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Մուշեղ Իշխանը արձակագիր և դրամատուրՄուշեղ Իշխանը արձակագիր և դրամատուրՄուշեղ Իշխանը արձակագիր և դրամատուրՄուշեղ Իշխանը արձակագիր և դրամատուրգգգգ    
Համբարձումյան ՆաիրաՀամբարձումյան ՆաիրաՀամբարձումյան ՆաիրաՀամբարձումյան Նաիրա    

    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառեր` բառեր` բառեր` բառեր` գեղագիտություն, պոետիկա, մեկնու-

թյուն, թեմատիկա, էթնոս, հուշագրություն, վեպ, թատերգություն, 
դրամատուրգիա  

XX դարասկիզբը բնորոշվեց հայ գրական և գիտական մտքի 
վերելքով, նոր ու թարմ մտածողությամբ: Հայագիր գրականությու-
նը Լիբանանում սկսեց զարգանալ 1920-ական թվականներին, և լի-
բանանահայ գաղութում իրենց տեղը գտան փորձ ու կշիռ ունեցող 
գրական գործիչներ: Լիբանանահայ գրողների առաջին սերնդի գե-
ղագիտությունն ամփոփում էր տարագրության, կորուսյալ հայրե-
նիքի, կարոտի, նոր ձևավորվող սփյուռքի, նաև՝ սփյուռք-հայրենիք 
կապերն ու խնդիրները: Այս համատեքստում՝ լիբանանահայ գրա-
կանությունը ստեղծագործական վերելք ապրեց, և գրական բարձր-
արժեք երկեր ստեղծեցին Մուշեղ Իշխանը, Անդրանիկ Ծառուկ-
յանը, Էդուարդ Բոյաջյանը, Արմեն Դարյանը, Վեհանույշ Թեքյանը, 
Զարեհ Մելքոնյանը, Հայկ Նագգաշյանը, Սիմոն Սիմոնյանը, Վահե 
Վահյանը, Էդուարդ Տարոնյանը, Սմբատ Փանոսյանը, Վահե Օշա-
կանը` ապրեցնելով հայոց ոգին ու լեզուն, լուծելով ազգապահպա-
նության մի շարք խնդիրներ: Լիբանանահայ գաղութի ձևավոր-
մանն ու զարգացմանը նպաստեց հատկապես Մեծի Տանն Կիլիկիո 
Կաթողիկոսությունը: Ազգապահպան առաքելության ու քաղաքա-
կանության խնդրում մեծ էր նաև Լիբանանում տպագրվող պարբե-
րականների ու թերթերի դերակատարումը՝ «Հայկազեան հայագի-
տական հանդէս», «Զարթօնք», «Անի», «Արարատ», «Ազդակ», 
«Բագին», «Յառաջ», «Կանչ», «Նաիրի», «Շիրակ» ևն, թեպետ լիբա-
նանահայ գաղութը հայ քաղաքական կյանքի ներքին դրսևորում-
ներով տարանջատ էր (ՀՅԴ, ՀՌԱԿ, Սոցիալ-դեմոկրատ, Հնչակյան, 
Համայնավար): Տիրապետողը, սակայն, համազգային շահն էր: 
Հարուստ ավանդներ ունեցող կյանքը թեև դժվարությամբ, սակայն 
շարունակվում էր, և ստեղծագործողների հին սերնդին միացան 
նորերը` Անդրանիկ Ծառուկյան, Շահանդուխտ, Վարդան Զորենց, 
Հայկ Նագգաշյան, Զարեհ Մելքոնյան, Արմեն Դարյան, ովքեր հե-
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տաքրքրված էին ոչ միայն Լիբանանով, այլև՝ արաբական աշ-
խարհը հուզող խնդիրներով, միջազգային հնչեղության հարցերով 
ու թեմաներով: Այս ենթատեքստում՝ տարաշխարհիկ էր նաև հայ 
գրականությունը, քանի որ տարագրված հայ գրողը մշակութային 
օջախներ էր ստեղծում օտար երկինքների ներքո: Թեմատիկայի՝ 
կարոտի, ազատասիրական գաղափարների, հոգևորի ու հերոսա-
կանության դրսևորումները հավասարապես բնորոշում էին ինչ-
պես նախորդ, այնպես էլ այս սերնդի ներկայացուցիչներին: Սույ-
նից բխում է, թե հայ գրականության գերխնդիրը էթնոսի պահպան-
ման ու ցեղափրկության խնդիրն է դարերով, հետևաբար՝ XX դա-
րասկզբի իրողությունների ու անցյալ դարերի գրականությունների 
ներտիրույթներում անմիջական ու էական տարբերություններ չեն 
արձանագրվում: Սյս համատեքստում՝ Մուշեղ Իշխանը՝ գրողը, 
ամփոփում է սփյուռքահայ գրականության տարեգրությունը՝ ամ-
բողջացնելով լիբանանահայ գաղութի գոյության գեղարվեստական 
ընթացքը: 1951 թվականին լույս են տեսնում նրա «Հացի եւ լոյսի 
համար» (գրվել է 1948-1950), 1956-ին՝ «Հացի եւ սիրոյ համար» 
վեպերը, 1974-ին՝ «Մնաս բարո՜վ, մանկութիւն» իր բնութագրումով՝ 
հուշագրական վեպը, 1977 թվականին՝ «Սպասում» ընդհանուր 
խորագրով վիպակը, որը ներառում է «Սպասում սիրո» (1956), 
«Սպասում բախտի» (1951) և «Սպասում փառքի» (թվականը նշված 
չէ) խորագրերով գործերը: Առանձին գրքերով տպագրվում են նաև 
«Արդի հայ գրականութիւն» (1973-1975) եռահատոր դասագիրքը, 
«Իշխանիկն ու Մեխակը» (հեքիաթ), «Մուշեղ Մամիկոնեան» (1951) 
մանկական-պատանեկան երկը ևն: Սփյուռքահայ վիպագրության 
մեջ Իշխանը բացահայտում է նոր հատկանիշներ՝ իր երկերում 
խորացնելով հատկապես պատկերների հոգեբանական վերլուծու-
թյունը: Նա կարևորում է ոչ թե կերպարների արտաքին նկարա-
գրությունն ու վիպական գործողությունները, այլ՝ հերոսի ներքին 
հոգեկան ապրումները: Իշխանի գրականությունը իրապաշտա-
կան շեշտեր ունի: Կյանքի թաքուն տառապանքներն ու ըմբոստա-
ցումները գրողը վերլուծում է հոգեբանական ներթափանցումնե-
րով՝ պատկերելով զգայական ու գաղտնագրված խուսափուկ 
վիճակներ: Արվեստի ու գրականության նրա ճաշակը զարգացած 
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է: Նուրբ խառնվածքի տեր է Մուշեղ Իշխանը: Իր վեպերում ու 
թատերգություններում Իշխանը կերտել է կենդանի կերպարներ, 
որոնք իրականի ու բնականի տպավորությամբ անմիջապես գրա-
վում են ընթերցողի ուշադրությունը: Իշխանի երկերից շատերը 
ինքնակենսագրական բնույթ ունեն: Ու թեև դրանք զուգորդվում են 
միմյանց, սակայն հոգեբանության, զգայականության ու աշխար-
հայեցողականության տեսանկյուններից ներքին միասնականու-
թյան տիրույթում են՝ տարածության ու ժամանակի (այստեղ՝ 
ապրածի), ներքին հոսքով ձգվող երազի ու տեսիլքի միջակայքե-
րում: Այսպես՝ «Հացի եւ լոյսի համար»1 վեպի գլխավոր հերոսի՝ 
Սեդրակի, հոգեկան, բարոյական ու ֆիզիկական նկարագիրը 
այդպես էլ չի ամբողջանում, քանի որ նրա՝ հոգեկանից արտածվող 
կյանքը «անցյալը վերապրելու» խոհն է, իսկ լավագույն «պատ-
մությունը» կամ «վեպը»՝ անձնական կյանքը: Մանկության ու պա-
տանեկության հուշերը Սեդրակը պահում է հոգում, ապրում 
դրանցով՝ «իմ հասակի տղոց ոչ ճարպիկութիւնը ունիմ, ոչ ալ 
կրակն ու բոցը: Նազի՞կ ծնած եմ, թէ նազիկ մեծցած` դժուար է 
որոշել: Մէկ տարեկան գրկի երեխայ` ելած ենք աքսոր: Այսու-
հետեւ յայտնի են պայմանները. ամբողջ եղեռնը` իր հայաջինջ 
սարսափներով: Մօրս կաթը կը քաշուի. դեղ ու սնունդ անգտանելի 
կը դառնան: Չոր գետիններու պաղը մարմնիս եւ հոգիիս մէջ կը 
թափանցէ: …Հոգեպէս աւելի կը տառապիմ, քան թէ ֆիզիքապէս: 
Ամէն խաղի մէջ ետ կը մնամ ընկերներէս: Պարտադիր զգուշաւո-
րութիւն մը կը կաշկանդէ շարժումներս» կամ՝ «Հալածանք, փա-
խուստ, ցաւ ու մահ բաւարար չեն` կեանքին վրայ նոր բացուող 
զոյգ մը աչքերէն խլելու ստեղծագործութեան հրաշալիքները»: 
Այսուհանդերձ` «Մեսքեն, Գաթմա, Տէր Զօր… դժոխային անուններ 
/են/, որոնք փուչ-փուչ կʾընեն մարմինս: Բաց աչքերով կը տեսնիմ 
կարծես դէպի մահ գացող հայ կարաւաններու ճամբան: Կը 
տեսնիմ վիշապանման Եփրատ գետը, որուն ջուրերը կարմրած են 
մորթուած հայերու արեամբ եւ որուն ալիքներուն մէջ հայ կոյսեր 

                                                                 
1 Իշխան Մուշեղ, Հացի եւ լոյսի համար, Պէյրութ, Վահէ Սէթեան, 2007, 

243 էջ:  
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կը խեղդուին»2: Նույն շնչով Իշխանը կերտում է նաև մեկ այլ 
հերոսի՝ Վահանի կերպարը, ով տեսել է արյուն ու աքսոր, մահ ու 
սարսափ, ողբ ու կոծ: Սա է հոգու և զգայության, մտքի ու իմացա-
կանության խորքը, որով նա հաճախ հեռանում է իրականու-
թյունից՝ հաղորդվելով մեծ խորհրդի անպատմելի ոլորտներին: Իշ-
խանը հոգեկան բարդ աշխարհից ներս թափանցելու տաղանդ 
ունի: Իշխանի հերոսներն օժտված են զգացմունքների առատու-
թյամբ ու զորությամբ: Նրանց հոգեկան ներքին անտեսանելի ու 
նուրբ տեղաշարժերը Իշխանը պատկերում է՝ արտաքին գործողու-
թյունների պակասը փոխարինելով հոգեկան ներքին հույզերով: 
Հոգեբանական բախումներն ու վիճակները գրողը նկարագրում է 
հանդարտ վերլուծումով, մանրամասնություններով և խորքով: 
Գլխավոր և լուսանցքային կերպարների ներանձնական տառա-
պանքները Իշխանը սերտորեն զուգադրում է իրական կյանքին՝ 
հաճախ նաև դուրս թողնելով նրանց ընդհանուր գործողություննե-
րից: Ներքին ապրումի տիրույթում նրա կերպարները հանդուգն 
գաղափարներ որդեգրած գործող ու պայքարող հոգիներ են, քանի 
որ Մուշեղ Իշխանի համար դատապարտելի են տնտեսական, 
կրոնական ու բարոյական կեղծիքները, որոնք հանդուրժում են 
մարդիկ տարբեր պատճառներով: «Հացի եւ լոյսի Համար» վեպի 
կերպարների շարքում տեսանելի է նաև Զարուհին, ով ըստ 
Սեդրակի՝ «Աննման աղջիկ է…: …Քրոջ պէս կը սիրէի զինք… 
անոր ունեցած սիրտը ոչ մեկը ունէր… դո՛ւն ըսէ, իր արժէքով, 
իրեն նման մէկը կա՞յ դպրոցին մէջ»3: Ուշագրավ է նաև Սեդրակի 
մոր կերպարը՝ «պճեղ մը անոյշ սիրտ», ով տառապանքի ու վշտի 
ճանապարհներին մնացել է ՄԱՅՐ: «Հացի եւ լոյսի համար» վեպում 
քողարկված ձևն ու հոգեբանական իրարամերժ տրամադրություն-
ները ամբողջացնում են նաև Իշխանի ազգային գաղափարախոսա-
կան ու ազատական հայացքները: Դրանց միջոցով էլ երևութանում 
են հեղինակի գեղարվեստական հղումները, վեպի հոգեբանական 
խորքն ու գեղարվեստականությունը: Վեպն ամփոփում է ըմբոս-

                                                                 
2 Նույն տեղում, էջ 15: 
3 Նույնը, էջ 32: 
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տացումի զգացողությունը, որը ծնվում է հայրենիքը կորցրած հե-
ղինակի (այստեղ՝ տարագիր հայի) վշտից ու ապրումներից, վրի-
ժառության ոգուց ու հերոսական խոյանքներից, ձգտումից և աշ-
խարհն ավելի լուսավոր ու բարի դարձնելու նրա փորձերից, 
առանց որոնց չկա ազատագրում, չկա ապագա: «Հացի եւ լոյսի 
համար» երկի գաղափարական շարունակությունն է «Հացի եւ 
սիրոյ համար»4 վեպը, որը գլխավոր հերոսի՝ Սեդրակի առավել 
հասուն կյանքի մասնաբաժինն է, երբ Սեդրակը, «պոյաճիությամբ» 
օրվա հացի փող աշխատելու հանգամանքը փոխարինում է 
ուսման և ազգափրկության կարևոր գաղափարներով՝ «ազգը շատ 
բան կը սպասե ձեզմէ, ազգը պետք ունի կրթական նուիրեալ մշակ-
ներու: Ես վստահ եմ, որ մեյ մեկ լուսատու ջահեր պիտի ըլլաք ձեր 
ժողովուրդին մէջ…»5: Սեդրակը վերադառնում է իր իսկությանը, 
իր կոչումին, իր ճակատագրին՝ «Ազգը կը սպասեր իրեն եւ ինք 
ազնիւ դեր մը ունէր կատարելիք… »6: Երկու երկերն էլ Մուշեղ 
Իշխան գրողի, ազգասերի, մտավորականի ապրածի ու վաստա-
կածի, նրա մեծ նվիրումի, առողջ մտքի ու գաղափարների արտա-
հայտությունն են: Իշխանի արձակը հագեցած է վիպական շնչով ու 
զգացումներով, հարուստ է պատկերներով ու բառապաշարով, ինչ-
պես հուշագրական երկու գրքերում՝ «Երեք մեծ հայեր» (1952) և «Իմ 
ուսուցիչներս» (1984), որոնց միջոցով Իշխանը բնութագրում ու 
կերպավորում է նշանավոր մտավորականներին (Հակոբ Օշական, 
Նիկողայոս Ադոնց, Նիկոլ Աղբալյան, Լևոն Շանթ, Սիմոն Վրացյան, 
Կոստան Զարյան, Վահան Թեքեյան), քան թե հուշեր պատմում: 
Իշխանի՝ «Արդի հայ գրականություն» խորագրով (Հտ. Ա «Զար-
թօնքի շրջան» (1850-1885, (1973), Հտ. Բ «Իրապաշտ շրջան» (1885-
1900, (1974)), Հտ. Գ «Գեղապաշտ շրջան» (1900-1915, (1975)) եռա-
հատոր դասագիրքը տպագրվում է Լիբանանի թեմի ուսումնական 

                                                                 
4 Իշխան Մուշեղ, Հացի եւ սիրոյ  համար, Պէյրութ, Համազգային, 1956, 

258 էջ: 
5 Իշխան Մուշեղ, Հացի եւ սիրոյ  համար, Պէյրութ, Համազգային, 1956, 

էջ 9-10: 
6 Նույն տեղում, էջ 10: 
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խորհրդի և համազգային մշակութային ու կրթական ընկերակցու-
թյան հովանավորությամբ: Դրանք ընդգրկում են գրողի բանագի-
տական-բանասիրական ժառանգությունը՝ ուսումնասիրություն-
ներ, գրախոսություններ: Եռահատոր այդ դասագրքի «Գրական 
հատկանիշներ» խորագրի ներքո, Իշխանը ներկայացնում է գրող-
ների ու նրանց ստեղծագործությունների համառոտ բնութագրու-
թյունները: Իշխանի գրիչը բեղուն է նաև հրապարակախոսության 
մեջ: Սփյուռքի տարբեր գաղթօջախների թերթերում Իշխանը 
տպագրել է հոդվածներ, բանաստեղծություններ, թատերգություն-
ներ, հրապարակախոսություններ:  

Թատերախաղերը 
1960-ական թվականներից հետո սփյուռքում թատերգության 

ժանրում տպագրվում են՝ Խորեն Այվազյանի «Ավարայրի դյուցազ-
նամարտը» (1968), Միքայել Թավրիզյանի «Գաճաճ մեսիաները» 
(1974), Հակոբ Թորոսյանի «Թատերգություններ» եռհատորյակը 
(1966-1971), Անդրանիկ Վրդ. Կռանյանի «Նուարդը» (1965), «Եվ 
միայն լույսով կայ հայոց փրկությունը» (1977), Զարեհ Մելքոնյանի 
«Սիրոյ ցանցին մէջը» (1962), «Անգոյ հետքերը» (1963), Հակոբ 
Նորունիի «Երջանկության ճամբան» (1966), Էդուարդ Չափրաստի 
«Մեծն Տիգրանը» (1962), Մովսես Պչագճյանի «Անկարելի կարելին» 
(1973), Գեորգ Սազճյան «Բժշկապետը» (1969), «Դատավճիռը» 
(1968), «Դերձակի վկայականը» (1969), «Ինքնազարգացում» (1968), 
«Հավատքի ճամբան» (1966), Անուշավան Սիմոնյանի «Շփոթահար 
քառյակը» (1978), Սարգիս Վահագնի «Նաիրյան մորմոքը» (1982) 
ևն: Սակայն լիբանանահայ թատրոնի և գրականության պատմու-
թյան մեջ արդիապաշտ առաջին թատերախաղը Մուշեղ Իշխանի 
«Մեռնիլը որքա՜ն դժվար է»7 երկն է, որը գրվում և տպագրվում է 
1971 թվականին: Իշխանի թատերախաղերից երկուսը՝ «Մեռնիլը 
որքա՜ն դժվար է» և «Կիլիկիո արքան»8, բեմադրվում և հաջողու-
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թյուն են գտնում Բեյրութում (Համազգային «Զավարյան» թատրոն), 
Լոս-Անջելեսում, Թեհրանում: Այնուհետև՝ «Մեռնիլը…», ինչպես 
նաև Իշխանի այլ գործեր՝ «Կիլիկիո արքան» («Նորք» երիտասար-
դական թատրոն, 1989), «Սառնարանէն ելած մարդը» (1979)9, բեմա-
դրվում են հայրենիքում (1992), նախ՝ Պատանի հանդիսատեսի՝ 
բեմադրիչ Տիգրան Գրիգորյանի և գրողի քրոջ՝ Հուշիկ Ճենտերեճ-
յանի նախաձեռնությամբ, այնուհետև՝ Գաբրիել Սունդուկյանի ան-
վան թատրոններում՝ Խորեն Աբրահամյանի նախաձեռնությամբ: 
Մուշեղ Իշխանի թատերգությունները կառուցման սկզբունքներով 
և հոգեմտավոր որակներով նոր են: Դրանցում արծարծվում են 
ազգային-պատմական, բարոյաբանական, սոցիալ-հոգեբանական 
արդիականություն և կարևորություն ունեցող հարցեր: Այս հա-
մատեքստում՝ սփյուռքի հոգեբանությանը առավել բնորոշ է 
«Կիլիկիո արքան» թատերգությունը: Մուշեղ Իշխանի դրամատուր-
գիական բոլոր գործերը գրվել են 1970-ական թվականներին: 1979 
թվականին առանձին գրքով լույս է տեսնում նրա «Սառնարանեն 
ելած մարդը» թատերգությունը: Իր վեց թատերախաղերը՝ 
«Կիլիկիո արքան» (1975), «Մարդորսը» (Չարխուտյանի «Կյանքի մի 
գինը» պատմվածքի հիմքով), «Ժամադրություն» (1976), «Փոստալ» 
(1975, Գրիգոր Զոհրապի համանուն պատմվածքի հիմքով) 
«Պարույր Հայկազն և Մովսես Խորենացի» (1978), «Ցուցափեղկին 
աղջիկը» (1980) գրողը տպագրում է 1980 թվականին՝ մեկ հա-
տորով10: Թեպետ՝ Իշխանի «Մեռնիլը որքա՜ն դժվար է» պիեսը 
կյանքի ու մահվան փիլիսոփայական միջակայքերում գիտական 
ու գերերևակայական մեծ փորձ է, և գրողը հղում է հատկապես 
իրականության այդ սահմանում՝ «մնացողներուն վիշտը հաճախ 
ավելի մեծ է, քան մեկնողներուն»11, այնուամենայնիվ, նա մինչև 
վերջ չի թափանցում կյանքի ու մահվան տիրույթները, չի պատաս-

                                                                 
9 Իշխան Մուշեղ, Սառնարանէն ելած մարդը, Պէյրութ, Վահէ Սէթեան, 

1979, 64 էջ: 
10 Իշխան Մուշեղ, Թատերախաղեր, Պէյրութ, Վահէ Սէթեան, 1980, 262 էջ: 
11Իշխան Մուշեղ, Երկեր //Մեռնիլը որքա՜ն դժվար է, Եր., Նաիրի, 1990, 

էջ 423:  
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խանում «ասդինը» ու «անդինը» (բառերը հեղինակինն են) ընդ-
գրկող, ընդհանրացնող կարևորագույն հարցերի: Պիեսում ողբեր-
գականի ու կատակերգականի սահմանները Իշխանը ընդգծում է 
արվեստով: Հերոսը՝ Ջեյմս Արամյանը մնում է «անկայան ու թա-
փառական՝ անծանոթ ուղիներու վրա… // Ճ. ԱՐԱՄՅԱՆ.– Դուրսը 
մութ է, հոգիս կը վախնա, դուրսը ցուրտ է, հոգիս կը մսի: // 
ՊԵՏՐՈՍ ԱՌԱՔ.– Եթե հավատք ունենաս՝ հոգիդ խավարեն չի 
վախնար և ցուրտեն չի մրսիր»12: Ընթերցողը տեղափոխվում է 
«ասդինի» աշխարհ, ուր հայ ժողովրդի ճակատագիրն է, նրա ցավն 
ու տառապանքը, պայքարը, հաղթանակներն ու պարտություն-
ները: Այս համատեքստում գրողը լուծում է նաև հայոց պատ-
մության՝ հեռավոր անցյալից արդիականություն ձգվող ժամանակի 
խնդիրը: Գրոտեսկային է Սամի և Ջեյմս Արամյանի հանդիպումը 
դրախտի դռների մոտ՝̔ «ՍԱՄ.– Քեզի բան մը ըսեմ, դիմե սուրբերու 
բարեխոսության: Սուրբ չե՞ս ճանչնար: // ԱՐԱՄՅԱՆ.– Կը 
ճանչնամ. Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ, Սուրբ Սահակ, Սուրբ 
Մեսրոպ, Սուրբ Վարդան… // ՍԱՄ.– Ատոնք շատ հայտնի չեն, ես 
չեմ լսած… Ավելի՛, ավելի՛ զորավոր, սանկ՝ միջազգային համբավի 
տեր սուրբեր չե՞ս գիտեր: // ԱՐԱՄՅԱՆ.– Սուրբ Ստեփանոս, Սուրբ 
Անտոնիոս, Սուրբ Օգոստինոս… // ԱԱՄ.– Մի՛ ամչնար, դիմե 
բոլորին ալ: Ամեն տեղ նույնն է. կռնակ պետք է ունենալ»13: Կյանքի 
ու մահվան, հավիտենության ու հավերժության միջև մարդու 
էության, մարդ-ֆենոմենի մեծագույն որոնում է «Մեռնիլը որքա՜ն 
դժվար է» պիեսը, որում արծարծվող հարցերը այդպես էլ մնում են 
առկախ: Մուշեղ Իշխանի հերոսները ապրելու ուժ են աղերսում, 
սակայն չեն գտնում, երկնքի ու երկրի միջև դառնալով թափառա-
կան՝ «Երկնքի Թագավորության քաղաքացի» են ուզում դառնալ, 
քանի որ գերին են իրենց ճակատագրի, անազատ են ու անխաղաղ՝ 
հոգով՝ «Ճ. ԱՐԱՄՅԱՆ.– Կը փափաքիմ Երկնքի Թագավորության 
քաղաքացի դառնալ// ՊԵՏՐՈՍ ԱՌԱՔ.– Այս դռնեն ներս մտնելու 
հիմնական պայմանը մեռած ըլլալն է: Բայց դուն դեռ մահվան համ-

                                                                 
12 Նույն տեղում, էջ 431: 
13 Նույնը, էջ 450: 
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բույրը չունես ճակտիդ: Դուն ողջ մեռել կʾերևիս: // Ճ. ԱՐԱՄՅԱՆ.– 
Ես իսկապես կենդանի մեռել մըն եմ: Վարը անկողնիս մեջ 
ապրածս կյանք չէ, ոչ իսկ շան կյանք (Պետրոս Առաքյալը հոնքերը 
կը պռստե դժգոհ): Ավելի մեռյալ եմ, քան կենդանի»14: Ուշագրավ 
են թատերախաղում առկա ուղղահայաց շեշտադրումները ու 
հաղորդագրությունները, որոնք ուղղվում են ընթերցողի ենթագի-
տակցությանը՝ «Ամբողջ Ամերիկան հայու ուղեղով պետք է պատ-
վաստես, որպեսզի ամեն մարդ սկսի քեզի պես մտածել»15: Երկրում 
իր անձնական ողբերգությունն է ապրում նաև հայի փոխպատ-
վաստված ուղեղով Ջոն Հելըրը, ով դարձել է անճանաչելի նույնիսկ 
սիրած աղջկա համար, քանի որ խոսում է հայերի ցեղասպա-
նությունից, հիշում իր՝ գաղթական ընտանիքի զավակ լինելու, 
կարևորագույն փաստը: Իշխանին անհանգստացնող անլուծելի 
նման տագնապները փոխանցվում են նաև նրա հերոսներին 
(այստեղ՝ Ջոն Հելըրին)՝ «ՀԵԼԸՐ.– Աշխարհիս տագնապները չեն 
լուծվի, եթե փոքր ազգերու դատին լուծում չգտնվի… Գիտե՞ս ի՞նչ 
կը նշանակե ցեղասպանություն: Ամբողջ ժողովուրդ մը կոտորել 
ծրագրված ձևով և գազանային վայրագությամբ, բռնագրավել անոր 
հողերը, թաղել անոր դատը, արյունով խեղդել անոր ձայնը…»16, 
ապա՝ ընթերցողին: Նա՝ Ջոն Հելըրը՝ հայի փոխպատվաստված 
ուղեղով այլազգին, լավ գիտի՝ ի՛նչ է հայոց ցեղասպանությունը: 
Ընդհանրապես, յուրաքանչյուր թատերագրի համար կարևոր են 
թատերական ժամանակը, տարածությունը ու լեզուն: Հում նյութը 
պիես դարձնելիս, անհրաժեշտ է, որ թատերագիրը տեսնի կեր-
պարը, ժամանակը, բեմական տարածությունը ու զգա լեզուն: Այս 
առումով՝ թեպետ Իշխանը հեռու է հայերենի անսպառ գանձա-
րանը գործածելուց, սակայն գաղափարաբանական հարցադրում-
ները լուծում և հասցնում է ընթերցողին: Նրա պիեսների լեզուն 
պարզ է, ամենաբարդ հոգեվիճակներն ու հոգեբանական իրադրու-

                                                                 
14 Իշխան Մուշեղ, Երկեր //«Մեռնիլը որքա՜ն դժվար է, Եր., Նաիրի, 

1990, էջ 408:  
15 Նույնը, էջ 463: 
16 Նույնը, էջ 462: 
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թյունները դրանցում մատուցվում են ամենապարզ հայերեն բառա-
պաշարով: Տարածության ու ժամանակի փոխհարաբերության տի-
րույթում առաջնությունը տրվում է ոչ թե տարածությանը, այլ՝ ժա-
մանակին: Այսպես՝ անցյալի ու ապագայի միջակայքում ընթացող 
գործողություն է «Սառնարանէն ելած մարդը»17 (գրվել է 1973 թվա-
կանի հուլիսի 23-ին, Բեյրութում) պիեսը՝ երևակայական կյանքով, 
երևակայական գործողություններով ապրող «ապագայապաշտ-
ներու ակումբի» այցելուները: Պիեսի գլխավոր հերոսը Թոմ Սմիթն 
է՝ ծնունդով անցյալ դարից, կյանքով՝ արդի ժամանակներում: Ըստ 
Իշխանի՝ «Անցյալէն մեզի եկած բացառիկ նմոյշ մը, որ թռչող դարե-
րը իրարու կը կամարէ»18: Թոմը դեգերում է ճշմարտության, ներ-
կայի ու սեփական էության որոնումների միջև: Իրապես դժվար է 
նրան՝ իրականությունը ու ճշմարտությունը ողջ մերկությամբ 
ընդունելը: «Սառնարանէն….» պիեսով Իշխանը պատկերում է քա-
ղաքակրթության ու կառավարող բազմաթիվ ուժերի ծնունդը, այլ 
կերպ՝ խամաճիկ մարդուն:  

«Կիլիկիո արքան» (1975) պիեսը մեկ ընդհանրական որոնում 
ու վերադարձ է դեպի հայրենի հողը, դեպի Կիլիկիա, դեպի 
կորուսյալ անցյալը, դեպի արմատները: Պիեսի գլխավոր հերոսը՝ 
Լևոնը՝ «Լեւոն Եօթներորդ, Վեհափառ Արքայ Մեծի Տանն 
Կիլիկիոյ…»19 ստրուկն է անգո մի երազի, որի՝ իրականություն 
դառնալու սահմանը սոսկ զգայությունների տիրույթում է՝ «Կը 
կարծէք, թէ ես միայն կʾերազե՞մ, սխա՛լ, ես կʾաշխատիմ գիշեր-
ցերեկ, նամակներ եւ հեռագիրներ կը խմբագրեմ՝ ուղղուած Միաց-
յալ Ազգերու Կազմակերպութեան, մեծ տէրութեանց նախագահ-
ներուն: Փաստաթուղթեր պատրաստած եմ, որոնք անհերքելի կեր-
պով ցույց կու տան, թե ե՛ս եմ ժառանգորդը Ռուբինեանց 
Հարստութեան: ՄԱԿը եւ մեծ տէրութիւնները շատ նեղ կացու-

                                                                 
17 Իշխան Մուշեղ, Սառնարանէն ելած մարդը, Պէյրութ, Վահէ Սէթեան, 

1979, 64 էջ: 
18 Նույն տեղում, էջ 11: 
19 Իշխան Մուշեղ, Թատերախաղեր //Կիլիկիո արքան,    Պէյրութ, Վահէ 

Սէթեան, 1980, էջ 15: 
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թեան մատնուած են եւ չեն գիտեր, թե ի՛նչ պատասխանեն»20: 
Արևմտահայ դասական գրականությանն առավել հարազատ մնաց 
Մերձավոր Արևելքի հայկական գաղութը: Ուստի՝ Մուշեղ Իշխանի 
ստեղծագործությունը դիտարկելի է արևմտահայ գրական ավան-
դույթները կրողի ու շարունակողի հատկանիշով: Հետևաբար՝ 
գրող, մանկավարժ Մուշեղ Իշխանի ստեղծագործության հոգեբա-
նական որակներն ամբողջացնելիս, պետք է սահմանենք, թե նրա 
կյանքը հետեղեռնյան հայ իրականության գերխիտ ընդհանրա-
ցումն է, հայոց Սփյուռքի ներաշխարհի պատմությունը:  

Հ. Գ. Գրականությունը իրականության ճանաչողությունն է, ու 
ամեն գրող այդ իրականությանը մասնակից է իր ներքին աշխարհի 
ու հոգևոր հնարավորությունների տիրույթում:  

 
ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. Իշխան Մուշեղ, Հացի եւ լոյսի համար, Պէյրութ, Վահէ 
Սէթեան, 2007, 243 էջ: 

2. Իշխան Մուշեղ, Հացի եւ սիրոյ համար, Պէյրութ, Վահէ 
Սէթեան, 1956, 258 էջ: 

3. Իշխան Մուշեղ, Թատերախաղեր, Պէյրութ, Վահէ Սէթեան, 
1980, 262 էջ: 

4. Իշխան Մուշեղ, Երկեր, Ե, Նաիրի, 1990, 592 էջ: 
5. Իշխան Մուշեղ, Սառնարանէն ելած մարդը, Պէյրութ, Վահէ 

Սէթեան, 1979, 64 էջ: 

                                                                 
20 Նույն տեղում, էջ 19-20:  
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Мушег Ишхан Мушег Ишхан Мушег Ишхан Мушег Ишхан ––––    прозаик и драматургпрозаик и драматургпрозаик и драматургпрозаик и драматург    
Амбарцумян НаираАмбарцумян НаираАмбарцумян НаираАмбарцумян Наира    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
КлючевыеКлючевыеКлючевыеКлючевые    словасловасловаслова::::    эстетика, поэтика, интерпретация, тематика, этнос, 

мемуары, роман, драма, драматургия 
Работа включает интерпретацию прозы писателя и педагога Мушега 

Ишхана в контексте национально-исторических, социально-психологи-
ческих и этических проблем литературы, когда главной проблемой 
армянской литературы является проблема сохранения и выживания этноса 
на протяжении веков. Это также важно для тематики в контексте тоски, 
свободолюбивых идей, духовности и проявлений героизма, и одинаково 
типично как для прошлой, так и для современной литературы армянской 
диаспоры.  

В контексте событий, имевших место в начале двадцатого века, 
писатель Мушег Ишхан суммировал хронику литературы армянской диас-
поры, одновременно завершив художественный процесс ливано-армянской 
колонны. Его кредо – это осознание личности, истории и вечного сущест-
вования. Творчество Мушега Ишхана особенно рассматривается в 
характере носителя и продолжателя западноармянских литературных 
традиций. Поэтому, суммируя основные черты творчества Мушега 
Ишхана, мы должны определить его жизнь как сверхобобщение армянской 
постгеноцидной реальности и как историю внутреннего мира армянской 
диаспоры.  
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Musheg Ishkhan as a Musheg Ishkhan as a Musheg Ishkhan as a Musheg Ishkhan as a NNNNovelist and ovelist and ovelist and ovelist and PPPPlaywrightlaywrightlaywrightlaywright    
Hambardzumyan NairaHambardzumyan NairaHambardzumyan NairaHambardzumyan Naira    

SummarySummarySummarySummary    
Key wKey wKey wKey wօօօօrds: rds: rds: rds: aesthetics, poetics, interpretation, thematic, ethnicity, 

memorandum, novel, drama, dramaturgy 
This work includes interpretation of Mushegh Ishkhan’s (writer and 

pedagogue) novel in the area of such emerging issues as national-historical, 
social-physiological and ethical literature, as for centuries the biggest problem 
of the Armenian literature was to keep the ethnic and national identity.  

The importance of themes such as homesickness, freedom, spiritual and 
heroism are typical for the past and current literature produced in Armenian 
Diaspora. In the context of the events that took place at the beginning of the 
20th century, Mushegh Ishkhan summarized the chronicle of Diaspora 
Armenian literature telling about the existence of Armenian community in 
Lebanon. The consciousness of his identity, history and endless existence are 
among his strongest beliefs. Mushegh Ishkhan’s works are prominant as he is 
continues carrier of Western Armenian literary traditions. Hence, while 
summarizing the main characteristics of Mushegh Ishkhan’s works, we need to 
define that his life is the overview of post-genocide Armenian reality and the 
inner history of Armenian Diaspora.    
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