախ  մասնագիտությունից, ազգային պատկանելությունից՝ նրա 
հերոսները Մեծեր  են: 

<<Դու շատ մեծ մարդ կդառնաս մի օր,եթե ապրես:Այնպես արա,որ ապրես>>,-ասում է 
հեռագրատան վարիչը պատանի ցրիչին:/<<Մարդկային կատակերգություն>>/: 

Մեծությունը ,ըստ Սարոյանի, հոգու հատկանիշ է , միմիայն հոգու հատկանիշ: 

<<Այդ տղան Լայոնել Քերոտն էր,որին  թեև  հարևանները  հիմար էին համարում, 
սակայն մարդկային  մի մեծ էակ էր, հավատարիմ, վեհանձն  և բարի>>:/<<Մ.Կ.>>/ 

Մեծ լինել կյանքի  մանրուքների մեջ, մեծ լինել առօրյայում,ոչ միայն սխրանքի  
հազվագյուտ պահին. սա անչափ դժվար է: 

<<Յուլիսիսը մի օր  մեծ մարդ է դառնալու, ճիշտ չէ , մայրիկ,-ասաց Հոմերը: 

  -Ոչ,- ժպտաց  միսիս Մաքոլին,- ոչ,ես այդ կարծիքին չեմ,բոլոր դեպքերում  ոչ 
աշխարհի համար,բայց անշուշտ նա մեծ է լինելու, որովհետև նա այժմ էլ մեծ է>>: 



Մեծ մարդ հասկացությունը Սարոյանն ավելի է խորացնում իր հերոսների հոր մասին 
խոսելիս…Մեծ լինել առօրյա կյանքում ՝ի հեճուկս մարդկանց ճզմող, ստորացնել 
փորձող կյանքի դժվարին պայմանների…մեծ լինել`հավատարիմ մնալով սեփական 
սկզբունքներին, համոզմունքներին, սեփական ես-ին,մեծ լինել՝ չդավաճանելով ինքդ 
քեզ, մեծ լինել  կյանքի մանրուքների մեջ, մեծ լինել առօրյայում, ոչ միայն  սխրանքի  
հազվագյուտ պահերին.սա անչափ դժվար է:Չդավաճանել  ինքդ քեզ… Այստեղ  
տեղին է հիշել Մեծն Սևակի խոսքերը.<<Ու երբ նման եմ լինում ինքս ինձ, այսինքն 
բարձր ինքս ինձանից, երբ լինում եմ ես…>>:Արժանապատվությունն ու 
հպարտությունը Սարոյանի համար բարձրագույն չափանիշներ են:<<Մենք աղքատ 
Էինք,միշտ այդպես  ենք եղել, բայց ԻՄ ՀԱՅՐԸ ՄԵԾ ՄԱՐԴ ԷՐ: Նա հաջողակ մարդ 
չէր:Նա հազիվ հացի փող էր վաստակում:Եթե նրան փողոցում տեսնեիր, կմտածեիր, 
որ սովորական մարդ է, հասարակ և աննշան:Բայց դրանով հանդերձ նա մեծ մարդ 
էր:Միակ բանը,որ նրան մտահոգում էր, իր ընտանիքն էր`մայրս և իր զավակները:Նա 
ամիսներով փող հավաքեց և մասնավճարով տավիղ գնեց,այո, տավիղ:Գիտեմ, որ 
հիմա  ոչ ոք տավիղ չի նվագում, բայց մայրս երազել էր տավիղ ունենալ, և հայրս փող 
հավաքեց ու նրա համար տավիղ գնեց:Հինգ  տարի տևեց, մինչև որ հայրս վճարեց 
տավղի արժեքը:Դա ամենաթանկ տավիղն էր, որ կարելի էր գնել:  

     Ես կարծում էի, թե բոլորը հորս նման մեծ էին, մինչև աշխարհ մտա  և հանդիպեցի 
ուրիշ մարդկանց:Անշուշտ, բոլորն էլ լավն են, բոլորն էլ հրաշալի են, բայց չեմ 
կարծում, որ  մեծ լինեն:Գուցե դա նրանից է, որ ես նրանց դեռ լավ չեմ  
ճանաչում:Անհրաժեշտ է լավ ճանաչել մարդկանց`իմանալու համար`մեծ են  նրանք 
թե ոչ:Շատ մարդիկ կան, որ մեծ են, բայց  ոչ ոք գլխի չի  ընկնում,որ նրանք մեծ 
են>>:<<Մարդկ . կատակ >> 

   Եվ Սարոյանը էջ առ էջ մեզ տանում է այդ մեծ մարդկանց  աշխարհը՝լի զանազան ու 
տարօրինակ  պատմություններով, լի  ուրախությամբ ու ցավով:<<Այն  բանից, թե նա 
ինչպես արթնացավ, երբ ես վարսավիրանոց մտա, ինչպես խոսեց ինձ հետ, ինչպես 
քայլեց և  ինչպես շարժվեց, հասկացա, որ նա  աշխարհի ամենանշանավոր մարդն է, 
Մարիփոզա փողոցում ապրող այդ վարսավիրը:Նա մոտ հիսուն  տարեկան էր, իսկ 
ես`տասնմեկ:Հասակով նա ինձնից բարձր չէր, ոչ էլ քաշով`ծանր, սակայն  դեմքը, դա 
այնպիսի մի մարդու դեմք էր, որ շատ բան  էր տեսել, շատ տառապել,շատ բան  
գիտեր, շատ իմաստուն էր, և սակայն դարձյալ սիրում էր մարդկանց, չէր չարացել: 

  Երբ բացում էր աչքերը, նրա հայացքը կարծես ասում էր.<<Աշխարհը…Ես ամեն ինչ  
գիտեմ  մեր այս  աշխարհի  մասին:Չարություն և ժլատություն, ատելություն և վախ, 



արատ և քայքայում:Թող այդպես լինի, այդ բոլորով հանդերձ ես սիրում եմ 
ԱՇԽԱՐՀԸ…>>:<<Վարսավիրը, որի քեռու գլուխը կրծել էր կրկեսի վագրը>>: 

  Աշխարհի և կյանքի հանդեպ սերը հաճախ կարող է ցնցել մինչև հոգու 
խորքը.<<Հիշեցի այն  պահերը, երբ միայնակ  քայլելով հանկարծ փղձկում  էի ու 
արցունք թափում, այն պատճառով,որ կյանքն այսքան  պայծառ է  ու այսքան մաքուր 
ու այսքան վայրագ>>:<<Կոտրված անիվը>>: 

    Սիրել կյանքը նշանակում է զգալ այն ամբողջ էությամբ,պարուրվել կյանքի 
ընդերքից բխող երաժշտությամբ,նրա թրթիռների արձակած անորսալի, բայց 
չքնաղ,երբեմն  գուցե նաև դաժան երաժշտությամբ…հնչյունների անպարփակելի 
,հզոր սիմֆոնիայով կամ մեղմ ու  մաքրագործող մեղեդիով…<<Շուրջդ ամբողջ 
երաժշտություն է, իսկական երաժշտություն, հենց կյանքից եկող, մարդկանց սրտից 
բխող  երաժշտություն…Լսում ես հեռագրի ձայնը, գեղեցիկ է…>>:Մարդը մասնիկն է 
այդ երաժշտության, մարդը մասնիկն է  իրեն շրջապատող աշխարհի, կյանքի մի 
մասը , և զգալ քեզ արարչագործ աշխարհի մասնիկը, նշանակում է  սիրել այդ 
աշխարհն իր ամբողջության մեջ:<<Գետնի տակի խլուրդները, երկնքի թռչունները, 
ծովի ձկները, բոլորը կյանքի  մասն են, մեր կյանքի մասը:Ապրող ամեն ինչ մեզնից 
յուրաքանչյուրի մասն է:Նույնիսկ շատ բաներ, որոնք մեզ նման  չեն շարժվում, մեր 
մասնիկներն են:Արևը  մեր մասն է,ինչպես նաև հողը, երկինքը, աստղերը, 
օվկիանոսները:Այդ ամենը մեր մասն են, և մենք  ստեղծվել ենք,որպեսզի դրանք 
վայելենք և դրանց համար Աստծուն  շնորհակալ լինենք>>: 

 <<Նայիր, ասում էր նա իրեն՝ հողը, ծառը,արևը, խոտը և ամպը ցույց տալով, նայիր 
դրանց, խնդրեմ>>: 

 Սակայն  երբ քեզ  ընկալում ես աշխարհի  մի մասնիկը, հասկանում  ես նաև, որ կա 
անխուսափելին`մահը:<<Հետո հանկարծ արտասովոր մի բան կատարվեց`դա իմ 
ներսում  եղավ,բայց կարծես միևնույն ժամանակ ամբողջ աշխարհի  հետ 
կատարվելիս լիներ:Ես զգացի, որ ի վերջո, աշխարհի մասնիկն եմ և գիտեմ,թե ինչով է 
ամեն ինչ ավարտվում: 

 Աշխարհին ասես տարօրինակ, ամայացնող մի տխրություն պատեց,և ես կյանքումս 
առաջին անգամ դա առանձնապես զգացի:Թվում էր, թե հենց նոր եմ ծնվել ու նոր եմ 
միայն  գիտակցում աշխարհի գոյությունը: 

   Իմ մայրը հայերեն ասաց. 



-Լաց լինելուց օգուտ չկա:ՄԵՆՔ ՄԻՇՏ ԿՐԵԼ ԵՆՔ ՄԵՐ ՀԻԱՍԹԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ 
ՈՒ ԶՐԿԱՆՔՆԵՐԸ,ՄԻՇՏ ՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼ ԵՆՔ ԴՐԱՆՔ և ՄԻՇՏ ԷԼ 
ԿՀԱՂԹԱՀԱՐԵՆՔ>>:<<Կոտրված անիվը>>; 

   <<Նույնիսկ մեծերի համար հեշտ չէ մահը հասկանալը,-ասաց նա,- ուր մնաց,թե  
երեխան հասկանա, բայց ամեն մի կյանք մի օր պիտի ավարտվի: 

Բայց քանի դեռ մենք ապրում ենք, քանի դեռ միասին ենք, քանի դեռ մեզնից թեկուզ 
երկուսը կան և հիշում են  նրան, աշխարհում ոչ մի բան չի կարող խլել նրան 
մեզնից:Մարմինը միայն կարող են խլել, բայց ոչ նրան:Դուք ձեր հորը ավելի լավ 
կճանաչեք, երբ մեծանաք և ինքներդ ձեզ ավելի լավ ճանաչեք:Նա  մեռած չէ, 
որովհետև դուք ողջ եք:Ժամանակը և պատահականությունը, հիվանդությունն ու 
հոգնածությունը նրա  մարմինը տարան, բայց դուք նրան արդեն վերադարձրել 
եք`ավելի  երիտասարդ ու ավելի կենսունակ:Չեմ կասկածում, որ ասածներիցս շատ 
բան հասկացաք,բայց  գիտեմ,որ այս մեկը պիտի հիշեք.ԲԱՐԻՆ ԵՐԲԵՔ ՉԻ 
ՄԱՀԱՆՈՒՄ:Եթե մահանար,աշխարհում մարդիկ  գոյություն չէին ունենա, ոչ մի տեղ  
կյանք չէր լինի:Իսկ աշխարհը լի է մարդկանցով և հրաշալի կյանքով>>:<<Մ.Կ>>: 

Սարոյանի համար բարությունը ոչ թե բառ է ու սոսկ զգայական  
տրամադրվածություն, այլ նախ և առաջ գործողություն է, ջանք:<<Քո Հոմեր եղբայրը 
աշխատում է, որովհետև քո Մարկոս  եղբայրը  բանակում է:Որովհետև  մենք  պետք է 
փող ունենանք, որ կարողանանք  մթերք և հագուստ գնել, տան վարձ  վճարել և 
ՕԳՆԵԼ ՈՒՐԻՇՆԵՐԻՆ,ՈՎՔԵՐ ԱՎԵԼԻ ԿԱՐԻՔԱՎՈՐ ԵՆ:Հիշեցեք,-ասաց մայրը 
բոլորին,-ձեր ունեցած ամեն ինչից պետք է բաժին հանեք ուրիշներին:ԴՈՒՔ ՊԵՏՔ Է 
ՏԱՔ ՆՈՒՅՆԻՍԿ,ԵՐԲ ԹՎՈՒՄ Է,ԹԵ ՏԱԼԸ ԽԵՆԹՈՒԹՅՈՒՆ Է:ԱՅԴ ԺԱՄԱՆԱԿ ՈՉ 
ՈՔ   և  ՈՉ ՄԻ ԲԱՆ ՁԵԶ ԽԱԲԵԼՈՒ ՈՒԺ ՉԻ ՈՒՆԵՆԱ, ՈՐՈՎՀԵՏԵՎ ԵԹԵ ԳՈՂԻՆ 
ՏԱՔ, ՆԱ ՁԵԶՆԻՑ ՉԻ ԳՈՂԱՆԱ և ԱՐԴԵՆ ԳՈՂ ՉԻ ԼԻՆԻ:ԵՎ ԻՆՉՔԱՆ ՇԱՏ 
ՏԱՔ,ԱՆՔԱՆ ԱՎԵԼԻ ՇԱՏ ԲԱՆ ԿՈՒՆԵՆԱՔ ՏԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ>>: 

Բարություն, սեր, նվիրվածություն, փոխըմբռնում…ահա երջանկության 
գաղտնիքը…<<Երջանկությունն այն է, երբ քեզ հասկանում են>>,-ակամա  հիշեցի հին 
ու հայտնի ֆիլմի պատանի հերոսի խոսքերը:<<Փորձիր  սիրել քեզ հանդիպած բոլոր 
մարդկանց, դու փորձիր հասկանալ,-ասում է Սարոյանի հերոսուհին,-Այս 
հյուրասենյակում  ես ամեն գիշեր քեզ կսպասեմ:Բայց պարտադիր չէ,որ գաս և ինձ 
հետ խոսես, եթե ցանկություն չունես:Ես  կհասկանամ:Ես գիտեմ, որ պահեր կլինեն, 
երբ քո սիրտը անկարող կլինի քո  լեզվին բառեր ներշնչել>>: 



Սարոյանին անվանում էին ԲԱՐԻ ՀՍԿԱ…Հեշտ չէ լինել բարի…կամ…գուցե 
հակառակը…Բարի մարդիկ ամենապաշտպանվածն ու ամենաանպաշտպանն են 
նաև, քանզի շատ զգայուն են` մերկ  նյարդերով ու տրոփուն  սրտով, հաճախ 
դատապարտված   թախծի ու մենության:<<Մենությունն ու թախիծը, որ դու զգում ես, 
այն պատճառով է, որ այլևս երեխա չես:Բայց ամբողջ  աշխարհը միշտ լեցուն է եղել 
այդ մենությամբ  ու թախիծով:Մենությունը պատերազմից չէ:Պատերազմը չէ, որ այն 
ստեղծեց: Ընդհակառակը, մենությունից ու թախծից առաջացավ պատերազմը:ԱՄԵՆ 
ԻՆՉԻ ՄԵՋ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՀՈՒՍԱՀԱՏՈՒԹՅԱՆ ԶԳԱՑՈՒՄՆ Է ԱՅԴ, 
ԱՍՏԾՈ ՇՆՈՐՀԻ ՊԱԿԱՍԸ>>: Եվ Սարոյանի հերոսները փնտրում են ԱՍՏԾՈՒՆ, 
փնտրում իրենց մեջ;<<Հավատքն է ամեն ինչ հրաշալի դարձնողը:Հավատա այն 
ամենին, ինչ տեսնում ես, ինչ կա քո շուրջը:ԹԵՎԵՐԴ, ՏԵՐ, ՄԵԶ ԱՊԱՎԵՆ>>:Մարդիկ 
պետք է ապրեն հոգով, սրտով. սա է  Սարոյանի հավատամքը:<<ՄԻ ԽԱԲԻՐ ԻՆՔԴ 
ՔԵԶ, ՄԻ ՓՈԽՎԻՐ>>:<<ԴՈՒ ԲԱՐԻ ՍԻՐՏ ՈՒՆԵՍ, ՎՍՏԱՀԻՐ ՍՐՏԻԴ, ՈՒՆԿՆԴՐԻՐ 
ՆՐԱՆ և ՇԱՐՈՒՆԱԿԻՐ ճԱՆԱՊԱՐՀԴ ԱՌԱՆՑ ԿԱՆԳ ԱՌՆԵԼՈՒ>>:Սարոյանը 
սովորեցնում է սիրել ու գնահատել սեփական անձը, սեփական ես-ի 
անկրկնելիությունը:<<Շնորհակալ եղիր քեզնից,որ դու ադպիսին ես:Այո, ինքդ քեզ 
երախտապարտ եղիր:Հասկացիր,որ մարդը պետք է  շնորհակալ լինի այն իրողության 
համար, որ ինքը այն է, ինչ որ  է, որովհետև եթե նա բարի է, իր  բարությունը միայն 
իրենը չէ, այն նաև իմն է, ուրիշինը:Այդ բարությունը  նրանն է միայն այնքանով և նրա 
համար, որ  պահպանի այն ու տարածի ամենուրեք, թե ինձ և թե աշխարհում ապրող 
բոլոր մարդկանց համար:Դու ունես այդ բարությունը, դրա համար շնորհակալ 
եղիր:Վաղ թե ուշ այն  կգնահատվի բոլորի կողմից:Մարդիկ երախտապարտ կլինեն 
քեզ դրա համար:Նրանք կզգան,որ դու չես արհամարհի իրենց, եթե նույնիսկ ամբողջ 
աշխարհը արհամարհի:Նրանք կզգան, որ դու  իրենց մեջ տեսար այն, ինչ աշխարհը 
չուզեց տեսնել: Դու այդ պետք է գիտակցես:Դու դրանից չպետք է ճնշվես>>:ՄԿ: 

Սարոյանի հերոսները մարդիկ են,որոնց մեջ շարունակում է ապրել երեխան իր  
նախածին բարությամբ:Երեխաները,որ դեռ չեն սովորել խոսել ոչ մի լեզվով,միակ 
ցեղն են  երկրագնդի վրա`մարդկանց ցեղը:Մնացած ամեն ինչը կեղծիք է ու 
խաբեություն, այն ամենը, ինչ մենք կոչում ենք քաղաքակրթություն, ատելություն, 
սարսափ, ուժ…Մարդկանց եղբայրությունը մանկան ճիչ ու լացի մեջ է, լացող 
երեխաների մեջ…>>: 

<<Այդ լացը ինձ ծանոթ է,-ասաց միսիս Մաքոլին,- ես այն առաջներում  էլ լսել եմ:Դա 
քո լացը չէ:Ոչ էլ  մեկ ուրիշինը:Դա ամբողջ աշխարհի լացն է>>: 



Մարդկանց ցեղի միավորման նպատակով,նրանց հանդեպ սիրո ու բարության 
շաղախով  լեցուն պատմվածքներում Սարոյանը բացում է իր սիրտը`մարդու 
սիրտը`հայի սիրտը:<<Ուզածս միակ բանը բոլորին հասկանալի լեզվով խոսելն 
է`մարդկային սրտի լեզվով, որ անմահ է ու հավասարապես հարազատ 
բոլորին>>:<<Սիրտը,մարդու սիրտն եմ ուզում  դնել այս պատմվածքի մեջ>>,-ասում է 
Սարոյանը,և զարմանալիորեն մեծ այդ սրտի տերը կարող է լինել հայը`քսաներորդ 
դարասկզբի գողգոթայով անցած մի ազգի ողջ ցավն ու ողբերգությունը ամենայն 
սրությամբ ապրած, բայց դրանից առավել ևս մաքրված հայը, քանզի տառապանքները 
ոչ թե կործանում,այլ  մաքրում են մեծ հոգիները:Եվ այդ զարմանալի հայը ամերիկյան  
համեմատաբար ապահով կյանքով ապրող մարդկանց մասին պատմող 
պատմվածքներում և վեպերում ատիճանաբար  բացահայտվում է իր էության  
տարբեր դրսևորումներով: 

<<Հայ ես,- հարցրի ես: 

Մենք փոքր ժողովուրդ ենք, և երբ  մերոնցից երկու հոգի հանդիպում են, արդեն 
իրադարձություն է:Մենք մեր շուրջը մշտապես փնտրում ենք մեկին, որի հետ մեր 
լեզվով խոսենք>>:Մայրենի լեզուն պաշտամունք է հայի համար, և  Սարոյանև  
անկեղծանում է, դիմում մորը.<<Խոստանում եմ  ունկնդրել քեզ և սքանչանալ մեր 
լեզվի գեղեցկությամբ,որն այնքան քիչ է ծանոթ ուրիշներին և որը քեզնից բացի որ ոք 
չգիտի գնահատել>>:Հայի  տեսակի մասին խոսելիս Սարոյանը միշտ զգում է նրա 
հոգու խորքում ապրող անանց ցավը.<<Նրա խոսքերը ցավ պատճառեցին 
ինձ`հայիս:Սիրտս կսկծաց, ինչպես այն  ժամանակ, երբ իմ ժողովուրդն էր 
կոտորվում>>:Սակայն հանճարեղ մարդիկ, մեծերը, նույնիսկ ամենամեծ 
ողբերգության մասին խոսելիս մնում են մեծ, բարի, առաքինի, պարկեշտ. <<Բանն այն 
է, որ ես սիրում եմ բոլոր մարդկանց, նույնիսկ Հայաստանի թշնամիներին, որոնց 
անունը , ինչպես տեսնում եք, նրբանկատորեն չեմ տալիս:Թե ովքեր են 
դրանք`ամենքին է հայտնի :Առանձին-առանձին վերցրած`նրանցից և ոչ մեկի դեմ ես 
ոչինչ չունեմ,որովհետև նրանց մասին մտածում եմ իբրև ժամանակի  այս մի 
հատվածում ապրող անհատների մասին և, որովհետև գիտեմ, հաստատ  համոզված 
եմ`մարդը ընդունակ չէ գազանությունների, գազան է  դառնում ամբոխը:Իմ 
թշնամանքը ամբոխին է ուղղված>>: 

Սարոյանի համար մարդը անհատ  է, որը երբ վերածվում է կառավարվող կամ 
անկառավարելի ամբոխի, կորցնում է  իր մարդկային էությունը, դառնում  
գազան`պատրաստ ամենադաժան ոճրագործությունների:<<Իմ թշնամին մարդը չէ, 
որովհետև ոչ մի մարդկային էակ չի կարող լինել իմ թշնամին:Ով էլ որ լինի այդ 



մարդը, ինչ գույն էլ ունենա, ինչքան էլ սխալված լինի իր համոզմունքներում, նա իմ 
ընկերն է, ոչ թե թշնամին:Իմ պայքարը մարդու դեմ չէ,այլ նրա մեջ եղած այն գազանի 
դեմ, որը առաջին հերթին ուզում եմ իմ մեջ ոչնչացնել:ԵՍ ՈՉ ՄԻ ՀՐԱՄԱՆԻ ՉԵՄ 
ԵՆԹԱՐԿՎԵԼՈՒ, ԲԱՑԻ ԻՄ ԽՂՃԻ ՀՐԱՄԱՆԻՑ>>: 

Եվ, այնուամենայնիվ, Սարոյանն իր պատմվածքները նվիրում է մարդկային ցեղին, 
այդ ցեղի արժանապատվությանը, բոլոր Ապրողների եղբայրությունը:<<Ես նստեցի ու 
ՀԱՅԵՐԵՆ ԾԻԾԱՂԵՑԻ,և նա սկսեց ինձ պատմել աշխարհի բաներից:Պատմությունը 
այն  մարդու մասին,որ միայնակ ու կորսված էր աշխարհում, միշտ վտանգի մեջ, 
տխուր պատմությունը  նրա խեղճ Միսակ քեռու մասին, տխուր պատմությունը   
կենդանի ամեն մարդու մասին>>:<<Համայնն է իմ մեջ,և ես եմ համայնը>>,-կարելի է 
հիշել Նարեկացուն: 

Անդրադառնանք նորից  հայի կերպարին, որ սիրով, հումորով, 
արժանապատվությամբ ու ցավով կերտել-բանաստեղծել է Սարոյանը՝փորձելով 
դարձնել շոշափելի, տեսողական:<<Ես լսեցի մորս կամացուկ հեկեկոցը և տեսա, որ 
նա գլուխը տարուբերում է, ինչպես անում էին դա հին երկրի մարդիկ>>:Հին երկրի 
մարդիկ...առասպելական…կոլորիտային…ինքնատիպ ու յուրօրինակ…<<Դու նրան 
տեսել ես,- հարցրի ես:-Դու հորս տեսլ ես լեռներում կառուցված քաղաքի փողոցներով 
քայլելիս :Նա այսպես էր քայլում,- հարցրի ես:-Դու նրան տեսել ես հին երկրում 
քայլելիս`հորս: 

-Մի օր, հիշում եմ,-ասաց հորս կրտսեր եղբայրը,- մենք միասին եկեղեցի էինք 
գնում:Հայրդ  ասաց.<<Ահ,ահ, հապա նայիր, Սեդրակ:Նայիր,նայիր>>: 

Ես նստեցի մուտքի աստիճաններին, ու լեռնային քաղաքում հորս ապրած օրերը 
շունչ առած վերադարձան դեպի ինձ,և ես գիտեի, որ հայրս մեռած չէր, քանի որ  
երկինքը շատ բարձր էր, տակավին շատ մոտ ու ջինջ, և օդը տաք էր ու համարյա 
շոշափելի, և շունչ առած պահը բոլոր օրերի ու բոլոր մարդկանց հավերժական  պահն 
էր, և աշխարհը երբևէ  ծնված ամենքի աշխարհն էր, ովքեր օգոստոսի, սեպտեմբերի, 
հոկտեմբերի տաք օրերին երբևէ երազել են>>: 

Երազելը…հայի ամենաբնորոշ. ամենագեղեցիկ հատկանիշներից մեկը:Այդպիսի 
երազող էր <<նպարավաճառ Արան`բարձրահասակ, նիհար, թախծոտ, բայց 
միաժամանակ զվարթ մի մարդ>>:Նա ցավում էր, որ  իր որդին նույնքան թախծոտ էր, 
որքան ինքը, թեև առնվազն քառասուն տարվա  տարբերություն  կար նրանց 
միջև:<<Ահավասիկ նրանք, հայր ու որդի, Կալիֆոռնիայի Իթաքա քաղաքում, 
հավանաբար յոթ հազար մղոն հեռու այն վայրից,որը դարերով իրենց հայրենիքն է 



եղել:Բնական է, որ թախիծ կար նրանցից  յուրաքանչյուրի աչքերում:Բայց արդյոք 
նույն թախիծը չէր լինելու,եթե նրանք ապրեին այստեղից յոթ հազար մղոն հեռու 
իրենց տանը,հայրենիքում:Հայրը նայում էր որդուն և նրա մեջ տեսնում էր իր 
սեփական դիմագծերը:Իր իսկ աչքերն  էին և աչքերի խորքում իր իսկ 
դժբախտությունը:Փոքրիկը նույն մարդն էր, միայն ավելի երիտասարդ:Հայրը վերցրեց 
մերժված խնձորը,մի պատառ կծեց և սկսեց աղմուկով ծամել՝ գուցե ուտելու  
արագության և ծամելու աղմուկի մեջ խեղելու վիշտը: 

Չգիտես ինչու նա հանկարծ համակվեց զայրույթով և մտքում անիծեց այն 
մարդկանց,որոնք այժմ ապրում են յոթ հազար մղոն հեռու, և մի ժամանակ, թեև 
հարևան էին, իրենց նկատմամբ եղել էին անմարդկային, անողոք կամ առնվազն 
տգետ.<<Ախ,շներ>>,-հայհոյեց նա սրտի խորքից>>: 

  Նպարավաճառ Արամը, որ սիրում էր որդու ձեռքը բռնած,նրա հետ երկար նայել 
երկնքին, կարող է հանկարծ պոռթկալ հայերեն.<<Եթե ես այսպիսին եմ, դու իմ որդին 
ես, պետք է ինձնից լավը լիես:Երջանիկ  եղիր:Ես դժբախտ եմ, բայց  դու  պետք է  
բախտավոր լինես>>: 

  Նյութական բարեկեցությունը երբեք չի կարող լցնել այն վիհը, որ բացվում է մարդու 
հոգում հայրենիքից հեռու:<<Ես մենակ եմ, տեր հայր:Մարդ չկա, որ հետը 
խոսեմ:Գյուլտիկում բոլորին ճանաչում էի, քրիստոնյաներին էլ, անհավատներին 
էլ:Ախ, տեր հայր, ինչ անուշ էր Գյուլտիկը>>,-տնքում է<< Գյուղացին>> պատմվածքի 
հերոսը: 

Հայրենի հողը կորցրած ամեն ոք  դառնում է մի խեղճուկրակ որբ:<<Չնայած 
բեղերին,սակայն, նա հոգով ավելի երեխայի,քան հասուն մարդու նման լինելու  
տպավորություն էր թողնում:Աչքերը երեխայի աչքեր էին,բայց ասես լցված էին 
տարիների հուշերով, երկար տարիների,որոնց ընթացքում բաժանված էր եղել 
խորապես սիրելի բաներից,ինչպես գուցե  իր բնիկ երկրից,իր հորից, մորից, 
եղբորից,իր ձիուց կամ  մի որևէ այլ բանից: 

Խոսում էր մի ձայնով, որ ասես ոչ այնքան իրենից էր գալիս,որքան հին երկրից:Նաև 
խոսում էր այնպես,որ կարծես թե խոսելու անհրաժեշտությունը ցավ էր պատճառում 
իրեն, կարծես թե  սրտաճմլիկ  բան է, որ մարդ աշխատի արտահայտել այն,ինչ երբեք 
չի կարելի արտահայտել,կարծես թե իր ամեն մի ասածը կարող էր միայն ավելացնել 
այն վիշտը,որ արդեն կար իր մեջ>>:<<Խեղճուկրակ արաբը>>:Եվ այդ վիշտը,այդ 
անհաստատուն վիճակը մարդուն դարձնում է խեղճ:<<Խեղճուկրակ…Անկարելի է 



այս մի բառը  անգլերեն թարգմանել:Չկա սակայն ավելի վշտալի բան կյանքում և 
աշխարհում,քան  խեղճուկրակը>>: 

Շատախոս չեն Սարոյանի հերոսները:<<Իրար ոչ մի խոսք չասացինք,որովհետև 
ասելու շատ բան ունեինք, բայց դրա համար բառեր չկային>>:<<Ոմանք,երբ ասելու 
բան ունեն, խոսում են,-ասաց մայրս,-ոմանք էլ չեն խոսում:Նրանք միշտ խոսում են 
առանց բառերի:Բառերի մեջ չէ նրանց խոսածը>>:  

Տարբեր են Սարոյանի հերոսները, հաճախ անսպասելի իրենց պոռթկումներով, 
ընդվզմամբ, սիրո խոստովանությամբ:<<Արաբը մեռավ:Ուզում էր տուն գնալ ու 
մեռնել…Ուզում էր նորից տեսնել իր տղաներին:Ուզում էր խոսել նրանց հետ:Ուզում 
էր  նրանց հոտն առնել:Ուզում էր նրանց շունչը լսել:Դրամ չուներ:Անընդհատ  
մտածում էր նրանց մասին:Հիմա մեռած է այլևս:Դե, էլ դուրս գնա:Սիրում եմ քեզ>>: 

   Սերը…Այն չի կարելի կեղծել,չի կարելի ապրել առանց նրա:<<Տեր հայր, ես 
անբախտ եմ, շատ անբախտ եմ:Աղջիկը լավ աղջիկ է,լավ սուրճ է պատրաստում, 
սոխակի ձայն ունի, բայց, տեր հայր, նրա մեջ ինչ –որ մի բան կա, ինչ-որ  փոքրիկ մի 
բան,որ սրտովս չէ:Չէ, ես չեմ կարող նրա հետ նույն տանը ապրել, պառկել  նույն 
անկողնում, չէ, տեր հայր, չեմ կարող, խոսք չլինի այդ մասին: 

-Կվարժվես, կսիրես: 

-Ներիր ինձ, տեր հայր, երախտապարտ եմ քեզ:Բայց այն փոքրիկ, շատ փոքրիկ 
բանը…Ոչ:Ոչ մեկ շաբաթ,ոչ երկու>>: 

  Սարոյանի հայը հպարտ է, ազնիվ, արժանապատիվ:<<Ասում եմ քեզ,Արամ, մենք 
մեծ տոհմ ենք:Մենք կարող ենք ամեն ինչ>>:Իրականում նրանք շատ աղքատ 
էին,բայց…<<Մենք շատ աղքատ էինք:Մենք փող չունեինք:Մեր ամբողջ  տոհմը 
ծայրահեղ աղքատ էր:Ղարօղլանյանների գերդաստանի բոլոր ճյուղերը ապրում էին 
աշխարհի ամենազարմանալի և անհեթեթ չքավորության մեջ:Ոչ ոք,նույնիսկ մեր 
ընտանիքի  ծերերը,չէին կարող հասկանալ,թե որտեղից էինք մենք բավարար փող 
ճարում մեր փորը  ուտելիքով լցնելու համար:Ամենակարևորը,սակայն,այն էր, որ 
մենք  հռաչկված էինք մեր ազնվությամբ:Մենք մեր ազնվությամբ հռչակավոր  էինք 
եղել շուրջ տասնմեկ դարեր իվեր, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ամենահարուստ 
ընտանիքն էինք մի երկրում,որը մեզ համար և ողջ աշխարհն էր:Մենք ՆԱԽ ՀՊԱՐՏ 
ԷԻՆՔ,ՀԵՏՈ ԱԶՆԻՎ,ԻՍԿ ԲԱՑԻ ԴՐԱՆԻՑ ՏԱՐԲԵՐՈՒՄ ԷԻՆՔ ճՇՄԱՐԻՏՆ ՈՒ 
ՍՈՒՏԸ: ՄԵԶԱՆԻՑ ՈՉ ՄԵԿԸ ՈՉ ՈՔԻ ՀԱՇՎԻՆ ՕԳՈՒՏ ՉԷՐ ԱՐԵԼ,ՈՒՐ ՄՆԱՑ 
ԳՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆԵՐ:Ղարօղլանյան ընտանիքի ոչ մի անդամ գող լինել չէր 



կարող>>:Եվ ահա ազնվական կեցվածքով և էությամբ այս  մարդկանց  հանդիպում են  
նույնպիսի հոգևոր կերտվածքի մարդիկ:<<Ագարակատերը նայեց ձիու բերանը: 

-Ատամ առ ատամ նման է,-ասաց նա:-Կերդվեի,որ իմ ձին է,եթե ձեր ծնողներին 
չճանաչեի:Ձեր ընտանիքի ազնվության համբավը լավ հայտնի է ինձ:Երևի այդ ձին իմ 
ձիու  երկվորյակն է:Կասկածոտ մի մարդ ավելի շուտ իր աչքերին  պիտի հավատար, 
քան սրտին:Բարով մնաք, իմ պատանի բարեկամներ>>:Այո, բարությունը ծնում է 
բարություն, ազնվությունը`վեհանձնություն, անտարբերությունը`ողբերգություն ու 
չարիք: 

_ՈՎ ԵՍ ԴՈՒ, ՃՇՏԻՐ  ԻՆՔԴ,-ընթերցողին է  դիմում Սարոյանը:<<Դուք իրավունք 
չունեք ինձ անբարեկիրթ կոչելու,-ասացի ես:-Որտեղ ես ծնվել եմ, այնտեղ մարդիկ 
պարկեշտ են:Այնտեղ,որտեղ ես ծնվել եմ,ոչ մի տղամարդ իրեն թույլ չի տա 
ծառայության մեջ մնալ, եթե նրա պատճառով հեռացնում են մի ուրիշին, որն  
աշխատանքի  ավելի մեծ կարիք ունի>>: 
Մարդն է ստեղծում իրեն շրջապատող աշխարհում բարություն ու չարիք:<<Եթե 
կյանքը տխուր է, ազնիվ կամ անմիտ, դրա պատճառը մարդն է:Եթե հարուստ է և 
գեղեցկությամբ լեցուն,ուրեմն ինքը մարդն է այդպես,և յուրաքանչյուր մարդ ինքն իր 
մեջ մի աշխարհ է:Յուրաքանչյուր մարդ մի ամբողջական աշխարհ է, նա այդ 
աշխարհը կարող է վերակառուցել և սիրելի մարդկանցով բնակեցնել,եթե նրա սիրտը 
ընդունակ է սիրո, կամ լցնել ատելի մարդկանցով,եթե նրա սիրտը ընդունակ է 
ատելության:Աշխարհը  պետք է վերակառուցվի նրա մեջ ապրող անհատի 
կողմից:Վերակառուցվի ամեն օր,ինչպես անկողինն ու այն տունը, որտեղ  նույն 
մարդիկ են ապրում:Այդ մարդիկ միշտ նույնն են, բայց և միշտ փոխվում են>>,-ասում է 
միսիս Մաքոլին:- 

Մարդը չի կարող երջանիկ  լինել, սիրել առանց ցավի ու 
կարեկցանքի.<<Կարեկցանքն էր,որ քեզ ստիպեց լաց լինել, կարեկցանքը.  
Կարեկցանքը  ոչ թե այս կամ այն անհատի նկատմամբ,որ տառապում է,այլ ամեն 
ինչի  նկատմամբ:Եթե մարդը խիղճ չունի, նա մարդ չէ, որովհետև կարեկցանքից է 
ծնվում բուժիչ բալասանը:Միայն բարի մարդիկ են լաց լինում:Առանց խղճի ու 
կարեկցանքի մարդու հոգին անպտուղ է, ոչինչ չի կարող սնուցել, բացառությամբ 
ամբարտավանության, որը, ի վերջո, կարող է մարդուն առաջնորդել սպանության, 
գեղեցիկի  սպանության կամ նույնիսկ մարդկային կյանքի սպանության>>: 

  Կարողանալ հաղթահարել ցավը, ներել, չատել. սա է կարևորը:<<Ձեզնից 
յուրաքանչյուրը իսկական  մարդ կլինի այն ժամանակ, երբ հակառակ ձեր 



փոխադարձ չսիրելուն, կարողանաք իրար հարգել:Ահա թե ինչ է նշանակում 
դաստիարակված լինել>>:<<Կարևորն այն է , որ որ մարդ լինեք, ունենաք սիրտ, սիրեք 
ճշմարտությունն ու պատիվը, հարգեք նրանց, ովքեր ձեզնից  ցածր են գտնվում,և 
նրանց`ովքեր ձեզնից բարձր են:ԵԹԵ ԻՄ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸ ՄԱՐԴ ԼԻՆԵՆ,ԱՅԴՔԱՆԸ 
ԲԱՎԱԿԱՆ: ԵՍ ՈՒԶՈՒՄ ԵՄ,ՈՐ ԻՄ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻՑ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐԸ ԻՐ 
ԴԵՄՔՆ ՈՒՆԵՆԱ>>,-ասում է  հին աշխարհի պատմության  
ուսուցչուհին:<<Կյանքում միշտ էլ ցավ կլինի, սակայն  այդ բանի գիտակցությունը 
չպետք է մարդուն հուսահատեցնի:Լավ մարդը աշխատում է  հաղթահարել ցավը>>: 

Երկար կարելի է խոսել Սարոյանի,նրա մեծ ու հրաշալի  աշխարհի, նրա բարի, 
նրբազգաց, պատվախնդիր հերոսների մասին.դա մի մեծածավալ մենագրության  
նյութ է, մի անսպառ աշխարհ,իսկ այս փոքրիկ  ուսումնասիրությունը ուզում եմ 
ավարտել մի զարմանալի  հրավառություն-համազարկով, ինչպես Սարոյանի  
հերոսները: 

<<Դարձյալ ոչ մի այնպիսի բան չէր հանդիպում,որի վրա  կրակելը  իմաստ 
ունենար:Մի  քանի փոքրիկ, երգեցիկ թռչուններ տեսանք, բայց  նրանց  վրա կրակելը 
մեղք կլիներ: 

-Արի համազարկ տանք մեր բոլոր-բոլոր ննջեցյալների պատվին,-_ասաց զարմիկս: 

-Փառավոր միտք է,- ասացի ես: 

Մեր հրացանների փողերը դեպի երկինք  ուղղեցինք: 

_Ննջեցյալների պատվին,- ասաց զարմիկս: 

Կրակեցինք: 

Խենթ ու տխուր  համազարկ էր: 

--Խարլան Բիչի: 

-Բոլոր նրանց պատվին, ովքեր երբևիցե ապրել են այս աշխարհում ու մեռել,-ասաց 
զարմիկս: 

Էլի կրակեցինք: 

-Հորս պատվին: 

-Իմ հոր: 



_-Տատիս,-ասացի ես: 

-Եվ  իմ տատի,-ասաց զարմիկս: 

-Գրիգոր Լուսավորչի,-ասացի ես: 

-Պետրոս Դուրյանի,-ասաց զարմիկս: 

-Խեչոյի,-ասացի ես: 

-Մուրադի: 

Մենք համազարկ տվեցինք ի պատիվ շատ ու շատ  ուրիշ հայերի`ռազմիկների ու 
գիտնականների, գրողների ու հոգևորականների:Ի պատիվ  շատ ու շատ  մեր մեծերի, 
որ արդեն մեզ հետ չէին:>>: 

----Սարոյանի պատվին,-այսօր ասում եմ ես,-Սարոյանի պատվին թող հնչի մեր 
հոգիներում սիրո, բարության, ազնվության ու արդարության համազարկը: 

-Ի ՊԱՏԻՎ ՍԱՐՈՅԱՆԻ`ԱՅՍ ԽԵՆԹ ՈՒ ՄԱԶԱԼՈՒ ԱՇԽԱՐՀԻ ԽԵՆԹ ՈՒ  
ԱՆԿՐԿՆԵԼԻ ԶԱՎԱԿՆԵՐԻՑ  ՄԵԿԻ…. 

 

Բանախոսությունը պատրաստեցԵրևանի հ. 62 դպրոցի հայոց լեզվի և գրականության 
ուսուցչուհի Ալիտա Հովսեփյանը 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


