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Պարույր Սևակի Պարույր Սևակի Պարույր Սևակի Պարույր Սևակի ««««Անլռելի զանգակատունԱնլռելի զանգակատունԱնլռելի զանգակատունԱնլռելի զանգակատուն» » » » պոեմիպոեմիպոեմիպոեմի    
ուսուցումուսուցումուսուցումուսուցումնննն    ավագ դպրոցումավագ դպրոցումավագ դպրոցումավագ դպրոցում    

Հարությունյան ԳայանեՀարությունյան ԳայանեՀարությունյան ԳայանեՀարությունյան Գայանե    
 

Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. կոմիտասասիրություն, երգարվեստի երկնակամար, 
պատմակենսագրական պոեմ, հոգևոր գանձ, կոմիտասյան համանվագ: 

Մեծերն ինչով են մեծ: Անկասկած նրանով, որ նրանց գործերը միշտ էլ 
այժմեական են: Պարույր Սևակն այն մեծություններից է, որը ներկայացնում է ժա-
մանակաշրջանը, որի հղումներով նա ընթերցողին հաղորդում է ճշմարտություն-
ներ ու գաղափարներ, որոնք պիտանի են նաև այսօրվա կյանքի համար: 

Ներկա աշխատանքի նպատակը Սևակի ստեղծագործությունները, մասնա-
վորապես՝ «Անլռելի զանգակատունը» առավել դյուրին հրամցնելն է: Ծրագրի պա-
հանջով՝ աշակերտները պետք է իմանան Կոմիտասի նկատմամբ Սևակի անհուն 
սիրո մասին:  

Աշխատանքը գրելիս ձգտել եմ ընդհանուր գծերով ներկայացնել Պ. Սևակի 
կոմիտասասիրությունը:  

«Անլռելի զանգակատուն» պոեմը վերլուծել եմ՝ կառուցվածքային բաղադրա-
մասերը առանձին-առանձին ներկայացնելով:  

Երբ նյութը ամբարված է ուսուցչի մտքի շտեմարանում, նրան մնում է մա-
տուցման լավագույն ու արդյունավետ ձև որոնել: «Անլռելի զանգակատուն» պոե-
մի համակողմանի յուրացումը ապահովելու նպատակով աշխատում եմ աշա-
կերտներին նախապատրաստել այն ճշմարտությամբ, թե գրականության դասի 
հմայքն առավել խորությամբ զգացվում է, երբ ուսումնասիրում ենք Սևակի ստեղ-
ծագործությունը: Առնչվել Սևակի գրական վաստակին՝ նշանակում է հաղորդա-
կից դառնալ արվեստի վերին ոլորտներին, զգալ գեղարվեստական խոսքի հզոր 
ուժի կախարդանքը, հարստանալ՝ սեփականելով մտքի և հոգու անբավ գանձեր: 
Պարույր Սևակը հայ գրականության անդաստանը մտավ իբրև ժառանգորդ ոչ 
միայն հայ, այլև ողջ համաշխարհային մշակույթի: 

«Անլռելի զանգակատուն» պոեմի ուսուցմանը հատկացնում եմ երեք դասա-
ժամ՝ հարցումներով հանդերձ: 

Պոեմը վերլուծում եմ հետևյալ պլանով.  
ա) Պոեմի ստեղծագործական պատմությունը, 
բ) «Անլռելի զանգակատունը» որպես պատմակենսագրական պոեմ,  
գ) Կոմիտաս – ժողովուրդ – երգ հյուսվածքը պոեմում: 
Դասանյութը հաղորդելիս աշխատում եմ խոսքս դարձնել հետաքրքիր, ար-

տահայտիչ, հուզական, այնպես, որ այն համարժեք լինի բնագրին: «Անլռելի զան-
գակատունը» Սևակի ստեղծագործության ամենազորեղ փայլատակումներից և 
հայկական պոեմի ամենաբարձր արտահայտություններից մեկն է: Պոեմն ստեղծ-
վեց գեղարվեստական կատարելությամբ, միանգամից գերեց ընթերցող հասարա-
կությանը և հեղինակին համաժողովրդական փառքի արժանացրեց: Դրան նպաս-
տեց նաև թեման՝ Կոմիտասի կյանքն ու սխրանքը, որին նվիրված է պոեմը: Իսկ 
Կոմիտասը հայ ժողովրդի սիրված ամենամեծ նվիրյալներից մեկն է, որին գորո-
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վանքով Սևակը բազմեցնում է Մաշտոցի կողքին: Հենց միայն Կոմիտասի անունը 
բավական էր, որ նրան նվիրված պոեմը դիպչեր ամեն մի հայի սրտի: Քանզի Կո-
միտասը մեր հոգևոր գանձն է, մեր պոռթկուն հուզաշխարհը, մեր զսպված լռու-
թյունը, մեր զմռսված մորմոքը: Նա ճառագեց հայ երգարվեստի երկնակամարում՝ 
իբրև բացառիկ երևույթ, իբրև հայ երգի ներքին էությունն իր արյամբ զգացող հան-
ճարեղ արվեստագետ: Հրաշքի հավասար երջանիկ զուգադիպություն էր և՛ այն, 
որ հազարամյակների ճանապարհ անցած հայ երգն ու Կոմիտասը ժամանակին 
գտան իրար, և՛ այն, որ հենց Սևակը իր հզոր տաղանդի ուժով կերտեց Կոմիտասի 
կերպարը՝ իբրև արվեստի սքանչելի կոթող: «Անլռելին» Կոմիտասի մեծությունը 
հավերժացնող գրական հուշարձան է, որն արարվեց Կոմիտասի նկատմամբ հե-
ղինակի անհուն սիրուց: Սևակն ինքն էլ չէր թաքցնում Կոմիտասի նկատմամբ 
ունեցած իր անսահման սերը: 

«Իմ գիտակցական ամբողջ կյանքում ես տառապել եմ «կոմիտասասիրու-
թյունից»: Ես եղել եմ նրա մեջ, ինչպես բջիջը մարմնում»,– խոստովանել է Սևակը 
[1, 71]: Ժամանակակիցները վկայում են, որ Սևակը մի անհագուրդ հրապուրանք 
ուներ հայ հոգևոր ազգային և դասական երգի նկատմամբ: Կոմիտասի նկատմամբ 
ունեցած անսահման սերը ինչ-որ ձևով արտահայտման ելք էր որոնում: «Իմ ողջ 
կյանքում ես մտքումս գրել եմ «Զանգակատունը», գրել եմ իբրև վիպակ, իբրև 
ուսումնասիրություն, իբրև հոդվածների շարք, իբրև ողբերգություն կամ դրամա. 
ես գիտեի, որ դա մի օր պիտի գրվի: Եվ պոեմը գրվեց միանգամից, զարմանալի 
հեշտությամբ ու արագությամբ» [2, 392-393]:  

Իրոք, պոեմը գրվել է արտասովոր արագությամբ, շատ կարճ ժամանակա-
հատվածում, եթե նկատի ունենանք տվյալ ժանրի համար նրա վիթխարի ծավալը: 
Բավական էր մի կայծ, որ բռնկվեր: Սևակը դա ևս բացատրում է. «Միգամածու-
թյունը վաղուց պատրաստ էր, բայց ուղեծիր չկար, որով պիտի պտտվեր այս նոր 
«մոլորակը»: Իսկ դա պատահեց Մոսկվայում մի սարսափելի սառնամանիքային 
օր: Աղմկոտ, կեղտոտ, ցուրտ ու բքաշատ գարեջրատանը՝ հեռավոր Մոսկվայում, 
հանկարծ ռադիոյից հնչեց կոմիտասյան երգը: Ինձ համար ամեն ինչ պարզվեց մի 
վայրկյանում, պարզվեց նախ վերնագիրը՝ «Կոմիտասյան համանվագ», «Զարմա-
նալի զանգակատուն» և, վերջապես, «Անլռելի զանգակատուն»: 

Գրել Կոմիտասի մասին՝ հավասարազոր է գրել հայ ժողովրդի վերջին հար-
յուր տարվա պատմությունը՝ ժողովրդի կյանքով ու երազանքներով, կենցաղով ու 
գոյամարտով, երգով ու լույսով, եվրոպական դիվանագիտությամբ, ազգագրու-
թյամբ, անցյալով ու ապագայով [2, 392-393]:  

«Անլռելի զանգակատունը» պատմակենսագրական պոեմ է: Պոեմի ողջ հեն-
քը պատմական է, որին որպես միս ու արյուն քնարական նուրբ թելիկներով 
հյուսվել են Կոմիտասի և ժողովրդի կյանքի լուսավոր ու ողբերգական էջերը: 
Պոեմում կենդանի պատկերներով արտացոլվել են մեր ժողովրդի պատմության 
առավել հիշարժան իրադարձությունները: Իսկ այդ պատմությունը ժողովրդի ճա-
կատագրի նման բաժանված էր երկու կեսի՝ ինչպես աշխարհագրական, այնպես 
էլ սոցիալ-քաղաքական իմաստով: Առավել դժնի էր արևմտահայ հատվածի բախ-
տը, որ հեծում էր սուլթանհամիդյան և ապա երիտթուրքական դահիճների 
արյունոտ ճիրաններում: Բարվոք չէր նաև արևելահայ հատվածի վիճակը ռու-
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սական ցարիզմի կրնկի տակ: Պոեմի հենց սկզբից պատմությունը հյուսվում է ար-
վեստին և դառնում կենդանի իրականություն:  

Դեռ 12-ամյա Սողոմոնը նոր էր ընդունվել Էջմիածնի ճեմարանը, երբ հայոց 
բախտի երկնակամարում նոր թուխպեր կուտակվեցին: Դա 1881 թ. էր: Սուլթան 
Համիդը հրաման արձակեց, որ Թուրքիայի ողջ տարածքում արգելվի այնպիսի 
բառերի և անունների գործածությունը, որոնք վտանգ են ներկայացնում երկրի 
անվտանգությանը. արգելվածների թվում էր նաև «Հայաստան» անունը: 

Մի քանի էջում բանաստեղծը ոչ միայն վերակենդանացնում է 1895-1896 թթ. 
սուլթանհամիդյան հայկական կոտորածները, այլև բացում է այդ ողբերգության 
նախապատմությունը՝ արևմտյան խարդավանքներով հանդերձ:  

Պոեմի սյուժեն և կառուցվածքը: 
Աշակերտներից պահանջում եմ արտասանել պոեմի այն հատվածները, 

որոնք նախապես հանձնարարել եմ: 
 «Անլռելի զանգակատունը» քնարա-փիլիսոփայական պոեմ է՝ պատմակեն-

սագրական հենքով, մտահղացված իբրև համանվագ (սիմֆոնիա): Պոեմն ունի 
բարդ ու կուռ կառուցվածք, որ բխել է սյուժեի և բովանդակության մտահղացու-
մից: Պոեմը նման է համակառույցի, զվարթնոցատիպ մի տաճարի: Պոեմի 6 հա-
մազանգերը (Ցայգալույսի, Արևագալի, Միջօրեի, Ծավալվող, Եղեռնի, Ահագնա-
ցող) 6 հսկա կամարներն են՝ հենված վիթխարի սյուների վրա, իսկ 46 ղողանջնե-
րը փոքր կամարներ են, որոնք հավաքված են մի ընդհանուր գմբեթի տակ: Տա-
ճարի ներսում սյունազարդ սրահներն են՝ իրենց խորաններով ու բեմերով, երգե-
հոնով, սիմֆոնիկ նվագախմբով, բազմաձայն երգչախմբերով ու անհատ կատա-
րողներով: 

Պոեմի կառուցվածքի և սյուժեի բոլոր բաղադրամասերը հետապնդում են մի 
ընդհանուր նպատակ՝ կերտել Կոմիտասի կերպարը, իսկ նրա կերպարը ամբող-
ջանում է երգ-ժողովուրդ-Կոմիտաս հյուսվածքում:  

Պոեմի ֆաբուլան Կոմիտասի կյանքն է, նրա սխրանքը, նրա ողբերգությունը՝ 
ձուլված իր ժողովրդին և նրա պատմությանը: Գրականության հերոս ընտրելու 
այս նախասիրությունը գալիս է Չարենցից, որի «Կոմիտասի հիշատակին» պոեմն 
ըստ էության հայ երգի անցած ուղու պատկերումն է, հայ երգի պատմական նշա-
նակության փիլիսոփայությունը, որը նաև խորհրդածություն է ժողովրդի պատ-
մական ճակատագրի վերաբերյալ: Ահա այդ գիծն է, որ շարունակում է Սևակը: 
Կոմիտասի կերպարը Սևակի համար ոչ միայն նպատակ էր, այլև միջոց՝ մեկնե-
լու, ինչպես ինքն էր ասում, հայոց չհասկացված բախտի քմայքը: Հայրենի երգի 
մեջ ժողովրդի ամբողջ պատմությունն է՝ ցավի և ուրախության թրթիռներով: Երգը 
ծնվում է բնաշխարհից ու ձուլվում բնաշխարհին, դառնում նրա հնչյունների 
համակարգումը: Պոեմում ոչ մի անգամ չի լսվում Կոմիտասի ձայնը, նրա խոսքին 
փոխարինում է ժողովրդական երգը: Կոմիտասը դառնում է երգ այնքանով, 
որքանով կա երգը:  

Ֆաբուլայի զարգացման առաջին փուլը նախադրությունն է: 
1869 թ. ... Մայր Հայաստանի սրբորեն բեղուն արգանդը լույս աշխարհ հանեց 

հրաշագործ մանուկների՝ մեկը մեծ Լոռեցին, որը հետո պիտի դառնար իր ժո-
ղովրդի «ազնիվ կենսագիրը», ամենայն հայոց բանաստեղծը, մյուսը՝ հայ երգի 



– 327 – 

արարիչ, նա պիտի ի լուր աշխարհի հավաստեր, որ կա հայ երգը: Այդ նույն 
թվականին ծնվեցին ևս երկու հանճարներ՝ Լևոն Շանթը և Երվանդ Օտյանը: Հայ 
ժողովրդի զավակների ծննդյան օրը հեղինակը բնության տոն է հռչակում. չէ՞ որ 
ամենազոր բնությունը լավ գիտեր, թե ում է ստեղծել: Բախտի կույր խաղով 
Անատոլիայի հեռու խորքերում, կոշկակար Գևոյի և Թագուհու անշուք օջախում 
ծնվեց Սողոմոնը. 

Հազար ութ հարյուր վաթսունինն թվին 
Հայոց այգիներն ի՞նչ պտուղ տվին, 
Հայոց արտերում ի՞նչ բերք էր հասել,– 
Դժվար է ասել: 
 Սակայն այդ թվին Մայր Հայաստանի 
Արգանդը եղավ սրբորեն բեղուն: 
Մի մանուկ ծնվեց Լոռվա Դսեղում... 
Նա հետո պիտի դառնա պատանի, 
Եվ երիտասարդ, և այր իմաստուն,  
Անբախտ Մարոյին լացով սպանի,  
Մեր հառաչանքը հասցընի Աստծուն… 
Միևնույն թվին, Լոռուց շատ հեռու՝  
Անատոլուի խավար խորքերում  
Մեկ ուրիշ մանուկ լույս աշխարհ եկավ: 
Մինչ հայրը նրա՝ Գևոն կոշկակար,  
Գոգնոցը հանեց, արխալուղ հագավ,  
Հարևան-դրկից՝ մի-մի շիշ օղով՝  
Նրա տուն մտան՝ աչքալուսանքի... [3, 5-10]: 

Բանաստեղծը սրտի անհուն կսկիծով բացում է Սողոմոն մանչուկի ոդիսա-
կանը: Դեռ չէր բոլորել մեկ տարին, երբ մայրը գնաց, իսկ 10 տարեկանում զրկվեց 
նաև հորից.  

Իր ժողովրդի զավակն իսկական 
Ժողովրդի պես ինքն էլ որբ մնաց... [3, 5-10]:    

Նյութական գանձ ու հարստություն չթողեցին ծնողները իրենց որբուկին: 
Սակայն որդին իր ծնողներից, երևի նաև նախնիներից ժառանգել էր աշխարհի 
ամենաթանկ գանձը՝ երգ-երաժշտության նրբագույն զգացում և «կլկլան», մեղմ ու 
քաղցրիկ ձայն: 

1881 թիվ, Էջմիածին... 
Բանաստեղծը կարծես նկարում է Հայաստան աշխարհի մի պատառիկը: 

Բառերն այստեղ ասես խոսում են և իրենք իրենք ներկայացնում՝ իբրև գեղա-
նկարչության գլուխգործոցներ: 

Այնքան կենդանի է ներկայացված փոքրիկ Սողոմոնի պատկերը, որ պոեմը 
նկարազարդելիս Գրիգոր Խանջյանը ասես Պ. Սևակի տողերն է նկարել: 

Որքան ուսումն առաջ էր գնում, այնքան նոր հայտնություններ ու առեղծ-
վածներ էին բացվում նրա համար: Ահա՛ գրքեր, մագաղաթներ, որոնց էջերում 
պատմության դաժան մարտակարգերի հետ ցոլանում էին ժողովրդի կյանքը, նրա 
երազանքը, կարոտը, սպասումները, նրա հոգու գանձերը, բանաստեղծությունը, 
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աղոթքը, երգը: 
Նրա կյանքի նպատակը դարձավ հայոց երգի հայտնագործումը: 
Պոեմի հանգույցը Կոմիտասի կողմից հայոց երգ-երաժշտության վերահայտ-

նագործումն էր:  
Կոմիտասը ճիշտ ընտրեց հայ երգի հայտնագործման ճանապարհը: Նա 

գնաց դեպի ժողովուրդը, որովհետև երգն ու ժողովուրդը անբաժան են: 
Ճեմարանական Կոմիտասը սկզբում հայ երգի ակունքը որոնում էր մեռյալ 

խազգրքերում: Եվ իրոք, ի~նչ գանձեր կային փականքի տակ, ի~նչ վսեմ տաղեր 
էին ննջում մագաղաթների մութ ծալքերում: 

Իսկ մինչ այդ ժամանակը քայլում է որպես հավերժական ճամփորդ՝ ամեն 
ինչ ենթարկելով իր բնականոն օրենքին: Ժամանակն անում է իրենը ... Հասակ է 
առնում, առնականանում է պատանին, դեմքը ծածկվում թուխ բեղ-մորուքով:  

Մի ուրույն փայլ ու շքեղություն են հաղորդում պոեմին բնության նկարա-
գրությունները: Սքանչելի պատկերներով են ժպտում գարունն ու ամառը, աշունն 
ու ձմեռը՝ իրենց յուրահատուկ հրավառությամբ, բերք ու բարիքով, հոգու ցավով: 

Հայոց աշխարհի գարունն սկսվում է Արարատյան հովտից, Արաքսի ափե-
րից: Գարունը իր մենախցից դուրս է հանել նաև երիտասարդ աբեղային: Նա քայ-
լում է գարնանային դաշտով՝ հայացքը հառած Արարատին: 

Կարծես ջահել աբեղային խենթացնելու համար հենց այդ պահին թնդում է 
«Սոնա յար»-ը: Դա գեղջկական սիրո երգ է, որ հետապնդում է աբեղային, շուլալ-
վում է սքեմի փեշերին, սոսնձվում սրտին... 

Երգն ու պատրանքը ձուլվում են իրար: Սոնան դառնում է Խումար, Շողեր 
կամ թևերը կանթած Սաթո: Ջահել աբեղան երգի սոնաներին տեսնում է ծուփ-
ծուփ ծավալվող հարս ու աղջիկների մեջ՝ մե՛րթ որպես իրական տեսիլք, մե՛րթ 
երգի հերոս: 

Ու այնուհետև որտեղ որ երգն էր, այնտեղ էլ նա՛ էր:  
Հետո աշնան գույներն են շաղվում աչքերիդ առաջ: Մի ուրույն հմայք ունի 

հայոց աշխարհի աշունը: 
Ուրախանում է հայ վաստակած շինականը՝ մի բերան «Տեր աստված» կան-

չելով, իր հույսը, իր իղձերի, երազների կատարումը նրա անվան հետ կապելով: 
Երգն ու պարը շարունակվում են մինչ ուշ գիշեր: Նրանց մեջ է մի ջահել աբեղա, 
որն եկել է ոչ թե ուխտի, այլ երգեր լսելու ու գրի առնելու: 

Եվ հավաքում, գրի էր առնում նրանց երգը, նոտագրում մեղեդին: 
Կոմիտասի շնորհիվ և նրա միջոցով կալ ու սարից, վանք ու մատուռից, արտ 

ու դաշտից և տան հեղձուկ պատերից դուրս գալով՝ հայ երգը մտավ շքեղ դահլիճ-
ներ: Այժմ արդեն բեմերից էր հնչում: Նա երգով նվաճեց ոչ միայն յուրայինների 
սրտերը, այլև բամբասող հարևանների, ավելին՝ նա երգով նվաճեց Եվրոպան, 
երաժշտական մրցույթների մասնակցեց Եվրոպայի նշանավոր մայրաքաղաքնե-
րում և միշտ հաղթանակի դափնիներով վերադարձավ: 

Մի մարդ էր, այո՛, բայց մի ողջ մշակույթ՝ աշխարհը հարստացնող, կյանքը 
գեղեցկացնող:  

Պոեմի կոնֆլիկտը երիտասարդ աբեղայի և ժամանակի հոգեկան երկվու-
թյունն էր, որ պիտի խորանար ու տարածվեր: 
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Նա, որ ծնվել էր հայր լինելու, սիրող ամուսին դառնալու, իր տունն ու ընտա-
նիքն ունենալու, այն մանկան ճիչ-աղաղակով լցնելու, մնաց մեկուսի, անտուն ու 
անտեղ, «լոկ խոնավ մի խուց, թղթեր ու կանթեղ»: 

Նրա մատները, որ կարող էին շոյել ու գրկել, միայն գրիչ բռնեցին, ծառայե-
ցին միայն երգ արարելու արվեստին: 

Նրա սերը դարձավ երգը, որով սկսվում և ավարտվում էին նրա արշալույսն 
ու վերջալույսը: Երգի նկատմամբ ունեցած սերն էր, որ նրան մղեց սխրանքի: 

Պոեմի բարձրակետը «Եղեռնի համազանգն» է: Այստեղ գույները թանձրա-
նում են և ողբերգական երանգներ ընդունում: 

1915 թվի ապրիլի 24-ից սկսեց գրվել հայոց պատմության ամենազարհուրելի 
էջը:  

Պատմական այս փաստը պոեմում դարձել է կենդանի, շարժուն, սահմռկե-
ցուցիչ մի իրողություն: Աչքերիդ առաջ կենդանանում են հայոց դանթեականի 
սոսկալի պատկերները: 

Խոցեցին ու ջնջեցին, 
Հատեցին հաստ ու բարակ,  
Հոշեցին ու տանջեցին, 
Փշրեցին, տվին կրակ, 
Վաթեցին արյուն-արցունք, 
Ներկեցին ձոր ու բարձունք, 
Քանդեցին երկինքն մի լուրթ, 
Մորթեցին մի ժողովուրդ... [3, 187]: 

Բանաստեղծը զայրույթի ու նողկանքի զգացմունքով է բացում այն ճշմար-
տությունը, թե ովքեր էին այն մարդակերպ հրեշները, որ անպատիժ բռնաբարում, 
սրբապղծում, մորթոտում ու բնաջնջում էին անմեղ մարդկանց, և ովքեր էին 
նրանց զոհերը: 

Եփրատի ջրերի հոսքը ծանրացավ դիակների առատությունից, Դեր-Զորի 
անապատները շիրիմ դարձան թշվառ գաղթականների համար: 

Աքսորի ու մահվան ճանապարհին էին նաև հայ մտավորականները, նրանց 
մեջ՝ լուսավոր գլուխներ՝ Զոհրապ, Վարուժան, Սիամանթո, Ռ. Սևակ և ուրիշներ, 
որ Չանկրի ձորում հոշոտվեցին: Կոմիտասը ևս այդ հանճարների հետ էր: Նա էլ 
ապրեց մահվան սարսափը, մինչև մրուրը ըմպեց իր ժողովրդին վիճակված դառ-
նության բաժակը, բայց ... 

Բայց դե ազատված Կոմիտասը այլևս Կոմիտաս չէր, այլ նրա ուրվականը: 
Կոմիտասը ծնվել էր ժողովրդի համար, ապրում էր նրա համար ու նրա մեջ, 

այլևս ինչպես կարող էր ապրել, երբ չկար ժողովուրդը: 
Նշվում է, որ Կոմիտասի մոտ հոգեկան խանգարումը դրսևորվել է 1918-ից, 

սակայն Սևակն այս փաստը ներկայացրել է «խմբագրմամբ»՝ այդ խանգարումը 
համարելով եղեռնի անմիջական հետևանք: 

Պոեմը նաև ահազանգ է՝ ուղղված աշխարհին ու համայն մարդկությանը, թե 
պետք է զգոն լինել, թույլ չտալ, որ նորից կրկնվեն հայոց դանթեականի ահասար-
սուռ սարսափները: 

Պոեմում Կոմիտասի կյանքի գործունեության, մտորումների, ապրումների, 
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նրա սխրանքի, հաղթանակների և ողբերգական վախճանի մասին պատմում է հե-
ղինակը, պատմում է քնարական ասքի ու մենախոսության եղանակով: 

Կոմիտասի կերպարը կերտելիս բանաստեղծը չի կարողացել թաքցնել անձ-
նական վերաբերմունքը. համոզվում ու հավատում ես, որ նա «ողջ կյանքում տա-
ռապել է կոմիտասասիրությունից»: 

Կոմիտասի կերպարին զուգահեռ բանաստեղծը կերտել է ժողովրդի հավա-
քական կերպարը, որ հանդես է գալիս աշխարհը շենացնող իր տքնաջան աշխա-
տանքով, իր ուրախություններով, նիստ ու կացով, ծիսակատարություններով և, 
վերջապես, իր մշտահոլով երգ ու պարով: 

Օգտագործելով վերջին դասաժամը՝ աշակերտներին մղում եմ ինքնուրույն 
որոնողական աշխատանքներին: Նրանց բաժանում եմ մի քանի խմբերի և հանձ-
նարարում, որ իրենց գրականության տետրերում «Անլռելի զանգակատուն» 
պոեմից դուրս գրեն պատկերավորման միջոցները: Ըստ որում՝ յուրաքանչյուր 
խմբին առաջարկում եմ պատկերավորման միջոցներից ընտրել մեկ տեսակը: 

Հանձնարարում եմ գրավոր աշխատանք «Անլռելի զանգակատուն» պոեմի 
շուրջ: Աշխատանքը հանձնարարելիս առաջարկում եմ ուշադրություն դարձնել 
հետևյալ հարցերին. 

ա) պոեմի ստեղծագործական պատմությունը, 
բ) պատմական փաստերի գեղարվեստական մարմնավորումը պոեմում, 
գ) Կոմիտաս – ժողովուրդ – երգ հյուսվածքը պոեմում: 
Իր գեղագիտական ծրագրերի իրականացումով Պ. Սևակը դարձավ հետչա-

րենցյան շրջանի հայ պոեզիայի ամենախոշոր բարենորոգիչը և մեծ առաջընթաց 
հաղորդեց գեղարվեստական խոսքի զարգացմանը: Նա իրավացիորեն ձեռք բերեց 
նորարար բանաստեղծի համարում և շատ կողմերով կանխորոշեց հետագա 
շրջանի հայ գեղարվեստական մտքի զարգացումը: 

Սևակի մահից անցել է մոտ հինգ տասնամյակ: Սա բավական ժամանակ է 
որևէ գրողի ժառանգության կենսունակությունը ստուգելու համար: Սևակի ստեղ-
ծագործությունը այսօր էլ կենսունակ է, այսօր էլ նրան կարդում և արտասանում 
են մենակ և ամենատարբեր դահլիճներում: 
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Изучение поэмы Изучение поэмы Изучение поэмы Изучение поэмы ««««Неумолкаемая кНеумолкаемая кНеумолкаемая кНеумолкаемая колокольняолокольняолокольняолокольня»»»»        
Паруйра Севака в старшей школеПаруйра Севака в старшей школеПаруйра Севака в старшей школеПаруйра Севака в старшей школе    

Арутюнян ГаянеАрутюнян ГаянеАрутюнян ГаянеАрутюнян Гаяне    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: любовь к Комитасу, вершина песенного искусства, 
историко-биографическая поэма, духовное сокровище, Комитасовская гармония 

Своими эстетическими проектами Паруйр Севак стал величайшим реформа-
тором поэзии и добился значительного прогресса в развитии художественного са-
мовыражения. Он был не только поэтом великого таланта, но и новым видением 
искусства. Севак предопределял истинный поэтический путь искусства для целого 
поколения. Из-за огромной любви к личности Севака и к его творчеству я написала 
эту работу, в которой наглядно представлена поэма «Неумолкаемая колокольня». 
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by Paryur Sevak at High Schoolby Paryur Sevak at High Schoolby Paryur Sevak at High Schoolby Paryur Sevak at High School    
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SummarySummarySummarySummary    

Kew wordKew wordKew wordKew wordssss: love toward Komitas, a rainbow of the art of song, historical- 
biographical poem, spiritual treasure, Komitas recital 

Paruyr Sevak has become the biggest reformer of the Armenian poetry by the 
realization of his aesthetic programs and gave great progress to the development of the 
artistic expression. He was not only a poet of great talent, but a new scene of the art of 
poetry. Paruyr Sevak outlined a path of true art for a whole generation of poetry. 
Because of the strong love towards Sevak and his works I undertook writing this work 
which is aimed at presenting his “Unsilenceable Belfry” more easily. 

 
 


