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ՄուշեղՄուշեղՄուշեղՄուշեղ    ԻշխանիԻշխանիԻշխանիԻշխանի    ««««ՏառապանքՏառապանքՏառապանքՏառապանք»»»»    ժողովածունժողովածունժողովածունժողովածուն.... 
մմմմարդերարդերարդերարդերգգգգությունըությունըությունըությունը    

ՀամբարձումյանՀամբարձումյանՀամբարձումյանՀամբարձումյան    ՆաիրաՆաիրաՆաիրաՆաիրա  
  

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... գեղագիտություն, քերթված, մահվան 
փիլիսոփայություն, տեսիլք, իրականություն, բանաստեղծ, 
ժողովածու, սփյուռքահայ գրականություն 

Մուշեղ Իշխանը «Տառապանք»1 ժողովածուի համար որպես 
բնաբան ընտրել է արաբ բանաստեղծ և փիլիսոփա Աբու Էլ Ալա Էլ 
Մաարիի2 (973-1057)՝ «Մենք կը տառապինք//Եվ ասիկա միակ 
բանն է//Զոր վստահ գիտենք» հայտնի տողը, որը հանգեցնում է 
գաղափարին, թե Իշխանն իր ժողովածուի խորագիրն ընտրել է՝ 
հետամուտ Մաարիի աներկբա իմաստությանը:  

Մարդը Մուշեղ Իշխանի պոեզիայում կենսաբանորեն ու 
պատմականորեն ձևավորված աշխարհաքաղաքական սուբյեկտն 
է, աշխարհաքաղաքացի հայը, ով, որպես լիիրավ գոյություն, 
ամփոփում է կենսաբանական, հոգեբանական ու բարոյագիտա-
կան, իմացաբանական, մշակութաբանական ու սոցիալ-քաղաքա-
կան գաղտնագրերը, և «Տառապանք» ժողովածուի ամբողջականու-
թյան տիրույթում մարդուն դիտարկելիս հայտնաբերում ենք մեթո-
դաբանական այն հիմքը, ըստ որի՝ հնարավոր է ոչ միայն տեքստի 
առանձին հատկանիշների ուսումնասիրությունը, այլև՝ մարդու՝ 
որպես մարդագիտական սուբյեկտի՝ համամարդու բացահայ-

                                                                 
1     Իշխան Մուշեղ, Տառապանք, 1968, Անթիլիաս, Կաթողիկոսութիւն 

Հայոց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ, 116 էջ: «Տառապանք» ժողովածուն Մուշեղ 
Իշխանի պոեզիայի բարձրակետն է: Այն արժանացել է «Գէորգ 
Մելիտինեցի» գրական առաջին մրցանակին: Սույն ժողովածուի տարբեր 
քերթվածներ տեղ են գտել Արթուր Մեսչյանի երգացանկում։  

2 Abul Abul Abul Abul ʿAla AlAla AlAla AlAla Al----MaMaMaMaʿarri arri arri arri ----    (Arabic (Arabic (Arabic (Arabic ----    المع���ري    الع������ء    أب����و    AbAbAbAbū    alalalal----ʿAlAlAlAlāʾ    alalalal----MaMaMaMaʿarrarrarrarrī,,,, 
full name full name full name full name عب����د    ب����ن    أحمد    الع������ء    أب����و    �     AbAbAbAbū    alalalal----ʿAlAlAlAlāʾ    المع���ري    التنوخ���������ي    س�������ليمان    ب����ن    
AAAAḥmad ibn mad ibn mad ibn mad ibn ʿAbd AllAbd AllAbd AllAbd Allāh ibn Sulaimh ibn Sulaimh ibn Sulaimh ibn Sulaimān aln aln aln al----TanTanTanTanūẖī    alalalal----MaMaMaMaʿarrarrarrarrī), (, (, (, (December 973973973973----
May 1057)1057)1057)1057). . . . He was a blind Arab philosopher, poet, and writer. Al-Maʿarri held 
and expressed an irreligious worldview which was met with controversy, but in 
spite of it, he is regarded as one of the greatest classical Arabic poets. 
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տումը, ում սպառնում է արմատի քայքայումը, ում սպառնում են 
անհող-անհայրենիք թափառումները:  

Այս համատեքստում՝ ժողովածուի ներքին տեղաշարժերն 
ընդգծում են ազգային և համամարդկային արժեքների ու իդեալ-
ների կենսագործմանը հետամուտ և ուծացման վտանգի դեմ պայ-
քարող տարագիր հային, ում մարդաբանական ու գենետիկական 
հարցադրումների տիրույթում դիտարկելիս՝ բացահայտվում է նաև 
Մուշեղ Իշխանի մարդաբանական-գեղագիտական որոնումների 
հիմքը:  

Ժողովածուում ընդգրկված բանաստեղծություններում սփյուռ-
քահայ պոետի և ազգապահպանի էությունն է, նրա գիրը ուղղոր-
դող հոգևոր-բարոյական առանցքային դրույթերի գիտակցությունը 
ու նաև՝ դրանք տեսականորեն ու գործնականորեն իրագործելու 
հետևողականությունը: Ժողովածուի գրեթե բոլոր քերթվածներն 
իրենց ներքին տիրույթներում ամփոփում են ջարդերի ու նահա-
տակությունների ճանապարհներով անցած հայի տառապանքը: 
Ցեղասպանների ոճիրը խափանել է երազը, սակայն Իշխանի կեր-
պարը՝ որպես հայ մարդ, հպարտ է և ունի սեփական ինքնության 
գիտակցությունը: Իշխանի՝ կենսականությամբ շնչող քերթվածնե-
րում կան հերոսական խոյանքներ, պայքարի ու ընդվզման հզոր 
ոգի, ապագայի հավատք, ստրկության լուծը թոթափելու փորձ: 
Նրա ցավն ու տառապանքը, կորուսյալ հայրենիքի կարոտն ու 
պաշտամունքը, ուժն ու փառքը համամարդկային են՝ 

 Սիրտս կʾարյունի աշխարհի ցավով, 
 Որքա՜ն տառապանք, Աստվա՛ծ իմ, չորս դիս, 
 Կյանքի դաշտերեն փչող ամեն հով 
 Հառաչ ու կսկիծ կը զարնե դեմքիս: 
 
  Անմեղ զոհերու արյունով եռուն 
 Հողը ոտքիս տակ կը մնա միշտ թաց, 
 Եվ նոր ոճիրներ, իմ շուրջն ու հեռուն,  
 Կը ծնին մարդիկ՝ արյունով հարբած3: 
                                                                 

3    Իշխան Մուշեղ,    Տառապանք, 1968, Անթիլիաս, Կաթողիկոսութիւն 
Հայոց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ, էջ 8: Նույնը՝ Իշխան Մուշեղ, Երկեր, Եր., 
«Նաիրի» հրատ., 1990, էջ 187: 
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Սույնը ուղերձ է, որով բանաստեղծը դիմում է պարզ ու 
աննահանջ, բայց և միաժամանակ տարօրինակ, անհասանելի ու 
անհասկանալի մարդուն, դիմում է ցավի ու հավատքի, սուգի ու 
«տմույն» արցունքների քողից անդին արշալույսին նայող մարդուն՝ 
«Կը խարխափես և խավարին չես հավատար», «Կը տառապիս և 
վշտերուդ չես հավատար», «Կը խեղդըվիս՝ շղթաներուդ չես հավա-
տար», «Ցավեդ կʾոռնաս և ցավերուդ չես հավատար»4: Մահվան 
անմիջական շունչը տարբերակող բանաստեղծի արտասովոր այս 
ապրումը միտում է հավերժական իմաստնության, ինչը սոսկ կեն-
սափորձի տիրույթում չէ, այլ վեր է կյանքի ու մահվան փիլիսոփա-
յությունից, առավել հանդուգն ու անվերապահ է, ինչպես Պետրոս 
Դուրյանի պոռթկացող տառապանք-ցասումը, որով նա հանդգնում 
էր դիմելու Աստծուն: Հոգու լույսերը, սակայն, չեն մարում, ու 
բանաստեղծը անեծք չունի իր շուրթերին՝ 

 Տարօրինա՜կ, տարօրինա՜կ մարդ արարած, 
 Քու ձեռքերով հողին կուտաս կյանքեր ծաղկած, 
 Կʾզգաս դեմքիդ մահվան քամին և հողմավար 
 Կʾիյնաս անշունչ, սակայն մահվան չես հավատար…5: 
Մարդը Իշխանի պոեզիայում բնության անտրոհելի մի ատոմ 

է, որ մշտապես տիեզերական համակարգայնության ու հավերժա-
կան պտույտ-դարձում է, ու Իշխանը որոնում է հատկապես 
մարդո՛ւ հոգու հավերժացումը: Նա երգում է տառապանքի վիհե-
րում գալարվող և միևնույն ժամանակ նույն տառապանքի լեռն ի 
վեր աղոթքով ու երգով ելնող բազմաչաչար, բայց «վիշապահաղթ 
ադամորդու» աննկուն ոգին՝  

 Կը սիրեմ քեզ, Ադամորդի՛, 
 Կուրծքեդ արյուն երբ կը հոսի, 
 Աչքեդ՝ արցունք, ցավ ու կրակ,  
 Շրթունքներուդ՝ այրող պապակ, 
 Կʾերգես աղոթք ու մեղեդի, 

                                                                 
4 Նույն տեղում, էջ 93, Երկեր, էջ 228:   
5    Իշխան Մուշեղ, Տառապանք, 1968, Անթիլիաս, Կաթողիկոսութիւն 

Հայոց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ, էջ 93, Երկեր, էջ 228:   
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 Կʾերգես կյանքի փառաբանանք 
 Եվ լեռն ի վեր տառապանքի 
 Դուն կը մնաս այդպես ոտքի6: 
«Տառապանք» ժողովածուով Իշխանը բացահայտում է հողեղեն 

ու աշխարհիկ կյանքի ունայնությունը, մոտենում համաստվածու-
թյան գաղափարին, տիեզերական անվախճանական շարժումին, 
ուր նախասկիզբը ես-ն է, անդինը՝ Աստված: Ժողովածուի նյութը 
խիտ է, անպարագիծ, ոգին՝ սահմանազերծ, որի միջոցով էլ 
Իշխանը փոխանցում է նյութը՝ ձևից՝ իմաստը, տեսիլքից՝ խոր-
հուրդը, անհունից՝ իրականություն ու իրականությունից՝ դեպի 
գաղափար: Իշխանը բանաստեղծ է և փիլիսոփա: Նա արվեստա-
գետ է, որ մտածում է, խորհում ու տառապում՝ մերձենալով տիե-
զերքից տրվող տեսիլքներին: Իշխանը խոհի բանաստեղծ է: 
«Տառապանք» ժողովածուում տեղ գտած քերթվածները մտքի և 
հոգու միասնականության արդյունք են, որոնց միջոցով նա բերում 
է կյանքի ու մահվան փիլիսոփայության, ունայնության ու հավեր-
ժության խորհուրդները, իրականություն-ցնորքի մեջ որոնում է 
մարդուն՝ 

 Ցնորք է գուցե մեր շուրջ ամեն բան, 
 Աչքերը մարդուն՝ խաբկանքի պաստառ, 
 Անցքերն աշխարհի՝ լոկ շարժանկար, 
 Ցնորք է գուցե մեր շուրջ ամեն բան7: 
Խոհափիլիսոփայական պատկերների ընդգրկունությունն ու 

տարողությունը, դրանց խորհուրդն ու խորքը ժողովածուում դառ-
նում են ընթերցումի գլխավոր տարրեր՝ բնորոշելով Իշխանի 
բանաստեղծության՝ ժամանակի տիրույթում մնալու, գրվածքին 
կենսականության և ընթերցողին էներգիա հաղորդելու էական 
հարցերը: Նյութը ու պատկերները ներձույլ են Իշխանի քերթված-
ներում՝ թանձր գույների ու ձայների ներդաշնակ կերպարանափո-
խությամբ: Երևակայության թռիչքով Իշխանը սովորական մահկա-

                                                                 
6 Նույն տեղում, էջ 96, Երկեր, էջ 229:   
7 ԻշխանԻշխանԻշխանԻշխան    ՄուշեղՄուշեղՄուշեղՄուշեղ, , , , Տառապանք, 1968, Անթիլիաս, Կաթողիկոսութիւն 

Հայոց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ, էջ 5, Երկեր, էջ 185:   
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նացուին անհասանելի իմաստասիրության բարձրագույն ոլորտ-
ներում է, որոնք անտեսանելի, սակայն կարևոր լույս են սփռում 
նրա կյանքի ու հոգեկան բախումների վրա՝ երբեք չխախտելով 
բնականության ու բանականության օրենքները: Իր ամբողջության 
մեջ «Տառապանք» ժողովածուն անմահության ու անհունության 
հասնելու ձգտում է, մարդու՝ որպես բարձրագույն բանական էակի, 
ուղեորոնումն է՝ աննյութեղենության ու ոգեղենացման, անձ-տիե-
զերականություն ներդաշնության ճանապարհին: Այդ կերպ՝ 
Իշխանը խորշում է կենցաղից, նյութից ու նյութականությունից՝ 
ամեն ինչ հասցնելով ոգու տիրույթ: Նա ոգու բանաստեղծ է՝  

 Երբ հանդիպինք օր մը հանկարծ մենք իրար, 
 Աստղաբնակ իմ եղբայր, 
 Ու երբ սիրով նստինք սեղան միասին, 
 Երկու լեցուն բաժակի շուրջ աստղային, 
 Ինչպե՜ս պատմեմ, որ հասկանաս ամեն բան, 
 Որ մեր երկրին մեջ էր Ադամն ու Եվան, 
 Որ կը կոչվինք մենք հոն ՄԱՐԴ, 
 Մեր մեջ ունինք շունչն Աստուծո սրբավանդ, 
 Ունինք հոգի բանական 
 Եվ մենք ենք տերն ու արքան 
 Բոլոր շնչող, բոլոր թռչող կենդանյաց8: 
Մուշեղ Իշխանի բանաստեղծությունները կյանքի, մահվան ու 

հավերժության գաղափարներով ամփոփված իմաստասիրական 
հարցադրումներ են, որոնց պատասխանները չունի և ոչ մի մահ-
կանցու: Իշխանի «Տառապանք» ժողովածուն ձևով ու արվեստով 
առանձնահատուկ է: Ժողովածուի ամեն մի էջում գրողը ստեղծում 
է լույսի ու ստվերի ներդաշնությունը, թանձրացնում իրականու-
թյան զգացողությունը՝ նրանում ամփոփելով համամարդկային 
հույզեր ու զգացողություններ: Ու մահը նրա քերթվածներում ոչ թե 
մահկանացուական կյանքի ավարտն է, այլ՝ անմահության ճանա-
պարհը: Ըստ նրա՝ մարդկային կյանքը տիեզերական արարչագոր-

                                                                 
8 ԻշխանԻշխանԻշխանԻշխան    ՄուշեղՄուշեղՄուշեղՄուշեղ, , , , Տառապանք, 1968, Անթիլիաս, Կաթողիկոսութիւն 

Հայոց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ, էջ 63, Երկեր, էջ 216:    
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ծության, հավերժականության ու ոգեղենացման ճանապարհն է՝ 
ես-ից՝ ընդհանրականը, շոշափելիից՝ անշոշափելին, նյութեղենից՝ 
ոգեղենություն: Նա տերն է այդ գաղափարի ու չի վախենում 
մահից՝ 

 Մահը միշտ կար, երբ կʾերթայինք միասին, 
 – Հուղարկավոր վշտահար – 
 Մահվան զոհեր հանձնելու սև սա հողին,  
 Սակայն չէի հավատար: 
 
 Իսկ երբ հանկարծ, օ՜, ահավոր առեղծված, 
 Դեմքիդ վրա զայն տեսա,  
 Ինծի, ավա՜ղ, ըսին աչքերդ սառած, 
 Թե իսկապե՛ս մահը կա9: 
 Գրականությունը իրականության ճանաչողությունն է, ու 

ամեն գրող այդ իրականությանը մասնակից է իր հոգևոր աշխարհի 
ու կարողությունների չափով: Այս իմաստով Մուշեղ Իշխանի 
«Տառապանք» ժողովածուն բովանդակությամբ ու արվեստով ան-
օրինակ է: Ժողովածուի ամեն էջում գրողը ստեղծում է լույսի ու 
ստվերի ի՛ր ներդաշնակությունը, թանձրացնում իրականության 
պատկերը՝ ամփոփելով համամարդկային որակներ ու զգացողու-
թյուններ:  

Մուշեղ Իշխանը ինքնատիպ հեղինակ է: Նա գրում է ոչ թե 
անձնական, այլ առավելապես ազգային ու համամարդկային ապ-
րումների ու հույզերի մասին: Դրանք հեղինակի էությունից 
անջատվող անանձնական ու կերպափոխվող արձագանքներ ու 
թրթիռներ են: Խոհի ու պատկերի միասնությունը՝ գրի իրականու-
թյունը, գրողն ամփոփում է բառերում: Իշխանի քերթվածները 
ունեն մնայուն արժեք ու իրենց ներքին տիրույթում կրում են նրբա-
ճաշակ արվեստագետ-բանաստեղծի ոգին ու իմաստասերի 
միտքը:  

Մարդկային բարոյահոգեբանական ըմբռնումներն ու աշխար-
հայեցողությունը Իշխանը գեղարվեստականորեն մարմնավորում 

                                                                 
9    Նույն տեղում, էջ 14, Երկեր, էջ 191:    
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է պոետիկական միջոցներով: Դրանք նրա սեփական էության ու 
խառնվածքի ծնունդն են: Իշխանը կարողանում է թափանցել 
մարդու ներաշխարհը, զննել քնարական կերպարի ու իրականու-
թյան բարդ կապերը՝ հասնելով խորքերը: Սույն հարցերը 
պոետիկայի և գեղարվեստական արտահայտչաձևերի ոլորտում 
խիզախող հեղինակի հավակնությամբ չեն լուծվել, քանի որ նա 
միշտ էլ ձգտել է նոր ու թարմ միջոցներ փնտրել, գտնել ասելիքը 
ընթերցողին մատուցելու ոչ կաղապարված եղանակներ: Իշխանի 
պոեզիան անշփոթելի է: Կառուցվածքային ձևերն ու հնարքները 
ինքնատիպ են, մտածողության արտահայտման կերպերը՝ յուր-
օրինակ ու հետաքրքիր: Ոճը պարզ է, թեպետ մտածողությունը 
միտում է փիլիսոփայական ակտիվ ներթափանցումների: Աշխար-
հաճանաչողությունը ընդգրկում է մի կողմից մարդու զգացողու-
թյունների հակասականությունը, մյուս կողմից ընդհանրացնում է 
մտքերը: 

    
    

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն 
1. Իշխան Մուշեղ, Տառապանք, 1968, Անթիլիաս, Մեծի Տանն 
Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւն, 117 էջ: 

2. Իշխան Մուշեղ, Մնաս բարով, մանկութիւն, Մատենաշար 
Համազգային մշակութային եւ կրթական ընկերակցութեան, 
Պէյրութ, 1974, 244 էջ: 

3. Իշխան Մուշեղ, Երկեր, 1990, Ե., «Նաիրի» հրատ., 592 էջ:  
4. Թոթովենց Վահան, Երկեր երեք գրքով, գիրք 1, Ե., 
«Սովետական գրող» հրատ., 1988, 532 էջ: 
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СборникСборникСборникСборник    Мушега Ишхана Мушега Ишхана Мушега Ишхана Мушега Ишхана ««««СтраданиеСтраданиеСтраданиеСтрадание»:»:»:»:        
ччччеловекопениеловекопениеловекопениеловекопениееее    

Амбарцумян НаираАмбарцумян НаираАмбарцумян НаираАмбарцумян Наира    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

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

Литература – это познание реальности, и каждый писатель участвует в 
этой реальности в меру своего духовного мира и способностей. В этом 
смысле сборник Мушега Ишхана «Страдание» уникальна по своему содер-
жанию и искусству. Внутренние сдвиги сборника «Страдание» подчерки-
вают реализацию национальных и общечеловеческих ценностей и идеалов 
армян, которые в то же время борются с опасностью ассимиляции. 
Рассматривается и область антропологических и генетических проблем, 
выявляются основы антрополого-эстетического поиска Мушега Ишхана. В 
стихотворениях, входящих в сборник, проявляется сущность армянского 
поэта и защитника диаспоры. Человек в поэзии Ишхана –  это неделимый 
атом природы, который всегда находится в космической системе и вечном 
вращении, и Ишхан особенно стремится к увековечению человеческой 
души. На каждой странице сборника писатель создает свою гармонию 
света и тени, усиливает картину реальности, обобщая универсальные 
качества и чувства. 
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Mushegh IshkhanMushegh IshkhanMushegh IshkhanMushegh Ishkhan’’’’s s s s CCCCollection “Suffering”ollection “Suffering”ollection “Suffering”ollection “Suffering”::::        
Human Human Human Human SSSSinginginginginginginging    

Hambardzumyan Hambardzumyan Hambardzumyan Hambardzumyan NairaNairaNairaNaira    
SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words: aesthetics, creation, philosophy of death, vision, reality, poet, 
collection, literature of the Armenian Diaspora 

Literature is the knowledge of reality, and every writer participates in that 
reality to the best of his spiritual world and abilities. In this sense, Mushegh 
Ishkhan’s collection “Suffering” is unique in its content and art. The internal 
shifts of the Suffering collection emphasize the realization of national and 
universal values and ideals of Armenians, who are at the same time struggling 
with the danger of assimilation. The area of anthropological and genetic 
problems is considered, the foundations of the anthropological and aesthetic 
search of Mushegh Ishkhan are revealed. In the poems included in the 
collection, the essence of the Armenian poet and protector of the Diaspora is 
manifested. Man in the poetry of Ishkhan is an indestructible atom of nature, 
which is always a cosmic system and eternal rotation, and Ishkhan seeks 
especially the eternity of the human soul. Ishkhan’s collection “Suffering” is 
special in form and art. On each page of the collection, the writer creates his 
own harmony of light and shadow, strengthens the picture of reality, 
summarizing universal qualities and feelings.  
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