
 
– 36 – 

««««ՄայրՄայրՄայրՄայր»,»,»,»,    ««««տունտունտունտուն»»»»    ևևևև    ««««սերսերսերսեր» » » » խորհրդանշաններըխորհրդանշաններըխորհրդանշաններըխորհրդանշանները    
ՄուշեղՄուշեղՄուշեղՄուշեղ    ԻշխանիԻշխանիԻշխանիԻշխանի    պոեզիայումպոեզիայումպոեզիայումպոեզիայում    

ՀամբարձումյանՀամբարձումյանՀամբարձումյանՀամբարձումյան    ՆաիրաՆաիրաՆաիրաՆաիրա    
    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառեր.բառեր.բառեր.բառեր.    գեղագիտություն, քերթված, մահվան 

փիլիսոփայություն, տեսիլք, իրականություն, բանաստեղծ, ժողո-
վածու, սփյուռքահայ գրականություն: 

Հայաստանում, Մուշեղ Իշխանի քերթվածներն առաջին ան-
գամ տպագրվել են գրականագետ Վազգեն Գաբրիելյանի կազմած 
«Սփյուռքահայ բանաստեղծություն» անթոլոգիայում (ԵՊՀ հրատ., 
1981 (18 բանաստեղծ. և փոքրիկ կենսագրական)), իսկ առանձին 
գրքով Իշխանը առաջին անգամ իր հայրենիքում ներկայացվել է 
1990-ին՝ «Երկեր» ժողովածուով ու կրկին Վազգեն Գաբրիելյանի 
նախաձեռնությամբ, որի կազմմանն ու ձևավորմանը մասնակցել 
ու աջակցել է նաև Մուշեղ Իշխանի երևանաբնակ քույրը՝ Հուրիկ 
Ճենտերեճյանը: Սույն ժողովածուում ընդգրկվել են Մուշեղ Իշխանի 
լավագույն քերթվածները, պահպանվել է ժամանակագրությունը: 
Ժողովածուն ստեղծվել է Իշխանի պոեզիայի գերակշիռ ու լավա-
գույն հենքին, իսկ մասնակի կրճատումները արվել են սոսկ ծավա-
լային նկատառումներով:  

Ինքնատիպ բանաստեղծ է Մուշեղ Իշխանը, ով ստեղծած 
պատկերի, լեզվի ու զգայությունների նորություններով իր ուրույն 
տեղը գրավեց սփյուռքահայ գրականության մեջ: Իշխանի առաջին 
բանաստեղծությունը տպագրվել է 1932-ին «Հայրենիք» ամսա-
գրում:    Առաջին՝ «Տուներու երգը» բանաստեղծական ժողովածուն 
լույս է տեսել Բեյրութում 1936-ին: Հետագայում Մուշեղ Իշխանը 
լույս է ընծայել նաև «Հացի եւ լոյսի համար» (1951), «Հացի եւ սիրոյ 
համար» (1956), «Մնաս բարո՜վ, մանկութիւն» (1974), «Սպասում» 
(1977) երկերը, «Երեք մեծ հայեր» (1952), «Իմ ուսուցիչներս» (1984) 
հուշագրական հատորները, «Արդի հայ գրականութիւն» (հ. 1-3, 
1973-75) եռահատոր դասագիրքը, «Իշխանիկն ու Մեխակը» (ա. թ.) 
հեքիաթը, «Մուշեղ Մամիկոնեան» (1951) մանկապատանեկան 
երկը, թարգմանություններ: Մուշեղ Իշխանը հեղինակ է նաև 
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«Տուներու երգը» (1936), «Կրակը՚ (1938), «Կեանք ու երազ» (1949), 
«Ողջո՜ւյն քեզ, կյանք» (1958), «Ոսկի աշուն» (1963), «Տառապանք» 
(1968), «Արեւամար» (1986), «Իրիկնալոյս ռումբերու տակ» (1991), 
«Ուխտագնացություն» (1994), «Նամակ Կաղանդ պապային» (1999) 
քնարախոհական բանաստեղծական ժողովածուների, «Հայաս-
տան» (1946) քնարական պոեմի:  

Սփյուռքահայ գաղթօջախների հայտնի թերթերում ու պարբե-
րականներում տպագրվել են Մուշեղ Իշխանի գրականագիտական 
ուսումնասիրություններն ու հրապարակախոսական հոդվածները, 
բանաստեղծական շարքերն ու արձակ գործերը, թատերախաղերը, 
հուշապատումները՝ «Կիլիկիա» («Բեթղեհեմի աստղը», Նյու-Յորք, 
1965), «Պատանեկան արձագանգ» («Գարնան անձրև. ապրիլյան 
զոհերու հիշատակին», Բեյրութ, 1965), «Հայ սիրտ» («Ես Մասիսը 
չտեսա», Բոստոն, 1964), «Կանադահայ մամուլ» («Հայ լեզուն տունն է 
հայուն», Տորոնտո, 1964), «Բուրաստան» («Հայ լեզուն», Մոնրեալ, 
1966), «Տաճար» («Հայոց լեզուն տունն է հայու», Մոնրեալ, 1969), «Հայ 
կեդրոն» («Հայ հոգին», Բուենոս Այրես, 1964), «Արձագանք» («Հայ 
հոգին», Տորոնտո, 1969), «Բանբեր» («Հայ մամիկին աղոթքը», Մար-
սել, 1969), «Լոյս» («Մայրիկիս», Սիոն, 2005), «Մարմարա» («Մայրա-
կան օրօր», 2007), «Բագին» («Սայաթ Նովա. սիրերգակ», 1969) ևն:  

ՄայրերՄայրերՄայրերՄայրերգգգգությունըությունըությունըությունը:::: «Կյանքը հին հռովմեական ճանապարհի 
վրա» ինքնակենսագրական վեպում Վահան Թոթովենցը կերպա-
վորում է մորը որպես բարության, խոնարհության, աստվածա-
պաշտության ու քրիստոնեական հավատքը կրողի՝ «Կոծում են 
հողմերը: Աշխարհը ցուրտ է: Փակեցե՛ք դուռը աշխարհի դեմ: Բայց 
մայրս ժպտում է մեր կապույտ լեռներից բարձրացող արևի միջից, 
տեսնում եմ նրա ծամերը արևի շողերին խառնված և լսում եմ նրա 
շողերի ձայնը: <...> Եվ բացվում է մի մե՜ծ առավոտ, որի թևերը ոս-
կեզօծում են իմ հոգու մռայլ ափունքները»1: Մի նուրբ նմանություն 
կա Վահան Թոթովենցի ու Մուշեղ Իշխանի՝ հարազատների հան-
դեպ տածած սիրո միջև: Մուշեղ Իշխանը մեկ անգամ է տեսել 

                                                                 
1 Թոթովենց Վահան, Երկեր երեք գրքով, գիրք 1, Երևան, «Սովետական գրող», 

1988, էջ 386-387: 
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մորը: Նրա մայրը, Թոթովենցի մոր պես, հավատավոր է, բարե-
պաշտ, նրբազգաց ու սիրառատ: Թոթովենցյան արևի ու լույսի 
տենչանքը կամ պոետական մետաֆորը Իշխանի մոտ զարգանում 
է համազոր թափով, քանի որ միայն մորն ունի հավատավոր ու լու-
սավոր այս աշխարհի լույսի տակ: Խնդիրն այն չէ լոկ, որ երկու ար-
վեստագետներն էլ չափազանց քնքշորեն են արտահայտում սերը 
մոր հանդեպ, այլ, որ երկուսի մոտ էլ մայրը, հայրը և մյուս հարա-
զատները խոր հետք են թողել:  

Նրանց աշխարհաճանաչողության հիմքում էական մի կողմ-
նորոշում է. այդ անդրադարձումներում Իշխանը հասնում է կար-
ծես ներքին մի խաղաղության, ինչպես Թոթովենցը, երբ գրում է 
Միսաք Մեծարենցով պատանեկության տարիներին ունեցած 
հափշտակության մասին՝ «Երբ մրսում եմ այս աշխարհում, մեծ 
պատանի՛, գրկում եմ քո երգերը, և ահա արևը, քո երգած արևը, 
սուզվում է իմ ցուրտ հոգու մեջ կաթիլ առ կաթիլ»2:  

«Մամիկը» քերթվածում Իշխանը պատկերում է տոհմիկ հայ 
կնոջը, նրա բարությունն ու շնորհները՝ ամբողջացնելով ու ման-
րամասնորեն գծագրելով նրա առաքինությունը ու առանձնացնե-
լով հատկանիշներ, որ բնորոշում են որդեկորույս հայ մամիկին՝  

 Մենավոր խուցին մամիկը մենիկ 
 – գաղտնի՜ք է, գաղտնիք – 
 Թե ինչպե՛ս կʾապրի շուքի պես անձայն, 
 Սպիտակահեր և կորաքամակ 
 Իբրև ուրվական: 
 Ո՛չ օճախ ունի և ո՛չ ալ ճրագ, 
 Կյանքին դեմ փակած դուռ ու պատուհան, 
 Իր խուցը թշվառ սպասման կայան, 
 Մինակ, միս մինակ, 
 Կʾսպասե մահվան…3: 

                                                                 
2 Նույն տեղում, էջ 483:  
3 Իշխան Մուշեղ,    Տառապանք, 1968, Անթիլիաս, Կաթողիկոսութիւն Հայոց 

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ, էջ 16: Նույնը՝ Իշխան Մուշեղ, Երկեր, Երևան, «Նաիրի», 
1990, 192 էջ: 
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Պոետական այս միջոցներով ահա Իշխանը կերտում է արշիլ-
գորկիական մի բնավորություն, որն իր ներքին տիրույթում խտաց-
նում է անանձնական, բայց խորը այն ներհակությունը, որ գոյու-
թյուն ունի բանաստեղծ-իրականություն միջակայքում: Իրավամբ՝ 
մայրերգու հզոր բանաստեղծներից՝ Շիրազից, Իսահակյանից 
հետո դժվար է նորն արարելը հայ պոեզիայում, քանի որ մայրա-
կան խոհը և ապրումը այս երկու հզորների պոեզիաներում աստ-
վածաշնչյան իմաստնության ու փիլիսոփայության, մայր հողի 
խորհրդանիշի ու կատարելության գաղտնիքի հայտնաբերումներ 
են: «Մայրս թաղվեցավ հայ հողի մեջ, հողն ալ քիչ մը անուշցավ»,– 
գրում է Մուշեղ Իշխանը՝ ամփոփելով եկեղեցու զանգակի ու 
խունկի կախարդանքով արբած մանկության հիշատակները, մտա-
ծումներն ու զգացումները, ասդինից անդին ձգվող հոգու տագնա-
պը: Մանկության այսօրինակ տպավորություններն ու հուշերը 
ապրում են Մուշեղ Իշխանի քերթվածներում՝ դառնալով երգ ու 
սեր, բանաստեղծությամբ վերածնվող գեղանկարներ: Մայրական 
սերն ու կարոտն անթեղված են Իշխան-բանաստեղծի հոգում: Ու 
որպեսզի հայրենի հողը դառնա ավելի իմաստուն ու խոհական, 
որպեսզի հայրենի հողի համար պայքարեն, ուրեմն այն պետք է 
ամփոփի մոր նշխարները: Սույնը գաղափար է, որ հայտնագործու-
թյուն լինելուց զատ, Իշխան-բանաստեղծի հավատամքն է, քանի 
որ որդիական նրա կարոտը երկատված ճակատագրի նախա-
պատմությունն ունի: Երազները, իղձերը, մայրական սերը սովո-
րական պարզունակ շրջանակներ չեն Իշխանի բանաստեղծու-
թյուններում, ինչպես հաճախ հանդիպում ենք այլոց մոտ, այլ՝ հու-
զումների, զգացումների ու անսպառ սիրո աղբյուր: Ավելին, 
Իշխանն այդ զգացումներն ու ապրումները միավորում ու հաղոր-
դում է տիեզերք՝ դառնալով նրա անբաժանելի մասնիկը: Մոր հան-
դեպ անօրինակ սերը Իշխանի հոգում է ու հաճախ հասնում է երկ-
յուղած պաշտամունքի՝ դառնալով որդիական արբեցում: Նրա հա-
մար մայրը «անսպառ գանձարան» ու «մշտազանգ ավետիս» է, ով 
արթնացնում է կյանքը «կենսառույգ դարերում»՝ 
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Բայց դուն մեր տունն ես ամբողջ, մեր անցյալին չափ անհուն, 
Դուն անսպառ գանձարան և մշտազանգ ավետիս, 
Դուն անծանոթ լուսաղբյուր մեր կենսառույգ դարերուն, 
Որուն հատնում հորդաբուխ՝ եղավ աճումը կյանքիս4:  

«Հայ մամիկին աղոթքը», «Իմ տուն, իմ մայր», «Մամիկը», 
«Մայրիկիս» և այլ քերթվածներում մայրական սերը նա միահյու-
սում է Հայաստանի պատկերին՝ կերտելով նրա «անուշնալու, 
սրբանալու, ավելի հայանալու» զարմանալի պոետական վիպաս-
քը: Դրանցում հայրենիքի պատկեր-խորհրդանշանը Մուշեղ 
Իշխանը դարձնում է իր պոետական ճանապարհի գլխավոր բա-
ղադրիչը, ու երբ մոր «խնկաբույր հոգին» խառնվում է պապերի 
«լուսապսակ սուրբ հողին», հողը «քիչ մʾավելի» է սրբանում: 

ՏուներՏուներՏուներՏուներգգգգությունըությունըությունըությունը:::: Մուշեղ Իշխանը չունի Սիամանթոյի երևա-
կայությունն ու ողբերգականորեն հերոսական թանձրացումները, 
Վարուժանի պատկերավորման թափը, Թեքեյանի խոհափիլիսո-
փայական տարերքը, սակայն նա հայ գրականություն է բերում ան-
վերջ անմար ու կրակոտ իր երազների անշփոթելի տուներգու-
թյունը՝ ստեղծելով ուրույն մի աշխարհ, որն իշխանական է: 
Մուշեղ Իշխանի «Տուներու երգը» (1936), «Կեանք ու երազ» (1949), 
«Ոսկի աշուն» (1963), «Տառապանք» (1968) ժողովածուները, «Հա-
յաստան» (1946) պոեմը 20-րդ դարի հայ բանաստեղծության տի-
րույթում ապահովում են իրենց անշփոթելի և հաստատուն տեղը: 
Իշխանը չի ընդունում տարածականորեն մեծ այն երևույթները, 
որոնցից լռում-մարում-կորչում են սեր ու կարոտ, հավատ ու ոգի: 
Կյանքի հակադրություններն ու ներքին ճնշող զգացողությունները 
խորացնում են քերթվածների դրամատիզմը, իսկ ոչ նյութական, 
հոգևոր ձգտումների անկասելի հորձանքը լույս է ճառագում: 
Օջախ, տուն, կեցության հիմք – ահա Մուշեղ Իշխանի դավա-
նանքը: Ոչ մեկը «տուները» չի երգել այնպես, ինչպես նա: Բախտի 
ցավոտ ճանապարհներին կյանքի հանգրվանը որոնող նրա քնա-
րական կերպարի հոգում անթեղված է հային ծանոթ ու հարազատ 
կենտրոնաձիգ մի զգացում՝ կարոտը, որը հայ գրականության 
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ամենատարածված թեմաներից է և որը Մուշեղ Իշխանի պոեզիա-
յում ստացել է բոլորովին նոր, անկրկնելի որակներ: Հայոց լեզուն, 
Մասիսը, Հայ Տունը (տե՛ս «Նոր շինվող տունը», «Տան մը երազը», 
«Տուներ տարագիր», «Տան սեր», «Տուն մը», «Տանս կանչը», 
«Հովիտին տնակը», «Վաղվան տունը», «Ես Մասիսը չտեսա») քերթ-
վածները վերածվել են հայրենաստեղծ ուրույն խորհրդանիշ-պատ-
կերների: Մասիսը՝ իբրև կեցության հիմնաղբյուր, Իշխանի համար 
մնում է որպես անհաս բարձունք՝  

 Ես շառավիղ հայկազյանց, հայու ժպիտ, հայու լաց, 
 Մասյաց որդի հարազատ՝ ես Մասիսը չտեսա. 
 Իր կարոտով տոչորուն և իր կոչով արբեցած՝ 
 Ես Մասիսը չտեսա…5:  

Ընդհանրապես «տուն» ըմբռնումը Իշխանի պոեզիայում իմաս-
տավորվում է խոհափիլիսոփայական, խորհրդանշական պատ-
կերներով: Այն հատուկ շեշտադրումներ ունի: Նրա բանաստեղծա-
կան շարքերում տեսանելի է աշխարհի հոգսն առած, Մասիսը 
չտեսած ու կարոտած աշխարհասփյուռ հայը: Մուշեղ Իշխանը 
Մասիսը չտեսավ իր կեցության սփյուռքյան պայմանականություն-
ների և կուսակցական պատկանելության պարտադրանքով. իրո-
ղություն, որ բնութագրական է ոչ միայն բանաստեղծի, այլև 
տասնյակ ու տասնյակ հազարների համար: Ուրեմն՝ նրա քերթ-
ված(ներ)ը մեծ հավաքականությունների հոգեկան ու հոգևոր տագ-
նապներն են: Նրա տողերում ահեղ ընդվզում ու խորին բողոք չկա, 
փոխարենը մարդկային մեծ ողբերգության ազդեցիկ ուժն է, որ 
վերածվում է ողբերգականորեն անանց մի պատմության՝ ասված 
«մեկ բերանից», բայց «եղեռնազարկ մի ամբողջ ազգի» անունից: Ու 
երբ բանաստեղծը հուսահատվում է իրականությունից, վերադառ-
նում է դեպի լույսերով ողողված մանկության անանց հուշերը, 
գույների սիրահար նրա հոգին մինչև վերջին ակնթարթը կապված 
է մնում կյանքին՝ դարձյալ ու միշտ փրկություն ու մխիթարանք 
որոնելով հայրենական տան, հայրական ու մայրական սերերում, 
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որոնց արթնացումն է Մուշեղ Իշխանի երգածը՝ մանկության ջերմ 
օրերի երազը, որոնումը, կարոտն ու սպասումը՝  

 Օրո՜ր, տղա՛ս, օրոր ըսեմ, քնանաս, 
 Համբույրիս տակ փակես աչքերդ ու բանաս, 
 Քունդ ոսկի երազներով քաղցրանա, 
 Կյանքդ ամբողջ շքեղ երազ մը դառնա6: 

Մոր և տան խորհրդանիշերը Իշխանի քերթվածներում փոխ-
ներձուլված են՝ իբրև հավերժական գոյություններ: Դրանցում հայ 
տունը կենդանի է, առողջ՝ որպես կյանքն իր մեջ կրող յուրօրինակ 
բանաձև: Դժվար է նշել մեկ այլ հեղինակի, որ այսքան խորը իմաս-
տավորած լինի «տան» գաղափարը ու երգը մերձեցրած լինի 
մեղեդու7:  

Մեսրոպյան ոսկեղենիկ լեզվին նվիրված նրա բանաստեղծու-
թյունները հեռու են պաթոսից, բարձրագոչ հայրենասիրական եր-
դումներից ու հավաստումներից: Նրա գործերում խոհականության 
տարերքը ներձույլ է հայրենասիրության հավասարակշիռ զգացու-
մին, և սիրտն ու միտքը համաչափ են բաբախում:  

 Հայ լեզուն տունն է հայուն աշխարհիս չորս ծագերուն, 
 Որ կը մտնե ամեն հայ իբրև տանտեր հարազատ, 
 Կստանա սեր ու սնունդ, սրտի հպարտ ցնծություն, 
 Եվ բորյանեն ու բուժեն հոն կը մնա միշտ ազատ8:::: 

«Հայ լեզուն տունն է հայուն» արտահայտությունը կարող է 
բնաբան դառնալ Իշխանի ստեղծագործությանը, գրական ողջ ճա-
նապարհին, քանզի հստակեցնում է բանաստեղծի գեղագիտական 
ընկալումները: Իշխանը ստեղծում է անանձնական իր աշխարհը, 
որը թե՛ տեսլային է, թե՛ իրական ու շոշափելի: Այդպիսին է կորց-
րած տան մորմոքով ապրող Իշխանի քնարական կերպարը` հայ 
գաղթականը, որ կյանքից երազ ու երազից կյանք անվերջ որոնում-

                                                                 
6 Նույն տեղում, էջ 164:  
7 Պատահական չէ, որ Մուշեղ Իշխանի բազմաթիվ բանաստեղծություններ Ար-

թուր Մեսչյանը դարձրել է երգեր: 
8    Նույն տեղում, էջ 26:  
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ներում չի գտնում անհրաժեշտ սահմանագիծը՝ «կյանքն իր երազ 
մը եղավ, ինչպես երազն`իրեն կյանք»9:  

Իշխանը բացահայտում է մարդկային հոգին փոթորկող հույ-
զերը, հասնում կյանքի ու մահվան, բնության ու հայրենիքի, իրա-
կանի ու տեսիլքի գաղափարներին՝ առանց ավելորդ հռետորաբա-
նության: Նրա քերթվածներում տիրապետողը սիրո, նվիրումի, 
մարդկային կյանքի ու մահվան փիլիսոփայական ընկալումներն 
են՝ լեզվի, կորուսյալ հայրենիքի, պատմական կոթողների միաս-
նական շղթայում, որոնք միավորվում են անցյալի տառապանքին, 
դառնում արվեստ ու իրացվում իբրև հուշ և ոգեկոչում:  

Հայի ողբերգական ճակատագիրը, սփյուռքի հայության գոյա-
վիճակը, հայապահպանության հարցերը տարակերպ արձագանք-
ներ են գտել նրա բանաստեղծություններում: Հայրենի հողից 
կտրված հայ տարագիր կյանքը Իշխանի բանաստեղծության գլխա-
վոր թեմաներից է: Այս համատեքստում ուշագրավ է նրա «Ալևոր 
պանդուխտ» քերթվածը, որը ոչ միայն բանաստեղծական հարցա-
դրումների ու զգայությունների տիրույթում է, այլև՝ դիպաշարի:  

ՍիրերգությունըՍիրերգությունըՍիրերգությունըՍիրերգությունը: Սիրո երգերում Իշխանը որքան էլ զգայա-
պաշտ է, այնուամենայնիվ, արտաքին գեղեցկությունը, կնոջական 
հմայքները կարևոր տեղ չեն գրավում նրա բանաստեղծություննե-
րում, ու տիրապետողը սիրո աննյութեղեն հիշատակն է, ոգեղենա-
ցած ապրումը: Խոհն ու հույզը, միտքն ու զգացումը զուգահեռ են 
կամ ներձուլված են նրա բանաստեղծություններում: Դրանք շոշա-
փելի չեն ու տեսանելի չեն դարձնում հեղինակի սիրտը, հոգին ու 
միտքը զբաղեցնող օբյեկտը: Սերը, սիրո օբյեկտը՝ իբրև աստվածա-
յին սուրբ լույսի մի ցոլք, Իշխանի պոեզիայում աննյութեղեն է ու 
անշոշափելի, իրական չէ: Այս է պատճառը, որ տիեզերական ներ-
շնչումների անօրինակ թռիչքը չենք գտնում նրա սիրային տողե-
րում, այլ՝ քողարկված հոգեկան պահեր, որոնք թեև խորունկ ապ-
րումներ են, սակայն բուռն չեն և ընթերցողին չեն ներառում զգաց-
մունքների ոլորտ: Իշխանը ապրում է առավելապես անցյալի 
սիրով, հուշերով ու անցյալի ջերմությամբ՝ 

                                                                 
9 Նույն տեղում, էջ 118: 
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 Վերջին տեսիլք, վերջին լույս, 
 Գիշերին մեջ վերահաս, 
 Ես քեզ ինչպե՞ս պահպանեմ: 
 Վերջին արցունք ու ժպիտ, 
 Վրեջին համբույր մեկնումի, 
 Ինչպե՞ս, ինչպե՞ս քեզ քաղեմ…10: 

Իշխանի խառնվածքին հատուկ են ոչ թե ինքնամփոփ ու 
ներանձնական վիճակները, այլ կյանքի ու երևույթների բանաս-
տեղծականացումը՝ ես-ի խորքային բացահայտումներով, երբ ան-
կեղծությունն ավելի է սրվում, իսկ ստեղծագործությունը ձեռք է 
բերում մենախոսական-խոստովանանքային ձև ու կառուցվածք, 
թեպետ՝ նյութի անմիօրինակությունը նրա պոեզիայում ստեղծում 
է պատկերների անմիալար հաջորդականություն: Այս ու նման 
ապրումների ու պահերի նկարագրության մեջ է Մուշեղ Իշխանի 
կենսականության խորհուրդը:  

Ոճի ու կառուցվածքի պարզության մեջ խորհուրդներ պահելու 
արվեստը թելադրվում է Իշխանի բանաստեղծությունների խորու-
թյամբ: Նրա քերթվածները հարուստ են խորհրդանշական պատ-
կերներով, գույներով ու գյուտերով: Տիրական է նրա՝ մարդկային 
հոգու ներքին գանձերը տեսանելի դարձնելու շնորհը, թեպետ 
երբեմն խոսքի տարածականության, հակիրճության ու խտության 
(խմբագրման) հարցեր ուներ լուծելու: Իշխանի քերթվածները մար-
դու ներքին տագնապները բացահայտելու և վերլուծելու հրաշալի 
միջոցներ են: Ուստի նրա՝ որպես գրողի հավատամքը նաև սեփա-
կան ինքնության, պատմության ու հավերժական գոյության գի-
տակցությունն է:  

 
        

                                                                 
10 Իշխան Մուշեղ,    Երկեր, Երևան, «Նաիրի», 1990, էջ 255: 
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Символы «мать», «дом», «любовь»Символы «мать», «дом», «любовь»Символы «мать», «дом», «любовь»Символы «мать», «дом», «любовь»    
в поэзии Мушега Ишханав поэзии Мушега Ишханав поэзии Мушега Ишханав поэзии Мушега Ишхана    

    
АмбарцумянАмбарцумянАмбарцумянАмбарцумян    НаираНаираНаираНаира    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме 

Ключевые слова: эстетика, стихотворение, философия смерти, 
видение, реальность, поэт, сборник, литература армянской диаспора 

Своими инновациями в области создания образов, чувств и языка в 
литературе армянской диаспоры особое место занимает Мушег Ишхан. 
Мушег Ишхан – певец национально-освободительной борьбы, восстания, 
славы, будущего и грез. Почти во всех его стихотворных произведениях 
обобщаются страдания армянского народа, прошедшего все мытарства 
погромов и мученичества. 

В душе Ишхана-поэта бережно хранится также тоска по матери. Чтобы 
родная земля стала более мудрой и осмысленной, чтобы народ сражался за 
родную землю, она должна сосредоточить в себе все материнские 
реликвии. Эта идея, помимо того, что является сама по себе открытием, 
вместе с тем становится символом веры для Ишхана-поэта, так как его 
сыновья тоска имеет предысторию в его раздвоенной судьбе. 

В поэтических циклах Ишхана проступает также образ рассеянного по 
всему свету армянина, взвалившего мировое бремя на свои плечи, не 
видевшего Арарат и тоскующего о нем, который находится в поисках 
собственного дома. «Я не увидел Масис», – пишет автор, но в его строках 
нет грозного негодования и глубокого протеста, вместо этого ощущается 
влиятельная сила величайшей человеческой трагедии, которая становится 
непреходящей трагической историей, рассказанной «из одних уст», но от 
имени «целого народа, сотрясенного резней». 

В любовной лирике Ишхана, несмотря на всю чувственность, внешняя 
красота, женское обаяние не занимают важного места. В этом контексте в 
поэзии Мушега Ишхана заслуживают внимание символы «мать», «дом», 
«любовь», которые и были рассмотрены в данной статье. 
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The Symbols of The Symbols of The Symbols of The Symbols of ““““MotherMotherMotherMother””””, , , , ““““HoHoHoHommmmeeee””””    and and and and ““““LoveLoveLoveLove””””    
in the Poetry of Mushegh Ishkhanin the Poetry of Mushegh Ishkhanin the Poetry of Mushegh Ishkhanin the Poetry of Mushegh Ishkhan    

 
HambardzumyanHambardzumyanHambardzumyanHambardzumyan    NairaNairaNairaNaira    

SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words: aesthetics, poetry, philosophy of death, vision, reality, poet, 
collection, literature of the Armenian diaspora 

Mushegh Ishkhan holds a special place in the literature of the Armenian 
diaspora for his innovations in the creation of images, feelings and language. 
Mushegh Ishkhan is a singer of the national liberation struggle, uprising, glory, 
future and dreams. Almost all of his poems are concerned with the sufferings of 
the Armenian people, who went through all the ordeals of pogroms and 
martyrdom. 

Ishkhan the poet also cherishes longing for his mother. For the homeland 
to become wiser and more meaningful, for the people to fight for their 
homeland, it must comprise all the maternal relics in itself. This idea, apart 
from being a discovery, is also a symbol of faith for Ishkhan the poet, since his 
son’s longing has a background in his bifurcated fate. 

Ishkhan’s poetic cycles also reveal the image of an Armenian scattered all 
over the world, who has taken the world’s burden on his shoulders, who has 
not seen Ararat and is yearning for it, who is in search of his own home. “I did 
not see Masis,” the author writes, but in his lines there is no formidable 
indignation and deep protest, instead, the powerful force of the greatest human 
tragedy is felt, which becomes an enduring tragic story told “from one mouth,” 
but on behalf of “an entire nation shaken by the massacre.”  

In Ishkhan’s love lyrics, despite all the sensuality, external beauty and 
female charm do not occupy an important place. In this context, in the poetry 
of Mushegh Ishkhan, the symbols of “mother”, “home” and “love” deserve 
attention, which are considered in this article. 
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