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ԿՈՍՏԱն ԶԱՐՅԱն, Կ Յ Ա Ն Ք Ը Ь Ч ԳՈՐԾԸ 
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Կոստան Զաբյանր XX դ. Հայոց դրականության ա մ են ա ա ռեղծվածա յին դեմ-
րերից է թե իր կյանքով, թե ստեղծագործությամբ ե տասնամյակներ շարունակ 
ի ր վրա է բհեոեյ դրական Հասարակության (Սփյուռքում ե այստեղ) ոլշադրոլ֊ 
թրււնր՝ իբրե բաղւ1՚աթիվ անՀայտնեբով մի ՛Հավասարում։ Այդ անգայտնե-
րից մի քանիսն այսօր էլ՝ Աբծրուն Ավաղ յանի Հաջողված, ամբողջական դրբի 
ներկայությամբ, մնամ են այն Հիմունքներով, որ ամեն մեծ դրող ու արվես-
տագետ յո։ րս։ բան լյա ր նոր սերնդի Հետ խոսում է նաե անՀա յտների /եղվով ե 
սպասում նորանոր պատասխանների։ Դա նրա բնույթն է, տ ա ղան դի նշաննե-
րից, ււիայն սովորականների Հավասարումն է միանշանակոբեն /ուծվում, ինչ-
ս/ես ղւղրոցակսւն խ1ւղիրր։ 

Ս՚ենագրության կենսապատումը, որրան է/ գիտական ու փաստագրական, 
չի կւսրե/ի առանց Հուզմունքի կարդալ, որովՀետե այս էջերում, Զարյանի ճա-
կատագրի օրինակով, տեսնում ենք նաև մեղ և մեծերին ղիտակցաբաը, թե 
ան ղի աո բեն երբեմն անտեսող մեր ժամանակի ավանդական կնիքով չար ու 
ոգորմեւի նշանն երր։ Կոստան Զար յանին բախտ չվիճակվեց իր երկերի ժողո-
վածուն մի քանի Հատորով տս/ազրված տեսնել, նրա երկերի մեծ մասը մնաց 
տասնամյակների աշխարՀասփյուո Հայ մամոլ/ոլմ, բստ էության՝ անրնթեր֊ 
ցող, ասել է նաև՝ անտեր, իր արժեքն ու նշան ա կութ յուն ր սլաՀպանելով միայն 
Ս.րծրո։ն Ավ ա գ յան ի նման նվիրյալների Համար։ 

Գրքի առավելոլթ յունր, որ բխում է թե կենսապատում ից և թե, ման ա֊ 
վանգ, գրոգի ստեղծագործության վերլուծումներից ու գնաՀատոլմներից, Հե-
ղինակի այ)։ գիտակցությունն է, բստ որի՝ Կոստան Ջարյան երևույթի անս։ ե ֊ 
սու մ ր, նրա գերի ո։ նշ ան ա կ ո լ թ յ ան արՀեստական իջեցումը տասնամյակների 
գրական րագաքտկաէւությամբ, նրա ավելի կամ պակաս լափով օտարոլմր 
Х\ գ. Հայոց գրականության մայր ճանապարՀից, մեծապես խոչընդոտել-խան֊ 
դարել է գրական զարզացմ անն ամեն առումով, Հատկապես՝ գեղագիտական 
Հայացրի արդիականության։ Կոստան Զաբյանր նա էր և է, որի դպրոցում ոլ-
чանելը (ինչպես Հայոց մյուս մեծերի) ոչ թե ցանկալի է, այ/ պարտադիր։ 

Արծրոլն Ավագյանր գիտական պարտաճանաչությամբ Հիշել է այն բոլոր 
կարևոր անուններն ու գործերը, որոնք անդրադարձել են Կոստան Զարյանին, 
այղ շարքում կան մեծ ու վաստակավոր դեմքեր, որոնք Հետաքրքիր ու բնորոշ 
դիտարկումներ են արել դրուլի վերաբերյալ, սակայն այգ ամբոգջը շատ գեպ-
րերում մնում է իմ պրեսիոնիստական, էս ե ի и ս։ ա կ։սն գրականագիտության ու 
քննագատութ յան դաշտում և չի Հասնում փաստերի բազմակողմանի Համա֊ 
դրմամբ գիտական րնդՀանրացման։ Սրանով բնավ չեմ ցանկանում ստվերե/ 
այդ մոտեցման նշանակություն/։, բնդՀակառակր, որոշ բարձր դրսևորումնե-
րով, էսեագրաթ յունր Հասնում է ավելիին, քան զտարյուն գիտաէլան վերլոլ֊ 
ծութ յունր, ինքր՝ Կոստան Զաբյանր, այս ժանրի անզուգական վարպետ է՝ 
թրծված եվրոպական իմպրեսիոնիզմում, մտքի, ոգեղինության ու զզագմոլնք֊ 
ների վ, ոխն երթ ավ։ ան ցմ ան փայլուն արտաՀայտիչ։ Ա. Ավաղյանի ուսումնա-
սիրությունն աոաջին /ոլրջ, ծանրակշիռ քայ/ն է՝ Կոստան Զարյանին դիտելու 
գիտական Հայացքի խոշորացույցով։ 

Զար յանի կյանքն արժանի է գիտական նկարագրության, նա Հարազատ 
ժողովրդի ճակատագրում թաթախված Հայ գրողների պայծառ Համաստեղու-
թյան այն դասական վերջին մոՀիկանն է, որի կյանքր Հարստացնում է գործն 
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ապրված զգացմունքների տառապանքով, իսկ գործը իմաստավորում. անհա-
տա կանացն ում է կյանքի հանգրվանները՝ գի ա՛սք դարձնելով դարաշրջանը բր-
Աութագրող նշաններ: Ա. Ավագյանի՝ փաստերի գիտական ընտրությամբ 
բարեխղճորեն արված անդրադարձը նըա կյանքին. թ ե և Ոյ ա մ ե ն ա յ ն մ ա ն ր ա -
մ ա ս ն ո ւ թ յ ա մ բ , մեգ ներկայացնում է գրողի և նրս ապրած ժամանակի այն. 
քան անհրաժեշտ պատկերը՝ մի ընդարձակ մուտք դեպի նրա հարուստ ստեղ-
ծագործական աշխարհը: 

Ի պատիվ Արծրոլն Ավագյանի պիտի ասել, որ նա կարողացել է գրողի 
գլխավոր երկերի շարքում ի մի բերել նաև բավականին аերկրորդ պլանի* րս-
տեզծագործոլթյոլններ, որով և ամբողջացել է Ջարյանի գրողական դիմանր. 
կարն էական գոլնագծերով: 

Աշխատության երկրորդ գլխում՝ «Գեղագետ տեսաբանն ու քննադատրւ՝, 
վերլուծվում և գնահատվում է, ըստ իս, ամենաբարդ, հետաքրքիր և մեզանում 
շատ կողմերով նորություն խոսող ու քարոզող Զարյանր: Մենք այդպիսի մի 
գրող էլ ունենք՝ Հակոբ Օշականը: Բայց ի տարբերություն Օշականի գեղագի-
տական ու քննադատական հայացքների, թող թույլ տրվի ասել՝ զգալի խառ-
նիճաղանջությանը, Կ ոստան Ջարյանի մտքերն ու կողմնորոշումներր համա-
կարգված են մի կուռ ու ամբողջական աշխ արհ ափի լիս ո փ այո լթ յա մբ , որտեղ 
խաշվում են ազգայինն ու համամարդկայինը, պատմությունն ու ներկան, 
կյանքն ու արվեստը, և այդ ամենն ուղղված՝ դարաշրջանի զարգացմանր: Ա-
վագյանն այստեղ սահմանափակվել է այսպես ասած րնդհանոլր դրույթներով, 
սակայն մատը դրել գրեթե փիլիսոփայի պես խորհող և իր մտքերր մաթեմա-
տիկոսի մակարդս^լոմ ձևակերպող զար յան ական այդ ներաշխարհի մի քա-
նի էական կողմերի վրա։ Այստեղ էլ ընտրությունը ճշգրիտ է արված՝ բնորոշր, 
այսօր էլ կարևորը և ընդհանրականը։ «Իրական իրականությանյ> և «անիրա-
կան իրականության» զուգորդման մեջ Ավագյանր տեսնում է ղարյանական 
գեղարվեստական մտածողության բնույթը։ Հեղինակն առանձնացրել է նաև 
Яհայրենիքի ճակատագրի և մարդու ազատության խնդիրներր»։ Գրողի հիա-
նալի ճանալողոլթյոլնր, առավել ևս ներզգացողոլթշունբ նրան թելադրում է 
գրել. «Աղա տ ատ ենչոլթյան, ճշմարտության ու գեղեցկության նվիրումներն 
առհասարակ շատ սրտամոտ են գրողին, որբ նրան հնարավորություն է տա-
լիս դուրս գալու ազգային նեղ շրջանակներից, ապրել համամարդկային ու 
«տիեզերական» հոգս ու ցավերով»։ Խիստ բնորոշ է նաև հետևյալ գիտոլմր. 
«Զարյանը համոզված էր, որ իսկական արվեստագետր ոչ միայն ։ղատկերոլւ1 
է այն, ինչ որ կա, այլև այն, որ միայն ինքն է տեսնում՝ նյութին տալով իր 
ես-/)I պատկերը»։ Ըստ Ջարյանի, «բուն գեղեցիկն այնտեղ է, ուր անծանոթն 
է ու անտեսանելին»։ Ոչ թե կյանքն արտադրել, այլ գրականության մեջ րս-
տեղծել նոր կյանք՝ հայտնաբերելով «խորքային իմաստներ1)։ Ինչպես նշում է 
գրականագետը, դա իրականանում է մտքի անսովոր թռիչքներով, փիլիսովւա-
յական խորացումներով, պատկերավորման ոչ սովորական ձևերով, վերա-
ցարկված մտածողությամբ, երևույթների խորհրգանիշներով։ Ավագյանր 
ճշգրիտ է նշում Ջարյանի գեղագիտական մտքի նշանաձողեբր։ Сии։ Ջարյանի, 
բառերը «շինված են իրերի մակերեսր արտահայտելու համարս, որոնց ետե-
վում «անտեսանելին և անքննելին էս։ Ի տարբերություն «բանաստեղծությու-
նը բառն է» տարածված կարծիքի, Կոստան Ջաըյանր համոզված է, որ երղբ 
բառը չէ, այլ՝ հոգին, բառը լոկ մի նշան է «բաց անելու համար հանղոլյցր 
մտքի», իսկ բուն երգր անբառ է։ Նույնիսկ «սեր», «հոգի» բառերր, եթե չեն 
բացում մտքի հանգույցը, ասել է՝ ներքին մարդու ալեկոծ ծովր, որքան էք 
գեղեցիկ՝ մնում են բառարանում գրված բառեր։ Ջարյանբ շիկագած ապրու-
մի կողմնակիցն է, որ կարող է արտահայտվել նաև առանց բառերի, այդ ծովի 
հայելին հանդիսացող աչքերով, մտքի զգացմունքով, այստեղից է/՝ նա առա-
ջադրում է քիչ բառերի գեղարվեստական տեքստր՝ րնդդեմ բառերի վաճաոա-
կանոլթ յան։ 

Հատկապես արժեքավոր է գրականագետի համ ա/սոհոլթ յունբ Ջար-
յանի «Հային Հիսոլսը», «Հեթանոսություն» հոդվածների գարափարներին, 
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ո բոն ցոլ ։! "Հաւ դրականության թերություններից մեկըյ. արդարացի ո բեն ֊,ա. 
մարվում Է այն, որ մենը "գրեթե միշտ շեշտր դրել ենք սոցիալական խնդիր-
ների վրա/է՝ Հերոսներին կապե/ով "առարկայական աշխարՀինս, նրանց կախ-
ման մեյ դնեքով "ն ա։ թ ականից ս: "Այսինքն,—շեշտում Է Ավադ յան ր,— այն 
արտացոլել Է արիշների մենք-ր, փոխանակ պատկերելու իր ես-ըս: Գրակա-
նության մեյ "ինքնութւան ե անձնականությանս շեշտադրումն Է, որ պիտի 
Հանդեցնի Հայ ոդա սլաշտամունքին, ադդալին թաքնված Հանճարի Հայտնա-
բերմտնրս։ Սւս Հայ դրա կ ան ու թ յան, դւխավորաս/ես արձակի, մի ավանդական 
թ երա թ յան Է, որ շարունակվում Է աո աչս օր, Հետևաբար դեռևս 10-ական թվա-
կանների՛։I/ ա րտաՀ ա յսւվ ած или դա դափ արն երր պահպանում են իրենց արդիա-
կանէ т թ է ոլն րէ 

4 ոստ ան Ջարյանբ իր ստեդծ ադործ ութ յան մեյ և Հատկապես գեդագիտա-
կան հայացքներում ձդտամ Էր Հայոց դրական ութ յան եվրոպականացմանը՝ դր֊ 
բանով իս/ք tf ի տ սէ կ tj ա ր ա ր թե են թ ա դ ի տ ա կ ց ո ր են կանգնելով Տեր չանի «Հայ 
գրականա թ յան դաւիր օրր» գրական մանիֆեստի կոդքին, նրանից մեկ առաշ 
րնկնեւով, մեկ Հետ, բայց, ճակատագրի և ապրած երկար կյանքի Հանգաման-
րսվ՝ ա'//'//' Ա՛ռայ, ե գա գդա/ի առաջադիմական ազդեցություն ունեցավ թե 
սփյոարաՀայ և թե արեելաՀայ գրական կյանքի վրա: 

ո Կ ոստ ան քարյան, կյանքր և դործրս ուսումնասիրությանը, գրողի կեն֊ 
սասլատամից Հետո, նրան ղուղաՀեռ արժեքավորվում Է գարյանական գեդա֊ 
դիտական Հայացքների գիտական հանդամ անափը վերլուծությամբ։ Այստեդ 
Արծրուն Ավագյանր Հանգես Է բերել գրականագետի լայն Հետաքրքրություն-
ներ՝ երևայթնեբը դիտելով թե իբրև գրականության պատմաբան, և թե որպես 
տեսաթ յան Հարցերի զիտակ ու քննադատ։ Մշակելով աշխատության այս 
երկրորդ դւխի տեսաբանաթյունբ, նա հիմնավոր նախապայման Է ստեղծել 
Ջարյանի դեգաբվեստական ժ ա ո ան գութ յան' բազմաժանր պոեզիայի և արձա-
կի վերլածաթյան և դնաՀատաթյոլնների Համար, որոնք, թեև ոչ միշտ խորքա-
յին բնղ ղ բկո։ մ ով, տիպական գծերով մեզ են ներկայացնում գրողի դեղարվես֊ 
տակտն աշխարՀի Էութ յունբ։ Աշխատության այս դլոլխներր ոչ այնքան թե-
մատիկ բնույթ անեն, որքան պրոբլեմայինդ և ի մի բերե/ով րնգհանրացնոլմ 
են Կոստան Ջարյանի գեղարվեստական աշխարՀի պատկերը՝ ազգային ու Հա-
մամարդկային շահ ախն դրությունն ե րո վ, մշտապես ուղղված գրականության և 
ժողովրդի ոչ այնքան րնթացիկ կյանքի, որքան զո յա պ ահ պան ութ յան վաղվա 
օրվան, որբ, նրա կարծիքով, պիտի լինի Հզոր՝ մտոք և ո գեղին ութ յամբ։ 

Արծրուն Ավագյանի աշխատությանն ունի որոշ բացթողումներ։ Նշելով 
Կոսաան Ջարյանի դրական-գեղադիտական Հայացքներում երբեմն Հանդիս/ող 
«Հակասություններն ա ծայրահեղություններր, գերագույն ճշմարտություն 
Հայտներ։լ Հավսւկնությոլնր»՝ Ավագյանր դրեթե միշտ Հանդուրժում Է այդ Հա-
յացքների «Հակասոլթ յուններն ու ծ ա յրաՀ եղութ յունն ե րր», մի տեսակ անձնա-
տուր լինելով ղրանց։ Այս Հո զեբան ութ յունբ Հասկանալի Է, շատերս այսպես 
կվարվեինք՝ 1լանդնելով մեծ գրոգի առքև և նայելով նրա խոր ու պայծառա-
գույն աչքերին, իսկ Ջ ՚ ՚ ՚ ը յ ա ն ր հենց այդպիսի աչքեր ուներ, չէինք համարձակվի 
ասելու՝ աչքիդ վերև ունք կա։ Այդուա մ են ա յնիվ, մի հարցում նրա հետ հարկ 
է վիճեք և Հիմնավորապես վիճաբանել՝ Հայոց դրականության «վերքասացոլ֊ 
թյան», ինչպես նաև «ողբասացության» Հարցում Ջաբյանն սպանիչ է ասում՝ 
դարեր շարունակ «վերք ենք քորեք»։ Եկեք մտածենք՝ ինչո՞ւ, և արդյո՞ք այս 
վերքաքորաթյունբ Հենց քորոլթյոլն է և ոչ Հայոց պատմության տառասլանք, 
ճակտտաղիր, որին գրականոլթյունր չէր կարող և չի կարող անտարբեր լիներ 
Ստ նյոլթր չէ, որ ենթակա է քորման, այլ Հողին, որ ենթակա է նեբղդացման՝ 
սրտով, արյամբ և մտքով։ Խորենացու «Ողրիցո սկսած և դեռ ավելի վաղ, Հա֊ 
յոց ողբասացության/,՝ Նարեկացի, .Աբովյան, «Երկիր Նաիրի», մինչև մեր օ-
րերր՝ «Անրւելի զանղակաաան», ողբասացություն չի եղել, առավել ևս՝ վերքա֊ 
քորոլթյուն, այլ մեր գրակ ան֊Հոգևո ր Հայտնագործություններից մեկր՝ ողբ 
անունով գրական ժանր, մեր գրականության ազգային տիպաբանության գիծ, 
որ, գուցե, ուրիշ ոչ մի դրականություն չունի, երաժշտական, ողբերգական խո-
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ր ալ գրականության մեջ: Երբեմն բանավեճի ոգևորությամբ տարված, Զարյա-
նըն արել է բնութագրումներ, որոնց հետ շպետք է համաձայներ մանավանդ, 
չմոռանանք, իր գրական-գեղարվեստական ժառանգությունը նույնպես թա-
թախված է վերքի ցավերից ծնված ողբասացության մեջ: 

Կոստան Զարյանի գրական, տեսաբանական, գեղագիտական դասերր. 
արժեր գրքում րնդգծոլմներով ներկայացնել՝ Հատկապես սերունդներին ի տես՝ 
որպես դպրոց ու համալսարան։ 

Կարծում եմ, անհրաժեշտ էր հանգամանորեն խոսել մեր որոշ գրողների 
վրա Զարյանի թողած գրական ագղեցոլթյան մասին, մասնավորապես՝ Պա-
րույր Սևակի, որն անցել է նաև ղարյանական ղւզրոցի միջով՝ ինքն էլ դաոնա-
լով դպրոց, 

аԿոստան Զար/ան. կյանքը և գործը» գրքի հրապարակ գալը նշանակա-
լից երևույթ է մեծատաղանդ գրագետի (այդպես կասեին սփյուռքահայերր) 
կ/անքի ու գրական ժառանգության ուսումնասիրման ճան ապար Հին, սրանով 
նոր ազդակ է տրվում գրողի ստեղծագործության ճան աչոգոլթ յան ր, որբ, ցա-
վոք սրտի, այսօր բավարար չէ լայն ընթերցողի կողմից, ինչպես նաև ճ ը շ ֊ 
գըրտվոլմ է նրա բարձր նշանակությունը XX դ. հայոց գրականության դաշ-
տում։ Կոստան Զարյանր իրեն արժանի համբավը չունի թե ժողովրղի և թե գրա-
կանության պատմության մեջ։ Դա անարդարություն է: Դա ագքատացնում է 
մեր պատմությունը։ Սրա հիմնական պատճառներից մեկր նրա երկերի ցրվա-
ծոլթյոլնն է աշխարհասփյուռ հայ մամուլում։ Դժվար թե առաջիկա տարինե-
րին հնարավորություն ունենանք մի քանի հատորով մեկաեզելոլ Զարյանի գը-
րական ժառանգությունը։ Սակայն կարևոր մի քայլ կարոգ ենք անե/՝ Կոստան 
Զարյանի երկերի լիակատար մատենագիտական գրքույկի Հրատալ,ակութ յոլ-
նր, ոըր հնարավորություն էտ ա հետաքրքրասեր ընթերցողներին և նոր Հե-
տաղոտողների գնալու նրա Հետքերով, Այգ աշխատանքը ամենից լավ կարող է 
անել Արծրոլն Ավագյանը՝ մեր Ազգային ակադեմիայի. Երևանի պետական 
համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի և նրա գրականության ամբիոն-
ների աջակցությամբ։ 

Ն. II՝. Ա Դ Ա Լ Յ Ա Ն 
Բ ա ն ա ս ի ր ա կ ա ն գ ի տ ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ի դ ո կ տ ո ր 


