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ՍփյուռքՍփյուռքՍփյուռքՍփյուռք    օվկիանոսըօվկիանոսըօվկիանոսըօվկիանոսը    ևևևև    միմիմիմի    մարդմարդմարդմարդ    
((((ՌՌՌՌ. . . . ՀատտեճյանիՀատտեճյանիՀատտեճյանիՀատտեճյանի    ««««ԱռաստաղԱռաստաղԱռաստաղԱռաստաղ» » » » ևևևև    ««««ԱռաստաղինԱռաստաղինԱռաստաղինԱռաստաղին    միւսմիւսմիւսմիւս    կողմըկողմըկողմըկողմը» » » » վեպերըվեպերըվեպերըվեպերը))))    

    
Փիլոյան ՎալերիՓիլոյան ՎալերիՓիլոյան ՎալերիՓիլոյան Վալերի    

    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... վեպ, արտագաղթ, սփյուռք, խառնամուս-

նություն, օտարում 
Սփյուռքը 20-րդ դարասկզբի դաժանագույն իրադարձություն-

ների արդյունք ու հետևանք է, սփյուռքահայը՝ այդ ամենի ժառան-
գորդը: Սփյուռքը հար փոփոխական է, ուզում է ունենալ իր դիմա-
գծությունը ու չի զորում: Սփյուռքն այստեղ է, այնտեղ և ամենուր, 
սակայն չունի կոնկրետ հասցե, բայց նրա հասցեն Երկիր մոլորակն է: 

Նշենք, որ սփյուռքի գոյությունն այսօր պայմանավորված է 
հետեղեռնյան հինգերորդ կամ վեցերորդ սերնդի գոյությամբ: Այդ 
վերջին սերունդն ունի իր հիշողության սահմանը, սակայն ունի 
նաև դիմակայության ոգեղեն կարողություն, որ, փորձենք հուսալ, 
չի ենթարկվում գիտական կամ գենետիկ որևէ տրամաբանության, 
ավելի զորեղ է, քան կյանքը, սրա պարտադրանքը, գլոբալացումը 
կամ սրա տրամաբանությունը, օտար պայմանականությունը և 
սրա պարտադրանքը: Սփյուռքը, ի տարբերություն այլ պատմա-
կան իրողությունների, կենսունակ է անգամ լեզվամշակութային 
ուրացումից ետք: 

Կարևորենք ևս մի իրողություն, որ ցավալիորեն դարձել է ոչ 
միայն նորագույն գրականության, այլև, նախևառաջ, մեր հավաքա-
կանության անտրոհելի բաղկացուցիչը՝ այս պահին արտագաղթը, 
ներառենք նաև արտագաղթով պայմանավորված ուրացում-
նահանջը, որ հայ ազգի ու տեսակի համար ամենօրյա ներկա-
յություն է ու փաստվում է ոչ միայն սփյուռքահայ, այլև հայրենա-
կան գրականությունների մեջ: Միջանկյալ հիշենք Վահագն 
Գրիգորյանի, Հովհաննես Երանյանի, այլ հեղինակների գործեր, 
ինչպես նաև հայ մարդու ներկա ամեն օրը: 

Սփյուռքը մասնակից է ոչ միայն աշխարհաքաղաքական մար-
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տահրավերներին, այլև ունի իր ներքին մարտահրավերները՝ 
արտագաղթ արտագաղթից հետո, մարդու և մարդկային փոքրիկ 
հավաքականությունների մեկուսացում, ապա և օտարում, խառն-
ամուսնություններ, ավելի շատին ձուլվելը կամ դիմակայելու 
կարողություն... 

Իր ծագումնաբանությամբ երկակի է սփյուռքը: Օբյեկտիվ 
հիմքերից զատ կա «սփյուռք» հասկացության ընկալման տարբե-
րություն: Կա հին ու նոր ձևավորված սփյուռքների խնդիրը: Այո, 
սփյուռքը եղեռնի ծնունդ է, և այս տեսակետից բացառություն են 
պարսկահայ ու պոլսահայ, մասամբ՝ արդեն մարող (մարած) 
հնդկահայ գաղթօջախները, որոնք արդյունք են նախաեղեռնյան 
իրողությունների, և որոնց գոյությունն էլ առիթ է տվել Երվանդ 
Ազատյանին տարբերակելու «ավանդական սփյուռք» և «նոր 
սփյուռք» հասկացությունները. 

«Ավանդական սփյուռքը ձևավորվել է պապենական հայրենի-
քից տասնամյակների կամ նույնիսկ հարյուրամյակների ընթաց-
քում տեղահանվածների հաշվին: Օտարացման այդ հանգամանքը, 
իր փորձություններով հանդերձ, նպաստել է, որ սփյուռքահայերի 
շրջանում զարգանա ինքնապաշտպանության բնազդը, ինքնու-
թյունը պահպանելու նրբազգացողությունը: Սակայն, ավանդական 
սփյուռքը դատապարտված է մահվան, քանի որ ոչ մի կուսակցու-
թյուն կամ կազմակերպություն տեր չի կանգնում նրա հարուստ 
մշակույթին, լեզվին ու գրականությանը: 

Նոր սփյուռքը, որ կազմավորման գործընթացում է և դեռևս 
պահպանում է կապը մայր հայրենիքի հետ, շատ ավելի վտանգա-
վոր վիճակում է, որովհետև ի տարբերություն ավանդականի, փոր-
ձության չի ենթարկվել այլ մշակույթների հորձանուտում, և 
հետևաբար երբեք չի զգացել վերոնշյալ ինքնապահպանման 
կարիքը: Այնպես որ շատ ավելի հեշտությամբ է ձուլվելու» [1]: 

Հեշտությամբ ձուլվելու հանգամանքը մեզ հիշեցնում է    
Շ. Շահնուրի կերպարի խոսքը. «Պիտի ձուլվինք. բոլորս ալ պիտի 
ձուլվինք, դարման չկա ատոր: Այո, գիտեմ, թե կարելի է սերունդ 
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մը փոխել, նույնիսկ ամբողջ ազգ մը ուզված կաղապարի մը մեջ 
թափել, սակայն ատոր համար անհրաժեշտ է, որ այդ ամբոխը 
մեր թաթերուն մեջ ըլլա և ստիպվի հպատակիլ: Պոլիս կարելի էր 
<... >» [2, 167]: 

Իսկ քանի որ «Պոլիս կարելի էր», ուրեմն և կարելի է անդրա-
դարձ կատարել Պոլսի գրականության այսօրվա նահապետ 
Ռոպեր Հատտեճյանի գործին, ի մասնավորի «Առաստաղ» և 
«Առաստաղին միւս կողմը» վեպերին, որ, թեմայի ու ասելիքի յուրա-
հատկություններով պայմանավորված, ունեն իրենց ներուժը՝ ար-
դիականությամբ լիցքավորված: Այս վեպերը սփյուռք իրողության 
քննությանն են նվիրված և մեկ ամբողջի արտահայտություն են: 

...Ի՞նչ է անում մարդը՝ լեռան մոտ ապրող, երբ այդ լեռը 
դառնում է հրաբուխ, կամ երբ անհնար է ուղղակի ապրել այդտեղ: 
Ի՞նչ է անում մարդը, եթե պատկերացնենք, որ բարձրանում է ծովի 
մակերևույթը, որի արդյունքում կղզին, որի վրա ապրում է այդ 
մարդը, ջրի տակ է անցնելու: Հեռանալու է, եթե ի վիճակի է, 
հոլանդացիների պես պատվար է կառուցելու, եթե ի վիճակի է, 
կործանվելու է, եթե փրկության հնար չի գտնելու: Մենք դեռ 
հոլանդացի չենք, և այս վեպերի կերպար Սաթենիկն իր ընտանի-
քով հեռանում է, հայրը՝ մնում՝ անկողնին գամված անշարժ ապրե-
լով տարիներ շարունակ: Հակոբի և Սաթենիկի արարքը կարող 
ենք մարդկայնորեն հասկանալ կամ չհասկանալ: 

Մարդը փրկել է ուզում իր տեսակը, որ կարող ենք անվանել 
նաև (մի դեպքում) տեսակի փախուստ: Այդպիսին էր Անիից 
հեռանալը: Սակայն այս դեպքում փրկվում է ոչ թե տեսակը, այլ 
երևի թե մարդը: Մարդու փրկությունը կայանում է, տեսակի 
փրկությունը՝ բացառվում: Նույնը կրկնվում է այսօր և՛ հայրենիքից, 
և՛ սփյուռքի առանձին գաղթօջախներից արտագաղթի տեսքով, 
որի արդյունքում մենք վերածվում են քոչվոր հայի: Եվ հաստատ-
վում է 20-րդ դարի, 21-րդ դարասկզբի շահնուրյան տագնապը՝ 
որպես արդի մարդու ամենօրյա ապաշխարանքի աղոթք. «Իսկ 
մե՛նք, կվճարենք իբրև վերջին փրկագին այն, որ պիտի գա: Իբրև 
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վերջին փրկագին՝ մանուկներ, որոնք կրնային մեծնալ, ապագայի 
սերունդներ, որոնք մեզմե վերջ պիտի գային: Որովհետև այն, որ 
պիտի գա, պիտի ըլլա օտար, բանիվ և գործով, կամա և ակամա, 
գիտությամբ և անգիտությամբ, մեղա՛, մեղա՛ Արարատին» [2, 158]: 

Իսկ եթե մարդն ու կղզին նույնականանո՞ւմ են: Այդ մասին է 
մտորում վեպի կերպար Սաթենիկը. «<... > կը մտածեի, թէ մարդիկ 
առանձին կղզիներ են՝ հազիւ թէ խարխուլ կամուրջներով 
կապուած իրարու: Մարդիկ առանձին կղզիներ են: Եւ հակառակ 
որ իբրեւ թէ կամուրջներ կառուցուած են այդ կղզիներուն միջեւ, 
մարդիկ ընդհանրապէս ուրշներէ լքուած կղզիներ են: Կամուրջնե-
րուն վրայ երթեւեկը տկար է կամ նոյնիսկ եթէ տկար չէ, այդ այն-
քան ձեւակերպական ու արուեստական է, որ կղզին կը շարունակէ 
մնալ առանձին» [3, 328]: Հակոբ Կարապենցը մի առիթով իր կեր-
պարների ու գրականության մասին է գրել, բայց սա լիովին կարող 
է վերաբերել Ռ. Հատտեճյանի առաստաղին. «Այս անանձնական 
միջավայրում մարդը կուչ է եկել պատի տակ և չգիտե ուր է 
գտնվում: Իր մահկանացու լինելը կարծեք բավական չէ, հիմա էլ 
եկել, նրան վանդակել են աշխարհաքաղաքական սահմանների 
մեջ, բանտային խուցերի մեջ, իր սենյակի չորս պատերի մեջ: Այլ 
խոսքով՝ մենավորների ու մերժվածների մի ամբողջ բանակ, որոնք 
բնակվում են իմ էջերում» («Գրողը և իր գործը») [5]: 

Սաթենիկն իրեն ինչ-որ տեղ դատապարտում է կաթվածահար 
հորը հեռվում մենակ թողնելու համար. «Եթէ ես կրցայ դժբախտ 
հայրս հոն առանձին թողուլ ու Գանատա գալ, ուրեմն ես ուրախա-
նալու իրաւունք չունիմ: Կամ եթէ ուրախանամ, ուրախութեանս 
մէջ անպայման քիչ մը տրտմութիւն պետք է խառնեմ» [3, 243]: Սա-
կայն պետք է ընդունենք, որ այս փախուստը, այս օտարվելը զուտ 
մարդկային գործոններով բացատրելը բավ չէ, որովհետև կան գլո-
բալացման ու քաղաքակրթական տագնապներ, որոնք ստիպում են 
հայ մարդուն շարունակաբար հեռանալ դեպի արևի մայրամուտը՝ 
բուն հայրենիքից Պոլիս, Պոլսից՝ Եվրոպա կամ Կանադա ու Միաց-
յալ Նահանգներ՝ «Նոր աշխարհը»: Այս իրողությունն է արձանա-
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գրում նաև Ռ. Հատտեճյանն իր երկրորդ վեպի առաջաբանում. 
«Կաթուածահար մարդուն ամբողջ աշխարհը փուլ եկավ, երբ 

օր մըն ալ յանկարծ լսեց, որ իր հարազատները պիտի մեկնին 
հեռաւոր ուրիշ երկիր: Գաւառէն դէպի մեծ քաղաք տեղաշարժը կը 
շարունակուէր ուրեմն մեծ քաղաքէն դէպի օտար երկիր: Ընտա-
նիքը ա՛լ աւելի հեռու կը քաշուէր իր բնական ակունքներէն: 
Պապերը առաւել եւս առանձին կը մնային իրենց հեռաւոր գերեզ-
մաններուն մէջ» [3, 199-200]: Սա հեղինակային տագնապ է, որ 
ձևակերպվում է նաև կերպարի կողմից. «Հայրս չորս տարի, 
նոյնիսկ չորս տարիէն ալ աւելի երկար ապրեցաւ մեր Գանատա 
գալէն վերջ: Երբ Գանատա կուգայինք, գրեթէ համոզուած էի, որ 
ան պիտի չդիմանար մեր բաժանումին: Այս բաժանումը ոչ թէ 
միայն բարոյական, այլ նաեւ իրական մահ պիտի ըլլար իրեն 
համար» [3,261]: Անխուսափելի է դառնում այդ իրական մահը. 
«Չորսուկէս տարի վերջ հեռաձայնը հնչեց: Մանիշակ լալագին 
ձայնով կը հաղորդէր, թէ հայրիկս մեռած էր առտուան դէմ՝ 
գիշերային խաղաղ քունի ընթացքին, հիւանդանոցի իր անկողնին 
մէջ: Գիշերը ոչ ոք նշմարած էր: Առտու անդրադարձած էին, որ իմ 
պաշտելի հայրիկս կեանքին հրաժեշտ առած էր անձայն, 
անտրտունջ, առանց որեւէ մեկու հանգիստը խռովելու: 

Իրեն համար այլեւս վերջ գտած էր ապրելու դատապարտու-
թիւնը» [3, 264]: Եվ կա որդու՝ Ռուբիկի ապաշխարանք-ինքնադա-
տապարտումը. «– Նայե՛, մա՛մ,– ըսաւ:  –Սխալ մի՛ հասկնար զիս: 
Մեծ հայրիկս մեռաւ հինգ տարի առաջ: Եւ մենք ենք, որ մեռցու-
ցինք այդ մարդը: Մենք՝ դուն, ես, մանաւանդ՝ հայրիկս: Ան 
պանանի կեղեւի մը վրայ կոխելով չէ, որ մեռաւ, անդամալոյծ 
ըլլալուն համար ալ չէր, որ մեռաւ: Մեռաւ, որովհետեւ զինքը 
թողուցինք ու եկանք հոս» [3, 256]: 

Ռ. Հատտեճյանն ունի ժամանակը որսալու, մանրամասներով 
այդ ժամանակը պատկերելու կարողություն. «Բայց մեր շուրջը ժա-
մացոյցի դերը կատարող շատ բան կայ: Մաքրութեան պաշտոնեա-
ներուն մուտքն ու ելքը, հիւանդապահներուն ժամանումը, մերձա-



 
– 97 – 

կայ մզկիթէ մը հասնող միւէզզինի մը ձայնը» [3, 18-19]: Սա հաս-
տատապես հայկական իրականություն չէ, սակայն հարաբերվում 
է հայ մարդու իրականությանը: Իսկ այդ հայ մարդը ունի գոնե մի 
քանի սերունդ տևած ժամանակի հիշողություն, որ իր մեջ ներա-
ռում է ողբերգությունն ու ապրելու համառությունը, սերունդների 
հերթագայությունը: Անդամալույծը հիշում է գավառը, որտեղ 
ապրել է իր տոհմը, իր հայրը. «Ան իր աչքերը բացած էր գաւառը: 

Ես այդ գաւառը բնաւ չեմ տեսած ու պիտի չտեսնեմ ալ: Բայց 
հայրս, մայրս, հօրեղբայրներս, անոնց հայրերն ու մայրերը, ու 
տակաւին որքան ետ երթամ, ո՜վ գիտէ, նախնիներէս քանի՜ 
սերունդներ ապրած էին այդ գաւառին մէջ: 

Քանի՞ տուն կը կազմէին գաւառի այդ փոքրիկ գիւղաքաղաքին 
մէջ մերինները: Քանի՞ ընտանիք: Ի՞նչպէս քով քովի կուգային 
տօնական օրերուն, եւ քանիի՞ կը յանգեր իրենց թիւը մեծով-
պզտիկով, երբ այսպես քով քովի կուգային: 

Մե՛կ երդիքի տակ...<...> 
Հիմա այդ անծանոթ գաւառին մէջ կար, թերեւս ալ չկար, 

գերեզման մը, ուր կը հանգչէին բոլոր անոնք, որոնց մեկ շարունա-
կութիւն էինք ես եւ հայրս: 

Եւ սակայն հայրս պիտի չկարենար պառկիլ անոնց մօտ: 
Որովհետեւ իրականութեան մէջ ո՛չ գաւառ մնացած էր, ո՛չ ալ 

գերեզման: 
Որովհետեւ պատերազմի փոթորիկը մէկ օրուան մէջ հիմնա-

յատակ ըրած էր կեանքը, յանկարծ մարած էին բոլոր լոյսերը, լռած 
էին բոլոր զարմիկները: 

<...> Ես իմ աչքերս բացի այս քաղաքին արուարձաններէն 
մեկուն մէջ: Հօրենական նոր տան մը մէջ, որուն նոր ըլլալը պիտի 
հասկնայի միայն տասնըհինգ տարի վերջ: Նոր տան մը մէջ, ուր կը 
շարունակուէր վառիլ գաւառի մեր տուներեն վերջին լապտերը: 

Այդ լապտերն է, որ մարած էր այդ գիշեր, գաւառին եկող գիծն 
է, որ մեր ընտանիքին մէջ վերջացուցած էր այդ գիշեր հօրս 
մահով» [3, 37-38]: 



 
– 98 – 

Վեպի հանգուցային հատվածներից է սա՝ իր մեջ առավելա-
գույն գիտակցական և զգայական տեղեկատվություն պարունա-
կող, որ ներառում է ոչ միայն Մեծ Արհավիրքի մասին հիշողու-
թյունը, այլև սերունդների ժառանգորդության հանգամանքը, տե-
ղահանությունը: Պատկերն այնուհետ նորից է առկայծելու վեպի 
էջերում. «Ես մեծ հայրիկ չեմ ունեցած: Չեմ տեսած: Մեծ հայր, մեծ 
մայր, հօրեղբայր, մօրեղբայր, բոլորն ալ մնացած են ուրիշ 
աշխարհի մը մէջ: 

Անծանօթ ուրիշ աշխարհ մը որմէ ոչ մեկ լուր հասաւ ինծի, 
մինչեւ որ հասունցայ եւ հասկցայ, թէ ինչ կը նշանակէ մահը» [3, 67]: 

Եվ բավական անց արձանագրվելու է. «Հօրս մահով վերջացուցած 
էր գաւառէն եկող գիծը, գաւառին մէջ վառուած լապտեր մը» [3, 192]: 

«Վառուած լապտեր» և «մահ» գաղափար-խորհրդանիշերն են 
դառնում կյանքի-հիշողության և մոռացության կրողները: Անդա-
մալույծը համոզված է. «Ես գիտեմ, եւ ես կը տեսնեմ գալիքը: 
Պարտութիւնը գոյութիւն չունի, որքան ատեն որ չընդունիս զայն» 
[3, 195]: Այս պարտությունը նույն մահն է, որի գոյությունը 
մերժելով՝ «կէսկաթուածահար» այս մարդը՝ «բաւական ալ հինցած 
հիւանդանոցին մէջ» [3, 39], շարունակում է համառել ու ապրել՝ 
մերժելով մահվան մերձավորությունը, սակայն գիտակցելով նրա 
գոյությունը: Ճակատագրական միջադեպից հետո նա մտածում է. 
«Ես ի՞նչ կ’ընէի, ի՞նչպես կ’ապրեի, եթէ առանձին մնայի: Որքան 
տեւեցին այս մղձավանջային օրերը, լաւ չեմ գիտեր: Բայց շուտով 
ամպերը ցրուեցան երկնակամարիս վրայէն: Երկնակամարը 
հիւանդանոցի սենեակիս առաստաղն էր: Օր մըն ալ արեւը բոլորո-
վին առանձին մնաց անոր վրայ: Ամպերը հեռացած էին: Առաս-
տաղը կաս կապոյտ կը թուէր, ու ես յստակ զգացի արեւոտ ապ-
րելու երջանկութիւնը, ինչպէս քսան տարեկանիս կը զգայի 
արեւոտ դաշտերու վրայ կամ ծովերու եզերքը կապոյտ երկինք մը 
դիտելով» [3, 101]: Կա ապրելու համառությունը, կյանքի սերը, որ 
հնարավորինս հեռացնում է մահվան գաղափարը, կա անգամ 
ֆիզիկապես անդամալույծ, սակայն սիրելու կարողությունը. «<....> 
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մահը միայն հեռապատկէր մըն է, ուրիշ ոչինչ: Հեռաւոր պատկերը 
դեպքի մը, որ պիտի պատահի» [3, 13]: Այլ կերպ՝ մահը անխուսա-
փելին է, սակայն անխուսափելի չէին «վառուած լապտեր»-ի 
մարումն ու «առաստաղը»: 

Առաստաղը մտասևեռումի կետ է ու սահման, միաժամանակ 
«... Ես այդ առաստաղը առաւելաբար կ’օգտագործեմ որպէս պաս-
տառ մը մտածումներուս համար» [3, 14], ինչպես նկատում է ան-
դամալույծը, սակայն այդ սահմանից այն կողմ կա այլ տարածու-
թյուն, որ ընկալվում է Սաթենիկի կողմից, երբ գնահատում է իր և 
հոր հարաբերությունները. «<....> իրականութեան մէջ երկուքս ալ 
իրարմէ զատուած էինք այդ առաստաղով: Մենք մեր կեանքին 
միասնութեան այդ վերջին տարիները անցուցինք այդպէս՝ իրարմէ 
առաստաղով մը բաժնուած: Այսօր ալ բան մը չէ փոխուած, հակա-
ռակ որ այլեւս մեզի համար մնացած է ո՛չ հիւանդանոց, ո՛չ հիւան-
դի անկողին: Այսօր ալ առաստաղով մը բաժնուած ենք իրարմէ. ես 
առաստաղին վերի կողմը կը գտնուիմ, իսկ ան յաւետ մնացած է 
առաստաղի վարի կողմը» [3, 390-391]: 

Սփյուռքի պայմանականություններից են խառնամուսնու-
թյունները: Պատմական Հայաստանից սկիզբ առած գետերը 
ծովանում են Հայաստանից դուրս: Եվ հայոց զարմից ելածներն 
այսօր խաչասերվում են այլոց, օտարվում, դառնում մեկ 
օվկիանոսի կաթիլներ: Դրսում՝ իսկական սփյուռքում, «օտարի մը 
հետ ամուսնանալը <....> այնքան բնական կը նկատուէր» [3, 204],- 
նկատում է Սաթենիկը, ապա նշում. «Ոչ մէկ տարբերութիւն, 
որովհետեւ այսպէս կամ այնպէս, բոլոր ճամբաները դեպի նոյն 
ուղղութիւն պիտի ընթանան, այսինքն՝ դէպի օտարացում» [3, 204]: 
Օտարուհու հետ ամուսնությունը բազմիցս պատկերման նյութ է 
դարձել մեր գրականության մեջ: Թեմային անդրադարձ կա դեռ 
հեթանոսական շրջանի վիպերգում՝ «Արտաշես և Սաթենիկ», 
հայոց «Սասնա ծռեր» դյուցազներգության մեջ (Մեծ Մհեր և Իսմիլ 
խաթուն, Ձենով Հովան և Սառյե): Ի մասնավորի թեմային անդրա-
դարձել են մեր դասականները, նաև Շ. Շահնուրն իր «Նահանջում», 
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Վիգեն Խեչումյանն իր «Կամուրջ» պատմվածքում, Հակոբ 
Կարապենցը՝ «Աբգար ամուի օտար հարսը» պատմվածքում, այլ 
հեղինակներ, սակայն, ի վերջո, որպես օրինաչափություն, դրսևոր-
վում է հայի հանդուրժողական վերաբերմունքը: 

Սաթենիկը կանխավ, ասես տեսակի ինքնապահպանման 
բնազդով, ուզում է հայուհի հարսնացու գտնել իր որդու համար: 
Սակայն ընտրությունն արդեն կատարվել էր: Չնայած հեռու 
սփյուռքում, նաև Կանադայում, «իրենց ազգային գոյությունը 
պահպանում էին մի խումբ հոգնաբեկ հայեր» (Հ. Կարապենց), 
սակայն Ռուբիկն ընտրում է օտարուհու՝ գերմանական արմատնե-
րով կանադացի դարձած Ջեսիկային: Իսկ Սաթենիկը մտովի 
վերապրում է իր ընտանիքի անցած ճանապարհն ու գնահատա-
կան տալիս. «Դէպի ո՞ւր կ’երթայինք: Շատ պարզ էր: Կ’երթայինք 
դէպի մեր բախտը, դէպի մեր ճակատագիրը: Այս բոլորը առաջուց 
որոշուած չէի՞ն արդեոք: Այդ բոլորը խմորուած չէի՞ն շատ 
կանուխեն: Պոլսոյ մէջ գիշեր մը, երբ Յակոբ ինծի, առաջին անգամ 
ըլլալով, կ’ըսէր, թէ մեր բախտը պիտի փորձենք ուրիշ երկրի մը 
մէջ, արդէն մեզ ճամբայ չէի՞ն հաներ դէպի սա Լավալ քաղաքը, 
դէպի սա Փափինօ պողոտայի շքեղ տունը, դէպի սա համակրելի 
մարդիկը, որոնք հիմա այնքան անկեղծ ուրախութեամբ կը 
դիմաւորէին մեզ իրենց դրան առջեւ, մէզ՝ հայրենիքէն, ծննդավայր 
երկրէն փրթած ու օտարութեան ափը ինկած հայ համեստ մեր 
ընտանիքը» [3, 382]: 

Սաթենիկն իր մանչ թոռան ծնունդից հետո ասելու է իր հոր 
հիշատակին. «Հոգ չէ, թէ օտար կնոջ արգանդէն եկած ըլլայ: Զայն 
կը կապե՞ս քու պապերուդ ու մամերուդ՝ գաւառի մէջ մնացած 
մաքրամաքուր մարդոց, որոնց հեռու մնացած գերեզմաններուն 
հետ հաղորդուեցար ամբողջ կեանքիդ մէջ: Թոռնիկդ զաւակ մը 
ունեցաւ: Հիմա Պարոն Գարլ եւ Տիկին Աննա՝ քու եւ մեր 
խնամիները, այդ անուշիկ զաւկին պիտի նային ու ամէն օր քու 
անունը պիտի հնչեցնեն տան մէջ» [3, 391]: 

Մարած լապտերը նորից է վառվել, այս անգամ՝ ավելի հեռու՝ 
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Կանադայում: Եվ այս վեպն էլ իր ավարտով լավատեսություն է 
հորդում. «Մենք դատապարտուած ենք ապրելու» [3, 391]: Այնինչ 
«լավատեսություն» բառի ստվերն այս դեպքում տագնապն է 
վաղվա վերաբերմամբ, որովհետև մայրամուտ են ապրում 
Հնդկաստանի, Պոլսի, Իրանի, Մերձավոր Արևելքի, բազմաթիվ այլ 
երկրների հայկական գաղթօջախները: 

Այնինչ լսել է պետք Գրիգոր Նարեկացու ահազանգը. 
«Տարագրվում ենք ու չե՛նք տագնապում, եղծվում մեր մեղքով՝ 

չե՛նք ապրում զղջում, պակասում թեպետ՝ չե՛նք պատրաստում 
մեզ, գնում ենք, սակայն՝ չե՛նք զգուշանում, գերեվարվում ու չե՛նք 
զգում բնավ» [4, 227]: 

Ռ. Հատտեճյանի վեպերը ներկայի պատկերմամբ լույս են 
սփռում ոչ միայն այդ նույն ներկայի, այլև անցյալի վրա և միաժա-
մանակ դառնում են տագնապի ահազանգ, ազգովի միասին մտա-
ծելու ու ելք գտնելու անհրաժեշտության վավերագիր: 

    
    

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
1. Ազատյան Ե., Ճիշտ գնահատել Հայաստան-Սփյուռք հարա-
բերությունները, «Ազգ-մշակույթ» հավելված, 7 դեկտեմբեր, 
46 (5544), 2018: 

2. Շահնուր Շ., Նահանջը առանց երգի, Ե., «Գրաբեր» հրատ., 
2013: 

3. Հատտէճեան Ռ., Առաստաղ: Առաստաղին միւս կողմը, Ե., 
«Զանգակ-97» հրատ., 2006: 

4. Ս. Գրիգոր Նարեկացի, Մատյան ողբերգության, Բան ԾԵ, Դ, 
փոխադրությունը Մաքսիմ Ոսկանյանի, «Լուսաբաց», 
հրատ., 2016: 

5. Հակոբ Կարապենց, Գրողը և իր գործը: 
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Океан Диаспоры и один человек: Океан Диаспоры и один человек: Океан Диаспоры и один человек: Океан Диаспоры и один человек:     
(Р(Р(Р(Романы Р. Аттечяна «Потолок» и «Другая сторона потолкаоманы Р. Аттечяна «Потолок» и «Другая сторона потолкаоманы Р. Аттечяна «Потолок» и «Другая сторона потолкаоманы Р. Аттечяна «Потолок» и «Другая сторона потолка))))    

Пилоян ВалерийПилоян ВалерийПилоян ВалерийПилоян Валерий    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: роман, эмиграция, диаспора, смешанные браки, 
отчуждение 

Диаспора является результатом и следствием жесточайших событий 
начала 20 века, а армянин, проживающий в Диаспоре, – наследником всего 
этого. Диаспора всегда изменчива, и ее экзистенция обусловлена 
существованием пятого или шестого постгеноцидного поколений. На 
Диаспору направлены не только геополитические, но и внутренние 
вызовы: эмиграция после эмиграции, изоляция индивида и небольших 
межличностных сообществ, отчуждение, смешанные браки, вероятность 
скорой ассимиляции с большинством, чем стремление к противодействию. 
Эмиграция спасает отдельного человека, но исключает спасение вида, – 
уже во многих странах забили тревогу по поводу депопуляции армянских 
колоний. Описание реальности в романах Р. Аттечяна проливает свет не 
только на эту реальность, но и на прошлое, одновременно становясь 
тревожным набатом, документом, призывающим жить в национальном 
единении.  
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Diaspora Ocean and the IndividualDiaspora Ocean and the IndividualDiaspora Ocean and the IndividualDiaspora Ocean and the Individual    
((((The Novels “Ceiling” and “The Other Side of Ceiling” by R. HatechyanThe Novels “Ceiling” and “The Other Side of Ceiling” by R. HatechyanThe Novels “Ceiling” and “The Other Side of Ceiling” by R. HatechyanThe Novels “Ceiling” and “The Other Side of Ceiling” by R. Hatechyan))))    

Piloyan ValeriPiloyan ValeriPiloyan ValeriPiloyan Valeri    
SummarySummarySummarySummary    

Key wordsKey wordsKey wordsKey words: : : : novel, emigration, Diaspora, mixed-raced marriage, alienation 
Diaspora is a result and consequence of cruel events happened at the start 

of the 20th century and diaspora Armenian is the heir of all this. Diaspora is 
constantly changing and its being is determined by the existence of fifth or 
sixth after-genocide generation. Diaspora is not only a part of world political 
but also inner challenges of the nation i.e. emigration after emigration, 
isolations of human minor groups, alienation, mixed raced marriages or an 
ability to confront all this. By emigration man is saved but his individuality is 
endangered. Anyhow an anxiety arises about the protection of worldwide 
Armenian colonies. Hatechyan’s current novels throw light not only on this 
reality, but also on the past becoming an alarm to stimulate the united being of 
the nation.  
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Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    27272727....05050505.20.20.20.2020202020    թ.թ.թ.թ.    
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