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Աներկբա է, որ §Հացի խնդիր¦ վեպը Պերճ Պռոշյանի ∙լուխ∙որ‐ 
ծոցն է և այսօր էլ այդ երկի տպա∙րությունից (1880թ.) 138 տարի անց 
արդիական հնչեղություն ունի, և դրա ∙աղտնիքը Միկիտան Սաքոյի 
տիպական կերպարի առկայությունն է, որը մարդկության համար հա‐ 
վերժական տիպական երևույթ է և նույնիսկ կապ էլ չունի ազ∙ային 
պատկանելության իրողության հետ: 

Պերճ Պռոշյանի վիպա∙րության վրա մեծ ազդեցություն են թողել 
հայ իրականության երկու հզոր ու լուսավոր անհատներ՝ Խաչատուր 
Աբովյանը իր §Վերք Հայաստանի¦ վեպով և երկրորդը՝Միքայել Նալ‐ 
բանդյանը՝ Պռոշյանի երախայրիքին՝ §Սոս և Վարդիթերին¦, ուղղված 
ծավալուն ու հան∙ամանալից քննադատությամբ: 

Մեզանում՝ հատկապես XIX դարում, հայոց վեպը նյութը քաղում էր 
∙յուղական կյանքից: Պատահական չէր, որ Աբովյանն իր վեպի ∙լխա‐ 
վոր հերոս ընտրեց հասարակ ∙յուղացի Աղասուն և ոչ թե նույն վեպում 
∙ործող Մադաթովին, որն անշուշտ որպես անհատականություն 
ձևավորվել էր կրթված քաղաքային միջավայրում: 

Թե ինչու մեր առաջին վեպերը ներկայացրին Հայաստանի ∙յու‐ 
ղական կյանքը, պատասխանում է, իհարկե ոչ ուղղակի իմաստով, 
մեծ հայա∙ետ Նիկողայոս Մառը Բա∙րատունիների շրջանի Հայաս‐ 
տանի Անի մայրաքաղաքին նվիրված հետազոտության մեջ. §Անին 
համենայնդեպս ավելի հարազատ ու մոտիկ էր հին հայկական կեն‐ 
սակերպին՝ իր ազնվական բնույթով ու դասային հիմքերով, քան թե 
ժողովրդի հետա∙ա դիմա∙ծին, երբ քաղաքական լրիվ անկումը և 
մահմեդականների կողմից շարունակական հալածանքները համա‐ 
հարթեցրին հայերին մեկ դասի մեջ¦: 1 
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* Հոդվածն ընդունվել է տպա∙րության 10.01.2019: 
1 Í.ß.Ìàðð, Àíè ñòîëèöà äðåâíåé Àðìåíèè (èñòîðèêî-àðõåîëîãè÷åñêèé 

íàáðîñîê), Ìîñêâà, 1898, ñ.199.



Բոլոր ∙րականա∙ետները համերաշխորեն առանձնացնում են 
§Հացի խնդիր¦ վեպի ճանաչողական արժեքն ու տիպաբանական 
∙յուտերը: 

Սեր∙եյ Սարինյանն ունի հետևյալ դիպուկ ու խորիմաստ նկատու‐ 
մը. §Չի ∙իտակցվում մի սկզբունքային հան∙ամանք, որ Պռոշյանի 
նկարա∙րած նահապետական համայնքն ամբողջապես սուզված է 
միֆոլո∙իայի ոլորտը, և կյանքը կառուցված է բանահյուսության 
օրենքներով, այսինքն՝ սոցիալական իրականությունն ինքը բանա‐ 
հյուսությունն է: Այստեղ է կայանում վեպի ∙եղարվեստական միասնու‐ 
թյունը, սյուժեի, կերպարների, բարքերի ու հասկացությունների ներ‐ 
քին համաչափությունը¦ 10 : 

Ցավոք, Միքայել Նալբանդյանը չկարողացավ տեսնել Պերճ Պռոշ‐ 
յանի՝ որպես ∙րողի ստեղծա∙ործական աճը: §Կրիտիկա.Սոս և Վար‐ 
դիթեր¦ քննության մեջ նա ∙րում է. §Արդեն ասած ենք, որ Սոս և Վար‐ 
դիթերի տկար կողմերը այն տեղերում են, ուր հեղինակը, դուրս ∙ալով 
բնականի սահմանից, օ∙նություն է խնդրում երևակայությունից¦ 11 : 
Իհարկե, Նալբանդյանը ∙իտեր, որ առանց երևակայության ոչ մի իս‐ 
կական ∙եղարվեստական ∙ործ չի ծնվում ո՛չ ∙րականության և ո՛չ էլ 
արվեստի մյուս տեսակներում: Սակայն երևակայությունը չպետք է 
կորցնի համոզիչ լինելու հատկությունը, այլապես այն կկորցնի իր ար‐ 
ժեքը: 

Երկրորդ ցանկությունը, որ հայտնում էր Նալբանդյանը իր կրիտի‐ 
կայում, բանահյուսության նյութերի ճիշտ օ∙տա∙ործումն էր, իսկ եր‐ 
րորդը՝ ∙յուղի սոցիալական խնդիրներին անդրադառնալը: §Սոս և 
Վարդիթեր¦ վեպում քննադատը ամենից շատ հավանել է ∙իշերային 
այն տեսարանը, երբ օղի քաշելիս Վայկունը խոսում է ∙յուղացու 
տնտեսական ծանր վիճակի մասին. §Դառը բողոք լսվում է Վայկունի 
բերնից. §Մեր ∙եղի ամեն բանն էլ լա՛վ ա, ափսո՛ս, որ քեթխուդեքն ու 
տանուտերը մի քիչ շահասեր են. էս ինչ ա, հիմի խարջ են կիտում, ես 
մի խեղճ մարդ եմ, նրանք ինչ‐որ ինձ կհասներ խարջը տալու, էրկու 
էնքան են առել...: Տխրություն է ∙ալիս մեր վրա, երբ հիշում ենք, թե 
հարստահարված երկրա∙ործը կամ շինականը բռնադատված է լուռ 
մնալ իր հարստահարողների ընդդեմ և միայն ∙իշերով, ծածուկ, 
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Այս է պատճառը, որ և՛ Աբովյանը, և նրա ∙ործը շարունակող Պերճ 
Պռոշյանը իրենց վեպերում պատկերեցին հայ ∙յուղն ու ∙յուղացուն: 
Թե՛ Աբովյանը և թե՛ Պ.Պռոշյանը իրենց վեպերում լայն տեղ հատկաց‐ 
րին հայ ժողովրդական բանահյուսությանը: Դա բնական անհրաժեշ‐ 
տություն էր. հատկապես Գարե∙ին Սրվանձտյանցի բանահյուսական 
ժողովածուներից հետո հայ ∙րականության մեջ ուժեղանում է բանա‐ 
հյուսական նյութերի օ∙տա∙ործումը: Նշանավոր բանա∙ետ Արամ 
Ղանալանյանը դեռ երիտասարդ տարիներից հետազոտել է մի խումբ 
հայ ∙րողների երկերի և հայ ժողովրդական բանահյուսության նյութե‐ 
րի առնչությունները և դրանք զետեղել առանձին ուսումնասիրություն‐ 
ների մեջ: Այդ ∙րողներն են՝ Սայաթ‐Նովա 2 , Խ.Աբովյան 3 , Պ.Պռոշյան 4 , 
Հ.Թումանյան 5 , Ավ.Իսահակյան 6 : 

Ինչպես պարզ նկատվում է, Պերճ Պռոշյանը հենց առաջին հայ 
∙րողն է, որի ստեղծա∙ործության և ժողովրդական բանահյուսության 
կապի մասին ∙րել է բանա∙ետը: Նա ∙րել է Պռոշյանի բոլոր վեպերի 
մասին և §Հացի խնդիր¦ վեպի առիթով չի առանձնացրել ∙րողի օ∙‐ 
տա∙ործած բոլոր ժանրերը: 

Պերճ Պռոշյանի ստեղծա∙ործությանը անդրադարձել են շատերը: 
XX դարի երկրորդ կեսին ∙րողի ստեղծա∙ործությանը ծավալուն մե‐ 
նա∙րություն է նվիրել պրոֆեսոր Արշալույս Բաբայանը 7 , տարբեր 
առիթներով Պ.Պռոշյանի ստեղծա∙ործությունը հան∙ամանալի վեր‐ 
լուծել է ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Ս.Սարինյանը 8 , §Հայ դասականների 
∙րադարան¦ մատենաշարի Պերճ Պռոշյանին նվիրված հատորի 
առաջաբանը ∙րել է պրոֆեսոր Կառլեն Դանիելյանը 9 : 
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2 Ա.Ղանալանյան, Սայաթ‐Նովայի ստեղծա∙ործության ակունքները, Երևան, 
1963: 

3 Ա.Ղանալանյան, Աբովյանը և ժողովրդական բանահյուսությունը, Երևան, 1941: 
4 Ա.Ղանալանյան, Պռոշյանը և ժողովրդական բանահյուսությունը, Երևան, 1938: 
5 Ա.Ղանալանյան, Թումանյանը և ժողովրդական բանահյուսությունը (տե՛ս Թու‐ 

մանյան, Ուսումնասիրություններ և հրապարակումներ, I, Երևան, 1964, էջ 26‐45): 
6 Ա.Ղանալանյան, Ավ.Իսահակյանի ստեղծա∙ործության ժողովրդական 

ակունքները, Երևան, 1963: 
7 Ա.Բաբայան, Պերճ Պռոշյան, Երևան, 1962: 
8 Տե՛ս Հայ նոր ∙րականության պատմություն, հ. III, Երևան, 1964, էջ 227‐269, 

Ս.Սարինյան, Հայոց ∙րականության երկու դարը, Երևան, 2002, էջ 155‐196: 
9 Տե՛ս Պ.Պռոշյան, Երկեր, Երևան, 1984, էջ 3‐22: 

10 Ս.Սարինյան, Հայոց ∙րականության երկու դարը, էջ 157: 
11 Մ.Նալբանդյան, Հրապարակախոսական երկեր, Երևան, 1979, էջ 461:



Ս.Սարինյանը Սաքոյի մնայնության ∙աղտնիքը մեկնաբանում է 
հետևյալ կերպ՝ §...նա ոչ միայն մարմնավորում է իր դասի առօրյա 
∙ործելակերպը, այլև արտահայտում է նրա յուրօրինակ կենսափիլի‐ 
սոփայությունը¦ 14 : 

Չարի և չարիքի ավերածությունների կողքին XIX դարի 50‐ական 
թվականներին հայ ∙յուղն ուներ նաև իր կենցաղավարության, սովո‐ 
րույթների, ավանդույթների, մարդկային հարաբերությունների ∙եղե‐ 
ցիկ կողմերը: Հայ ∙յուղացին ∙իտեր վաղնջական ժամանակներից 
եկող առասպելներ, ավանդություններ, որոնք պատմում էր դարեդար՝ 
մի սերնդից փոխանցելով մյուսին: 

Պռոշյանը մանկուց լսել էր բանահյուսական այդ ասքերը և դրանք 
տեղափոխել է իր վեպի մեջ: Առասպելներից մեկը կապվում է Այղր լճի 
հետ. այն պատմվում է §Այղր ∙յոլն ու Սև ջուրը¦ ∙լխում: Այս հատվա‐ 
ծում իրար կողքի հայտնվում են երկու տարբեր դարաշրջանների 
առասպելացված հերոսներ՝ Հայաստանի առաջին քրիստոնյա արքա 
Տրդատ Մեծը և առավել մոտ դարերի ժողովրդական հերոս Քյոռօղ‐ 
լին: Պռոշյանը հիանալի հիշում էր Խ.Աբովյանի §Վերք Հայաստանի¦ 
վեպի առաջաբանը, որում Քյոռօղլին ներկայացվում է որպես հայ 15 : 

Պռոշյանն ասում է, թե Այղր լճի պատմությունը իրեն ավանդել է 
հան∙ուցյալ հայրը՝ վսեմ ու ազդու բառերով: Ա∙աթան∙եղոսի պատ‐ 
մության մեջ եղած Տրդատ Մեծի խոզ դառնալու պատմությունը, կտրե‐ 
լով դարերի պատնեշները, չորրորդ դարից հասել է մինչև XIX դար: 
Հետաքրքիր է, որ ան∙ամ խոզի կերպարանք ստացած Տրդատը որ‐ 
պես թանկ կերպար է մնացել հայ ժողովրդի պատմական հիշողու‐ 
թյան մեջ, նույնիսկ հիշատակվում է, թե մարդկային կերպար ստացած 
և արդեն քրիստոնյա դարձած Տրդատի մի ականջը մնում է խոզի: 

Արամ Ղանալանյանը իր §Ավանդապատում¦ ∙րքում պատմում է 
Տրդատի մասին պատմող հետևյալ ավանդապատումը. §Հայոց 
Տրդատ թա∙ավորը Գրի∙որ Լուսավորչին չարչարելու պատճառով 
խոզ է դառնում և ընկնում սարերը: Մահվանից հետո նրա հո∙ին 
մտնում է վարազի մեջ և շրջում է սարերում, մինչև վերջին դատաս‐ 
տանի օրը: Ասում են, թե վարազին սպանելը մեղք է, որովհետև դրա‐ 
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խորհրդական առանձնության մեջ բողոքել, երբ ոչ ոք չէր լսում նորա 
բողոքը...¦ 12 : 

§Հացի խնդիր¦ վեպում սոցիալական մոտիվը դառնում է առաջ‐ 
նային, և դրան մեծապես օ∙նում են հատկապես առատորեն օ∙տա‐ 
∙ործված առած‐ասացվածքները: 

Իր վեպի բավականին թվով վերնա∙րեր Պռոշյանը քաղել է ժո‐ 
ղովրդական առած‐ասացվածքներից: Թվարկենք դրանք՝ §Հեղնարն 
ու Հերիքնազը, կամ՝ §∙ող՝ սիրտը դող¦, §Ձվածեղի խաթեր թավի 
պոչը կպաչեն¦, §Պստիկա ու ճստիկա¦, §Արևը վատ տեղն էր մեր 
մտել¦, §Քարն էլ ա իրենց ձեռին, պոպոքն էլ¦, §Երկաթը տաք‐տաք 
կծեծեն¦, §Ղոնաղն Աստծունն ա¦, §Հարսանիքն ու մահենիքն ախպեր 
են¦, §Առաջնորդը ես եմ, բակլեն խաշած եմ ցանում¦: Առած‐ասաց‐ 
վածքները կան նաև վեպի շարադրանքի մեջ: Դրանցից մեկը հատ‐ 
կապես բացառիկ է՝ այն բնորոշում է Միկիտան Սաքոյին. §...մեր զա‐ 
լում լակոտը մոր կոճակ կտրող է եղել, աչքի սուրմա թռցնող¦ 13 : Աչքի 
սուրմա թռցնելը ∙րեթե անհնար է, սակայն հասկանալի, որ անհնարի‐ 
նը Սաքոն դարձնում էր հնարավոր, մոր կոճակ կտրելը մեր օրերի 
մարդուն հայտնի լինել չի կարող: Հնում կանայք իրենց զ∙եստի տակ 
ունեցել են փեշ, որի վրա եղել է կոճկվող ∙րպան, որում պահել են 
իրենց ամենաթանկա∙ին պահուստը: Պարզ է՝ զ∙եստի տակից որևէ 
բան թռցնելը ևս ∙րեթե անհնար է, սակայն այդ հնարավոր էր միայն 
Սաքոյի համար: Սաքոն չունի ո՛չ ազ∙ային, ո՛չ կրոնական և ո՛չ էլ 
մարդկային որևէ սրբություն: Ուշադրություն դարձնենք §մոր կոճակ 
կտրել¦ արտահայտության վրա: Մայրը սրբություն է հաճախ նաև 
ավազակների համար, սակայն Սաքոն այդ զ∙ացմունքից էլ զուրկ էր: 
Տասը‐տասներկու տարեկանում Սաքոն քարշ էր ∙ալիս զորանոցների 
∙ինեվաճառների դռներին, սակայն ոչ մի ∙ինեվաճառ նրան երկար 
չէր պահում, որովհետև նա ∙ինեվաճառի ծոցից կամ ∙լխատակից 
∙իշերը քնած ժամանակ թռցնում էր քսակը: Սաքոն դժբախտացնում 
է շատերին և մնում անպատիժ: 

Պռոշյանն իրավացիորեն պատկերում է, թե Սաքոները չեն կոր‐ 
ծանվում. չարն ընդամենը փոխում է իր ձևերը: Վեպի վերջում նա 
դառնում է մոլլա և մեծ ∙յուղին շատ թշվառություններ պատճառում: 
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12 Նույն տեղում, էջ 510: 
13 Պ.Պռոշյան, Երկեր, էջ 41: 

14 Հայ նոր ∙րականության պատմություն, հ.III, էջ 243: 
15 Խ.Աբովյան, Վերք Հայաստանի, Ողբ հայրենասերի, Երևան, 2004, էջ 64:



պարեզ է տրված ազ∙ա∙րական նյութերին, որոնք լի են բանահյուսա‐ 
կան մեկնություններով: 

Այս վեպում էլ շարունակվում է Խաչատուր Աբովյանի և մեր ազ∙ա‐ 
յին էպոսի՝ §Սասնա ծռերի¦ այն միտումը, թե հայ կանայք չափազանց 
նվիրված են իրենց ընտանիքներին և ունեն բազմաթիվ շնորհքներ: 

Ազ∙ա∙րական, բանահյուսական արժեք ունեն §Բերանփակեք¦, 
§Բարեկենդան կամ բաշիքյարթմա¦, §Ճլորթի¦, §Դրիջակ¦ ∙լուխները: 

§Դրիջակ¦ ∙լխում Պռոշյանն օ∙տա∙ործում է ժողովրդական մի 
առած՝ §Փողը օխտը տուն ա պահում¦: Դրիջակը երկու հարևանների 
տների պատերի միջև բացված փոքրիկ պատուհան էր, որն իրակա‐ 
նում միմյանց հասնելու շտապ օ∙նության դեր էր կատարում: Այն նա‐ 
հապետական հայ ∙յուղացու բարոյական սրբության յուրօրինակ առ‐ 
հավատչյան էր: 

Պռոշյանը ցավով նկատում է, թե ինչպես դրացու նկատմամբ ունե‐ 
ցած նվիրվածությունն ու հո∙ատարությունը աստիճանաբար սկսում է 
վերանալ, և մարդը դառնում է եսակենտրոն. §Նահապետական 
պարզ սովորություններն օրըստօրե անհետանում են, բարեկամու‐ 
թյուն, հարևանություն սուրբ բառերն իրանց նշանակությունը միմիայն 
քաղաքավարության ձևերի մեջ են պահում. էլ չկա այն ընտանեկան 
կապը, որ օտարներին միմյանց հետ մի տան պես պահում էր, խոր 
∙յուղերումը, որպես և իցե, այժմ կտեսնես նախկին քաղցրության 
ստվերը, իսկ քաղաքներումն ու մեծամեծ ∙յուղերումը՝ երբե՛ք: Մի ան‐ 
մխիթար ապա∙ա է ∙ուշակում մեզ այս բանը¦ 19 : 

Ուշա∙րավ է, որոշ առած‐ասացվածքներ նույն վեպում Պռոշյանն 
օ∙տա∙ործում է տարբեր բանաձևումներով: Օրինակ՝ 

Թուղթն էլ ա ձեռին, կալամն էլ: 
Քարն էլ ա իրանց ձեռին, պոպոքն էլ: 

Որոշ առած‐ասացվածքներ, որոնք կրկնվում են §Հացի խնդիր¦ 
վեպում, այսօր էլ առօրեական են թե՛ ∙րավոր և թե՛ բանավոր խոս‐ 
քում՝ 

Աղջիկը որ կա, անկտրիլ ձմերուկ ա: 
Աչքիդ վերևն ունք կա: 
Ավել թիքեն փոր չի ծակի: 
Գեղ կան∙նի, ∙երան կկոտրի: 
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նով սպանած կլինես Տրդատ թա∙ավորին: Մեղք է նաև խոզի միս ու‐ 
տելը, որովհետև դրանով կերած կլինես Տրդատի միսը¦ 16 : 

Արամ Ղանալանյանը §Պռոշյանը և հայ ժողովրդական բանահյու‐ 
սությունը¦ ∙րքում բառացի §Հացի խնդիր¦ վեպից դուրս բերված 
առած‐ասացվածքներից զետեղել է երկու ավանդություն‐զրույց: 
Դրանք են՝ §Խառատ Մուրադը և Քյոռօղլու ղռաթը¦ և §Արա∙ածի կա‐ 
տարի լճի և Այղր ∙յոլի ջրերի մեջ եղած կապը¦ 17 : 

Քյոռօղլու և Մուրադի հանդիպման պատմությունը իսկական 
հրաշապատում հեքիաթ է: Հյուսն Մուրադը փայտից տասը‐տասն‐ 
հին∙ ուղտեր է սարքում, դրանց վրա Կողբի աղ է բեռնում և փայտե 
քարավանի առաջին ուղտի սանձը բռնած քայլում էր ճանապարհով, 
երբ հանկարծ տեսնում է Քյոռօղլուն և նրա կտրիճներին: Նա վախից 
քանդում է ուղտերին և դրանց վերածում փայտերի կույտի, ու ինքը 
թաքնվում եղե∙ների մեջ: Քյոռօղլին, որ նկատել էր ուղտերի քարավա‐ 
նը և հիմա տեսնում էր փայտերի կույտը, իր մարդկանց միջոցով 
∙տնում է հնարա∙ետ վարպետին: Նա չի պատժում վարպետին, ընդ‐ 
հակառակը ∙ովում է նրան, և վերջինս պատմում է այղր ձիու պատ‐ 
մությունը, որը դուրս էր եկել լճի ջրերի հատակից: 

Երկրորդ ավանդապատումը ներկայացնում է Այղր լճի և Արա∙ած 
լեռան կապը, որը բացահայտել է մի հովիվ: 

Ըստ հեղինակի հոր պատմածի՝ Այղր լիճը սովորական ջուր չի, այն 
լի է հրեղեն ձիերով, սպիտակ հրեղեն ∙ոմեշներով, թևավոր ձիերով, 
մարդաձկներով և շատ ուրիշ ∙ազաններով: Սա իսկական հրաշա‐ 
պատում հեքիաթի հատված է, որ տեղ է ∙տել Պռոշյանի §Հացի 
խնդիր¦ վեպում: Այս հատվածը հիշեցնում է Եզնիկ Կողբացու §Եղծ 
աղանդոց¦ երկի այն մասը, որում լուսամիտ փիլիսոփան ծաղրում է 
հին∙երորդ դարի հայ իրականության մեջ եղած նման զրույցները. 
§Մեկն ասում է, թե՝ §Մեր ∙յուղում ծովացուլը կով ծնեց, և մենք բոլորս 
շարունակ լսում ենք նրա ∙ոռոցը¦: Մի ուրիշն էլ ասում է՝§Հենց պայը 
ես աչքովս տեսել եմ¦ 18 : 

§Սոս և Վարդիթեր¦ վեպից հետո §Հացի խնդիր¦ վեպում լայն աս‐ 
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16 Ա.Ղանալանյան, Ավանդապատում, Երևան, 1969, էջ 125: 
17 Ա.Ղանալանյան, Պռոշյանը և ժողովրդական բանահյուսությունը, էջ 65‐67: 
18 Եզնիկ Կողբացի, Եղծ աղանդոց, Թար∙մանությունը և ծանոթա∙րություննե‐ 

րը Ա.Ա.Աբրահամյանի, Երևան, 1970, էջ 78: 19 Պ.Պռոշյան, Երկեր, էջ 126:



Àýëèòà Äîëóõàíÿí 

ÐÎÌÀÍ «ÈÇ-ÇÀ ÕËÅÁÀ» Ï. ÏÐÎØßÍÀ, ÊÀÊ ÊËÀÄÅÇÜ 

ÔÎËÜÊËÎÐÍÎÃÎ ÆÀÍÐÀ 

Ðåçþìå 

Íåñîìíåííî, ÷òî ðîìàí «Èç-çà õëåáà» Ïåð÷à Ïðîøÿíà ÿâëÿåòñÿ øåäåâðîì, 

è äàæå ñåãîäíÿ, ÷åðåç 137 ëåò ïîñëå èçäàíèÿ (1880 ã.), îí çâó÷èò àêòóàëüíî. 

Ïåð÷ Ïðîøÿí - ïåðâûé àðìÿíñêèé ïèñàòåëü, î ñâÿçè òâîð÷åñòâà êîòîðîãî ñ 

ôîëüêëîðîì íàïèñàë Àðàì Ãàíàëàíÿí. Îí ïèñàë îáî âñåõ ðîìàíàõ Ïðîøÿíà, à, 

ðàññìàòðèâàÿ ðîìàí «Èç-çà õëåáà», îí íå îáîñîáèë âñå æàíðû, èñïîëüçîâàííûå 

ïèñàòåëåì. 

Ïðîøÿí åùå ñ äåòñòâà ñëûøàë öåëûé ðÿä ñêàçîâ è ïåðåí¸ñ èõ â ñâîé ðîìàí. 

Èíòåðåñíî, ÷òî â îäíîì è òîì æå ðîìàíå Ïðîøÿí èñïîëüçóåò íåêîòîðûå 

ïîñëîâèöû è ïîãîâîðêè â ðàçíûõ ôîðìóëèðîâêàõ. Íåêîòîðûå ïîñëîâèöû è 

ïîãîâîðêè, ïîâòîðÿþùèåñÿ â ðîìàíå «Èç-çà õëåáà», è ñåé÷àñ èñïîëüçóþòñÿ è â 

ðàçãîâîðíîé è â ïèñüìåííîé ðå÷è. 

Â ðîìàíå «Èç-çà õëåáà» âñòðå÷àþòñÿ ìíîãî÷èñëåííûå íàðîäíûå òðàäèöèè è 

ñêàçàíèÿ. 

Ïðîøÿí îòìå÷àë, ÷òî åãî îòåö ðàññêàçûâàë ðàçíûå íàðîäíûå òðàäèöèè ñ 

áîëüøèì ïàôîñîì. Ïàôîñ ÿâëÿåòñÿ êëàññè÷åñêèì òðåáîâàíèåì êëàññèöèçìà, 

òðåáîâàíèå, êîòîðîå ïðåäïîëàãàåò ñâÿùåííîñòü. Ïðîøÿí ñòðåìèòñÿ âîñïèòàòü 

ñâîèõ ñîâðåìåííèêîâ â äóõe âåêîâîé ìóäðîñòè àðìÿíñêîãî íàðîäà è òðåáóåò, 

÷òîáû ñëåäóþùèå ïîêîëåíèÿ ñîõðàíÿëè ëó÷øèå íàöèîíàëüíûå ÷åðòû. 
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Էս ուղտն ամենքի դռանն էլ չոքելու է: 
Կամ աղն է պակաս, կամ մաղը: 
Անհավատ բանին մի՛ հավատալ: 

Այս վերջինին նույնությամբ հանդիպում ենք Առաքել Բաղիշեցու 
§Տաղ Յովասափու¦ քերթվածում. 

Ասաց, թե.‐Անավատ բանից մի աւտար, 
Եւ յայն տեղն, որ չհասնիս, ձեռօք մի ձ∙տար, 
Զանցեալ բանն, որ ∙նաց, զայն մի ափսոսար, 
Ի միտ առ զխրատս և մի՛ մոռնար 20 : 

Հիշենք, թե Պռոշյանն ինչպես էր շեշտում, թե իր հայրն այս կամ 
այն ժողովրդական ավանդությունը պատմում էր վսեմ ոճով: Վսեմը 
կլասիցիզմի դասական պահանջն է, մի պահանջ, որը ենթադրում է 
սրբազանություն: Պռոշյանն էլ հայ ժողովրդի դարավոր իմաստու‐ 
թյամբ ջանում է կրթել իր ժամանակակիցներին և պարտադրում է, որ 
հայերի հետա∙ա սերունդները պահպանեն ազ∙ային լավա∙ույն ∙ծե‐ 
րը: 

Բանալի բառեր. ‐ Պերճ Պռոշյան, §Հացի խնդիր¦, բանահյուսություն, առած‐ 

ասացվածք, առասպել, ավանդություն, ժողովրդական, ազ∙ային: 
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20 Առաքել Բաղիշեցի, Ուսումնասիրություն, քննական բնա∙րեր և ծանոթա∙րու‐ 
թյուններ Արշալույս Ղազինյանի, Երևան, 1971, էջ 262‐263:



ԱՆԱՀԻՏ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ 

ԱՎ.  ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԳՐԱՌՈՒՄՆԵՐԸ §ՈՒՍՏԱ ԿԱՐՈ¦ 
ՎԵՊԻ ՄԱՍԻՆ 

Ավ. Իսահակյանի §Ուստա Կարո¦ վեպը ազ∙ային կյանքն իր այլա‐ 
զան դրսևորումներով բացահայտող համապարփակ ստեղծա∙ործու‐ 
թյուն է` հիմնված ժողովրդի հո∙ևոր մշակույթի, աշխարհընկալման, 
կենսափիլիսոփայության ու հո∙եբանության վրա։ Խոսելով իր վեպի 
մասին՝ Ավ. Իսահակյանը ∙րում է. §Պատմական վեպ չէ, այլ հո∙եբա‐ 
նական, փիլիսոփայական, և շատ տարրեր կան մեջը՝ էպոս, րոման, 
լիրիկա, հումոր... դա օվկիանոս է, վեպ չէ¦ 1 ։ Եվ այս հսկայածավալ 
նյութը ամբողջացնելու և ∙եղարվեստական մեկ ∙ործի մեջ ներհյուսե‐ 
լու համար նա անընդհատ աշխատել է, մշակել վեպը՝ ժամանակի կա‐ 
ցությանն ու հան∙ամանքներն արտացոլող նորանոր դրվա∙ներով ու 
մանրամասներով։ 

Ինչպես ∙իտենք, վեպի առաջին՝ ամբողջական տարբերակն Ավ. 
Իսահակյանն ավարտել է 1912 թ. և, չնայած դրան, 1922 թ. §Արե∙¦ 
հանդեսի խմբա∙իր Սիմոն Հակոբյանին ∙րում է. § Ես շա՜տ զբաղված 
եմ. շա՜տ բան ունիմ ∙րելու, անիծյալ §Ուստա Կարոն¦ չվերջացրի, որ 
ուրիշ բաների ձեռք զարկեմ։ §Ուստա Կարոն¦ անհաղթելի դժվարու‐ 
թյուններ ունի. մեծ է, էպոպեա, համայնապարփակ... 700‐800 երես ... 
Թեև ավարտած եմ, բայց անվերջ սրբա∙րում եմ, ∙րում, ջնջում, 
ավելցնում, պակսեցնում ... Այդպես է. Տոլստոյը 8 ան∙ամ է ∙րել 
§Âîéíà è ìèð¦‐<ը>... Բայց նա հո∙ով հան∙իստ է եղել և ապահով. 
ապարանքի մեջ նստած, նորապսակ ...¦ 2 ։ 

Մի այլ առիթով հեղինակը ∙րում է, որ վեպն իր §հիմքում փիլիսո‐ 
փայական է և ∙երազանցապես ազ∙ային‐հայկական¦ 3 ։ Այս առումով 
ակադ. Ս.Սարինյանը իրավացիորեն նկատում է. §Սահմանումը ենթա‐ 
կա չէ տրամաբանական լուծման, թե որտեղ է վերջանում փիլիսոփա‐ 
յականը, և ինչից է սկսվում ազ∙այինը։ Գեղարվեստական բնա∙րում 
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Aelita Dolukhanyan 
THE NOVEL THE MATTER OF DAILY BREAD BY PERCH PROSHIAN AS A 

TREASURY OF THE FOLKLORE GENRE 

Summary 
It is beyond any doubt that the novel The Matter of Daily Bread by Perch 

Proshian is a masterpiece, and even now, 137 years after its publication (1880), 
it remains topical. 

Perch Proshian is the first Armenian writer who was mentioned by Aram 
Ghanalanian for the ties of his works with folklore. He wrote about all Proshian’s 
novels, but discussing The Matter of Daily Bread he did not separate all the gen‐ 
res the writer used. 

From his childhood, Proshian heard a lot of legends and transferred them to 
his novel. 

It is interesting to note that in a single novel Proshian used some proverbs 
and sayings in diverse formulations. Some proverbs and sayings repeated in 
The Matter of Daily Bread by Proshian are used even now in oral and written 
speech. 

In The Matter of Daily Bread, one can find numerous folk traditions and 
tales. 

Proshian mentioned that his father used to tell various folk traditions with 
great pathos. Pathos is the classical requirement of classicism, a requirement 
assuming sacredness. Proshian strives to educate his contemporaries in the 
spirit of Armenian secular wisdom and demands that future generations pre‐ 
serve the best national traits. 
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1 Ավետիք Իսահակյանի նամակները, այսուհետև՝ ԱԻՆ, Գահիրե, §Յուսաբեր¦ 
հրատարակչություն, 1959, էջ 16։ 

2 Վիեննայի Մխիթարյան միաբանության ∙րապահոց, §Արե∙ի¦ խմբա∙րության 
պահոց։



կի հան∙ամանքներով 8 , որտեղ, ի թիվս այլ ∙րառումների, բացակա‐ 
յում են նաև §Ուստա Կարո¦ վեպին վերաբերող հատվածները։ 

Վեպի ∙լխավոր հերոսը՝ Կարոն, պատրանքն ու երազայինը իրա‐ 
կանին ու հավաստիին միահյուսող ռոմանտիկ անձնավորություն է, 
որի հախուռն երևակայությունը միօրինակ ու տաղտուկ ներկայից ձ∙‐ 
տում է դեպի §դրսի աշխարհները¦, որտեղ ամեն ինչ ներդաշնակ է, 
երազային ու ցանկալի, հետևաբար և, իր  խորին համոզմամբ, լիովին 
հավաստի։ Գրառումներից մեկում Ավ. Իսահակյանը նշում է. §Ուստան 
(տակավին պատանի) ∙յուղում հան∙ստություն չուներ. սիրտը մի տեղ 
չէր հան∙չում։ Թափառում էր, դեսուդեն էր ընկնում։ Թափառում էր կա‐ 
լերը, արտերը, սարերը, ձորերը՝ միշտ երազներով, անուրջներով – հե‐ 
ռանալու, ∙նալու, աշխարհի մեջ ընկնելու¦ 9 ։ Եվ §...նրա հո∙ում մնաց 
միշտ քարավանի փափա∙ը, թափառելու տենչը, որ<ի> չիրականա‐ 
ցումը հաճախ կիզում էր նրա հո∙ին, տանջում, §ախ¦ քաշել տալիս, 
հառաչել տալիս¦ 10 ։ Սակայն §Քարավանի վրա նստած կամ քարավա‐ 
նով ճամփորդել մնաց իր երազը,‐ շարունակում է Իսահակյանը,‐ անի‐ 
րականացած տենչը, որը նա իրականացրեց միայն պատմելու մեջ, 
երազների մեջ¦ 11 ։ Մի այլ տեղում Իսահակյանը ∙րում է. §Ուստայի 
երևակայությունը ճախրում էր հեռավոր, անտեսանելի ճանապարհնե‐ 
րի վրա՝ քարավանների առաջն ընկած և հետևից հետապնդող¦ 12 ։ 

Ժողովրդի ծոցից ելած բարեսիրտ, արդարադատ,  §∙իտնակ¦ ու 
§աշխարհատես¦ Կարոն, որ հար∙ված  ու ընդունված է հասարակու‐ 
թյան բոլոր խավերի կողմից, միաժամանակ անկոտրում ու անխնա է 
նրանց նկատմամբ, ովքեր կասկածում են նրա խոսքերի ու ∙ործերի 
հավաստիությանը։ §Կենսա∙րականի մեջ. վայ թե մեկը քննադատեր 
նրա շինածը,‐ նշում է Իսահակյանը,‐ զայրույթով կքանդեր. պատ լիներ՝ 
կշրջեր, հոր լիներ՝ կլցներ հողով¦ 13 ։ §Առաջ Կարոն և Ղուկասը բարե‐ 
կամներ էին,‐ մի այլ առիթով ∙րում է Իսահակյանը,‐ ժամացույցը՝ իրար 
հետ ներդաշնակ, սրտերն էլ, բայց կռվեցին, ∙եշացան¦ 14 ։ §Ուստան 
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դրանք միասնություն են։ Պարզապես ազ∙այինն ակնարկում է տեղը, 
ժամանակը, պատմությունը, իսկ փիլիսոփայականը՝ ∙աղափարը, 
աշխարհընկալումը, տիեզերականը, որ ազ∙այինի մեջ արտացոլում է 
համամարդկայինը։ Փիլիսոփայական են սոցիալական ուտոպիան, 
ազատության ∙աղափարը, որ ուղղություն են տալիս վեպի հերոսների 
մտավոր ու ֆիզիկական ձ∙տումներին, կազմավորում նրանց հասա‐ 
րակական իդեալը¦ 4 ։ 

Ավ. Իսահակյանին շատ է զբաղեցրել վեպի ∙լխավոր հերոսի կեր‐ 
պարը ըստ հնարավորին համակողմանի և լիարժեք կերպով բացա‐ 
հայտելու խնդիրը։  Կենսասեր, արդար, ազնիվ, խոհուն ու իմաստա‐ 
խոս Ուստա Կարոն` որպես հեղինակի ∙աղափարախոս, մտահո∙ է 
ազ∙ի ցավերով, պատրաստ է ամեն ∙նով թեթևացնել ժողովրդի վի‐ 
ճակը և ազատել նրան օտար լծից: Կարոն հայ ժողովրդի ձ∙տումնե‐ 
րի, երազանքների, վեհ ∙աղափարների կրողն է, ուստի և, ըստ հեղի‐ 
նակի վկայության, հենց ինքը, հետևաբար և ողջ ժողովուրդն է։ Հիշ‐ 
ենք վեպի առաջին տարբերակի անվանաթերթի ∙րառումը. §Ամեն մի 
հայ փոքր‐ինչ Ուստա Կարո է¦։ 

Վեպին վերաբերող բազմաթիվ ու բազմազան ∙րառումներում Ավ. 
Իսահակյանը շարունակ անդրադարձել է Կարոյի կերպարին՝ անընդ‐ 
հատ հղկելով ու բյուրեղացնելով նրա բնավորության ու մարդկային 
էության հատկանշական ∙ծերը և աշխատելով առավել համոզիչ ու 
ամբողջական ներկայացնել նրան։ Ծրա∙րային այս նշումներից, բնու‐ 
թա∙րական հատվածներից, երկխոսություններից և այլ տարաբնույթ 
բազմաթիվ նյութերից կան∙ առնենք երկուսի վրա, որ պահվում են 
Երևանի Ե. Չարենցի անվ. ∙րականության և արվեստի թան∙արանի՝ 
Ավ. Իսահակյանի ֆոնդում 5 ։ Սրանցից մեկը՝ ԳԱԹ, ԱԻՖ, 737‐II‐ը, առա‐ 
ջին ան∙ամ հրապարակել է ∙րականա∙ետ Ավ. Իսահակյանը 6 , իսկ 
երկրորդը 7 մասամբ անտիպ է։ 135 էջ կազմող արխիվային այս միա‐ 
վորը տպա∙րվել է բավական կրճատումներով՝ թելադրված ժամանա‐ 
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3 ԱԻՆ, էջ 114։ 
4  §Ուստա Կարո¦, Ավ. Իսահակյան, Երկերի լիակատար ժողովածու, հ. 7, Եր., 

2016, այսուհետև՝ ՈւԿ, էջ 19։ 
5  Այսուհետև՝ ԳԱԹ, ԱԻՖ։ 
6 §Սովետական ∙րականություն¦ ամսա∙իր, Եր., 1975, թիվ 5, էջ 130‐139։ 
7 ԳԱԹ, ԱԻՖ, 24 լր.։ 

8 Ավ. Իսահակյան, §Հիշատակարան¦, Եր., 1977, էջ 396‐420, բնա∙րի 
պատրաստումը և ծանոթա∙րումը՝ Ա. Ինճիկյանի։ 

9 ԳԱԹ, ԱԻՖ, 24 լր.,  էջ 78։ 
10 Նույն տեղում, էջ 103։ 
11 Նույն տեղում, էջ 101։ 
12 ԳԱԹ, ԱԻՖ, 737‐II, էջ 78: 
13 Նույն տեղում, էջ 47։ 
14 Նույն տեղում, էջ 64։



Հորերի ցորենը, թե՝ քիչ էր, չկար, կամ ոջիլը կերել էր։ 
Արտերը՝ ∙յուղացիք խլել էին։ 
Եթե երթար, մի շնչի հող պիտի տային։ Իսկ տունը... ո՞վ ∙իտե, հի‐ 

մա ի՞նչ ավեր դրության մեջ է։ Գուցե քեռին քանդել է, քար ու փայտը 
ծախել... Ո՛չ, չարժե երթալ, տեսնել... Չի էլ ուզում իմանալ, չի էլ ուզում 
անունները տալ¦ 18 ։ 

Այս ∙րառումներում Ավ. Իսահակյանը կատարել է նաև մի շարք 
ծրա∙րային նշումներ, որոնցով առաջնորդվել է նա իր վեպը ∙րելիս։ 
Այսպես. §Աշխատել կրկնություններ չունենալ, ուրիշ տեղ ∙րածներիցս 
չօ∙տվել։ Նոր սիմբոլներ, նոր պատկերներ¦ 19 ։ Կամ՝ §Վեպի մեջ ցայ‐ 
տուն դուրս բերել ամբոխային հո∙եբանությունը. այն իմաստով, թե 
ինչպես երեկվա ամբոխը, որ ծափահարում էր Ուստային, հիացած էր 
նրանով և պաշտում էր, այսօր մի մարդու պես նրա դեմն է ելել և պա‐ 
հանջում է նրան քշել դուրս։ Նրանք, որոնք նույնիսկ Ղուկաս աղայի թշ‐ 
նամիներն էին, այսօր բարեկամացած էին Ղուկասի հետ և նրա կամա‐ 
կատարն էին դարձել։ Ուստային մնացել էին հազիվ մի քանի տասն‐ 
յակ բարեկամներ, նրանք էլ ծակն էին մտել։ Միայն երբ Ուստան հեռա‐ 
ցավ իր կամքով, սկսեցին ուշքի ∙ալ և զղջալ ու արդարացնել Ուստա‐ 
յին և մեղադրել Ղուկասին¦ 20 ։ §Գրել վաշխառության, կաշառակերու‐ 
թյան շահա∙ործումների, ∙յուղական մշակների, հոտաղների, հնձ‐ 
վորների շահա∙ործված վիճակի մասին,‐ շարունակում է միտքը Իսա‐ 
հակյանը։‐ Հարկահավաքների մասին. խստորեն հարկ էր հավաք‐ 
վում։ Ղուկաս աղայի խանութի մասին. խաբել կշեռքի, արշինի, որակի 
կեղծության մասին¦ 21 ։ 

Կարոն հայրենասեր, արժանապատիվ, ազ∙ային մտածողության 
և հո∙եկերտվածքի տեր և աշխարհը փիլիսոփայորեն  ընկալող  անձ‐ 
նավորություն է։ Ինչպես իրավացիորեն նշում է ∙րականա∙ետ  Ավ. 
Իսահակյանը,  նա վեպի §շարժիչ ուժն¦ է, §Ամեն ինչ նրա շուրջն է ծա‐ 
վալվում և նրանով է պայմանավորված¦ 22 ։ 

Բանալի բառեր. ‐ ∙րություն, մշակում, աշխարհայացք, իդեալ, ռոման‐ 

տիկ, ազ∙ային մտածողություն: 
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զայրույթի մեջ մոռացավ իր ժամացույցի իսկական ծա∙ումը,‐ շարու‐ 
նակում է Ավ. Իսահակյանը,‐ որ նվեր լինելուց առաջ նա ուներ իր ճամ‐ 
փորդությունների  ընթացքից, երբ քարավանն էր վարում հեռու աշ‐ 
խարհները և իր ժամացույցի ճշմարտախոսությունը այն վայրկյանից էր 
սկսում, երբ մի օր իր քարավանը այնքան մոտիկ եղավ արևի բխման 
տեղին, և Ուստան  արևի հենց բխման վայրկյանին լարեց ժամացույցը 
և այն օրվանից ոչ մի ժամացույցի հետ ∙իտակցաբար չկամեցավ ու 
հարկ չ∙տավ ներդաշնակել. այսպիսով իր բացարձակ հավատքը ծնել 
էր արևի ճշտության վրա ունեցած անհերքելի հավատքից¦ 15 ։ 

Կարոյի ռոմանտիզմն ու հո∙ու մաքրությունը շեշտելու համար Ավ. 
Իսահակյանը կատարել է հետևյալ ∙րառումը. §‐Կովկասի հո∙ին ու‐ 
տեմ։ Ա՛յ ապրելու երկիր. քեֆ կա, մարդ կա. սեր կա... 

Աստծուն մատաղ կշինեինք կնկա մը երես տեսնելու համար։ Էս‐ 
տեղ՝ Եվրոպա, կնիկները ամեն բան ցույց կտան. թե՛ իրենց համար 
բան չեն պահե, թե՛ իրենց մարդոց համար... (Ուստան ասում է Թիֆլի‐ 
սի վերաբերմամբ)¦ 16 ։ 

Անձնական հարցերում, սակայն, Ուստան նաև իրատես է և փոքր‐ 
ինչ հողեղեն։ §Ռեալիստորեն լինելու համար,‐ նկատում է Ավ. Իսա‐ 
հակյանը,‐ ակնարկել, որ Ուստան օ∙տվում էր մի‐երկու սանամայրնե‐ 
րից. սիրո հարաբերություններ. ուրեմն սանահորների հետ երկերեսա‐ 
նի վարմունք, կեղծավորություններ. փող էր տալիս պարտք և չէր ու‐ 
զում... Կաշառում էր, կուրացնում էր... 17 ։ 

Վեպի մշակման վրա աշխատելիս Ավ. Իսահակյանը ծրա∙րել է 
∙րել նաև Կարոյի հայրենի ∙յուղի մասին նրա հակասական զ∙ացում‐ 
ների մասին։ Այս կապակցությամբ նա ∙րի է առել մի ծավալուն հատ‐ 
ված, որ, սակայն, չի ներմուծվել վեպի հյուսվածքի մեջ։ Այսպես. §Մո‐ 
ռացել էր հայրենիքը, բայց երբեմն‐երբեմն կարոտ էր զարթնում մեջը։ 
Գյումրի ∙նալիս նպատակ զարթնեց մեջը ∙յուղ ∙նալ, իրեն ցույց տալ, 
բայց հիշեց քեռուն և մյուսներին, մտքից հրաժարվեց... 

Ընթերցողի ∙լխում հարց կծա∙ի, թե ինչո՞ւ Ուստան հետա∙այում 
ծննդյան ∙յուղը (Սալուտ) չ∙նաց՝ պահանջով ետ առնելու իր հոր կայքը։ 

Բայց ի՞նչ էր մնացել որ... Եզներն ու կովերը յուրացրել էր քեռին. 
հիմա պիտի ասեր, թե սատկեցին։ 
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15 Նույն տեղում, էջ 50։ 
16 Նույն տեղում, էջ 68։ 
17 ԳԱԹ, ԱԻՖ, 24 լր., էջ 124‐125։ 

18 ԳԱԹ, ԱԻՖ, 737‐II, էջ 67‐68։ 
19 ԳԱԹ, ԱԻՖ, 24 լր., էջ 117։ 
20 Նույն տեղում, էջ 123։ 
21 Նույն տեղում, էջ 127։ 
22 ՈւԿ, 626։



ԼԻԼԻԹ ՂԱԶԱՐՅԱՆ 
Մ. Աբեղյանի անվան 

∙րականության ինստիտուտի հայցորդ 

Զ. ԽԱԼԱՓՅԱՆԻ §ԵՎ ՎԵՐԱԴԱՐՁՆԵԼՈՎ ՁԵՐ 
ԴԻՄԱՆԿԱՐԸ¦ ՎԵՊԻ ՆՈՐՈՎԻ ԱՐԺԵՎՈՐՈՒՄԸ* 

§Եվ վերադարձնելով ձեր դիմանկարը¦ ստեղծա∙ործությունը 
բազմաթիվ աղերսներ ունի հեղինակի §Որտե՞ղ էիր, մարդ Աստծո¦ վե‐ 
պի հետ: Այն §Ձեր դիմանկարը¦ վերնա∙րով լույս է տեսել դեռ 1977 
թվականին, իսկ վերամշակված և ամբողջական տարբերակը հրա‐ 
տարակվել է 1987‐ին միայն: Առաջին ամենածավալուն ∙իրքը ∙րողն 
ավարտել է 1966‐ին, նույն թվականին է լույս տեսել §Որտե՞ղ էիր, մարդ 
Աստծո¦ վեպը: §Եվ վերադարձնելով ձեր դիմանկարը¦ երկի երկրորդ 
∙իրքը լույս է տեսել ∙րեթե տաս տարի անց` 1975‐ին, իսկ վերջինը` 
1984‐ին և այլ հերոսներով, բայց ժամանակա∙րորեն հաջորդում է 
§Որտե՞ղ էիր, մարդ Աստծո¦ ստեղծա∙ործությանը, զար∙ացնում, նոր 
կողմերով է բացահայտում վերջինիս ∙աղափարն ու թեմատիկան: 
Պարզ է, որ ∙րվելով շուրջ երեք տասնամյակ, այս վեպը շարունակ 
խմորվել է, հերոսները հասունացել, կոփվել, անցել են ∙րողի կենսա‐ 
փորձի բովով, ոչ թե ∙րական ստեղծա∙ործության ներփակ տարած‐ 
քում են կայացել: Հեղինակն ընթացել է §իսկական վիպական մթնո‐ 
լորտ ու միջավայր ստեղծելու ճանապարհով: Ահա թե ինչու, այդ կեր‐ 
պարները համոզիչ են թե՛ բարոյական անկման պահին և թե՛ հո∙ևոր 
բարձր, կյանքային սլացքների ժամանակ¦ 1 : 

Ըստ էության, ∙րողի այս երկը կանխամտածված և ավարտուն 
սյուժեի վեպ չէ, նրա հիմքում մարդկային ∙ոյի խնդիրներն են խորհր‐ 
դային համակեցության պայմաններում, առաջ մղիչ ուժը ոչ թե կան‐ 
խամտածված սյուժեն է, ինչպիսին §Վասիլ Մեծ, հայ կայսր Բյուզան‐ 
դիայի կամ Կճուճների թա∙ավորը¦ վեպինն է, այլ՝ կյանքի, որքան էլ 
անկանխատեսելի, բայց կանխատեսելի, տաղտկալի ընթացահոսը, և 
այդ իսկ պատճառով թե՛ §Որտե՞ղ էիր, մարդ Աստծո¦, թե՛ §Եվ վերա‐ 

19 

Àíàèò Âàðòàíÿí 

Çàïèñè Àâ.Èñààêÿíà î ðîìàíå "Óñòà Êàðî" 

Ðåçþìå 

Êàê èçâåñòíî, Àâ.Èñààêÿí çàâåðøèë ïåðâûé çàêîí÷åííûé âàðèàíò ñâîåãî 

ðîìàíà "Óñòà Êàðî" â 1912 ã., íî â ñâÿçè ñ èçìåíåíèåì èñòîðèêî-ïîëèòè÷åñêèõ 

ñîáûòèé òîãî âðåìåíè àâòîð ïðèíÿëñÿ çà ñîçäàíèå íîâîãî âàðèàíòà ðîìàíà, 

ðåäàêòèðîâàíèå è äîðàáîòêà êîòîðîãî ïðîäîëæàëèñü ïðàêòè÷åñêè äî êîíöà åãî 

æèçíè. Â ñòàòüå íà îñíîâå èçó÷åíèÿ íåêîòîðûõ êëþ÷åâûõ çàìåòîê è çàïèñåé, 

õðàíÿùèõñÿ â àðõèâå Àâ.Èñààêÿíà è â îñíîâíîì íåîïóáëèêîâàííûõ, áûëà â 

÷àñòíîñòè, âûäåëåíà çàäà÷à ìàêñèìàëüíî ðàçíîñòîðîííåãî è ïîëíîöåííîãî 

âûÿâëåíèÿ îáðàçà ãëàâíîãî ãåðîÿ ðîìàíà - Êàðî. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: çàïèñü, îáðàáîòêà, ìèðîâîççðåíèå, èäåàë, ïàòðèîò, 

ðîìàíòèê, íàöèîíàëüíîå ìûøëåíèå. 

Anahit Vartanyan 
Av. Isahakyan’s recordsabout the novel “UstaKaro” 

Summary 

It is known that Av. Isahakyan completed the first finished version of his 

novel “Usta Karo” in 1912, but due to a change in the historical and political 

events of the time, the author began creating a new version of the novel, the 

process of editing and revision of which continued until the end of his life. Based 

on the study of some mostly unpublished key notes and records stored in the 

archive of Av. Isahakyan, the task of maximally diversified and full identification 

of the image of the main character of the novel, Caro, was highlighted in the arti‐ 

cle. 
Keywords: recording, processing, worldview, ideal, patriot, romantic, 

national thinking. 
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* Հոդվածն ընդունվել է տպա∙րության 17.01.2019: 
1 Արշակյան Գ., §Արդիականության ո∙ով¦, §Գրական թերթ¦, Ե., 1979, ապրիլի 

13, էջ 2:



րա∙րող շարադրանքն անսպասելի և կիսատ ընդհատվում է և շարու‐ 
նակվում երկուշաբթի օրվա աշխատանքային, սովորական և ձանձ‐ 
րալի առօրյայի նկարա∙րությամբ: Այս կտրուկ անցումը ցույց է տալիս, 
որ այդ նկարա∙րությունները ոչ մի իմաստ չունեն, բացի հերոսներին 
պաշարած տաղտուկը ցույց տալու միտումից: 

Խորհրդային տարիներին վեպի մեկնության սխալ մեկնակետ է 
առաջարկվել, այդ մոլորության պատճառը նաև այն է, որ ∙րախոսվել 
են ստեղծա∙ործության միայն առաջին և երկրորդ հրատարակություն‐ 
ները կամ մասերը. ∙րաքննադատությունը, կարծես, իր պարտքը 
փակված է համարել այս արժեքավոր վեպի հանդեպ, քանի որ երկի 
վերջնական, ամբողջական տարբերակը ∙րախոսության այդպես էլ 
չարժանացավ: Սա արձակա∙րի ոչ միայն ամենից քիչ արժևորված, 
այլև թյուր վերլուծությունների տեղիք տված վեպն է: Արձակա∙իր 
Գևոր∙ Արշակյանն, օրինակ, իր §Արդիականության ո∙ով¦ ∙րախոսու‐ 
թյան մեջ ստեղծա∙ործության ∙լխավոր խնդիրն արտադրական նոր 
մեքենա ստեղծելու մեջ է տեսնում 3 , ինչը վեպի էությունից մեզ օտարող 
թյուր պատկերացում է թերևս, բայց պետք է խոստովանել, որ արձա‐ 
կա∙իրը երկի վերաբերյալ ուշա∙րավ այլ դիտարկումներ էլ ունի: Խո‐ 
րապես սխալ է եղել այն մեկնաբանությունը, թե վեպն արտադրական 
խնդիրներ է արծարծում: Հ. Այվազյանը 1979‐ին ∙րում է. §Վեպի նյութը 
50‐ական թվականների տեխնիկական մտավորականության կյանքն 
ու աշխատանքն է: Հեղինակը քաջածանոթ է նկարա∙րվող իրականու‐ 
թյանը, նա կարողացել է մասնա∙իտական հենքի վրա վեր հանել 
սերնդի հո∙եբանական‐բարոյական դիմա∙իծը, արծարծել ժամանա‐ 
կակից մի շարք պրոբլեմներ¦ 4 : Ապա` §Վեպում քննարկվում են սովե‐ 
տական մարդկանց հո∙եբանության հետ կապված սոցիալ‐բարոյա‐ 
կան և հասարակական ավելի լայն պրոբլեմներ` ելնելով այն ճշմար‐ 
տությունից, որ մեր երկրի հասարակական ու քաղաքական, տնտեսա‐ 
կան ու կուլտուրական վերափոխման ∙ործում ան∙նահատելի է աշ‐ 
խատանքի դերը¦ 5 : Նման ձևակերպումները, որոնցով պարզապես հե‐ 
ղեղված է ∙րախոսությունը, առնվազն սոցռեալիզմի §արտադրական 
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դարձնելով ձեր դիմանկարը¦ ստեղծա∙ործություններն ավարտվում 
են մահով` որպես թե՛ տեքստի, թե՛ կյանքի ավարտ: 

Եթե §Որտե՞ղ էիր, մարդ աստծո¦‐ն ընդ∙րկում է 1920‐ականներից 
մինչև 60‐ականների սկիզբն ընկած պատմական ժամանակահատ‐ 
վածը, ապա §Եվ վերադարձնելով ձեր դիմանկարը¦‐ը պատկերում է 
60‐ականներից մինչև 80‐ականների սկզբի խորհրդային իրականու‐ 
թյունը: Այս երկը ևս չկայացած կյանքի, մարդկային հույսերի խոր‐ 
տակման և կյանքի տաղտուկի մասին է, էական մի տարբերությամբ. 
առաջին վեպի հերոսը` բժիշկ Եսայանը, այդպես էլ չի ամուսնանում, 
իսկ այս ստեղծա∙ործության բոլոր հերոսները, բացի Մարատից, որ 
Ստեփան Եսայանի կրկնակն է և ∙րողի, ինչպես Խալափյանն ինքն է 
խոստովանել alter ego‐ն, ամուսնանում են, ապրում §ընտանեկան 
հեղձուկի¦ մեջ և, ինչպես հեղինակն է ասում, դուրսը նրանց համար 
§թթվածնի պես անհրաժեշտություն էր դարձել¦ 2 : §Ընտանեկան կյան‐ 
քը նման է պաշարված ամրոցի,‐ ասում է ֆրանսիական մի առած,‐ նա 
ով դրսում է, փորձում է ներս խուժել, նա, ով ներսում է, փորձում է դուրս 
∙ալ այդ ամրոցից¦: 

Խալափյանի վեպի ∙րեթե բոլոր հերոսներն անցնում են հասարա‐ 
կականից ընտանեկան էակ դառնալու, իրենց ես‐ը, ինքնությունը, ան‐ 
հատականը կորցնելու և անդիմացման ուղին, չի կորցնում միայն Մա‐ 
րատը, որ հասկանում է, թե մարդն աստիճանաբար հասակ առնելով 
ավելի ու ավելի անհետաքրքիր է դառնում. §Ինչպե՛ս է լինում, որ մարդ 
աստիճանաբար կորցնում է իր դիմանկարը¦ (163): Ոչինչ չի կատար‐ 
վում նաև այս վեպի հերոսների հետ. նրանք ապրում են առօրյայի 
մեջ, ըստ այսմ ստեղծա∙ործության պատումը ևս իջնում է կենցաղա‐ 
յին մանրամասնությունների ու մանրուքների նկարա∙րության մա‐ 
կարդակ: Արձակա∙իրը հաճախ մանրամասնորեն արձանա∙րում է 
կյանքի չնչին, աննշան մանրուքները, ասես վեր է հանում կյանքի բո‐ 
վանդակության ներքին սնանկությունը, տաղտուկն ու առօրյա կեցու‐ 
թյան աբսուրդը, որ համակում է մարդուն: Պատումի տեխնիկան ցույց 
է տալիս, որ արձակա∙րի համար մանրուքներին դարձրած ուշադրու‐ 
թյունը նկարա∙րականության հակում կամ մոլություն չէ բնավ. այս‐ 
պես վեպում սովորական և անհետաքրքիր առօրյա մի կիրակի նկա‐ 
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3 Տե՛ս, §Գրական թերթ¦, Ե., 1979, ապրիլի 13, էջ 2: 
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ամս., 1979, թիվ 10, էջ 54: 
5 Նույն տեղում: 

2 Խալափյան Զ., §Եվ վերադարձնելով ձեր դիմանկարը¦, Ե., Արևիկ, 1987, էջ 
187: Հետա∙ա հղումները կնշվեն փակա∙ծերում:



կան վեպ¦ չէ, ապա առհասարակ զերծ է սոցռեալիզմին բնորոշ խնդ‐ 
րադրումներից, որ անարդարացի կերպով, ինչ‐որ տեղ նաև §ժամա‐ 
նակի մեղքով¦ վերա∙րվել է ∙րողի այս ստեղծա∙ործությանը: 

Կյանքի մանրուքները, հերոսների առօրյայի ու կենցաղի նկարա‐ 
∙րական ինչ‐ինչ մանրամասնություններ միտված են արծարծելու 
մարդկային ∙ոյության խնդիրներն ընդհանրապես` վեր հանելով 
խորհրդային տաղտուկի կենսոլորտը և մարդու ինքնության կայաց‐ 
ման համար աննպաստ պայմանները: Ստեղծա∙ործության պատումը 
որքան իջնում է կենցաղային մանրամասնությունների ու մանրուքնե‐ 
րի նկարա∙րության մակարդակ, այնքան էլ բարձրանում է կենսական 
նշանակության մեծ ընդհանրացումների ոլորտ: Ահա, թե ինչ է ասում 
Մարատը Լեոյին` իր ուսանողական տարիների ընկերոջը, որի մտքով 
անցնում է կշռվել փողոցում. §Հայրս երբեք չէր հասկանում, թե ինչու 
են անցորդները կշռվում: Հիմարություն է անցնում մտքով. §Կշռվեմ¦: 
Մի քանի քայլ հետո` մեկ այլ հիմարություն. §Գնամ կինո¦: Կինոյից 
դուրս ∙ալուց հետո. §Ծանոթանամ այս աղջկան¦: Այսպես քայլելով 
∙նում են ողջ կյանքում¦ (163): 

Վեպում կա մի կենտրոնական փոխաբերություն. դա Սար∙սի նա‐ 
խա∙ծած մեքենան է. անհայտ է, թե ինչ մեքենա է դա, բայց այն նա‐ 
խա∙ծվել է ∙ործարանում, Սար∙իսն իր ամբողջ երևակայությունն ու 
կյանքն է ներդրել այն նախա∙ծելու, ապա կառուցելու և ∙ործարկելու 
համար, իր փառքն ու համբավը,  կյանքի սպասումներն ու իմաստն է 
կապել այդ մեքենայի հետ, բայց մեքենան անպետքության է մատն‐ 
ված: Ինչպես վեպի բոլոր հերոսները, Սար∙իսը նույնպես իրեն զ∙ում 
է կյանքից վտարված, դատարկություն է զ∙ում իր ներսում, զ∙ում է, որ 
ապարդյուն է անցել իր կյանքը, իր բոլոր հույսերն ի դերև են ելել, 
որովհետև մեքենան պետք չէ ոչ մեկին, մինչդեռ. §Մեքենան այնտեղ 
էր, փորձասենյակում, դուռը փակ, լույսերը մարած, փոշու բարակ 
փառը վրան: Երբեմն Սար∙իսը միայնակ մտնում էր, լույսերը վառում, 
կան∙նած երկար նայում: Ապա սեղմում էր կոճակը, մեքենան ակն‐ 
թարթաբար ∙ործարկվում էր: Մեքենան մռլտում էր այլազան մի կեն‐ 
դանու նման, պատրաստ սարեր ճեղքելու, ձորեր հարթելու, ոստնելու, 
թռչելու, փշրելու, ջարդելու, բայց կաշկանդված էր ու խեղճ, ինչպես 
կրկեսային առյուծ, պատվազուրկ մի մեծություն: Եվ նա, դեմ դիմաց 
իր արարչա∙ործության հետ, տեսնում ու հասկանում էր դա, և կարծես 
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վեպերը¦ բնութա∙րող կաղապարներ են, որոնց մեջ Խալափյանի վե‐ 
պերը ոչ մի դեպքում չի կարելի տեղավորել, հակառակ դեպքում 
դրանք չէին ունենա արդիական այն հնչեղությունը, որ ունեն առ այսօր: 

Արձակա∙րի վեպերը, որքան էլ պատկերեն համայնավարական 
կյանքն ու հասարակար∙ը, ոչ մի դեպքում §արտադրական¦ կամ §աշ‐ 
խատանքային¦ խնդիրներ չեն լուծում: Որպես կանոն սոցռեալիստա‐ 
կան այդպիսի երկերի հիմքում, ինչպիսին ժանրի §դասական¦ օրի‐ 
նակների՝ Նաիրի Զարյանի §Հացավան¦ և Սերո Խանզադյանի §Հողը¦ 
ստեղծա∙ործությունների դեպքում է, առկա է աշխատանքային կոնֆ‐ 
լիկտ: Խալափյանի մոտ, եթե կոնֆլիկտ կա, ապա մարդու և հասարա‐ 
կար∙ի կոնֆլիկտն է դա, որի արդյունքում խորտակվում է մարդկային 
կյանքը, մարդը չի կարողանում ∙տնել իրեն, չի կարողանում ∙տնել 
ելքն այդ հասարակար∙ից և դրանից տառապում ու ողբեր∙ություն է 
ապրում: Մյուս կողմից մեր ուշադրությունից չի վրիպել նաև այն հան‐ 
∙ամանքը, որ ∙րողը §Եվ վերադարձնելով ձեր դիմանկարը¦ երկում 
պատրվակ է փնտրում բացահայտ կերպով հե∙նելու §արտադրական 
վեպերը¦: Ահա թե ինչ է խորհուրդ տալիս հերոսուհիներից Արփենը Մա‐ 
րատին` ∙ուցե թե առանց հե∙նանքի բացակայության, բայց հնչող 
իբրև հե∙նանք. §Ես քո շնորհն ունենայի, երբեմն մտածում եմ ինքս 
ինձ, ես Մարատի շնորհն ունենայի` ∙ործարանային կյանքից երկու 
հատորից վեպ կ∙րեի, ի՜նչ աղմուկ կլիներ: Փառքի մեջ կլողայի, հար‐ 
∙անքն ու պատիվն էլ իր հերթին: Գրական մամուլում կհոլովվեր իմ 
անունը, իսկ դու դեռ երիտասարդ, բայց արդեն մոռացված ես... Որ‐ 
տե՞ղ է քո իսկական նյութը: Որսորդական պատմվածքներ ես ∙րում 
ինչ‐որ Արիստոտելի մասին: Որտե՞ղ են բանվորները, կյանքի տերերը: 
Նրանց դու չես տեսնում: Ափսոս¦ (181): Մեկ այլ առիթով Մարատն ար‐ 
տադրական վեպերի, դրանց հեղինակների և հերոսների կապակցու‐ 
թյամբ խորհում է. §Ահա, ահա այդ խոսքերը, այդ հարաբերություննե‐ 
րը, այդ հո∙եբանությունը, դրանք են, որ նրանց դարձնում են անդեմ, 
մանրախնդիր, ձանձրալի հերոսներ արտադրական վեպերի: Մարդիկ 
թերևս մեղք չունեն, հեղինակները մեղք չունեն, կյանքն է, որ նրանց 
ճակատին խարանում է հո∙ևոր աղքատության իր ճիշտ պատկերը¦ 
(110): Եթե Ստեփան Եսայանը չկայացած բժիշկ էր, ապա Մարատը` 
չկայացած ∙րող, որ վճռում է §հակաարտադրական վեպ¦ ∙րել: Ինչ‐որ 
առումով Խալափյանի ստեղծա∙ործությունը եթե §հակաարտադրա‐ 
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եռանկյունին: Ապա ավելանում են նրանց կանայք, Արփենի ամուսինը, 
այլ ընկերներ, այլ հարաբերություններ, այլ եռանկյունիներ... Նրանք 
տարաբնույթ հո∙եբանական հարաբերությունների մեջ են, բայց 
մարդկային, հո∙եբանական այդ հարաբերություններից յուրաքանչ‐ 
յուրը երկում ստեղծում է փակուղի տանող դիպաշարային մի ∙իծ: Ար‐ 
փենը սիրում է Մարատին, իսկ ներքուստ սիրո փնտրտուքի մեջ է և 
ինքն էլ է զ∙ում, ∙իտակցում, թե §որքան թույլ են մարդիկ կապված 
իրար¦ (28): Իսկ ահա Արփենի այս խոստովանությունը Մարատին ամ‐ 
բողջովին բացահայտում է նրանց հարաբերությունների օտարված 
բնույթը. §Սարսափելի է, որ ես չ∙իտեմ` սիրո՞ւմ եմ քեզ, թե՞ ոչ: Դու չ∙ի‐ 
տես` սիրո՞ւմ ես ինձ, թե՞ ոչ: Սարսափելի է, որ կարող ենք այսպես 
ամուսնանալ¦ (75): Ամբողջ կյանքում էլ նրանք պահում են այդ §թույլ 
կապը¦: Մարատը մտածում է. §Ի՞նչ կար իր և Արփենի միջև: Հեռախո‐ 
սային կապ¦: Արփենն ասում է նրան. §Համարյա երջանկություն է, որ 
պահպանում ես այս թույլ կապը¦ (166‐167): Մարատը Ստեփան Եսա‐ 
յանի նման այդպես էլ չի ամուսնանում և ճիշտ Ստեփանի նման ծանո‐ 
թանում է §տանը մնացած¦ մի կնոջ հետ, որ արդեն §երեսունն անց 
էր, հասկանում էր, որ Մարատն ամուսնացողը չէ, սակայն այդ կապը 
թանկ էր նրա համար, և անցնող տարիների համար նրան չէր կշտամ‐ 
բում: ‐Իսկ ի՜նչ ∙իտեմ ինչ է սպասում ինձ, թող այսպես շարունակվի 
ինչքան հնարավոր է, ես իմ բաժնից դժ∙ոհ չեմ: 

Նրա այդ հուսահատ անձնազոհությունը, առանց նախապաշա‐ 
րումների անհույս նվիրվածությունը կանացիորեն ∙եղեցկացնում էին 
նրան, Մարատը սրտով կապված էր, թերևս ավելին` կարծես անդարձ 
մի միություն էր դա: Սակայն ամուսնություն չէ՛ր լինելու, նա չէր ուզում¦ 
(284): Արփենն ամուսնանում է Կոստանի հետ, հաշվենկատ ամուսնու‐ 
թյուն առանց սիրո և պսակվելուց հետո հասկանում է, որ շարունա‐ 
կում է սիրել Մարատին: Արփենը խեղդվում է ընտանեկան հեղձուկի 
մեջ, հասկանում է, որ ատում է ամուսնուն, որ ամբողջ կյանքում սպա‐ 
սել է Մարատին, նույնիսկ արդեն ամուսնացած կին այցելում է նրան. 
§Նա մատները քսեց Մարատի դեմքին, կարծես երեսին ∙ծեր է քա‐ 
շում, ջնջում է այդ պատկերը: Եվ այդ ∙ծերի միջով, արդեն հեռվից, 
արդեն շատ հեռվից Մարատը ժպտում էր նրան...¦ (147): 

Այսպես է ավարտվում վեպի առաջին ∙իրքը: Երկում առանցքային 
և կրնկվող մի մոտիվ կա` §դիմանկարի¦ վերադարձն է դա` §Եվ վերա‐ 
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զ∙ում ու լսում էր նաև նրա մեքենայական տրտունջը, ան∙ամ ատելու‐ 
թյունը¦ (244): Մի կողմից անհայտ է, թե ∙ործնական ինչ նշանակու‐ 
թյուն ունի այդ մեքենան, մյուս կողմից ակնհայտ, որ դա ∙եղարվես‐ 
տական փոխաբերություն է: 

Վերջում մեքենան դուրս են նետում ∙ործարանից: Սար∙իսը հի‐ 
վանդ է, մահամերձ, նա արդեն ազատվել է աշխատանքից, ∙նում և 
նայում է ժան∙ոտ երկաթների հետ աղբանոց նետված իր մեքենային: 
Այդպես անօ∙ուտ էլ անցել է իր կյանքը, և ինքն էլ այդպես անպետք ու 
ավելորդ է զ∙ում իրեն: Նրա թաղման օրը նախկին տնօրենը, մտքում 
համեմատելով Սար∙սի հուղարկավորությունը մի պաշտոնյայի հու‐ 
ղարկավորության հետ, մտածում է. §Ա՛յ դա թաղում է, ա՛յ դա մենք 
հասկանում ենք, դա շա՛տ կարևոր, կարելի է ասել, հաճելի թաղում է: 
Իսկ ո՜վ է Սար∙իսը, ո՜րն է նրա ապրած կյանքը¦ (292): Այս տողերն 
իհարկե հիշեցնում են §Որտե՞ղ էիր, մարդ Աստծո¦ վեպի եզրափակիչ 
պարբերությունն ու նախադասությունը: §Նրա շիրմաքարի վրա ∙րել 
էին անունը, ազ∙անունը, ծննդյան ու մահվան թիվը: Իսկ ի՜նչ էր եղել 
այդ երկու թվերի միջև: Մի փոքր ∙իծ էին դրել: 

Իբր ոչինչ չի եղել¦ (318): 
Վեպի բոլոր հերոսներն էլ ապրում են այդ զ∙ացողությունը` որպես 

տխրություն, ինքնամփոփ լռություն, մենության զ∙ացում: Հերոսները 
չեն հասկանում իրար: Նույնիսկ կողակիցները չեն հասկանում միմ‐ 
յանց: Սար∙իսն իր ամբողջ կյանքն անց է կացրել անարդյունք, նվիրվել 
մի ∙ործի, որի արդյունքը փոխանակ մեծացնելու, ընդ∙ծելու, փոքրաց‐ 
րել, չնչին ու անպետք է դարձրել իր նշանակությունն ու կարևորությունն 
իբրև մարդ, զրոյի հավասարեցրել ∙ոյության իմաստը, որ խորհրդային 
հասարակար∙ի մեջ անհեթեթ կերպով նույնացել է մարդու հասարա‐ 
կական ∙ործունեության, աշխատանքի, աշխատանքային հաջողու‐ 
թյան հետ, չի տվել իբրև անհատ և քաղաքացի մարդկային արժանա‐ 
պատվության ու լիարժեքության ∙իտակցում: Սա մեծա∙ույն ողբեր∙ու‐ 
թյուն է, որ հասարակար∙ից է բխում անշուշտ, և արդեն Սար∙սի նա‐ 
խա∙ծած այդ անորոշ նշանակության խորհրդանիշ‐մեքենան դառնում 
է առ հասարակար∙ը մարդկային հավատի փոխաբերությունը: 

Հերոսներից մի քանիսը` Լեոն, Մարատը, Արփենը, համալսարա‐ 
նական ընկերներ են. Արփենը սիրում է Մարատին, Լեոն` Արփենին, 
Մարատը և Լեոն ընկերներ են, այսպիսին է հերոսներին կապող 
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հնարավորություն է տալիս մի պահ ապրել պատանեկան երազանք‐ 
ները վերադարձնելու պատրանքը, որպեսզի զ∙ան և տառապեն այն 
բանի համար, որ §պատանեկան տարիների երազանքը նախկին 
հմայքը չուներ¦ (207): 

Լեոն դավաճանում է ոչ միայն իր ազ∙ային ինքնությանը, իր ար‐ 
մատներին, իր կնոջը, պատանեկան երազանքներին, այլև ամենա‐ 
մտերիմ ընկերոջը` Սար∙սին` լինելով նաև նրա կնոջ` Նվարդի հետ: 
Նվարդը նույնպես անվարան դավաճանում է ամուսնուն, դավաճա‐ 
նում է, որովհետև ամուսինն ու սկեսուրը չեն հավատում իր ամուսնա‐ 
կան հավատարմությանը: Լեոն հասկանում է, որ իր անհավատարմու‐ 
թյամբ §Նվարդը վրեժ լուծեց բոլոր նրանցից, որոնք չէին հավատում, 
որ ինքը հավատարիմ կին է: Այնու, նա ասաց. §Ուրեմն, Սար∙իսն իրա‐ 
վացի էր, ընկերություն չկա¦: Եվ այդ խոսքերը Լեոյին հան∙իստ չէին 
տալիս¦ (139): Խալափյանի հերոսները չեն կարողանում ապրել հա‐ 
մակեցության մեջ` ընտանեկան կապերը նրանց համար վերածվել են 
շղթաների, նրանք ատում են իրենց կողակցին` Արփենը` Կոստանին, 
Նվարդը` Սար∙սին, Սիրանը` Լեոյին: Սիրանը նույնիսկ հեռանում է Լե‐ 
ոյից, թեև նորից` Արփենի ջանքերով, վերադառնալու է ընտանիք: 

Զ. Խալափյանի վեպի բոլոր հերոսները, զ∙ան մենություն, թե ոչ, 
միայնակ են, լռակյաց, թախծոտ ինքնամփոփության մեջ, իրար մտե‐ 
րիմ և օտար, ծանոթ ու անճանաչելի: Մարդկային բոլոր հարաբերու‐ 
թյունների արդյունքում §ծանոթները դառնում են անճանաչելի¦ (264): 
Լեոյին թվում է, թե իրականում մի ան∙ամ է սիրել, ∙նացքում, մի աղջ‐ 
կա, որին համբուրել է և չի տեսել դեմքը, որովհետև մթության մեջ է 
ամեն ինչ կատարվել: Իր ամբողջ կյանքում նա մտածում է, թե ով է 
եղել այդ աղջիկը, թե ում է թաքցրել մութն իրենից: Վեպի վերջում է մի‐ 
այն պարզվում, որ Նվարդին էլ իր հերթին անընդհատ թվում է, թե մի 
ան∙ամ է սիրել, երբ ∙նացքում անծանոթ մի տղա մթության մեջ համ‐ 
բուրել է իրեն. §Ո՞վ էր, ո՞ւր էր ∙նում, մինչև ո՞ւր էր ∙նալու: Իսկ իր կա‐ 
յարանն արդեն մոտ էր, մտքում հաշվում էր կան∙առները, մոտենում 
էին, հասնում էին, բռնեց նրա ձեռքը, կամաց, որ չվշտացնի նրան, հա‐ 
նեց իր ծոցից, դրեց մի կողմ այնպես, կարծես դեռ պիտի ետ ∙ա¦ 
(298): Բայց չէ՞ որ ∙նացքի այդ մթության մեջ հանդիպելուց տարիներ 
անց պատահականությունը կամ Աստված, այսինքն` հեղինակն ինքը, 
նորից հանդիպեցրել է այս երկուսին:
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դարձնելով ձեր դիմանկարը¦ եր∙ի տող է և կրկնվող վերնա∙իր: Ար‐ 
փենն այդ կերպ` տարիներ անց շոյելով Մարատի դեմքը, վերադարձ‐ 
նում է նրա §դիմանկարը¦: Մյուս` §Եվ վերադարձնելով ձեր դիմանկա‐ 
րը¦ ∙լխում Արփենն ու Կոստանն աղջիկ են որդե∙րում և նրա անունն 
Արփենը կնքում է Մարա(տ)` իր սիրած տղայի անունով. դիմանկարի ևս 
մեկ վերադարձ: Մարատը կարծես թե այնքան կամք, ավելի շուտ բա‐ 
րոյական այնքան ուժ է ∙տնում իր մեջ, որ Արփենի հետ արտամուսնա‐ 
կան կապի մեջ չի էլ փորձում մտնել, երբ դրա պատեհ առիթն ընձեռ‐ 
ված է: Իսկ ահա Լեոն բաց չի թողնում այդպիսի ոչ մի առիթ: Այս անու‐ 
նը ∙րողն իր հերոսի համար, հավանաբար, որոշակի նկատառումով է 
ընտրել. Լեոյի նախնիները մելիքներ են եղել: Ծնունդով արցախցի ∙րո‐ 
ղը, պատահական չէ, որ պատմում է Լեոյի պապերի հպարտ կեցված‐ 
քի մասին և ավելացնում. §Հպարտ չէր, այո, պապերից ոչինչ չկար նրա 
մեջ¦: Այս կերպարի մեջ հեղինակն ընդ∙ծում է փառահեղ նախնիների 
անփառունակ անկումը, հեռացումը սեփական արմատներից: 

Կարծում ենք` պատահական չէ, որ հեղինակն իր հերոսի անունը 
Լեո է դրել: Ինչպես իր հերոսները չեն իրենց զավակներին կնքում պա‐ 
տահական անուններով, այնպես էլ Խալափյանն իր հերոսներին կան‐ 
խամտածված անուններ է տալիս: Այսպես, Լեոն դստեր անունը Ար‐ 
փեն է դրել, իսկ դա §դիմանկարի վերադարձ¦ է, որովհետև պատա‐ 
նեկան տարիներին նա հրապուրված է եղել Արփենով: §Պատանեկան 
տարիներին այնքան երազանքներ է ունենում մարդ, որ մնացած 
կյանքում տանջվում է դրանց չիրականանալուց¦ (205): Եվ ահա Ար‐ 
փենը եկել է նրա մոտ և պարզվում է, որ Արփենն էլ իր հերթին նույն‐ 
պես անտարբեր չի եղել Լեոյի հանդեպ. §Նրա շատ ակնառու առնա‐ 
կան ∙րավչությունն ամեն հանդիպման շփոթեցնում էր նրան, ∙իտակ‐ 
ցաբար վանվում էր նրանից, բնազդաբար ձ∙տում մերձեցման¦ (207): 
Լեոն, ի տարբերություն Մարատի, որ նույնպես սիրել է Արփենին, ար‐ 
տամուսնական կապի մեջ է մտնում նրա հետ` հաշվի չառնելով, որ 
Արփենն իր կնոջ` Սիրանի զարմուհին է: Այս ∙լուխը նույնպես վեպի 
վերնա∙իրն է կրում: Լեոն, կարծես թե, վերադարձնում է իր սիրած 
աղջկա` Արփենի §դիմանկարը¦: Այսպես, դավաճանությունների բո‐ 
վով անցնելով, ստեղծա∙ործության հերոսներն իրենց համար բացա‐ 
հայտումներ են անում, և այդ բացահայտումների հանրա∙ումարն է 
հենց կազմում նրանց կենսափորձը: Խալափյանն իր հերոսներին 
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մանակային իրականություն ստեղծողը հնչյունն է, որից կազմվում է 
խոսքն ու երաժշտությունը: Այսպես, եթե հնչում է Հենդելի երաժշտու‐ 
թյունը, նրանք զ∙ում են, որ §Քսաներորդ դարի կողքով, փոշիացած ու 
անտես, անցնում էր տասնութերորդ դարը¦ (86): Եթե պատմության 
դասախոսն Արտաշես Առաջին արքայից անցնում է Տի∙րան Մեծի մա‐ 
սին խոսելու, ապա խոսքի շնորհիվ նրանք զ∙ում են, որ §Տասը րոպե‐ 
ում տասնյակ տարիներ են անցնում¦ (21): Միաժամանակ հետաքր‐ 
քիր է, որ նրանք չեն կորցնում իրականության զ∙ացողությունը. §Տի∙‐ 
րանի զորքերը հասնում էին նրանց ետևից և թան∙արանային զենքե‐ 
րով խփում հայրենիքը կարոտած հռոմեացիների ∙լխին¦ (20): Նրանք 
զ∙ում են, որ §Նրանց ու մեքենաների աղմուկի միջև հազարամյակներ 
էին ընկած: Եվ այդ հեռավորությունից անիմաստ էին թվում նրանց 
պայքարը, սխրանքը, մահը¦ (15): Միևնույն ժամանակ նրանք զ∙ում 
են, որ հազարամյակները հեռու լինելով իրենցից, այնքան են մոտ, որ 
կարող են մի քանի րոպեում խոսքի միջոցով անցում կատարել մի հա‐ 
զարամյակից մյուսին. նրանք զ∙ում են ժամանակի այս հարաբերա‐ 
կանությունը. §Ամբողջ օրն այդ մարդու մասին էր մտածում. §Յոթա‐ 
նասուն, ∙ուցե ավել... Իմ տարիքում նա մտածել է, թե ինչ կլինի քառա‐ 
սուն տարի անց կյանքը: Նրան այդ օրերին հրաշք է թվացել մեր այսօ‐ 
րը: Մտածել է, թե հրաշքներով լի մի աշխարհ պիտի լինի 1966 թվա‐ 
կանը: Եվ ահա նրա սպասած հրաշքները, ‐  Մարատը նայեց շուրջը,‐ 
տրամվայ, որ այն օրերի համար, իրոք, հրաշք է, տրոլեյբուս, կինո‐ 
թատրոնի այս շենքը, կարճ հա∙ած այս աղջիկը, տանիքի վրա հե‐ 
ռուստացույցի անտենան... է՞լ ինչ եմ տեսնում. ասֆալտապատ փո‐ 
ղոց, ավտոմեքենաներ, ջրի ավտոմատ այս սարքը, երկնքում թռչող 
ինքնաթիռները և, իհարկե, արբանյակները... Սրանք են նրա հրաշք‐ 
ները: Փաստորեն ես ապրում եմ այդ մարդու կամ ա՜յն ջահել մարդու 
ապա∙այում... Իսկ ես պիտի տեսնեմ 2000 թվականը: Այդ թվերի 
հրաշքն ինձ համար աներևակայելի է: Բայց ∙իտեմ, որ մարդիկ ար‐ 
դեն հասած կլինեն ուրիշ մոլորակներ և լուր կբերեն: Երկրի վրա մեր 
աչքերով կտեսնենք Լուսնի նյութը... Եվ 2000 թվականին ես նստած 
կլինեմ մի այսպիսի տեղ, մի այսպիսի ∙ործով կլինեմ զբաղված, և այ‐ 
սօր ծնված մեկը ինձ նայելով կմտածի նույնը¦: 

Ինչպես նախորդ, այնպես էլ այս վեպում, Խալափյանին հե‐ 
տաքրքրում են մարդու, ժամանակի և մարդկային ∙ոյության առեղծ‐ 
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Սկզբնամասում որոշակի թեթևություն, պատանեկան անհո∙ու‐ 
թյամբ թելադրված ոճ և նույնիսկ հումոր կա, որ հետա∙այում ներքին 
մի տրամաբանությամբ անէանում է: Այդ ժամանակ իրենք էին սա‐ 
վառնում երազանքների երկնքում, և կյանքն իրենց դեռ չէր իջեցրել 
իրականության հատակ, հիմա իրենց զավակները: Միջնադարն էր 
այն ժամանակ նրանց ուղեղում, Հոմերոսն ու Ստրաբոնը, տաղերը և 
ուրարտական պատմությունը, ∙րականության և պատմության կնճ‐ 
ռոտ հարցերը, իսկ կյանքն իր խնդիրների առջև դեռ չէր կան∙նեցրել 
նրանց: Ստեղծա∙ործության տրամադրության այս փոփոխության 
մասին Գ. Արշակյանը ∙րել է. §Եթե վեպի սկզբում մարդկային հարա‐ 
բերություններն ավելի շատ ռոմանտիկ բնույթ են կրում` շաղախված 
լուսավոր երազներով, ապա այդ հարաբերությունները զար∙անալով 
դառնում են խիստ ռեալիստական, աստիճանաբար մերկանում ծած‐ 
կող շղարշից, վիպական խոսքը դառնում է ծանր ու հավաստի, նկա‐ 
րա∙րված մարդիկ աստիճանաբար կենդանանում են ընթերցողի աչ‐ 
քի առաջ¦ 6 : 

Այստեղ հարկ է անդրադառնալ արձակա∙րի այս և ընդհանրա‐ 
պես ∙րեթե բոլոր վեպերի առանձնահատկություններից մեկին, որ 
այս երկում առավել քան ցայտուն է: Խալափյանը ստեղծում է երկու 
իրականություն: Պատումը մշտապես երկու զու∙ահեռ հարթությամբ է 
ընթանում: Նրա հերոսները ներկայում ∙տնվելով` մտովի այլ իրակա‐ 
նության մեջ են, ինչն էլ ստեղծում է զու∙ահեռ իրականություն, որից 
անցումը ռեալ իրականություն ∙րողն իրականացնում է մոնտաժի 
տեխնիկայով: Վեպի պատումն անընդհատ փոխադարձ անցումներով 
է զար∙անում, ստեղծվում է երկու զու∙ահեռ իրականություն` պատ‐ 
մական անցյալն իբրև տեսիլք և ներկան` իբրև սթափեցում, անցյալը` 
որպես հիշողություն և ներկան` որպես ∙իտակցվածություն, լուսան‐ 
կարը` իբրև անշարժացած անցյալ և ներկան` որպես փոխվելու հնա‐ 
րավորություն ունեցող անցյալ, երազը` որպես աղճատված իրակա‐ 
նություն և իրականությունը` որպես երազանքից խույս տվող ուղի: Հե‐ 
րոսներն անընդհատ որսում են իրենց զու∙ահեռ ընթացող իրականու‐ 
թյան կամ դարաշրջանի ներկայությունը, քանզի իրականության 
նրանց ընկալումը ոչ թե տարածական է, այլ՝ ժամանակային, իսկ ժա‐ 
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6 Արշակյան Գ., §Արդիականության ո∙ով¦, §Գրական թերթ¦, Ե., 1979, ապրիլի 
13, էջ 2:



the applied devices. We tried to analyze the novel’s ideological basis through the 
image‐sign relationships loved and applied by the novelist. 

This is a novel‐complex in the basis is the issue of the human existence in 
the state of soviet community. 

Here is depicted the drama of life monotony, powerlessness of disposing 
own destiny   and isolation of people, living in that reality. The real, everyday line 
is paralleled with the generalizations of time and eternity, which are manifested 
as philosophical formulations. This is one of the writer’s preferences, which is 
brightly expressed in the novel. The novelist applies the ‘’assembly technic’’ for 
depicting two parallel realities. 

Keywords: novel, epoch, epic technique, logo, trick, metaphor, portrait, 
return, train, carousel, alienation 
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վածները, իսկ ժամանակի այս ընկալումը, երկու ժամանակների զու‐ 
∙ահեռ ∙ոյությունը, ինչպես կտեսնենք, §Մեռնող‐հառնող¦ վեպի հիմ‐ 
նական ∙եղարվեստական հնարքն է: 

Բանալի բառեր. ‐ վեպ, դարաշրջան, վիպական տեխնիկա, պատկերա‐ 
նշան, հնարք, փոխաբերություն,  դիմանկար, վերադարձ, ∙նացք, կարուսել, 

օտարում: 

Ëèëèò Êàçàðÿí 
Íîâàÿ ïåðåîöåíêà ðîìàíà Ç. Õàëàïÿíà «È âîçâðàùàÿ âàø ïîðòðåò» 

Ðåçþìå 
Â ýòîé ñòàòüå ðîìàí «È âîçâðàùàÿ âàø ïîðòðåò» ïîïðîáîâàëè 

ïðîàíàëèçèðîâàòü êàê èçîáðàæåíèå òåìàòè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé ðîìàíà- 
ïàíàðàìû â æàíðîâîì àñïåêòå è ñîâåòñêî-êîìóíèñòè÷åñêîé æèçíè, à òàêæå 
ïîñðåäñòâîì ýïè÷åñêîé òåõíèêè è óïîòðåáëåíèÿ âûäóìîê. Èäåéíóþ îñíîâó 
ïîïðîáîâàëè ðàñêðûòü èñïîëüçîâàííûìè ïîðòðåòíûìè ìåòàôîðàìè, êîòîðûå 
î÷åíü ëþáûë ðîìàíèñò. 

Ýòî ðîìàí-ïàíàðàìà, â îñíîâå êîòîðîãî ëåæèò çàäà÷à ÷åëîâå÷åñêîãî áûòèÿ 
â óñëîâèÿõ ñîâåòñêîãî îáùåæèòèÿ. Èçîáðàæàåòñÿ îò÷óæäåíèÿ æèâóùèõ â ýòîé 
äåéñòâèòåëüíîñòè ëþäåé, íåñïîñîáíîñòü ðàñïîðÿæåòüñÿ ñîáñòâåííîé ñóäüáîé, 
òðàãåäèÿ æèçíåíîãî åäèíàîîáðàçèÿ. È íàðÿäó ñ ýòîé áûòîâîé, ðåàëüíîé ëèíèåé 
ïðîâîäèòñÿ ïàðàëëåëü ñ îáîáùåíèåì âðåìåíè è âå÷íîñòè, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ 
öåííîé ôèëîñîôñêîé ôîðìóëèðîâêîé. Ýòî îäíî èç äîñòîèíñòâ ðîìàíèñòà, 
êîòîðîå â ýòîì ðîìàíå òîæå ÿðêî ïðîÿâëÿåòñÿ. Ç. Õàëàïÿíó óäàåòñÿ èçîáðàçèòü 
äåéñòâèòåëüíîñòü äâóõ ïàðàëëåëåé, â ñâÿçè ñ ÷åì îí èñïîëüçóåò,, òåõíèêó 
ìîíòàæà''. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ðîìàí, ýïîõà, ýïè÷åñêàÿ òåõíèêà, ëîãîòèï, òðþê, 

ìåòàôîðà, ïîðòðåò, âîçâðàùåíèå, ïîåçä, êàðóñåëü, îò÷óæäåíèå. 

Lilit Ghazaryan 
The newly appraisal of Z. Khalapyan’s novel ‘’And returning your portrait’’ 

Summary 
In this article we tried to analyze the novel ‘’And returning your portrait’’ 

according to the thematic peculiarities of the novel‐complex genre and soviet‐ 
communist life depiction, as well as according to the epic  technic and through 
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հան∙ներում հայտնված տարա∙իր հայը, ռուսը կամ հույնը: Այս շար‐ 
քի պատմվածքներում մարդն անցորդ է, ապրում է կյանքն §անցորդի 
պես, անցողակի ու անճի∙, այնպես, ինչպես հատուկ է արհավիրքնե‐ 
րի բովից անցած մարդկանց (61): 

Կոստան Զարյանի արձակում ևս մարդն անցորդ է, բայց Զարյանի 
անցորդը մշակութային հայացք ունի, մշակութաբանական դիտար‐ 
կումներ ու ընդհանրացումներ է անում, իսկ Կարապենցի անցորդը չի 
կարողանում ըմբռնել շրջապատող աշխարհը, մարդկային անցու‐ 
դարձն ու երթևեկը, կյանքի խելահեղ վազքը, որ խենթորեն սլանում է 
դեպի մահ: §Քաղաքը տնքալով ու ∙ալարվելով պիտի շարժվի առաջ 
որպես կուպր ու պողպատե մի անտառ՝ Ուիլշըր պողոտայից սկսած 
մինչև Իսթ Լոս Անջելեսի ամենահետին փողոցները: Պիտի բեղմնա‐ 
վորվեն մարդկային ու մեքենական ձայները, վիթխարի վազքն ու շար‐ 
ժումը ինքնաշարժների, էլեկտրաքարշների և ամեն տարիքի, ամեն 
ցեղի մարդկանց: Եվ այդ ձայները պիտի ընդարձակվեն շարունակ, 
որպես ∙ծերի մի չնաշխարհիկ սիմֆոնիա: Ու երբ երեկոյան ջլատված 
ու սպառված Լոս Անջելեսը հան∙չի շարժանկարների, ∙արեջրատնե‐ 
րի, հյուրանոցների, եկեղեցիների և բոլոր չար ու բարի տների մեջ, դո՛ւ 
իմ թշվառ մահկանացու, պիտի ընդմիշտ բացակա լինես այս կրքոտ 
կյանքի աստվածային բեմից¦ (76): Այսպես, շարքի պատմվածքներով 
հատված առ հատված ամբողջանում է ամերիկյան մարդաշատ ու 
ահռելի քաղաքի՝ §քարակերտ¦ ու §մետաղաշեն¦ այդ §օվկիանի¦ 
պատկերն իր մարդկային հոսքով, ազ∙երի բաբելոնյան խառնաշփո‐ 
թով, ինքնաշարժերով ու §ինքնաշարժի ար∙անդից¦ ելած մանուկնե‐ 
րով, §այնքա՜ն որ նրանք ընտելացած էին մեքենային¦ (45): 

Անցորդը Կարապենցի պատմվածքներում նկարա∙րում է ամերիկ‐ 
յան քաղաքների մեքենայացված կյանքը, որի իմաստն ու նպատակա‐ 
կետը խույս է տալիս իր ըմբռնումից: Գրողի հերոսների ընկալումը դի‐ 
պուկ են բնորոշում Էժեն Իոնեսկոյի մի խոհա∙րության տողերը. §Ինձ 
երբեք չի հաջողվել լիովին ընտելանալ ո՛չ աշխարհի, ո՛չ այլոց, ո՛չ էլ 
հատկապես իմ ∙ոյությանը: Պատահում է՝ զ∙ում եմ, որ ձևը հանկարծ 
կորցնում է բովանդակությունը, իրականությունն անիրական է, բա‐ 
ռերն իմաստազուրկ աղմուկ են սոսկ, այս տները, այս երկինքն այլևս 
ոչ այլ ինչ են, քան ոչնչի ճակատը, մարդիկ կարծես ինքնաբերաբար 
են շարժվում (մեջբերումներում այս և ընդ∙ծումները մերն են), առանց 

33 

ԳՈՀԱՐ ՍԱՀԱԿՅԱՆ 
Մ. Աբեղյանի անվան ∙րականության ինստիտուտի հայցորդ 

ՕՏԱՐԱԿԱՆԻ ԿԵՐՊԱՐԸ ՀԱԿՈԲ ԿԱՐԱՊԵՆՑԻ 
ՊԱՏՄՎԱԾՔՆԵՐՈՒՄ* 

XX դարի համաշխարհային և հատկապես ∙ոյապաշտական 
∙րականության մեջ բավականին տարածված է իրականությունից, 
հասարակությունից և սեփական ինքնությունից օտարված միայնակ 
մարդու, այսպես կոչված §օտարի¦ կերպարը: Ֆրանսիական ∙ոյա‐ 
պաշտության առաջին վեպերը՝ Ժան‐Պոլ Սարտրի §Սրտխառնոցը¦ 
(1939) և Ալբեր Կամյուի §Օտարը¦ (1942) լույս են տեսել շատ ավելի 
ուշ, քան §նահանջի¦ ∙րականության՝ Շահան Շահնուրի և Զարեհ Որ‐ 
բունու առաջին՝ §Նահանջն առանց եր∙ի¦ (1929) և §Փորձը¦ (1929) 
վեպերը, որոնց հերոսը ևս §օտարականն¦ է: Թեև այդ վեպերում 
օտարման թեման շեշտված ազ∙ային բնույթ ունի, այսինքն՝ մարդը մի 
կողմից հասարակության մեջ իրեն օտար է զ∙ում ազ∙ային պատկա‐ 
նելության՝ հայ լինելու պատճառով, մյուս կողմից, փորձելով ձուլվել 
այդ հասարակությանը, օտարվում է իր ազ∙ային ինքնությունից: Խո‐ 
սելով ∙րական ուսուցիչների՝ իր վրա ազդեցություն թողած հեղինակ‐ 
ների մասին, ամերիկահայ մեծանուն արձակա∙իր Հակոբ Կարապեն‐ 
ցը շատ հեղինակների թվում տալիս է նաև Շահնուրի անունը՝ նշելով, 
թե վերջինս է հենց իրեն սովորեցրել պատկերել §օտարականի ցա‐ 
վը¦ 1 , մյուս կողմից նշում է նաև Սարտրի, Կամյուի, այսինքն՝ ∙ոյա‐ 
պաշտական ∙րականության հիմնական հեղինակների և Բեկետի (Բե‐ 
կետը աբսուրդի ∙րականության հիմնադիրներից է, այսինքն՝ Կարա‐ 
պենցի վրա ազդեցություն են թողել ոչ միայն ∙ոյապաշտները, այլև 
աբսուրդի ∙րականությունը) անունները 2 : Այսպիսով, հեղինակն ինքն է 
հուշում համաշխարհային և սփյուռքահայ ∙րականության հետ իր ար‐ 
ձակի ունեցած որոշ աղերսներ ու զու∙ահեռներ: 

Կարապենցի պատմվածքներից շատերի՝ հատկապես §Անծանոթ 
հո∙իներ¦ շարքի հերոսը ևս միայնակ օտարականն է, Միացյալ Նա‐ 
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* Հոդվածն ընդունվել է տպա∙րության 01.02.2019: 
1 Կարապենց Հ., Երկեր, Եր., Նաիրի, 1995, էջ 15: 
2 Նույն տեղում, էջ 5:



նաչել միմյանց՝ արձանա∙րելով սոսկ, որ անծանոթ ու օտար լինելով 
հանդերձ ինչ‐որ հարազատություն է միավորում իրենց, և դա անցորդ, 
օտարական լինելու բոլորին բախտակից ու հարազատ դարձնող ճա‐ 
կատա∙իրն է. §Ո՞վ է այս անծանոթ հո∙ին, որ շարունակ իր ներաշ‐ 
խարհն է արտացոլում իմ ∙ոյության մեջ¦ (54),‐ խորհում է շարքի հա‐ 
մանուն պատմվածքի հերոսը: 

Կարապենցի այս շարքի պատմվածքներում կյանքը ներկայանում 
է որպես ինքնաօտարված, հաճախ ան∙իտակից ընթացք, աննպա‐ 
տակ շարժում: Բոլոր օրերը կրկնում են իրենք իրենց, և մարդուն մնում 
է միայն անորոշ սպասումն ու ∙ալիքի տենդը: Մարդը ապրում է սովո‐ 
րության ուժով. §Կյանքը դարձել էր մի բարի սովորություն, իսկ ∙ալի‐ 
քի տենդն ու երազը՝ մի տեսակ հո∙եկան մարզանք¦ (61): Մարդկա‐ 
յին ∙ոյության պայմանը դառնում է սպասումը՝ ընդ որում անիմաստ. 
§Մինչև երեկո, վերիվար վազող փողոցներում եռուզեռ էր տիրում, սա‐ 
կայն մթնշաղն իջնելուն պես, մարդիկ փակվում էին իրենց պարզ, կո‐ 
կիկ միհարկանի տներում, լույսերը վառում, վարա∙ույրները վար քա‐ 
շում և սպասում վաղվան¦ (61): Ուրվա∙ծվում են նաև որոշակի 
աղերսներ Բեկետի §Գոդոյին սպասելիս¦ դրամայի հետ և դա հատ‐ 
կապես նկատելի է §Որևէ տեղից մինչև այստեղ¦ պատմվածքում: Բե‐ 
կետի դրաման մարդկային կյանքը հան∙եցնում է սպասման և սպա‐ 
սումն անիմաստ ու ապարդյուն դարձնելու միջոցով՝ իմաստազրկում 
մարդկային ∙ոյությունը. հերոսները՝ Վլադիմիրն ու Էստրա∙ոնը սպա‐ 
սում են ոմն Գոդոյի, թեև չ∙իտեն՝ ով է նա, երբ է ∙ալու, և ∙ալո՞ւ է արդ‐ 
յոք, թե՞ ոչ: Ան∙լիացի ∙րականա∙ետ Քեննեթ Թայնենը Բեկետի պիե‐ 
սի հերոսների անհեթեթ սպասման իմաստը փորձում է բացատրել 
Ռասկոլնիկովի խոհերով. §§Ոճիր և պատժի¦ հերոսը խորհում է, որ 
եթե մահվան դատապարտվածին մահապատժի փոխարեն առա‐ 
ջարկեին §հազար տարի կամ ամբողջ հավերժություն կան∙նել մի 
արշին տարածության ներսում, նա կ∙երադասի ապրել այդպես, քան 
մեռնել այդ պահին¦ 4 : Գրականա∙ետը նկատում է, թե §Գոդոյին սպա‐ 
սելիս¦ դրաման նախատեսված է բեմադրել մթության մեջ, քանի որ 
§մթության մեջ ժամանակ անցկացնելը ոչ միայն դրամայի, այլև կյան‐ 
քի էությունն է¦ 5 : §Որևէ տեղից մինչև այստեղ¦ պատմվածքում Արմե‐ 
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պատճառի, թվում է՝ ամեն ինչ ցնդում է, ամեն ինչին (ներառյալ և ինձ) 
լուռ, անխուսափելի ∙ահավիժում է սպառնում անհայտ մի անդունդ: 
Ի՞նչ մտահո∙ությամբ է այս ամենը կարողանում դեռ կան∙ուն մնալ: Եվ 
ի՞նչ է նշանակում այս ամենը՝ այս թվացյալ շարժումը, այս թվացյալ 
լույսը, իրերի այս տեսակները, աշխարհի այս տեսակը: Մինչդեռ ես 
այստեղ եմ՝ պատված արարման լուսապսակով, չկարողանալով 
հան∙ցնել այդ ծուխը, ոչինչ չհասկանալով, օտարված, կտրված չ∙ի‐ 
տեմ ինչից, որի պատճառով ինձ ոչինչ չի բավականացնում¦ 3 : Այս աշ‐ 
խարհզ∙ացողությունը հարազատ է Կարապենցի պատմվածաշարի 
հերոսներին, և նրանք խորապես զ∙ում են, թե ինչպես են ինքնաշար‐ 
ժերը, ∙նացքներն ու շլացուցիչ լույսերը՝ մտքի, երևակայության ու 
էլեկտրականության այդ միաձուլումը, շարժման ու կյանքի այդ ար‐ 
հեստական նմանակումը, դուրս մղում մարդուն, անտեսում նրա նե‐ 
րաշխարհը. մարդն ակամայից հանձնվում է աննպատակ հոսքի ան‐ 
դեմ ալիքին՝ կորցնելով իր դեմքը, անկարող լինելով պահել իր ինքնու‐ 
թյունը, ջանալով §մոռանալ իր ներաշխարհը, հո∙ին համադրվել ընդ‐ 
հանուր հևքին, աննյութանալ, անէանալ ու դադարել¦ (43): 

Եթե Կ. Զարյանի արձակում անցորդը ենթադրում է ուշադրության 
համակ կենտրոնացում, վերլուծություն, ազ∙ային ինքնության տա‐ 
րանջատում օտար մշակութային միջավայրում, ապա Կարապենցի 
պատմվածքներում՝ ուշադրության ու ես‐ի կորուստ: §Հանձնվեց ալի‐ 
քին ու դարձավ ճանապարհորդ 44): Եվ ամենևին էլ պատահական չէ, 
որ մարդկային կյանքը նեղանում, սահմանափակվում է մերթ նավի 
(§Վերջերս ո՞վ է ∙նացել Հալիֆաքս¦), մերթ ∙նացքի (§Մի այլ քաղա‐ 
քում¦), մերթ հանրակառքի (§Որևէ տեղից մինչև այստեղ¦), մերթ էլ 
ինքնաշարժի խցիկով (§Այստեղից մինչև հավիտենականություն¦), 
այսինքն՝ պատմվածքները շարք են կազմում ոչ միայն թեմատիկ‐ 
∙աղափարական, այլև կերպարային ու պատկերային միասնությամբ: 
Այսպես, որպես §անծանոթ հո∙իների¦ հանդիպավայր, որպես 
պատմվածքների ∙ործողության վայր՝ Կարապենցն ընտրում է այն‐ 
պիսի տեղանք, ուր մարդիկ հանդիպում են կարճ մի ընթացքում, սա 
նաև ∙ոյության կարճատևության այլաբանությունն է. հանդիպում են, 
իսկ հետո հարկադրված են բաժանվել՝ չհասցնելով մինչև վերջ ճա‐ 
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3 Իոնեսկո Է., Նշումներ և հավելումներ, §Գարուն¦ ամսա∙իր, 2001, ապրիլ, էջ 
94‐95: 

4 Òàéíåí Ê., Íà ñöåíå è â êèíî, Ì.; 1969, ñ. 64. 
5 Նույն տեղում` ñòð. 63:



ասում է Կարապենցի հերոսը՝ Արմենը (այս անունը՝ որպես հայի հա‐ 
տուկ անուն հանդիպում է նաև այլ պատմվածքներում՝ շեշտելով, որ 
Կարապենցի օտարականը տարա∙իր հայն է, ինչպես Շահնուրի վե‐ 
պում), որ անսահման մենակ է զ∙ում իրեն: Այդ մենությունը, որից խո‐ 
րապես տառապում է, նա բնորոշում է §ահռելի¦ մակդիրով: Զրուցակ‐ 
ցի առարկությանը, թե Արմենն անընդհատ շրջա∙այում է և որպես ջու‐ 
թակահար մշտապես շրջապատված է հասարակությամբ, ինչո՞ւ պի‐ 
տի մենակ զ∙ա իրեն, նա պատասխանում է, թե խոսքը §հո∙եկան մե‐ 
նության մասին է¦ (29): 

Պատմվածքի հենց սկզբում հիշվում է ծովը և ակնարկվում, որ հե‐ 
րոսը ծովը պիտի նետվի: §Մարդը կարծես հաշիվ ունի ծովի հետ¦, հե‐ 
րոսին ծովը հիշեցնում է §մահվան անխուսափելիության մասին¦ (27): 
Շանթի աբեղայի նման Արմենը ևս նետվում է ծովը: Թե՛ Շանթի դրա‐ 
մայում, թե՛ Կարապենցի պատմվածքում հերոսների ծովը նետվելը մի 
տեսակ երկիմաստ է. կարելի է հասկանալ, որ աբեղան անձնասպան 
է լինում, բայց կարելի է հասկանալ նաև, որ աշխարհիկ կյանքն է կլա‐ 
նում նրան: Կարապենցի պատմվածքը ևս խորհրդանշական ավարտ 
ունի: §Զ∙ացի, որ Արմենը խուսափում է իր ներաշխարհի փականքնե‐ 
րը բացելուց: Արդեն իմ հանդիպման առաջին իսկ պահիս ես եմ եղել 
հարձակվողը: Ուզեցի այլևս չհետապնդել և հան∙իստ թողնել նրան իր 
մենության ծովում¦: Կարելի է հասկանալ, որ Կարապենցի հերոսն 
անձնասպան է լինում, բայց կարելի է ասել նաև, որ նրան կլանում է 
§մենության ծովը¦, չէ՞ որ մեկ այլ տեղ նա իր մենությունն անվանում էր 
§ահռելի¦, ինչպես ահռելի կարելի է կոչել ծովը, այսինքն՝ պատմված‐ 
քում ծովն ուղղակիորեն դառնում է մենության փոխաբերություն: 

Այս պատմվածքը հիշեցնում է նաև Շահնուրի §Պճեղ մը անուշ 
սիրտ¦‐ը: Եպրաքսե §հանըմ¦‐ին Կարապենցի պատմվածքում փոխա‐ 
րինում է Ջորջ Բոյաճյանը: Երկու պատմվածքում էլ՝ մեկում հանրա‐ 
կառքում, իսկ մյուսում նավի մեջ, իրար են հանդիպում երկու §անծա‐ 
նոթ հո∙ի¦՝ երկու հայ, և ինչպես Շահնուրի §հայ մայրը¦ անձնասպա‐ 
նությունից չի կարողանում ետ պահել Նորայրին, այնպես էլ Ջորջ Բո‐ 
յաճյանը չի կարողանում ետ պահել Արմենին: Բայց եթե Բոյաճյանը, որ 
անհաղորդ խառնվածքի տեր անձնավորություն լինելով, Արմենին 
փրկելու համար զ∙ում է սեփական պատյանից դուրս ∙ալու դժվարու‐ 
թյունը (§Իմ ծանոթների ու ∙ործակիցների մոտ ես միշտ անհաղորդ 
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նը, Արտավը և Վլադիմիրը (հետաքրքիր է, որ Կարապենցի հերոսը 
նույն անունն է կրում, ինչ Բեկետի հերոսը) հանդիպում են մթության 
մեջ: §Փայլատակեց երկինքը: Կայծակի սլաքների տակ վայրկենա‐ 
կան լույսի մեջ ողողվեց Արտավի դեմքը: Իր կիսադեմը ∙եղեցիկ էր, և 
ժպիտի, անրջի պես բան կար նրա շրթներին¦ (72): Այսպես մի փայ‐ 
լատակման, լույսի ակնթարթային բռնկման պահին ∙ոյության խավա‐ 
րում հանդիպած անծանոթները նայում ու չեն ճանաչում միմյանց: 
§Թեև մտերիմներ էինք, բայց մի ինչ‐որ անտեսանելի անջրպետ կար 
մեր միջև, որ ար∙ելք էր հանդիսանում մեր անհատականությունների 
մերձեցման, շաղկապման: Օտար էինք, բացակա ու ∙րեթե խորթ: 
Թերևս այդպես ավելի լավ էր: Մեր աշխարհներն ավելի անառիկ էին՝ 
ծովերի կրծքում ցցված լերկ ապառաժների նման¦ (63): 

Մարդկանց կղզյակների հետ համեմատությունը Կարապենցի նա‐ 
խասիրած, պատմվածքներից մի քանիսում կրկնվող համեմատություն 
է. §Հանկարծ անդրադարձա, որ ես, Արմենը, Էվան, դիմացի նորեկ 
հաստափորը և դեռ կիսամութում շարժվող ու անշարժ ճանապար‐ 
հորդները, բոլորս, մի‐մի կղզյակներ ենք իրական ու մեր ներաշխար‐ 
հի ծովերում կիտկիտված՝ միմյանցից բաժան, մենակ ու հեռավոր¦ 
(§Վերջերս ո՞վ է ∙նացել Հալիֆաքս¦, 35‐36): Շարքի համանուն՝ §Ան‐ 
ծանոթ հո∙իներ¦ և այլ պատմվածքներում ևս կրկնվում է այս փոխա‐ 
բերությունը: §Գնացքի մեջ բոլորը միմյանց էին նայում առանց տեսնե‐ 
լու: Թվում էր, թե ամեն ոք ուներ իր ներքին կղզին, որին կառչած՝ պահ‐ 
պանում էր իր ∙ոյությունը: §Իսկ ի՞մ կղզին,‐ մտածեց Սուրենյանը,‐ ես 
ո՞վ եմ և ի՞նչ ∙ործ ունեմ այստեղ: Այս մարդիկ ∙ոնե մի նպատակ, մի 
ուղղություն ունեն: Իսկ ես ո՞ւր եմ քարշ տալիս իմ անիմաստ ∙ոյությու‐ 
նը¦ (44): Այսպիսով նավը, ∙նացքը, էլեկտրաքարշը, մեքենան կեցու‐ 
թյան մեջ դրված մարդկային ∙ոյության խորհրդանշաններ են: §Վեր‐ 
ջերս ո՞վ է ∙նացել Հալիֆաքս¦ պատմվածքում §Բլոունզ¦ անունով նա‐ 
վի մասին ասվում է. §Կարծես §Բլոունզը¦ երբեք ափ չպիտի հասներ: 
Նավի մեջ ստեղծվել էր մի առանձին տիեզերք, որը որևէ առնչություն 
չուներ ընդհանուր տիեզերքի հետ¦ (40): Անշուշտ ծովն իբրև խորհր‐ 
դանիշ հիշեցնում է Լևոն Շանթի §Հին աստվածներ¦ դրաման: Հիշենք 
աբեղայի խոսքերը Շանթի դրամայում. §Ինծի կթվի թե ծովը... ծովը 
սիրտն է բնության¦: Մեկ այլ տեղ՝ §ծովը, սրտիս ծովը¦: §Ծովը, որ 
մայրն է կյանքի, տառապանքի ու պայքարի...¦ (35),‐ աբեղայի ոճով 
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պատահում, երբ Հայաստանի մասին եմ խոսում: Այնպիսի անանուն 
կարոտ ունեմ այդ երկրի նկատմամբ, որ ուղղակի այրում է հո∙իս: 
Այլևս Հայաստանն ու Մեդան նույնացել են: Երկուսին էլ սիրում եմ հա‐ 
վասար կրքով ու պաշտամունքով և երկուսն էլ այնքան անմատչելի են 
ու կիզիչ՝ ինչպես արևը...¦ (39): 

Բանալի բառեր. ‐ ∙ոյաբանություն, Սփյուռք, անցորդ, մշակույթ, 

օտարական: 

Ã. ÑÀÀÊßÍ 

Îáðàç íåçíàêîìöà â ðàññêàçàõ Àêîïà Êàðàïåíöà. 

Ðåçþìå 
Ãåðîé ìíîãèõ ðàññêàçîâ Êàðàïåíöà - îäèíîêèé íåçíàêîìåö, ýìèãðàíò 

àðìÿíèí, ðóññêèé èëè ãðåê, êîòîðûé îêàçàëñÿ â Ñîåäèíåííûõ Øòàòàõ. Êàê 
ìåñòî äåéñòâèé äëÿ ñâîèõ ðàññêàçîâ îí âûáèðàåò òàêóþ ñðåäó, ãäå ëþäè 
âñòðå÷àþòñÿ çà êîðîòêèé ïðîìåæóòîê, íî çàòåì âûíóæäåíû ðàññòàâàòüñÿ, íå 
óñïåâàÿ óçíàâàòü äðóã äðóãà äî êîíöà, ôèêñèðóÿ ëèøü òî, ÷òî íåñìîòðÿ íà òî, 
÷òî îíè íå çíàêîìû è ÷óæäû, èõ îáúåäèíÿåò êàêàÿ-òî ðîäñòâåííîñòü, è ýòî 
ñóäüáà, êîòîðàÿ äåëàåò âñåõ ðîäñòâåííûìè ïðîõîæèìè íåçíàêîìöàìè. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: àíòðîïîëîãèÿ, äèàñïîðà, ïðîøëîå, êóëüòóðà, íåçíàêîìåö 

G. SAAKYAN 
The character of a stranger in the stories of Hakob Karapents. 

Summary 
The hero of many stories of Karapents is a lonely stranger, a refugee 

Armenian, Russian or Greeks who have appeared in the United States, and as 
a place of action, he chooses a place where people meet in a short period of 
time, but then they are forced to divorce, even without managing recognize each 
other to the end, just recording, even being a stranger, some kind of affection 
unites them, and it’s the fate that makes everyone be a friendly wayfarer 
stranger. 

Keywords: anthropology, diaspora, past, culture, stranger. 
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մեկի համբավ եմ ունեցել, քաղաքավարի՝ սակայն անհաղորդ: Հիմա 
ի՞նչ պատահեց, որ Ֆանդիի ծոցը կտրելիս և այն էլ այսպիսի ∙եհենա‐ 
յին մի ∙իշեր, ես պիտի դուրս ∙այի իմ հղկված պատյանից և հաղորդ‐ 
վեի մի անծանոթ երիտասարդի ցավով¦(38), օտարման անջրպետը 
հաղթահարելու անկարողությունը, ապա Եպրաքսե §հանըմը¦ ճիշտ 
նրա հակապատկերն է, նրան թվում է, թե հայ անծանոթ երիտասար‐ 
դին ինքը վաղուց է ճանաչում: §Ի՞նչ օտա՞ր. երբե՛ք. երբեք օտարներ 
չէին: Ինքը շատո՜նց է, որ կը ճանչնար Նորայրը¦: Եթե Բոյաճյանին Ար‐ 
մենի անձնասպանությունը կյանքի անցողիկության ու մահվան ան‐ 
խուսափելիության խոհերի է դրդում, ապա §բուխ սիրտ¦ ունեցող §հայ 
մորը¦ Նորայրի անձնասպանության միտքը պարզապես խենթացնում 
է: 

Հավանաբար հայկական՝ Բոյաճյան ազ∙անվան հետ հերոսին 
օտար անուն տալով հեղինակը հետևում է շահնուրյան ավանդույթին. 
չէ՞ որ §Նահանջն առանց եր∙ի¦ վեպում Պետրոսը դառնալով Պիեռ, 
իսկ §Պճեղ մը անուշ սիրտ¦‐ում՝ Նորայրը հյուրանոցի ֆրանսիացի 
տերերին հասցեա∙րված նամակում ստորա∙րելով §Ռոպեռ¦, օտա‐ 
րանում են իրենք իրենցից՝ իրենց ազ∙ային ինքնությունից: Ջորջը չու‐ 
նի իր հայկական անունը և հետաքրքիր է, որ նա Արմենին ոչ այնքան 
որպես հայ, այլ որպես օտարական է ընկալում արդեն: Նա ազ∙ային 
ինքնությունից օտարված, իր §նահանջը¦ ապրած կերպար է: Հատ‐ 
կանշական է նաև, որ Արմենը հենց հայի անուն է, և նա իրեն միայնակ 
է զ∙ում՝ որպես հայ: Նրա ցավը նույն՝ Շահնուրի վեպում անձնասպան 
լինող Զարեհի և Նորայրի ցավն է (ի վերջո Արմենն էլ վերջիններիս 
պես անձնասպան է լինում), ովքեր չեն կարողանում տանել տարա‐ 
∙րությունը: Դա օտար երկրներում թափառող, անհայրենիք մնացած 
հայի մենության անբուժելի ցավն է: Հետաքրքիր է, որ նա կորցրել է իր 
սիրած աղջկան՝ Մեդային, որ հայրենադարձվել ու Արմենի համար 
նույնացել է Հայաստանի հետ, և սիրո կորստի ցավը նույնպես նույնա‐ 
նում է հայրենիքից զրկված լինելու ցավի հետ. պատահական չէ նաև, 
որ հերոսը երաժիշտ է. այդ ցավը լսվում է Արմենի ջութակի՝ անծանոթ 
մարդկանց §ներաշխարհների ցանկապատերը¦ քանդող երաժշտու‐ 
թյան մեջ: Բայց Արմենը չի կարող մեկնել Հայաստան. համայնավա‐ 
րությունն անընդունելի է նրա համար: §Խնդրում եմ ինձ ներեք իմ 
պոռթկումների համար,‐ ասում է նա Ջորջ Բոյաճյանին,‐ այդպես է 
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կազմակերպող ու կազմակերտող նախասկզբնական մշտակայուն 
տարր: 

Հողի ընկալման ∙ոյաբանական, սակայն առավելապես հայրենա‐ 
մետ չափումները, սկիզբ առնելով հայ ոսկեդարի ավազանից, ∙ե‐ 
ղարվեստական այլազան լուծումներով հասնում և ∙ոյում են շարժըն‐ 
թացի նաև արդի փուլում: Այս շրջածիրում Վահա∙ն Դավթյանի պոե‐ 
զիայի հողի և հայրենիքի խորհուրդը ∙րականա∙իտական խոր ու հա‐ 
մակողմանի քննության հարուստ ավանդույթներ ունի (Ժ. Քալանթար‐ 
յան և այլք): Ուշա∙րավ շերտեր է բացում հողի և կրակի զու∙ադրա‐ 
կան դիտարկումը: Բառապատկերային լուծումներում ան∙ամ Դավ‐ 
թյանի պոեզիան արտապատկերում է բնաշխարհի թեթև ու ծանր էա‐ 
տարրերի ∙ոյակցությունը՝ բրտության ու քնքշության նշանով, ծայրա‐ 
հեղությունների՝ լեռների ու ձորերի հանդիպադրումը, որոնք Ժ. Քա‐ 
լանթարյանը քննում է առավելապես հայրենիքի կերպընկալումնե‐ 
րում 2 : 

Դավթյանը այս երկու՝ հողի և կրակի նշաններով է կարդում ու 
ծրում մշակույթի ∙իրը՝ հողի ակոսները՝ որպես հանճարեղ տողեր, 
ծաղիկները՝ հողի անձայն բառեր, ամպրոպն՝ իբրև լեռնաշխարհի 
մայրենի լեզու, որով էլ ∙րվում է կայծակի §հրեղեն տողը¦, անդունդ‐ 
ներն ու վիհերը՝ կայծակի՝ երկնային կրակի թողած հետքեր, ∙ետերը՝ 
մոր ձեռքերի երակներ: Վերջին պատկերի մակերևույթին ջրային տա‐ 
րերքի նշանն է, սակայն խորքում կրկին կրակն է աշխատում, կրակ‐ 
արյուն զու∙ահեռը: Նա երազում է հպվել բառի նախնական իմաստա‐ 
յին ակունքներին, ըստ որում դիտարկում է (իհարկե, ամենևին ոչ պա‐ 
տահական) մարմին և ո∙ի բառերը. առաջինը կավ ու արե∙ակ է բու‐ 
րում, իսկ երկրորդում թրթռում է լույսի խորհուրդը: Այլազան զու∙որ‐ 
դումներով հանդիպադրվում են հողի և կրակի նշանային շարքերը. մի 
կողմից՝ հող‐մոխիր‐մարմին‐հաց, մյուս կողմից՝ կրակ‐ո∙ի‐լույս‐ար‐ 
յուն‐∙ինի‐սեր‐բանաստեղծություն: 

§Տաղ հողի¦ քերթվածում էլի §հանդիպում¦ ու հանդիպադրվում 
են հողն ու կրակը: Կրակը ցավից ծանրացած երբեմնի հում կավի 
(իմա՝ մարդու) լույսի ծարավն է ուրեմն (օրինաչափորեն զու∙ահեռ‐ 
վում է Ռ. Դավոյանի §Մարդը խավար մի զան∙ված է, բայց նման է 
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ԼԻԼԻԹ ՍԵՅՐԱՆՅԱՆ 
բ.∙.թ. 

ԿՐԱԿԻ ԼԵԶՎՈՎ ՊԱՏՄՎՈՂ ԱՌԱՍՊԵԼ* 

§Կրակը բացառիկ երևույթ է ամեն ինչ բացատրելու իր կարողու‐ 
թյամբ: ... Կրակը խորապես անձնական է ու համընդհանուր: Նա ապ‐ 
րում է սրտում: Նա ապրում է երկնքում: Նա դուրս է պոռթկում նյութի 
խորքերից իբրև սիրո ընծա: Նա թաքնվում է մատերիայի ընդերքում՝ 
մլմլալով անթեղի տակից որպես թաքնված ատելություն կամ վրեժի 
ծարավ:....Կրակը դրախտի փայլն է ու դժոխքի քուրան, փայփայանք 
ու տանջանք: Խոհանոցի օջախն է ու Ապոկալիպսիսը¦ 1 : 

Աշխարհի տեքստը ∙րվում է տիեզերքի կյանքը կազմակերպող 
չորս տարերքների հնա∙ույն բնափիլիսոփայական լեզվով, և այդ լեզ‐ 
վով է հյուսվում նաև մշակույթի նախշը: Հայկական տիեզերքը՝ որպես 
կենսազ∙ացողություն և պատկերամտածողություն, ձևակերտվում և 
կազմակերպվում է կրակի հայտնությամբ՝ մնացյալ երեքի՝ հողի, ջրի 
և օդեղեն տարերքի ներզոր պրկումով: Բայց կրակի հայտնությամբ: 
Հայկական տիեզերքում հողն ու ջուրը սովորաբար ընկալվում և պատ‐ 
կերակերտվում են նույնության նշանով՝ որպես §հողուջուր¦, իսկ օդե‐ 
ղեն տարերքը՝ կրակի հետ ձույլ միասնության, կրակի ∙ոյումի պար‐ 
տադիր զու∙ահեռի մեջ: Եվ հետևաբար առանցքում հող‐կրակ զույ∙ն 
է. hողը՝ որպես հիմնարար ծանր սուբստանցիա, կրակը՝ իբրև ո∙եղեն 
նախասկիզբ, ներայրումի ու կարոտի խոհազ∙ացական նշան (Վ. 
Դավթյան, §Անկեզ մորենի¦), զոհաբերման ու կատարելացման տենչ, 
հավերժության խորհուրդ (կրակի կշռույթը Չարենցի պոեզիայում, 
Հովհ. Թումանյան, §Փարվանա¦), հո∙ևոր արթնության պատ∙ամ 
(Մուշեղ Իշխանի §Կրակը¦ ժողովածուն). մեկը (թերևս բանաստեղծը) 
պիտի արթուն մնա, որ չհան∙չի կրակը՝ §հո∙ուդ կրակը թեժ պիտի 
պահես¦ սահյանական բանաձևով: Եվ քարանձավում վառված ու 
վառ պահվող կրակից է սկսում հյուսվել մշակույթի նախշը, կենսոլոր‐ 
տը պարուրող մշակութային թաղանթը: Իսկ կրակը վառվում և մնում է 
իբրև մարդկային կենսապատումն ու պատկերամտածողությունը 
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* Հոդվածն ընդունվել է տպա∙րության 03.02.2019: 
1 Ãàñòîí Áàøëÿð, Ïñèõîàíàëèç îãíÿ, http://www.rulit.me/books/psihoanaliz- 

ognya-read-212333-5.html: 
2 Տե՛ս Ժ. Քալանթարյան, §Վահա∙ն Դավթյան. հողի և հայրենիքի խորհուրդը¦, 

Երևան, 1989, էջ 12:



կրակ և ∙ոյատևել կամ լինել կայծակ ու աշխարհի կողը խրվել: Սա 
առավելապես հիշեցնում է Ն. Ադոնցի սահմանած, Մամիկոնյան և 
Բա∙րատունի նախարարական տներին համապատասխանաբար 
բնորոշ ըմբոստության և խոհեմության (զ∙ուշավորության, ողջախո‐ 
հության) կողմնորոշումները՝ §Եթէ Մամիկոնեանները հայ խաչելութե‐ 
ան եւ սրի շողշողուն քարերն են, Բա∙րատունիք հայ խոհականութե‐ 
ան քարէ սիւներն են¦ ձևակերպումով 5 : 

Չարենցյան պատմահայեցողության ծիրում ևս հստակորեն, սա‐ 
կայն արդեն կոշտ բևեռացումով հակադրվում են ազ∙ային ∙ոյության 
և ազ∙ային ինքնության պահպանման հնազանդ, կրավորական, 
§խեղճացած, խոնարհ ու ∙լխիկոր¦ ձենովօհանյան կեցվածքը՝ մխա‐ 
ցող կրակի լինելությունը, և մյուս կողմից վահա∙նակերպ (§հուր 
նժույ∙ ուներ, զրահներ հուր¦), §արևավոր¦, §հուրհեր Դավթի¦ կայ‐ 
ծակումը 6 : 

Այս համատեքստում, անշուշտ, նախ և առաջ դիտարկելի են Րաֆ‐ 
ֆու ծրա∙րային‐քաղաքական ∙ործերի քրիստոնեություն‐իսլամ հա‐ 
կադրությունը, կայծերի և հրդեհի տրամաբանությունը: 

Ու թերևս մենք առավելապես ընտրել ենք մխացող ու դարեդար 
պահվող կրակը, քարայրում փակված չհան∙չող ու չբռնկվող փոքր‐ 
մհերյան ∙ոյակերպը, որ Դավթյանի §Հայեր∙ություն¦ պոեմում ձևա‐ 
կերպվում է որպես Փոքր Մհերի §տխուր արյուն¦, §զորավոր անզորու‐ 
թյուն¦, §քարանձավային հառաչ¦ ու §քարանձավային դառնություն¦ 
(ազ∙ային ճակատա∙րի ու խառնվածքի այդ հան∙ույց‐ֆենոմենը 
նկատվել է նաև այլոց կողմից՝ հայրենիքում թե Սփյուռքում. վկայակո‐ 
չելի են շուշանյանական որակումները §Ներքին դաշտանկար¦‐ից՝ հի‐ 
վանդ ու պղտոր արյունը (մեկ այլ տեղում՝ §պառվցած¦)՝ ∙ողթան ∙ի‐ 
նու նման խայտացող երբեմնի արյան փոխարեն, ∙ալշոյանական 
ըմբռնումով՝ ծերացած, տեսլահար արյունը §Մեղապարտը¦ պատմ‐ 
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կանթեղի¦ տողը 3 : §Տաղ կրակի¦ բանաստեղծության մեջ օդեղենի ու 
հողեղենի՝ ծխի ու մոխրի սահմանին թրթռացող կապույտ թախծու‐ 
թյունն է կրակը, որ նույն ինքը՝ յոթ երկնքի հետ շշուկով խոսող բա‐ 
նաստեղծությունն է: Վահա∙ն Դավթյանի ընկալմամբ՝ բանաստեղծու‐ 
թյունը պատմվում է կրակի բնափիլիսոփայական լեզվով, կրակի ձայ‐ 
ներան∙ներով՝ շշուկով ու ճարճատյունով, և թշշացող մխանքն է դավ‐ 
թյանական եր∙ի հիմնական մեղեդին, որին բանաստեղծը երանու‐ 
թյամբ հակադրում է երկնային կրակի լեզուն՝ կայծակն ու ամպրոպի 
ճայթյունը: 

Շարունակական խորքային զննումը բացահայտում է հողի և կրա‐ 
կի առնչակցության նոր նրբաշերտեր և ան∙ամ ազ∙ային բնավորու‐ 
թյան ու ճակատա∙րի հայտնի խնդրադրումների պատկերային նոր 
լուծումներ: Այս առումով հատկանշական է §Թոնդրակեցիներ¦ պոե‐ 
մում Ծումբա վանքի վանահոր և Սմբատ Զարեհավանցու զրույցը. 

‐ ..... ձեր հեզության կոչով 
Ճորտություն եք սնում հայի հո∙ում, 
Որ նա անվերջ մխա... 
‐ Մխանք պիտի, որդի՛ս, 
Մխանք պիտի այնպես, որ չհան∙չենք երբեք: 
‐ Ո՛չ, շառաչենք պիտի կայծակի պես: 
‐ Բայց կայծակը, ավա՜ղ, մի վայրկյան է տևում: 
‐ Մի վայրկյան է տևում, բայց այդ վայրկենական 
Հզոր բռնկումից երևում է ճամփան, 
Եվ հորիզոնն է ողջ տեսանելի դառնում 4 : 

Ի դեպ, Սմբատ Զարեհավանցու խաչելությունն ու վախճանը 
պատկերակերտվում են ապառաժի մեջ շեղբը ջարդած ու հողում 
հան∙ած կայծակի մահով: 

Հավիտենական թվացող ազ∙ային երկընտրանք՝ լինել մխացող 
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3 Ռ. Դավոյան, Պոեմներ, §Հեքիաթ մղձավանջներով¦, §Սովետական ∙րող¦, 
Երևան, 1980, էջ 161 

4 Վահա∙ն Դավթյան, Երկեր երկու հատորով, հատոր II, Երևան, 1985, էջ 133: 
Այստեղ և այսուհետ Դավթյանի պոեզիայից արված բոլոր մեջբերումները` նշված 
հրատարակության I և II հատորներից: Հատորը և էջը կնշվեն փակա∙ծում: 

5 Ն. Ադոնց, Քաղաքական հոսանքները Հին Հայաստանում, http://www.digilib. 
am  /book/1120/1215/%D5%94%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D6%84%D5%A1%D5 
%AF%D5%A1%D5%B6%20%D5%B0%D5%B8%D5%BD%D5%A1%D5%B6%D6 
%84%D5%B6%D5%A5%D6%80%20%D5%B0%D5%AB%D5%B6%20%D5%80% 
D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%8 
2%D5%B4‐1?pageNum=0): 

6 Եղ. Չարենց, §Սասունցի Դավիթը¦, Երկերի ժողովածու 4 հատորով, հատոր 
երրորդ, Երևան, 1987, էջ 7‐10:



արարման մուժի պես թովիչ, ու տենչը՝ հրեղեն դողով մեղավոր հողից 
վերանալու, ներքին այրումը, այրող արցունքն ու լեռնային աղբյուրի 
զովությունը, կապույտ քամին, ներսում թանձրացած խավարի սար‐ 
սուռը և այն ճեղքող բանաստեղծական հանճարեղ տող‐կայծակի 
տենդա∙ին սպասումը, կոկորդի խորքում քարացած բառի տառա‐ 
պանքը: Կորսված եզերքի կարոտին զու∙ահեռ որոշակիանում է ան‐ 
դառնալիորեն մոխրացող ժամանակի պատկերը: 

Կրակի երկբևեռ նկարա∙իրը՝ աստվածային լույսի և դժոխային 
այրման նշաններով, որ քննաբանված պոեմում հասնում է քաոսային, 
մղձավանջային չափումների, նույն 80‐ականների մթնոլորտում ∙եղա‐ 
կերտվում է նաև Աղասի Այվազյանի ստեղծա∙ործական համակար∙ի 
կրակ‐կիրք‐կին շղթայում: Դժոխքի ու կրակի, քաոսի ու կոսմոսի սահ‐ 
մանին բոցկլտում է քուրայի կրակը, որ պիտի §մնա իր ՉԱՓՈՎ¦, ինչ‐ 
պես ասում է Այվազյանը, և §իր ՉԱՓԸ մեր որոշածը չէ: Աստծո օրենքն 
է: Ո՛չ պիտի թողնես ետ ∙նա, ո՛չ պիտի թողնես՝ դուրս ∙ա քուրա‐ 
յից¦ 7 :Կրակի էության ճշտումները Այվազյանը տանում է ոչ միայն չա‐ 
փով պայմանավորված կար∙ի ու անկար∙ության, կոսմոսի ու քաոսի, 
կենսահաստատ ու ավերիչ զորության, այլև չարի և բարու եզրերով. 
§Բայց ո՞րն էր նրա նախասկիզբը. բարու հո՞ւրքն էր, թե՞ չարի հեղձա‐ 
նախանձ եռքը, արևից պոկված մի կտո՞ր, թե՞ երկրի ընդերքից դուրս 
պրծած նրա ավիշը¦ 8 : 

Հողի և կրակի՝ մարմնի և հո∙ու հավերժական զրույցն ու վեճը 
Դավթյանի պոեմում նյութականանում են Չարենցի տեսիլի հայտնու‐ 
թյամբ, որն օրերի վերջում, Դավթյանի ընկալմամբ, անմարմին ո∙ի էր 
այլևս, նաիրյան այրվող մորմոք: 

Հողի և կրակի բնափիլիսոփայական լեզուն պատմում է նաև 
մարմնի դրախտի վայելքը կորցրած հո∙ու՝ տառապանքի դժոխքից 
պոկվելու ճի∙ը, սահմանում բանաստեղծությունը՝որպես նյութը ո∙ու 
հետ կապող հրեղեն թել, կշռում կարոտի շողը բռնած՝ խավարից 
ելնել փորձող բանաստեղծի ջանքը, որի ոտքերը, ավաղ, թաղվում են 
հողում (Ընդ∙ծումներն իմն են.‐ Լ.Ս.): 

Բանաստեղծությունը՝ այս դեպքում՝ Վահա∙ն Դավթյանի բանաս‐ 
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վածքից): Այս բանաստեղծահո∙եբանական մթնոլորտի ծնունդ է նաև 
Դավթյանի §Բայց ծնվեցի¦ պոեմի համարժեք պատկերը՝ հորից ժա‐ 
ռան∙ած արյան մեջ §պարող¦ ցավը: 

Եվ, սակայն, §Տենդ¦ պոեմում հատկանշական է ընդհանրացումը. 

Հայաստան աշխարհ, 
Քո անձավներում 
Առեղծվածային ո∙իդ է ապրել, 
Որ հեզ էր իբրև աղոթք ու ներում 
Եվ ըմբոստ՝ որպես լույսի առասպել: 

(հատոր II, էջ 11, ընդ∙ծումն իմն է.‐ Լ.Ս.): 

Ըստ որում ոչ թե լույսի իսկություն, այլ՝ առասպել... Աղոթքի ու ներ‐ 
ման իրական հեզություն և ըմբոստության առասպել... Մեկ ուրիշ տեղ 
բանաստեղծը քննում է երկրի հավերժումի խորհուրդը ու սահմանում 
իբրև §անմեկնելի ըմբոստ հեզություն¦ (հատոր I, էջ 175): 

Այրող ծարավից ու ցավից մխացող արյան տենդն է Դավթյանի 
պոեզիայի հմայքն ու անեծքը: Հատկանշական է արյան կերպընկա‐ 
լումը. արյունը որպես ներսում մխացող թաց կրակ: §Ախ, եթե մի հնար 
լիներ, Մարեի քեզ, այրող իմ տենդ¦ (հատոր II, էջ 410),‐ երազում է 
նույնանուն պոեմում, ուր խաչաձևվում են կրակի պատկերազ∙ացա‐ 
կան ու ∙աղափարա∙եղա∙իտական տարաբնույթ չափումներ: Պա‐ 
րող Սալոմե ‐ կրակի կերպարում զու∙աչափվում են Գ. Բաշլյարի որա‐ 
կումով՝ §դրախտի փայլն ու դժոխքի քուրան¦ մղձավանջային կեր‐ 
պափոխումների մեջ: §Տենդ¦ պոեմի ներքին մթնոլորտն այրվում է 
դժոխային մղձավանջի բոցերում, որ զ∙ացողական մակարդակով 
փոխանցվում է ընթերցողին: Բանաստեղծն այդ դժոխքից մտովի 
պոկվում ու բարձրանում է դեպի հայրենի կորուսյալ եզերք՝ հա∙եցնե‐ 
լու համար իր բանաստեղծական խառնվածքը կերտած ու կիզող կա‐ 
րոտը, ∙նում է դեպի հայրենի ∙ետի ակունքը՝ դեպի երկինք: Ներքին 
այրումը, ծարավն ու հա∙եցման տենչը պատկերակերտվում են շղարշ 
առ շղարշ. բոցի պես ∙ալարվող կինը՝ հավերժ երիտասարդ, տենչա‐ 
լի, կենսալի և մահվան սարսափը, բանաստեղծ‐մար∙արեի մահը՝ 
արծաթե սկուտեղի վրա սրբի արնոտ ∙լուխը՝ կնոջ ձեռքերում, հայրե‐ 
նի եզերքի լուսեղեն հուշը և կորուստն ու կարոտը, առեղծվածը՝ 
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7 Աղասի Այվազյան, §Քուրան¦, §Դիպլիպիտո¦, §Սովետական ∙րող¦, Երևան, 
1985, էջ 55: 

8 Նույն տեղում:



յանը 1914 թվականին Նվ. Թումանյանին ուղղված նամակներից մե‐ 
կում. §Դուք երևակայել չեք կարող, թե ինչպես է անցնում իմ կյանքը, 
ոչ թե անցնում է, այլ այրվում է ներքին դառը կրակով, և ես անզոր եմ 
այդ կրակի դեմ ու անօ∙նական: Եվ ես երբեմն մտածում եմ, որ դա ու‐ 
նի իր խորին ու վսեմ իմաստը: Չէ՞ որ այդպես, իմ հո∙ու նման այրվում 
է և իմ երկիրը, §իմ Նաիրին¦‐ ∙ուցե դրա համար է այրվում իմ հո∙ին, 
որովհետև իմ հո∙ու մեջ §Նաիրյան չքնաղ հո∙ին¦ է այրվում: Եվ 
սկսում եմ զ∙ալ ինձ կոչված, մեկը նրանցից, որոնց վիճակված է §Նա‐ 
իրյան¦ հո∙ու բարձր տառապանքը կրել իրենց հո∙ու մեջ¦ 9 : Ահա այս 
խոհազ∙ացական մթնոլորտի հարազատ զավակն է §Կիզում է քեզ մի 
հուր կնիք¦ տողը, որ ժառան∙վում է Չարենցին §Ի՞նչ է ուզում ինձա‐ 
նից կապույտ մորմոքը հրի¦ բանաստեղծական զ∙ացողությամբ կամ 
հանրահայտ տողի զատորոշումով. §Մխում է սիրտս հիմա որբ, մխում 
է սիրտս բախտազուրկ, Մխում է սիրտս՝ ավերակ ու արնաներկ...¦ 10 : 
§Ողջակիզվող կրակ¦ շարքի նույն պատկերազ∙ացական մթնոլոր‐ 
տից է ելնում դավթյանական §անկեզ մորենին¦. §Եվ այրվում է նա... 
Եվ բոցը բոսոր/Կապույտ է ու հիր, / Այրվում է, այրվում... Եվ բոցը մոր‐ 
մոք, / Կարոտ է ու կանչ, / Անկեզ մորենին այրվում է, այրվում, / Եվ չկա 
մոխիր, / Չկա սպառում, և չկա վախճան... (հատոր, I, էջ 60‐61): 

Մեր հո∙եկերտվածքի հենքը առհասարակ հենց այս ներայրումն է 
թերևս, որ Դավթյանի համար բանաստեղծական ինքնություն է դառ‐ 
նում ∙եղա∙իտական ինքնօրինակ համակար∙ի կերտումով: Եվ այդ 
համակար∙ի կենտրոնում կրակն է՝ բանաստեղծահո∙եբանական 
տարատեսակ փոփոխակներով՝ հուր, բոց, կայծ... Այրվում է իր մեջ կո‐ 
րուսյալ եզերքը, ու §բոցերի մեջ հուրհրատում է աշխարհ մի հեռու¦: 
Դա տառապանքի հին մխանքն է. §Ախ, իմը սեր չէ, որ խոստովանեմ/ 
Իմը կրակ է ու այրվող արյուն¦,‐ խոստովանում է §Հայաստան¦ բա‐ 
նաստեղծության մեջ (հատոր I, էջ 183): 

Ներայրումը, որ ազ∙ային խառնվածք է ու ճակատա∙իր, Դավթյա‐ 
նի պարա∙այում ներանձնական շերտերից է սնվում նաև: §Լույս 
առավոտի¦ ∙րքի հեղինակային §Իմ մասին¦ առաջաբանում Դավ‐ 
թյանը խոստովանում է, որ հայրենակարոտը սկսել է մխալ իր մեջ 
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տեղծական իրականությունը, դառնում է հողի և կրակի հանդիպման 
վայրը, հյուսում ու քանդում դրանց հակադրամիասնության առեղծվա‐ 
ծը: Այս երկու տարերքների բարդ ∙ոյակցությունն ուշա∙րավ լուծում 
ունի §Տաղ երազի¦ քերթվածում: Այս ∙ործում զու∙ակշիռ համեմատե‐ 
լիներ են դառնում Լիլիթն ու Եվան. եթե առաջինը այրող առեղծվածն 
է, հևք ու հուր, ապա երկրորդը քնքշորեն հեզ հողի բույրն է տաք: Եվ 
էլի բանաստեղծի սիրտը թրթռում է այս երկու բևեռների նուրբ սահ‐ 
մանին: 

Եվ այնուամենայնիվ, Դավթյանի թվացյալ թեթև, ո∙եղեն, սլացիկ, 
թրթռուն բանաստեղծական ինքնությունը բյուրեղացել է լեզվի ծանր, 
խոր շերտերի պեղման արդյունքում (նկատելի է հայ միջնադարյան և 
համաշխարհային պոեզիայի եզերքների քննության, յուրացման, 
նվաճման նրա մանրաշխատ ջանքը): Ժայռի խարիսխներն են շարժ‐ 
վել երկար, համառ տքնանքով, խլացած դղրդյունով, խավարի մեջ, որ 
լույսի թիթեռը իբրև պատահաբար թառի ժայռի ճակատին որպես 
բանաստեղծական թեթև տող: Թեթև է Դավթյանի տողը, ու ծանր է 
նրա բանաստեղծական ինքնությունը. ներսից աշխատում է Հեմին∙ու‐ 
եյի սահմանած սառցասարի սկզբունքը: Ծանր է արյունը նրա: §Տեր 
իմ, ինչո՞ւ ինձ տվիր ծանր արյունը հայի¦,‐ կասի մի տեղ 1981‐ին (հա‐ 
տոր I, էջ 198): 

Ձայնը, որ ճանաչում ենք որպես հրկեզ շշուկ, թավշե հառաչ, 
թվում է՝ հնչել է յոթ սարից այն կողմ, յոթ ձորից այն կողմ իբրև աղա‐ 
ղակ, ճիչ, շառաչ, դղրդյուն ու խլացել, քարացել, համրացել որպես 
զուսպ, ազնվական բանաստեղծություն: Խոր վշտերը լուռ են: Իրենը 
նուրբ հպումների պոեզիան է, բաց նյարդերի ու թրթռուն զ∙այարան‐ 
ների ∙եղա∙իտությունը, թեթև հպումով ռեզոնանսային խոր զ∙ացո‐ 
ղություններ ստանալու հմտությունը: Կրակն է նրա բանաստեղծական 
ինքնությունը, որ ծնվում է հայրենակարոտի ցավից և քսաներորդ դա‐ 
րակեսին մեր պոեզիայում վերարծարծում §անկեզ մորենու¦ ֆենոմե‐ 
նը (այն հայտնվել է դեռևս 1938 թվականին Մուշեղ Իշխանի §Կրակը¦ 
ժողովածուում. բանաստեղծը կարոտի ու տենչանքի հուրը համեմա‐ 
տում է անկեզ մորենու հետ)՝ իրականում այնքան հարազատ ազ∙ա‐ 
յին բանաստեղծության ավազանին նախ իբրև զուտ զ∙ացողություն, 
ապա միայն՝ բանաստեղծություն: 

Ներքին կիզումի այդ զ∙ացողությունը արձանա∙րել է դեռևս Տեր‐ 
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9 Վահան Տերյան, Երկերի ժողովածու չորս հատորով, հատոր IV, Երևան, 1979, 
էջ176: 

10 Եղ. Չարենց, Երկերի ժողովածու չորս հատորով, հատոր I, էջ 137:



Այդ սրբազան այրումն է բանաստեղծի ճակատա∙իրը. §երանո‐ 
րեն այրվել¦՝ §իբրև խոնարհ մի զոհ¦: Կրակի և զոհաբերման խոր‐ 
հուրդը սնվում է անշուշտ չարենցյան կատարյալ կերտումների ավա‐ 
զանից: Եվ այդ այրումով Դավթյանը ձուլվում է առհասարակ հայ տա‐ 
ղեր∙ության անանձնական սլացքներին՝ §Լույս առավոտի¦ շարքում 
երազելով լուսանման, անմոխիր այրում: Այս շարքում կրկին անդրա‐ 
դառնալով §եղեռնի սևով մակարդված իր ծանր արյան¦ ֆենոմենին՝ 
դրան հակադրում է նույն լույսի՝ անմոխիր այրման մաքրող զորությու‐ 
նը: Ու երազում է այդպիսի այրում, որ բարձրանա մարդու ճակատա‐ 
∙րից, պոկվի մխալու ու մոխրանալու տրտմությունից, ձուլվի այրումի 
մաքուր խորհրդին (§Շատ եմ հո∙նել մխալուց, ծխալուց շատ եմ հո∙‐ 
նել¦, հատոր I, էջ 337): Համարժեք կերպընկալումներ կան նաև Ռ. Դա‐ 
վոյանի պոեզիայում, որը ժխտում է այլևս Հայաստանի՝ վշտի ան‐ 
պատրույ∙ կրակարանում այրվելու ∙ոյակերպը և շարունակելով սահ‐ 
մանում.§նրա արյան մեջ պիտի սավառնի//լույսն առանց ցավի և 
խցանվելու¦ 14 : 

Թերևս հայ բանաստեղծության մեջ չկա մի համակար∙, որտեղ 
այսքան հաճախադեպ լինի §մխալու¦ պատկերը. սա դավթյանական 
ապրումի, դավթյանական այրումի ներքին մթնոլորտն է: Եվ այդ այրու‐ 
մը արյան կիզումն է առաջին հերթին. այրող ծարավից մխացող ար‐ 
յուն, երազների տաք աճյուններից մխացող հող, այրող տենդի մեջ 
շուրթերն այրող բառեր... Սակայն բանաստեղծի կարոտների ∙ա∙ա‐ 
թը մխանքը չէ բնավ (մխանքը տխուր իրականությունն է). նրա երազը 
լույսն է, արդեն քննաբանված կայծակի բռնկումը: 

Դավթյանի տիեզերքի արարչանյութը նույնպես կրակն է՝ իր տար‐ 
բեր հայտնակերպումներով. կրակի թրթռումներ ունի ան∙ամ ո∙եղենի 
կարոտը՝ Անին՝ որպես §հրեղեն սյուն¦, Զվարթնոցը՝ ո∙ու մաքուր 
կրակ, իսկ Նարեկացին՝ իբրև Նարեկա վանքի քարե բուրվառում 
հրդեհվող մի սիրտ: Եվ պատահական չէ, որ Դեր Զորում բանաս‐ 
տեղծն ինքն իրեն պատկերացնում ու պատկերում է որպես անապա‐ 
տի թախծության վրա շրջող այրվող, մերկացած սիրտ, առկայծող թա‐ 
փառիկ մի հուր, իսկ ժողովրդի հավերժումի ցայ∙ածաղիկը՝ անմար 
կերոն: Գոյության խորհուրդը ան∙ամ բանաստեղծի համար բացվում 
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դեռևս չորս տարեկանից, և իր մուտքը ∙րականություն հատկանշվում 
է §կորուստների ու ցավերի բեռով¦, §բայց ∙րական մթնոլորտը կո‐ 
րուստ ու ցավ եր∙ելու համար ոչ միայն բարենպաստ չէր, այլև հակա‐ 
ցուցիչ էր: Եվ դրանց մեծ մասը փակված մնաց իմ մեջ՝ հետա∙այում 
բացվելու համար¦ 11 : Այդ նախնական փակվածությունն էլ ձևակերտում 
է դավթյանական բանաստեղծական պատկերը՝ խորքում փոթորիկ՝ 
արտաքին թրթիռով, խորաշերտում հրդեհ՝ մակերեսի մխանքով: 

Փակվածության դրսևորումները, որ դավթյանական աշխարհի 
խորհրդապատկերային նշաններն են դառնում՝ §հրկեզ շշուկի¦ ու 
§թավշե հառաչի¦ տեսքով, հետաքրքիր լուծումներ են ստանում ժա‐ 
մանակով զու∙ահեռվող, ոչ թե խորհրդահայ, այլ Սփյուռքի մեկ այլ 
խորհրդային իրականության մեջ՝ Ռումինիայում, որոնց ∙եղարվես‐ 
տական հետա∙ա արտացոլումը՝ անշուշտ նաև արդիական մտահո‐ 
∙ությունների հա∙եցումով, Վարուժան Ոսկանյանի §Շշուկների մատ‐ 
յանն¦ է: Մանկության տարիները շշուկների մեջ անցկացրած հեղինա‐ 
կը զու∙ահեռում է Ցեղասպանությունը վերապրած իր Կարապետ ու 
Սեդրակ պապերի շշուկն ու մրմունջը, §որ կարող էին լինել ամեն ինչ՝ 
աղոթքից մինչև մար∙արեություն¦ 12 ՝ Սփյուռքում լռության մեջ հետզ‐ 
հետե սուզվող ու խլացող հայ Բառի ճակատա∙րի ծիրով: Ողբալու 
ազատությունը կորցրած մարդկանց շշուկները արժևորվում են Նարե‐ 
կացու ողբեր∙ության մատյանի հակադրության դաշտում: §Այդ ողբից 
մինչև այս շշուկները մի տառապանքն ուրիշով չի փոխարինվում, այլ 
տարբերությունը միայն ողբի և լռելյայն ողբի մեջ է¦ 13 : Դավթյանի ներ‐ 
քին կիզումն ու դրանից ծնված հրկեզ շշուկը նույն լռելյայն ողբն են: 

Այսպիսով, հայրենակարոտի կրակը, լինելով Դավթյանի բանաս‐ 
տեղծական խառնվածքի ակունքը, առհասարակ դառնում է նրա ապ‐ 
րումի ներքին մթնոլորտը՝ հատկանշական մխանքով ու կայծկլտում‐ 
ներով: Այլևս այդ ներայրումով է նա ճանաչում ու վիպում աշխարհը: 
Այդպես ավարտվող ու տևող, անվերջ մարմրող, մայրամուտի պես 
շարունակվող սիրո զու∙ահեռը դառնում է հան∙չող արևի տխուր 
մխանքը: Այդպես մխում է հուշը, իսկ ապրիլին իր մեջ զարթնում է նո‐ 
րից §տաք հողի հետ լուռ մխալու կարոտը տաք¦: 
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11 Վ.Դավթյան, §Լույս առավոտի¦, §Սովետական ∙րող¦, Երևան, 1984 թ.: 
12 Վ. Ոսկանյան, §Շշուկների մատյան¦, Երևան, §Անտարես¦, 2014, էջ 30: 
13 Նույն տեղում, էջ 208: 

14 Ռ. Դավոյան, Պոեմներ, §Հեքիաթ մղձավանջներով¦, §Սովետական ∙րող¦, 
Երևան, 1980, էջ 199:



Ծանր խորքն ու թեթև եր∙ը §Տաղ անանձնականում¦ հայտնա‐ 
կերպվում են §Եվ ծանրությունը ∙իտեն արցունքի//Եվ ∙իտեն նրա 
թեթևությունը¦ տողերով (հատոր I, էջ 240): Այդպես մեծի և փոքրի 
բարդ հարաբերությունը բանաստեղծորեն բյուրեղանում է աշխարհի 
հո∙սը և բեռն ուսին առած ոսկեճակատ փոքրիկ հասկի պատկերով 
կամ այն զարմանքով, §Թե լոկ մեկ օր ապրելու ողբեր∙ությունը իր 
մեծ//Փոքրիկ թիթեռն ինչ թեթև ու ∙եղեցիկ է խաղում¦ (հատոր I, էջ 
316): 

Փոքրը՝ որպես մեծի բանաստեղծական վկայություն, Դավթյանի 
պոեզիայի նշանն է, անշփոթելի կնիքը: Հաճախադեպ է արցունքը, 
որը բոլորովին ուրիշ արցունք է. դա ապառաժից քամված կաթիլն է, 
որ իր ծանրությամբ, իր բաղադրությամբ կարող է քար ծակել: Նրանն 
է §մի շիթ արցունքում խեղդվելու¦ հմտությունը, արցունքի փոքրիկ ու 
ջինջ կաթիլի մեջ փոթորկված ծովի խորհուրդն ու համը զ∙ալու կարո‐ 
ղությունը: Ու կրկին ապրիլին իր երկիրը Դավթյանին թվում է անհունու‐ 
թյան կոպից կախված մի կապուտակ արտասուք (§Ես ապրում եմ այդ 
կապուտակ արցունքի մեջ¦, հատոր I, էջ 136): Հզոր բանաստեղծա‐ 
կան պատկեր է դարձյալ փոքրի մեծության ու մեծի փոքրության, ան‐ 
հունից կախված կաթիլի ու կաթիլում սուզված անհունի զ∙ացողու‐ 
թյուն: Կաթիլի ու անդունդի հաղորդակցության բացառիկ պատկեր 
կա նաև իր ժամանակակիցներից Ռ. Դավոյանի պոեզիայում. §Տիե‐ 
զերքի բոլոր անկյուններում կա մի արցունք// Եվ անպայման անդունդ‐ 
ների վրա կախված¦ 15 : 

Անհունորեն մեծի ու փոքրի ∙ոյակցության տոպոսը մարդկային 
սիրտն է հաճախ. այսպես են ∙ոյավորում նաև սրտի մեջ տեղավոր‐ 
վող երկրի պատկերը՝ զու∙ահեռաբար առկա Վ. Դավթյանի և Հովհ. 
Գրի∙որյանի կերտումներում: Ուշա∙րավ է §Գինու եր∙ը¦ շարքում այ‐ 
∙եպանի ճակատին ցոլացող քրտինքի կաթիլը, որից աշխարհի լույսն 
ավելանում է: Իհարկե նոր չէ կաթիլի ու աշխարհի ∙եղա∙իտական 
զրույց‐հարաբերումը. վկա՝ թեկուզ չարենցյան բանվոր Պողոսի 
քրտինքի կաթիլը, մեր հեղինակի արդեն հիշատակված կերտումները 
և նույն Հովհ. Գրի∙որյանի §Հայաստան‐քարտեզի վրա արցունքի մի 
կաթիլ¦ պատկերը: 
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է որպես §մուժում ցոլացող անհայտ հուր¦. §...կրա՞կ է արդյոք, թե՞ 
թախծություն է տիեզերական¦ (հատոր I, §Գիշերամուտ¦, էջ 348): 

Ինչևէ, Դավթյանի բանաստեղծական խոհը շարժվում է դանդաղ, 
խորքային լայն, տարածուն ալիքներով, իսկ բանաստեղծական պատ‐ 
կերը ծաղկում է որպես թրթիռ, դող, սարսուռ: §Ասք սիրո¦ շարքի բա‐ 
նաստեղծություններից մեկում զու∙ադրվում են խորքն ու դրա հայտնա‐ 
կերպումը մակերևույթին. §Եվ կուրծքդ է դողում ծովի ծանրությամբ ու 
աստղալույսի թրթիռով թեթև¦ (հատոր I, էջ 123): Թրթիռը Դավթյանի 
ապրումի կատարն է, ծայրը, որ մատնում է խորքի ծանր թավալումներն 
ու շարժը: §Կորուստ¦ բանաստեղծության խորքի ցավը ցոլում է տեսի‐ 
լի կնոջ աչքերի §նեն∙ կայծերում¦ որպես վերին թրթիռ, կապույտ թա‐ 
խիծ: Համակար∙ի տրամաբանությունը կուռ է մինչև իսկ բառապատ‐ 
կերային մակարդակում. այդ թրթիռը, դողը, սարսուռը, ցոլքը §մատ‐ 
նում են¦ էլի կրակի ներկայությունը: Դա զ∙ացողական հզոր կառույց է, 
որ բացվում է բոլոր զ∙այարանների համանվա∙ով: §Հրաշք է այն դո‐ 
ղը թեթև, որ կապույտ ավարտն է բոցի¦ (§Տենդ¦, հատոր II, էջ 413 ): 
Այդպես դող, թրթիռ ու ցոլք է հուշի այցը: Նույն սրբազան դողն է նաև 
լեզվի, երկրի ու երկրի հիշատակների առաջ դավթյանական խոնար‐ 
հումների մեջ (§Հայոց լեզու¦, §Քեզ հետ, իմ երկիր¦): Եվ մի՞թե պատա‐ 
հական է լեզու‐դարեդար տարվող սրբազան կրակ զու∙ահեռը (§Իմ 
մայրենի, իմ բարբառ¦): §Թրթռումներ¦ են նաև նրա տաղերը՝ լույսի 
թրթիռ, կանաչ թրթիռ, հայացքի դող, աստղերի դող, ճառա∙այթների 
դող, արծվի վսեմ դող, օդում կախված հավքերի թրթիռ...(§Տաղ ներշնչ‐ 
ման¦, §Տաղ անծանոթուհու¦, §Տաղ երազի¦, §Տաղ ծառի¦, §Տաղ անձ‐ 
նական¦, §Տաղ ժամանակի¦, §Տաղ հայրենի տան¦): 

Հայրենակարոտից ծնվող խորքային ծանր կենսահոսքերի և 
§թեթև¦ տողի հմայքը, մակերևույթի ու խորքի զմայլելի հաղորդակցու‐ 
թյունը՝ իրավ բանաստեղծության խորհուրդը, Դավթյանը մեկնում է իր 
§Յոթ խորհուրդ իմ եր∙ին¦ շարքում բևեռային կշռույթով. վերին 
ոլորտներում ծնվող կայծակ և ցածում օջախ, հողի մեջ խրված ջրհոր, 
բայց որի մեջ երկնքի աստղերն են ցոլում, տողի խորքում՝ տառա‐ 
պանք ու վայրի թախիծ, բայց վրան՝ արևի թրթիռը, օտար անձրևին 
պարզված ճյուղեր, բայց արմատները՝ Գողթան ջրերում: Այսպիսին է 
դավթյանական եր∙ը՝ սրտի զարկից ծնվող թրթիռ, երդում ու խոստո‐ 
վանանք: 
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15 Ռ.  Դավոյան, Պոեմներ, §Ռեքվիեմ¦, §Սովետական ∙րող¦, Երևան, 1980, էջ 
375:



իբրև խոնավ ու տաք շուրթերից պոկված համբույրի համ, նաև տաք 
հացի բուրմունք, մխացող խնկաբույր, աշնան այ∙ու ծխացող տերևնե‐ 
րի հոտ, այրվող շուրթերին երկնքի համը թողնող փաթիլի բույր, վար‐ 
սերի խոնավ մշուշաբույր: 

Դավթյանի բառերը այրվում են ու բուրում: §Ներշնչման¦ տաղում, 
ինչպես նաև §Ինքս իմ դեմ¦ բանաստեղծության մեջ նա երազում է 
պեղել բառի ակունքը, հաղորդակցվել նախնական խոսքի հմայքին, 
երբ §մարմին¦ բառը դեռևս կավի ու արե∙ակի բույր ուներ, §աղ¦ բա‐ 
ռը՝ ծովի համ ու հոտ, §ո∙ի¦ բառը՝ լույսի թրթիռ: Նա որոնում է ցորե‐ 
նի պես տաք ու արդար բառեր, խոսքի նախնական մո∙ական թրթի‐ 
ռը, այսինքն՝ արարչա∙ործության այն ∙ոլ ու բեղուն մշուշը, որի մեջ 
դանդաղ խլրտում ու պայթում է կյանքի տաք հատիկը: Երակների հայ‐ 
րենակարոտն ու թախիծը ներքին կիզումով դառնում են կրակ ու փոխ‐ 
վում լույսի՝ բանաստեղծության: Նրա երազած անանձնությունն էլ 
արարչա∙ործության փառահեղ ջանքին, ∙ոյումի ու այրման մաքուր 
խորհրդին ձուլվելու իղձն է: Դավթյանի պոեզիան այդ արդար ճի∙ն է, 
այդ սրբազան ծեսը: 

Բանալի բառեր. ‐ պոեզիա, սիմվոլ, առասպել, ներշնչանք, 
համակար∙, կրակ: 
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Դավթյանի բանաստեղծական ձայնը արձա∙անքներով է հատ‐ 
կանշվում նաև: Խոսքը բանաստեղծական պատկերի ներքին արձա‐ 
∙անքների մասին է, ուր իրար լրացնելով ու հարստացնելով՝ հնչում են 
ուժ∙ինն ու թույլը, հեռավորն ու մերձավորը: Դավթյանինը նաև քամու 
շշուկների մեջ վաղուց մեռած մար∙արեների հառաչը լսելու հմտու‐ 
թյունն է: Խորքի դղրդյունը, որի նախնական ահարկու հրումը հայրե‐ 
նակարոտի ցավն է, ապրումի կատարը հասնելով, դառնում է շշուկ, 
ճիչը՝ համրություն: Բանաստեղծական հնարքով՝ հասկի շշուկը հողմե‐ 
րի որոտից զորավոր է: Քարերի լռությունը, քարերի համրությունը 
իրենց խորքում խլացնում ու թաքցնում են ճիչը, համրերի ճիչը: §Խուլ 
ցավ¦, §խուլ շառաչ¦, §խուլ մռունչ¦, §խուլ վրնջոց¦, §խուլ հեկեկանք¦ 
շարքը նույն խլացված ճիչն է, նախնական փակվածության յուրօրի‐ 
նակ հետքը: Ձայնի և լռության մոտիվները, պահի քարացման հնար‐ 
քը, ծայրաբևեռի (խուլ) բանաստեղծական հայտնությունը երևույթի 
խորության և ահա∙նության (մռունչ) նշանն են դառնում (հիշենք սի‐ 
րեցյալի ուսի վրա այրվելով տխրող ձեռքը՝ որպես չարձակված մի 
ճիչ), իսկ զսպված ցավը վերադառնում է շարունակ՝ որպես մղձա‐ 
վանջ:

Դավթյանի պոեզիայում մղձավանջի ներկայություն են կորուսյալ 
եզերքի՝ ∙իշերը խոսող, ցերեկը պապանձվող ձայները, ∙իշերային 
տենդը համանուն բանաստեղծության մեջ՝ բնորոշ զ∙ացողություննե‐ 
րով՝ կոկորդը խցած հառաչ, կորած շշուկ, այլ խոսքով՝ մղձավանջա‐ 
յին անձայնություն, սրբի արնոտ ∙լուխը բարալիկ ձեռքերով պահած 
Սալոմեի կրակե պարը §Տենդ¦ պոեմում, ինչ‐որ մեկի զսպված քրքի‐ 
ջը, մորթվող ∙առան կրկնվող մայունը, համանուն քերթվածի կանչը 
(§Այնպես է թվում, թե հեռու հեռվից ինձ ձայն են տալիս¦, հատոր I, էջ 
17), աղոթող տատի տեսիլը... Պահի շիկացման պատկերներում ձուլ‐ 
վում են ներայրումն ու ձայնը, և Դավթյանի պոեզիայի համար այսու 
օրինաչափ են դառնում նաև §տաք շշուկը¦, §այրվող շշուկները¦, 
շուրթերը այրող բառերը... 

Զորավոր զ∙ացման ներքին ալեբախումները բանաստեղծը կարո‐ 
ղանում է պատկերել ոչ միայն ներայրումի, սրբազան թրթիռի ու սար‐ 
սուռի, լռության ձայնի ու կաթիլի ծանրության զ∙ացողությամբ, այլև 
համաբույրային ապրումներով: Այստեղ նույնպես ներայրումն է՝ մերթ 
որպես շիկնանք, որից այտերին հալչող փաթիլները բուրում են, մերթ 
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՖՈՒՏՈՒՐԻԶՄ 

ՀՐԱՉՅԱ ՍԱՐԻԲԵԿՅԱՆ 
բ.∙.թ. 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՖՈՒՏՈՒՐԻԶՄԻ ՎԵՊԸ* 

Մի կողմից մոդեռնիզմը 19‐րդ դարի ∙րականության որոշ ավան‐ 
դույթների շարունակություն էր, մյուս կողմից՝ ավանդապաշտության 
ժխտում: Թերևս ոչ մի հոսանքում ժխտողականությունն այնքան անվե‐ 
րապահ չէր, որքան ֆուտուրիզմում: Թե՛ իտալացի, թե՛ ռուս, թե՛ հայ 
ֆուտուրիստները ավանդապաշտության ժխտման մեջ ուղղակի ծայ‐ 
րահեղության էին հասնում, թեև այդ ժխտումը բացառապես արտա‐ 
հայտվում է հան∙անակներում: §Ապտակ հանրային ճաշակին¦ հան‐ 
∙անակում, օրինակ, ռուս ֆուտուրիստները պահանջում էին §արդիա‐ 
կանության շո∙ենավից դուրս նետել Պուշկինին, Դոստոևսկուն, Տոլս‐ 
տոյին ու մյուսներին¦ 1 , վերապահում չէր արվում նույնիսկ սիմվոլիստ‐ 
ների՝ Սոլո∙ուբի, Բլոկի, Ռեմիզովի և ուրիշների հանդեպ: Ավանդա‐ 
պաշտության անվերապահ ժխտման միտումը ցայտուն էր նաև 
արևելահայ ֆուտուրիզմի հան∙անակում՝ §Երեքի դեկլարացիայում¦ 
(Աբով‐Չարենց‐Վշտունի միավորումը կրկնօրինակում էր իտալացի ֆու‐ 
տուրիստների Պապինի‐Սոֆֆիչի‐Պալացցեսկի եռյակին), ֆուտուրիստ 
Չարենցը մերժում էր սիմվոլիստ Տերյանին, թիֆլիսահայ ֆուտուրիստ 
Կարա‐Դարվիշը պատրաստ էր այրել §աշխարհի բոլոր հանճարների 
ստեղծա∙ործությունները՝ Շեքսպիրից սկսած մինչև Տոլստոյ¦ 2 : Հիրա‐ 
վի §ոչ մէկ ∙րական վարդապետութիւն կրնայ դառնալ յեղափոխական 
ու ∙րաւիչ եթէ նոյն ատեն չի յաւակնիր արուեստը սկսիլ իրմով¦ 3 : 

Որքան էլ մոդեռնիստները փորձեին հերքել անցյալի ∙րական 
ավանդույթները, արձակը, հատկապես վեպը, փորձարարական որո‐ 
նումներով ու ձեռքբերումներով հանդերձ, ավելի շատ էր հենվում 
անցյալի ∙րական ավանդույթների վրա, քան պոեզիան: Վերջինս, 
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Ëèëèò Ñåéðàíÿí 

Ëåãåíäà ðàññêàçàííàÿ ÿçûêîì îãíÿ 

Ðåçþìå 

Îäíîé èç îñíîâíûõ òåì ïîýçèè Âààãíà Äàâòÿíà ÿâëÿåòñÿ òîñêà ïî 

óòðà÷åííîé ðîäèíå, ïðîÿâëÿåìàÿ â õóäîæåñòâåííîì òåêñòå ïîýòè÷åñêèìè 

îáðàçàìè îãíÿ, ãîðåíèÿ. Èäåíòè÷íûì êîíòåêñòîì, äîïîëíÿÿ äðóã äðóãà, ê îãíþ 

ïðèñîåäèíÿþòñÿ äðóãèå ñèìâîëû-îáðàçû - çåìëÿ, êðîâü, ìåðöàíèå, ñëåçû, ãîëîñ, 

àðîìàò. Àâòîð ñðàâíèâàåò ïîýçèþ ñî ñâåòîì, êîòîðûé ðîæäàåòñÿ îò 

íîñòàëüãè÷åñêîé áîëè ïî ðîäèíå, âíóòðåííåãî ãîðåíèÿ. Èìåííî òàèíñòâî 

ñîòâîðåíèÿ ñâåòà - ñóòü ïîýçèè Äàâòÿíà. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïîýçèÿ, ñèìâîë, ìèô, âäîõíîâåíèå, ñèñòåìà, îãîíü. 

Lilit Seyranyan 
A legend told in the language of fire 

Summary 
One of the key themes of Vahagn Davtyan’s poetry is the nostalgia for the 

lost natural land which is exposed by poetic images of fire, burning. By similar 
implication, mutually supplementing each other, fire is paralleled by other sym‐ 
bolic images – land, blood, trepidation, tear, sound, odour. He compares the 
poem with light born of the home‐sickness pain and inner burning. This very 
mystery of the light creation is the essence of Davtyan’s poetry. 

Keywords: poetry, symbol, myth, inspiration, system, fire. 
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* Հոդվածն ընդունվել է տպա∙րության 05.02.2019: 
1 http://www.futurism.ru/a‐z/manifest/slap.htm 
2 Կարա‐Դարվիշ, Օրերից առաջ, Թիֆլիս, 1928, էջ 67: 
3 Գրի∙որ Պըլտեան, Հայկական ֆուտուրիզմ, Եր., Սար∙իս Խաչենց, 2009, էջ 7:



եզակի նմուշներից կարելի է առանձնացնել ուղղության հիմնադիր հա‐ 
մարվող Ֆիլիպպո Թոմմազո Մարինետտիի §Ֆուտուրիստ Մաֆար‐ 
կան¦ (Mafarka il futurista, 1910), որ հեղինակն անվանել է §աֆրիկյան 
վեպ¦ և Ալդո Պալացցեսկու §Պերելայի օրենս∙իրքը¦ (Il Codice di 
Perela’,1911), որ հեղինակն անվանել է §ֆուտուրիստական վեպ¦: Իր 
միակ ֆուտուրիստական վեպից հետո Պալացցեսկին, որին ∙րականա‐ 
∙ետ Ջուզեպպե Նիկոլետտին սյուրռեալիստների նախակարապետնե‐ 
րից մեկն է համարում 6 , փորձարարական տարրերով իրապաշտական 
վեպեր է ∙րել: Մարինետտիի վեպը, §չնայած ֆուտուրիզմի՝ ∙րադա‐ 
րաններն ու թան∙արաններն այրելու էպատաժային կոչերին, հեղինա‐ 
կի վիթխարի մշակութային և ընթերցողական պաշարի մասին է վկա‐ 
յում¦ 7 և տատանվում է §սիմվոլիստական ∙եղա∙իտության ու ավան‐ 
∙արդի ∙աղափարա∙իտության¦ 8 միջև: Մարինետտիի էկզոտիկ վեպը, 
որ Իլյա Զդանևիչն իրավացիորեն համարում էր §վատ կառուցված¦ 
ստեղծա∙ործություն, քանի որ §ձևն ու պոետական խնդիրները¦ հըս‐ 
տակ չեն ∙իտակցված 9 §պատմում¦ է աֆրիկյան արքա Մաֆարկայի 
մասին է և լի է անարխիստական լոզուն∙ներով, պատերազմի, բռնու‐ 
թյան և սեռական էպատաժային տեսարաններով, և իրականում կարե‐ 
լի է համարել ֆուտուրիստական մանիֆեստների վիպականացում: 

Պալացցեսկու վեպի (հակավեպի, վեպ‐այլաբանության, հեքիաթ‐վե‐ 
պի) հերոսը՝ Պերելան, մսից ու արյունից կազմված մարդու կերպար չէ, 
այլ բուխարում երեսուներեք տարի մնացած (անշուշտ Պերելան Քրիստո‐ 
սի այլաբանությունն է) և ի վերջո ելած ծխեմարդ, որ երկրի տիրակալի 
կողմից հանձնարարություն է ստանում թա∙ավորության օրենս∙իրքը 
∙րել, բայց շուտով նրան սկսում են հալածել, և նա՝ որպես §վերջին, ան‐ 
հասկանալի աստված, նորից համբառնում է երկինք՝ մարդկանց թողնե‐ 
լով այն, ինչ իրենց է հետաքրքրում՝ մի զույ∙ անպետք ճտքավոր կո‐ 
շիկ¦ 10 : Պալացցեսկու վեպը ֆուտուրիստներին և հատկապես Մարինետ‐ 
տիին հետաքրքրել էր ոչ որպես ֆուտուրիստական հան∙անակներին 
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կարծես, ավանդույթի խախտման հնարավորությունների մեջ ավելի 
ազատ է, մինչդեռ ստեղծել վեպ՝ ամբողջությամբ քայքայելով վիպա‐ 
կան կառույցի բոլոր բաղադրամասերը (թեև 20‐րդ դարի երկրորդ կե‐ 
սին արվեցին նաև այդպիսի փորձեր. օրինակ Ֆիլիպ Սոլերսի §Դրա‐ 
ման¦), ∙րեթե անհնար է. անհնար է արձակում ամբողջությամբ 
ժխտել ավանդույթը: Եվ հենց դա է պատճառը, որ մոդեռնիզմի այն 
հոսանքները, որոնց հիմնական ժանրը պոեզիան էր և ժանրի իրավա‐ 
սություն ստացած հան∙անակը, ինչպես դադաիզմը, ֆուտուրիզմն ու 
սյուրռեալիզմը, անցյալի մերժման մեջ ավելի անզիջում ու ծայրահե‐ 
ղական էին: §Ապա∙այապաշտութիւնը,‐ նկատում է Գրի∙որ Պլտյանը,‐ 
արդիական առաջին ու միակ շարժումը չէ որ կը բանի հան∙անակնե‐ 
րու հրապարակութեամբ, բայց ան այդ ∙ործունէութիւնը կը դարձնէ 
∙րական միջավայրի մէջ տեւական միջամտութեան կերպ. ∙ործելա‐ 
կերպ‐մտածելակերպ: Մարինետտի ինքն իրեն կը վերա∙րէր §հան‐ 
∙անակներ ∙րելու արուեստը¦ 4 : Հատկապես ծավալուն արձակը բնո‐ 
րոշ չէր մոդեռնիզմի այս հոսանքներին: Ո՛չ Լուի Արա∙ոնի, ո՛չ Ռընե 
Կրևելի, ո՛չ Անդրե Բրետոնի վեպերը չեն արտահայտում սյուրռեալիզ‐ 
մի մանիֆեստային դրույթները, դրանցում բացակայում է սյուրռեա‐ 
լիզմի ամենահիմնական՝ ∙րի ինքնահոսության պահանջը, իսկ սյուր‐ 
ռեալիզմի արձակը ժանրի կայուն կաղապար ընդհանրապես չունի. 
դրա քրեստոմատիկ օրինակը Բրետոնի ու Ֆիլիպ Սուպոյի §Մա∙նի‐ 
սական դաշտերն¦ է, որը որևէ ժանրի մեջ անհնար է զետեղել (հենց 
այդ պատճառով ետմոդեռնիստները ժանրից դուրս ∙րականությունը 
բնորոշում են տեքստ հասկացությամբ): Դադաիստներն ու ֆուտու‐ 
րիստները ևս վեպի նոր ըմբռնում չբերեցին: Նրանց հան∙անակները 
կարող էին ծնունդ տալ այլ հան∙անակների ու բանաստեղծություննե‐ 
րի, բայց ոչ քիչ թե շատ ավանդույթ ենթադրող այնպիսի մի ժանրի, 
ինչպիսին վեպն է: Կարա‐Դարվիշի վեպերի առթիվ Գրի∙որ Պըլտյանն 
արդեն նկատել է, թե §ապա∙այապաշտի մը համար արձակի նման 
հետեւողական վիպային կամ պատմողական արտադրութիւն ինքնին 
բաւական անսովոր է¦ 5 : 

Ֆուտուրիզմը իտալական և ռուսական ∙րականության մեջ վիպա‐ 
կան մի քանի դրսևորում է ունեցել: Իտալական ֆուտուրիզմի վեպի 
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6 Ïàëàöåññêè À., Êîäåêñ Ïåðåëà, Ïðîòèâîáîëü, Ïîýçèÿ, Ì; Ðåêà Âðåìåí, ñ. 8. 
7 Ìàðèíåòòè Ô.Ò., Ôóòóðèñò Ìàôàðêà. Àôðèêàíñêèé ðîìàí, Èçäàíèå êíèæíåãî 

ìàãàçèíà §Öèîëêîâñêèé¦, Ì; 2016, ñ. 11-12. 
8 Նույն տեղում, էջ 8: 
9 Çäàíåâè÷ È., Î ôóòóðèçìå// Çäàíåâè÷ È., Ôóòóðèçì è âñå÷åñòâî. 1912-1914, Â 

2-õ òîìàõ, ò. 1, Ì; Ãèëåÿ, 2014, ñ. 65. 
10 Ïàëàöåññêè À., Êîäåêñ Ïåðåëà, Ïðîòèâîáîëü, Ïîýçèÿ, Ì; Ðåêà Âðåìåí, ñ. 27. 

4 Գրի∙որ Պըլտեան, Հայկական ֆուտուրիզմ, Եր., Սար∙իս Խաչենց, 2009, էջ 17: 
5 Նույն տեղում, էջ 292:



(§Կյանքի ջութակը¦) մշտապես բախվում են հին աշխարհայացքը 
կրողների հետ և վիպական §կոնֆլիկտը¦ հյուսվում է հենց այս բախ‐ 
ման շուրջ, թեև դասական իմաստով Կարա‐Դարվիշի վեպերում ար‐ 
դեն առկա է մոդեռնիզմին բնորոշ վիպական կոնֆլիկտի բացակայու‐ 
թյունը, հերոսները տատանվում են մտքի (∙աղափարական) և հո∙ու 
(զ∙ացական) բևեռների միջև, և մշտապես նրանց մեջ հաղթանակում 
է բնազդն ու զ∙ացականը: Դարվիշի վեպերում կինը մարմնավորում է 
կիրքն ու հեշտասիրությունը՝ §լիբիդոն¦, զսպող (ճնշող) զ∙այական 
սկիզբը, իսկ տղամարդը՝ ∙աղափարը: Գրի∙որ Պըլտյանը ֆուտուրիզ‐ 
մին նվիրված ուսումնասիրության մեջ հիշատակում է ֆրանսիացի կին 
ֆուտուրիստ բանաստեղծուհի Վալենտինա դե Սեն‐Պուանի 1913‐ին 
հրապարակած §Հեշտասիրության ֆուտուրիստական հան∙անակը¦, 
փորձելով հեշտասիրությունը դիտարկել իբրև ֆուտուրիզմի հասկա‐ 
ցություն: Իհարկե այն առկա է նաև Մարինետտիի վեպում, բայց հար‐ 
ցը կարելի է նաև ավելի լայն՝ ընդհանրապես բարոյականի ու անբա‐ 
րոյականի սահմանները ջնջող մոդեռնիզմի և ֆրոյդիզմի՝ մոդեռնիզ‐ 
մի վրա թողած ազդեցության համատեքստում քննել՝ համեմատելով 
Կարա‐Դարվիշի և 20‐րդ դարասկզբի ան∙լիական մոդեռնիզմի՝ ֆրոյ‐ 
դիզմի ազդեցությունը կրած հեղինակներից մեկի՝ Դեյվիդ Հերբերթ 
Լոուրենսի վեպերի միջև: Լոուրենսն իր §Հո∙եվերլուծությունն ու ան‐ 
∙իտակցականը¦ ուսումնասիրության մեջ ∙րում է. §Երբեք կինը չի կա‐ 
րող իմանալ և զ∙ալ այն, ինչ ∙իտե և զ∙ում է տղամարդը: Այդպես էլ 
տղամարդը երբեք չի կարող իմանալ ու զ∙ալ այն, ինչ ∙իտե և զ∙ում 
է կինը: Տղամարդը, եթե նույնիսկ առավելապես պասիվ կամ կանացի 
բևեռին է պատկանում, միևնույն է՝ տղամարդ է մնում, և չի կարող ու‐ 
նենալ այնպիսի մի զ∙ացմունք, որ բնորոշ չէ իր սեռին: Գրող կամ հռե‐ 
տոր կինն իր հերթին չի կարող օ∙տա∙ործել այնպիսի մի բառ, որ 
տղամարդուց սովորած չլինի: Տղամարդը զ∙ացմունք է սովորում կնո‐ 
ջից, կինը ռացիոնալ ∙իտակցություն՝ տղամարդուց: Եվ այդպես կլինի 
ընդմիշտ: Հետևաբար կինը մեկընդմիշտ պիտի շարունակի ապրել 
զ∙ացմունքով, տղամարդը՝ նպատակի բնածին ∙իտակցությամբ: 
Զ∙ացմունքն ինքնին նպատակ ու ճշմարտություն է կնոջ, բայց բնավ 
ոչ տղամարդու համար: Ան∙ամ այն տղամարդը, որ փորձում է զ∙ա‐ 
ցական §էպիկուրյան¦ լինել, իրականում զ∙ացմունքի տառապյալ է 
դառնում, այնպիսին, ինչպիսին Մոպասանն ու Օսկար Ուայլդն են եղել: 
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հարազատ ստեղծա∙ործություն, այլ՝ իբրև նոր շունչ, իր ձևով ու բովան‐ 
դակությամբ դարաշրջանին համահունչ ստեղծա∙ործություն 11 : 

Իսկ ինչքանո՞վ են ֆուտուրիստական Կարա‐Դարվիշի (իսկական 
անունը՝ Հակոբ Գենջյան, որպես ∙րական կեղծանվան մաս հավանա‐ 
բար իտալացի ֆուտուրիստ Կարլո Կարրայի ազ∙անունն է վերցրել) 
§Երվանդ Գոշ¦ (1911), §Կյանքի ջութակը¦ (1917), §Օրերից առաջ¦ 
(1928) փոքրիկ վեպերը, որոնք ոչ մի ընդհանրություն, նմանություն 
չունեն իտալական ֆուտուրիզմի վերոհիշյալ վեպերի և իրենց պատու‐ 
մի եղանակով ու §յղացմամբ բաւական դասական կաղապարով ար‐ 
տադրութիւններ են, որոնց մէջ կարելի է ∙տնել Անդրէեւէն, Արցիբաշեւ‐ 
էն¦ 12 և առավելապես 19‐րդ դարի դասական (հատկապես նատուրա‐ 
լիզմի. Դարվիշի վեպերը հիմնականում նատուրալիզմի ∙եղա∙իտու‐ 
թյան և ավան∙արդի ∙աղափարա∙իտության համադրություն են 
կազմում) արձակի հետքեր: Արդյո՞ք դրանք վեպի ավանդական կա‐ 
ղապարից շեղվում են §միայն սեղմելով, խտացնելով կնճիռը, նուա‐ 
զեցնելով կերպարներու թիւը, սխեմայացնելով հո∙եբանական տար‐ 
րը¦ 13 : Խորհրդային ∙րականա∙իտությունն այդ վեպերում միայն դե‐ 
կադենտական տրամադրություններ, §անհատի մեջ նախամարդկա‐ 
յինն առաջ մղելու տենդենց, ջլախտավոր տռփանքներ, բնազդների 
մանրամասնում, բարձր ∙աղափարների ստորնացում¦, §սեքսուա‐ 
լիզմ¦ ու §անսքող նատուրալիստական նկարա∙րություններ¦ էր տես‐ 
նում 14 , ուստի այդ ստեղծա∙ործություններն այդպես էլ չվերահրատա‐ 
րակվեցին: 

Կարա‐Դարվիշի վեպերն իրոք դասական կաղապար ունեն, բայց 
դրանց հերոսները ֆուտուրիստական և արդիապաշտական ∙աղա‐ 
փարների կրողներ են, ավանդականն ու ավանդապաշտությունը հեր‐ 
քողներ, և առաջին հերթին այդ կերպարներում ընդ∙ծված է անար‐ 
խիզմը՝ հինը՝ հին մշակույթի, հին աշխարհայացքի ու հասարակական 
կազմակերպվածքի ժխտողական կեցվածքը, հեղափոխական ո∙ին, 
որ բնորոշ էր ֆուտուրիստներին: Դարվիշի վեպերի հերոսները՝ Եր‐ 
վանդ Գոշը (§Երվանդ Գոշ¦), Սաթյանը (§Օրերից առաջ¦), Լյուդմիլան 
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11 Նույն տեղում, էջ 25: 
12 Պըլտեան Գ., Հայկական ֆուտուրիզմ, Եր., Սար∙իս Խաչենց, 2009, էջ 200: 
13 Նույն տեղում, էջ 296: 
14 Հայ նոր ∙րականության պատմություն, ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ, 1962, էջ 727:



ջութակը¦ վեպի հերոսուհին՝ Լյուդմիլան, որ իր կենսազուրկ ամուս‐ 
նուն մտքի մեջ անընդհատ նմանեցնում է խլեզի, որոշում է տրվել երի‐ 
տասարդ Սաշային՝ երկար տատանումներից հետո հասկանալով, որ 
անբարոյականությունը հենց բնազդը ներսում ճնշելն է, և ազատ է ար‐ 
ձակում իր զսպված ու ճնշված հեշտասիրությունը: 

Եթե դասական, ասենք Ֆլոբերի, Տոլստոյի, թեկուզ Նար‐Դոսի վե‐ 
պերն իրենց զ∙ացմունքին հետևած կանանց բախումն են պատկերում 
բարոյականության հանրային պատկերացումների հետ, սիրո զ∙աց‐ 
մունքի վեհությունն ու հանրային պատկերացումների հետ բախման 
ողբեր∙ությունը, ապա մոդեռնիզմի վեպը պատկերում է բարոյական 
չափանիշների անկումը, քողազերծում սիրո անվան տակ թաքնված 
բնազդներն ու հեշտասիրությունը: Բարոյականության պատկերա‐ 
ցումներն այլևս հնի՝ 19‐րդ դարի վերապրուկներ են, և Սալարյանը՝ 
Լյուդմիլայի ամուսինը, խորհրդանշում է հենց այդ հինն ու քարացու‐ 
մը: Կարա‐Դարվիշի վեպերում բարոյականության պատկերացում‐ 
ներն արդեն համարվում են հին, և այդ կերպ են կիրքն ու հեշտասի‐ 
րությունը խորտակում հինը: Դարվիշի վեպերում արդեն նկատվում է 
մոդեռնիզմին բնորոշ բարոյականի և անբարոյականի անորոշությու‐ 
նը: Լոուրենսի վեպերը նաև բնապաշտական են (բնապաշտության և 
մոդեռնիզմի առնչությունները կարելի է դիտարկել նաև Համսունի վե‐ 
պերում): Կնոջ և տղամարդու մերձեցումը Կարա‐Դարվիշի վեպերում 
տեղի է ունենում միշտ բնության ∙րկում: Լոուրենսի հերոսը այ∙եպան 
է, իսկ Լյուդմիլան Սաշային տրվում է այ∙ում: Սիրո, բնազդի և սեռա‐ 
կան տեսարանները Կարա‐Դարվիշի վեպերում ոչ թե բնակարաննե‐ 
րում, կամ փակ տարածքներում, այլ հենց բնության ∙րկում են նկա‐ 
րա∙րվում, ասես հաստատելով, որ մարդը բնության օրինաչափու‐ 
թյունների ներսում է ∙ործում, նրանց կամակատարն է և իր մտքի ու‐ 
ժով նույնիսկ չի կարող ազատվել բնությունից: §Օրերից առաջ¦ վե‐ 
պում տիկին Կարակաշի և Կաֆյանի սիրո օթևանը ևս բնությունն է, 
§Երվանդ Գոշ¦ վեպում Երվանդին ու Եվ∙ինեին նույնպես բնությունն է 
մերձեցնում. ի վերջո բնությունը հաղթում է բարձր ∙աղափարներով 
տո∙որված և զ∙ացականն իր մեջ շարունակ ճնշող Երվանդին: Դար‐ 
վիշի տղամարդ հերոսներն սկզբում տարված են արդի ∙աղափարա‐ 
խոսությունների հովերով, բայց նրանց մեջ աստիճանաբար հաղթա‐ 
նակում է բնությունն ու բնազդը՝ խորտակելով բանականության ու ռա‐ 
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Երբեք կինն ամբողջությամբ չի կարող հասկանալ տղամարդու նպա‐ 
տակասլացությունը, նրա ավելի խորունկ ո∙ին, այնպես, ինչպես 
տղամարդը չի հասկանա զ∙ացմունքի սրբազան նշանակությունը 
կնոջ համար¦ 15 : Լոուրենսի, 1910‐ական թվականներին ∙րված վեպե‐ 
րի տղամարդ և կին հերոսներն իրարամերժ ու ներհակ բևեռներ են, 
կինը հավերժ զ∙ացականության, իսկ տղամարդը ∙աղափարի կրող, 
և կինը մղվում է դեպի այն տղամարդը, որն ավելի մոտ է բնությանը, 
խորհրդանշում է բնության կոպիտ ուժն ու հեշտասիրությունը: Իր վե‐ 
պերում Լոուրենսը կոչ էր անում անձնատուր լինել բնության բնազդա‐ 
կան ընկալման §մութ աստվածություններին¦, զ∙ացական տարերքին 
ու հեշտասիրությանը՝ ի հրաժարումն 19‐րդ դարի ռացիոնալիզմի: 
§Կինը մարդու մեջ արթնացնում է ∙ազանը և քնեցնում, թմրեցնում է 
բանականությունը, մինչև ան∙ամ դատարանը, ժամանակակից օրեն‐ 
քը այդ ունի առաջը – խանդից առաջացած ոճրա∙ործությունը շատ 
ան∙ամ արդարացնում է: Կինը հարուցանում է մարդու մեջ բոլոր զ∙ա‐ 
յական բնազդները, իսկ մարդ, երբ ∙ործում է զ∙այականության ազ‐ 
դեցության տակ, բոլորովին մոռանում է իր աստծուն՝ խիղճը, ներսը 
նորա մեջ քարանում է, մնում է դուրսը՝ մարմինը, արյունը, ոսկորը, իսկ 
ամեն ինչ, ինչ‐որ ∙ործվում է հանուն նորա զ∙ացողականության, նո‐ 
րա մղումով, բնությունը արդարացնում է: Սոված մարդը, զորեղ խան‐ 
դից, կրքից, անասնական կրքից բռնված մարդը, երբ փշրում է ձեր 
դուռը, թալանում է ձեր ունեցվածքը, ձեր ∙անձը, ձեր ∙եղեցիկ կնոջը, 
ես արդարացնում եմ, արդարացնում է ինքը բնությունը: Կինը չի սի‐ 
րում ճ∙նավորին, ներքինուն, որովհետև նորա մեջ մեռած է կյանքը՝ 
զ∙այականությունը, մարմինը, և ընկնում է առաջին իսկ ∙եղեցիկ, կո‐ 
պիտ, բիրտ ∙ազանի ∙իրկը¦ 16 ,‐ ասում է Կարա‐Դարվիշի §Օրերից 
առաջ¦ վեպի հերոսներից մեկը կնոջ մասին: 

Լոուրենսի §Լեդի Չաթերլիի սիրեկանը¦ վեպի հերոսուհին՝ Կոնին, 
հաշմանդամ դարձած ամուսնուն դավաճանում է բնության կոպիտ ու 
բիրտ ուժը մարմնավորող, անտաշ, մտավոր զար∙ացման ցածր աս‐ 
տիճանում ∙տնվող մարդու՝ այ∙եպանի հետ, որն ընդամենը սեռա‐ 
պես ուժեղ և մարմնապես առողջ տղամարդ էր: Դարվիշի §Կյանքի 
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15 Lawrence D. H., Psychoanalysis and the Unconscious and fantasia of the 
Unconscious, Dover Publications, 2006, p. 137‐138: 

16 Կարա‐Դարվիշ, Օրերից առաջ, Թիֆլիս, 1928, էջ 28:



քաղաքական և հասարակական կյանքում տիրող արժեքային համա‐ 
կար∙ի քաոսի արդյունք էր: Անարխիզմը ∙ալիս է ոչնչացնելու ցանկա‐ 
ցած կազմակերպվածք, որը բխում է ռացիոնալիզմից, փոխարենը 
հաստատելով զ∙ացմունքի և զ∙ացականի կամայականությունը, տա‐ 
րերքն ու բնազդը: §Օրերից առաջ¦ վեպի հերոսները հեղափոխական 
∙աղափարներով տո∙որված մարդիկ են: §Մի շարժումով բախտավոր 
դարձնել մարդկանց՝ մարդկությունը անկարելի է, ցնորք է, երազ է: 
Այդ հարցը կլուծվի կամ ավելի ճիշտ ասած լուծման իսկական ճանա‐ 
պարհի վրա կընկնի միայն այն ժամանակ, լսո՞ւմ եք, միայն այն ժա‐ 
մանակ, որի մեջ խորապես համոզված եմ և դուք էլ, շատերն էլ, թերևս 
բոլորն էլ համոզված են, կամ թե չէ ազատ կերպով զ∙ում են, միմիայն 
այն ժամանակ, երբ միան∙ամայն, իսպառ վերջ տրվի արհեստական 
ուժին, իշխանության, ավելի ճիշտը ասած որ է պետության կամ պե‐ 
տական ∙աղափարին, երբ մարդիկ միանան, դաշնակցեն ազատ, 
անբռնազբոսիկ սիրո և հար∙անքի զ∙ացմունքից դրդված և այդ 
զ∙ացմունքների վրա էլ հիմնվելու է բոլոր մարդկային հարաբերու‐ 
թյունները¦ 19 : Պետության ∙աղափարի այս ժխտումը, պետական ինս‐ 
տիտուտի կործանման այս անարխիստական կոչը որքան էլ հումա‐ 
նիստական թվա, ըստ Սաթյանի, պիտի փոխարինվի զ∙ացմունքների 
վրա հաստատված հարաբերություններով: Ո∙ու ճանաչողությունից 
բխող օրենքներն ու օրենքների վրա հիմնված պետական ինստիտու‐ 
տը փոխարինել զ∙այական հարաբերությունների քաոսով. սա է 
§Օրերից առաջ¦ վեպի հերոսների իդեալը: Սակայն Կարա‐Դարվիշի 
անարխիզմն այնքան էլ ծայրահեղական չէ, §Կյանքի ջութակը¦ վե‐ 
պում հեղինակը ցույց է տալիս նաև հասարակական համակեցության 
միկրոմոդելի՝ հաշվարկի վրա կառուցված ընտանիքի (և ոչ թե ընդ‐ 
հանրապես ընտանիքի, ինչը խոսում է հեղինակի անարխիստական 
հայացքների չափավորության մասին) կործանման անհրաժեշտու‐ 
թյունը՝ սեռերի անկեղծ սիրո և անզուսպ կրքի վրա հիմնված անհա‐ 
վատարմությունը ∙երադասելով հաշվենկատ ամուսնությունից: 

Բանալի բառեր. ‐ Կարա Դերվիշ, ֆուտուրիզմ, շարժում, ∙աղափար, 
վեպ: 
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ցիոնալիզմի ամբարտակները: Այսպիսով, §լիբիդոն¦, ինչպես Լոու‐ 
րենսի, այնպես էլ Կարա‐Դարվիշի մոտ դառնում է վիպական սյուժեի 
հիմնական խթան: Դարվիշի հերոսները երկխոսություններում պար‐ 
զապես արտահայտում են իրենց մոդայիկ հայացքները, հայտարա‐ 
րում անարխիստական (Սաթյան, §Օրերից առաջ¦) կամ անհատա‐ 
պաշտական (Երվանդ Գոշ) ∙աղափարները, բայց ∙աղափարախո‐ 
սությունը նրա հերոսների մոտ կեցվածքից այն կողմ չի անցնում, չի 
փոխվում կերպարի վարքա∙ծի, սյուժեն չի ընթանում ∙աղափարա‐ 
խոսության ուղիով, քանի որ Դարվիշի հերոսների մոտ բացակայում է 
∙աղափարն ու համոզմունքը կյանքի կոչելու՝ հեղափոխական կամքը: 
Հարկ կա՞ արդյոք շեշտելու, որ վեպի էջերում զրույցներից այն կողմ 
չանցնող հայացքները մոդեռնիզմի ժամանակաշրջանին բնորոշ ∙ա‐ 
ղափարախոսությունների դրսևորումներ են: Անարխիզմն, օրինակ, 
բնորոշ էր 19‐րդ դարավերջի և 20‐րդ դարասկզբի փիլիսոփայու‐ 
թյանն ու ∙րական հոսանքներին և հեղափոխությունն ինքը անար‐ 
խիզմի ամենամեծ արտահայտությունն էր հենց: Սյուրռեալիստները 
ևս մոտ էին անարխիզմին, բայց ∙րական բոլոր հոսանքներից անար‐ 
խիզմին առավել մոտ էր ֆուտուրիզմը: Ֆուտուրիզմին բնորոշ է §նա‐ 
խապատվությունը ∙ործողության, շարժման, արա∙ության, ուժի և 
ա∙րեսիայի պաշտամունքը, սեփական ես‐ի մեծարումն ու արհամար‐ 
հանքը տկարի հանդեպ, ուժի ∙երակայության հաստատումը, հափշ‐ 
տակումը պատերազմով ու ավերումով: Այս իմաստով ֆուտուրիզմն իր 
∙աղափարախոսությամբ մոտ էր ինչպես աջ, այնպես էլ ձախ ռադի‐ 
կալներին՝ անարխիստներին, ֆաշիստներին ու կոմունիստներին, ով‐ 
քեր կողմնորոշված էին անցյալի հեղափոխական տապալումը¦ 17 : 

§Ով եմ ես¦ §ինքնակենսա∙րական¦ հան∙անակում Կարա‐Դար‐ 
վիշն ինքն է հայտարարում. §Ես անարխիստ եմ ‐ մահ, որոտ եւ կայ‐ 
ծակ եմ բոլոր քարացումների համար¦ 18 ): Անարխիստական աշխար‐ 
հայացքը, որ տարբեր ձևերով արտահայտվում էր քսաներորդ դա‐ 
րասկզբի արվեստի և ∙րականության մեջ, թե՛ իբրև ∙եղա∙իտական 
լոզուն∙ ու հան∙անակ, թե՛ իբրև թեմա, թե՛ իբրև հերոսների հայացք‐ 
ներ և թե՛ իբրև ∙րական կառույցի կազմալուծում, համաշխարհային 
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19 Կարա‐Դարվիշ, Որերից առաջ, Թիֆլիս, 1928, էջ 106: 

17 https://www.proza.ru/2011/05/07/1435: 
18 http://hraparak.am/?p=77341&l=am/kanon+grchutyan+kara‐darvish?vov+em 

+es:



ՔՆՆԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 
ՍՈՒՐԵՆ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

բ.∙.թ. 

ՀԱԿՈԲ ՄՈՎՍԵՍ. 
§ԳԻՐՔԸ ԳՐՎԱԾ Է, ՊԱՐՏՔԸ՝ ԿԱՏԱՐՎԱԾ¦* 

Հակոբ Մովսեսի պոեզիայի մեկնաբանության խնդիրը պոեզիայի 
բնույթի և պատմության մասին հարցադրում է: Եվ քանի որ Հակոբ 
Մովսեսի աշխարհընկալմամբ պոեզիան և նրա պատմությունը մշա‐ 
կութային առումով տարանջատված չեն, ապա ի՞նչ է պոեզիան հար‐ 
ցը կարող է ընկալվել և բացատրվել՝ ինչպիսի՞ն է պոեզիան, որ ժամա‐ 
նակի միասնության (եթե կուզեք՝ նաև անժամանակության) ոլորտից 
ծա∙ող և նրանով մեկնաբանվող իպոստաս է: Սա չի նշանակում, 
իհարկե, որ Մովսեսի պոեզիան չունի ձևավորման պատմական ըն‐ 
թացքի բացատրություն, պատմական հիմունք, եթե ան∙ամ իր նախա‐ 
հիմքով պոեզիան բանաստեղծը ընկալում է իբրև ելակետ, որի մետա‐ 
ֆիզիկական ակունքը խոսքի ոլորտում է, ծա∙ում է խոսքի էությունից, 
ձ∙տում է նրան՝ ձուլվելու, նրանով ի հայտ ∙ալու, արտահայտելու 
խոսքը: Ավելին, բանաստեղծը ասում է, որ §մենք ոչ միայն մարդկանց 
հովիվներն ենք, այլև իրերի¦, իսկ, ինչպես Հերդերն է ասում. §մարդ‐ 
կային ցեղի լեզուն բանաստեղծությունն է¦ (§Գարուն¦, 8, 2006, էջ 
22,26), որ Մովսեսի ընկալմամբ մեկնաբանվում է իբրև §լեզու‐վայր¦, 
տոպոս, ուր §տարածությունը դառնում է վայր, իսկ տեղը՝ սրբատե‐ 
ղի¦: Իսկ §Բանը իր լեզվական տեղանքում է դառնում Բան‐ա‐Ստեղ‐ 
ծություն¦ (§Գարուն¦,7‐8, 2006,էջ 27): Ուստի պոեզիան, ինչպես Մով‐ 
սեսն է ասում Գեոր∙ Թրակլի §Բանաստեղծություններ¦ (2007) ∙րքի 
առաջաբանում, §ոչ թե իրականության հայելին է կամ նրա թևի տակի 
ծվարած սվիֆտյան լիլիպուտը¦, ոչ էլ §իրականության կողքին արար‐ 
ված §հավելյալ իրականություն¦ 1 է, իսկ բանաստեղծը, ինչպես Նից‐ 
շեն է ասում, ∙ոյության մո∙ն ու վարպետը, որ §կյանքը մղ(ում) է այն 
տարածությունները, որտեղ այն մի արդարացում ունի՝ ∙եղա∙իտա‐ 
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Հոդվածը տպա∙րվում է §Գիտության և կրթության հայկական 
ազ∙ային հիմնադրամ¦ դրամաշնորհային ծրա∙րի (ANSEF) 

շրջանակներում: 

Ãðà÷üÿ Ñàðèáåêÿí 

Ðîìàí àðìÿíñêîãî ôóòóðèçìà 

Ðåçþìå 

Öåëü íàñòîÿùåé ñòàòüè - èññëåäîâàòü ôóòóðèñòè÷åñêèé ðîìàí è åãî 

ïðîÿâëåíèÿ â àðìÿíñêîé ëèòåðàòóðå. Àâòîð ñòàòüè ãîâîðèò îá îñíîâíûõ æàíðàõ 

ôóòóðèçìà è çàìå÷àåò, ÷òî ðîìàí íåîáû÷íûé æàíð äëÿ ôóòóðèçìà, òàê êàê on 

ïðåäïîëàãàåò îïðåäåëåííóþ òðàäèöèþ æàíðîâûõ óñëîâíîñòåé. Ìíîãèå èç 

ìîäåðíèñò ðîìàíèñòîâ â òîì èëè èíîì ñòåïåíè ïðîäîëæàëè òðàäèöèè ïðîøëîãî, 

â òî âðåìÿ êàê äóõ îòðèöàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ñóòüþ ôóòóðèçìà. Â ñòàòüå 

ðàññìàòðèâàþòñÿ îñîáåííîñòè ðîìàíà ôóòóðèçìà è ìîäåðíèçìà â öåëîì, 

àíàëèçèðóþòñÿ ðîìàíû Êàðà-Äàðâèøà êàê ñî÷åòàíèå ðåàëèñòè÷åñêîé è 

íàòóðàëèñòè÷åñêîé ýñòåòèê è àâàíãàðäèñòêîé è àíàðõèñòñêîé èäåé. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: Êàðà Äåðâèø, ôóòóðèçì, äâèæåíèå, èäåÿ, ðîìàí 

Hrachya Saribekyan 
Armenian Futurist Novel 

Summary 

The focus of the article is on the futurist novel.The author of the article 

speaks about the main genres of Futurism and emphasizes that the novel is an 

unusual genre for Futurism, for itimplies certain traditions of genre‐based con‐ 

ventionalities. Most of the modernist novelists continued the traditions of pastto 

varying degrees, while the spirit of negation was the main principle of Futurism. 

He examines the peculiarities of futurist novel and modernist novel in general, 

as well as analyzes the novels by Kara‐Darvish as a combination of realist and 

naturalist aestheticsand of avant‐gardeand anarchist ideas. 

Keywords: Kara Dervish, futurism, movement, idea, novel 
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* Հոդվածն ընդունվել է տպա∙րության 10.01.2019: 
1 Գեոր∙ Թրակլ, Բանաստեղծություններ, Երևան, 2007, էջ 8:



այսպես. §Ճանաչել Ո∙ու (Սուրբ Հո∙ու) բաները¦, իսկ եթե այն §ծա‐ 
∙ում¦, §սերում¦, §ցեղ¦ է նշանակում նաև (այստեղից լատիներեն՝ 
∙են‐ ∙ենետիկա և հայերեն՝ ծին–ծննդաբանություն բառերը), ապա 
սահմանում է այն իբրև §հետաքրքիր մի եռամիասնություն¦ և ասում՝ 
§Ո∙ու ծնունդն է հանճարը¦ (§Գարուն¦, 7‐8, 2006, էջ 12): 

Իհարկե, եռամիասնության տարրերը, որպես ո∙ու ֆենոմենոլո∙ի‐ 
ական հատկություն, փոխակերպվում և արտահայտում են միմյանց և 
միմյանցով: Ասել է՝ ∙ոյավորում են միմյանց և ∙ործում են պատմական 
միջավայրում կամ ∙ոյավորում են միմյանցով հենց պատմությունը, որ 
պոեզիայի/խոսքի պատմությունն է՝ արտահայտված լեզվի միջոցով: 
Ուստի նրանց միջև՝ պոեզիայի /լեզվի/ խոսքի միջև‐ը (միջանկյալու‐ 
թյունը) ձևավորում է այնպիսի աստիճանակար∙ություն, որ պատ‐ 
մական միջավայրում է տեղի ունենում կամ հենց ինքը պատմության 
ֆենոմենն է, որ նաև պոեզիայի պատմությունն է, և որն արտահայտ‐ 
վում է շարժման տեսքով: 

Ահա ինչու Մովսեսը ձևի ընկալման խնդիրը, որ ավանդույթ ուներ 
նախորդ տասնամյակում, մերժում է՝ նկատի ունենալով շարժման և 
ավանդույթի կտրվածությունը օր∙անական նախահիմքից՝ անվանե‐ 
լով այն §ձևից‐ձև քոչվորություն¦, §ձևի քիմեռներ¦, §ֆորմա‐յու‐ 
∙ենդ¦, եթե այն ճարտարապետական անձեռնմխելի կառույցի մաս 
չէ, ինչպիսիք են XX դարի ∙րական շարժումները՝ սիմվոլիզմը, ֆու‐ 
տուրիզմը, մոդեռնիզմը, պոստմոդեռնիզմը և այլ §իզմեր¦ (Մովսեսը 
Թրակլի մասին ∙րած առաջաբանում մեջբերում է նաև Կ. Գ. Յուն∙ին, 
որն ասում է՝§բոլոր սատանաները իզմերից են ծնվում¦ 3 ): Ձևը, բա‐ 
նաստեղծի բնութա∙րմամբ, հմայիչ է, երբ արտաքնացվում է, §իր ծայ‐ 
րահեղ դրսևորումների մեջ մի զարհուրելի հատկություն ձեռք բերում, 
այն կնոջ պես հմայում է¦, ուստի ձևը, եթե այն ներքին, բնախոսական 
տարր չէ, ապա այն բանաստեղծը անվանում է §կանացի սկզբունք¦, 
որ բեղմնավորվում է բովանդակությամբ, ծնում բանաստեղծությունը, 
ուստի, Շառլ Բոդլերի բնութա∙րմամբ, որ հավելում է իր խոսքին Մով‐ 
սեսը՝ հետևյալն է՝ §մոդեռնիզմը մի հիվանդանոց է, որտեղ յուրա‐ 
քանչյուր հիվանդի հետապնդում է մահճակալը փոխելու միտքը¦, իսկ 
մեր օրերի պոստմոդեռնիստներին բնութա∙րելիս ասում է, թե պոստ‐ 
մոդեռնիզմը ևս հիվանդանոց է, որտեղ §մահճակալները միշտ դա‐ 
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կան արդարացումը¦ 2 ,‐ այլ պոեզիան լեզու‐տոպոսն է, բանաստեղծը՝ 
եր∙ասացը, որ փնտրում է իր որսատեղին խոսքի ոլորտում, որ պոե‐ 
զիայի խոսքն է՝ ո∙ու հայելին: Ուրեմն, պոեզիան Մովսեսի պոետական 
աշխարհընկալման դավանանք է, բանաստեղծությունը՝ խոսքի նա‐ 
խահիմքը, որ մետաֆիզիկական նախասկիզբ ունի, որ հնարավոր է 
բացատրել Մովսեսի բանաստեղծության ձևավորման և ամբողջաց‐ 
ման ընթացքի, աշխարհընկալման վերլուծության միջոցով, որ նաև 
արդի պոեզիայի վերջին երեք տասնամյակի նախահիմքերի և ուղղու‐ 
թյունների մեկնաբանության հարց է: Բայց ամբողջական լինելու հա‐ 
մար նախ պետք է վերլուծել ո∙ու ըմբռնման հարցը, որ Մովսեսի պո‐ 
եզիայի ուղղությունն է սահմանում: Ինչու՞.‐ որովհետև բանաստեղծը 
ո∙ու ∙աղափարը բացատրում է որպես նախասկզբի սակրալ արտա‐ 
հայտություն, ուրեմն և, ինչպես Հայդե∙երն է ասում, §յուրաքանչյուր 
պատմական ժողովրդի նախալեզվի¦, այսինքն՝ §բանաստեղծության 
էությանն¦ է առնչվում, արտահայտվում նրանով: Զուր չէ, հետևապես, 
Մովսեսը §Օվսաննա, օվսաննա¦ հարցազրույցում լեզվի կիրառման 
մասին հարցը մեկնաբանելիս ասում՝ §լեզուները դեմիուր∙ներ են¦՝ 
հակադրվելով լեզվի հաղորդակցման ֆունկցիայի, պուրիտանիզմի‐ 
մաքրամոլության, արյունապղծության, արտար∙անդային բեղմնա‐ 
վորման, լեզվի լճացման, անհարկի ծանրաբեռնումների դեմ, որով‐ 
հետև լեզուները ինքնիշխան են և ինքնավար, §երկնային բաժինք¦, 
որ, ∙նոստիկների կարծիքով, մարդը դրախտից է ժառան∙ել (§Գա‐ 
րուն¦, 7‐8, 2006, էջ 18‐19): Հետևաբար, §պոեզիայի ազ∙աբանությու‐ 
նը¦ հասնում է լեզվին (Մովսեսը ասում է՝ §հասցնել լեզվին¦), ինչպես 
Բանի (խոսքի) ազ∙աբանությունը ∙նոստիկները հասցնում էին Լեզ‐ 
վին, §տիրոջ ծա∙ումնաբանությունը հասցնում էին Սուրբ Հո∙ուն¦ 
(§Գարուն¦, 7‐8, 2006, էջ 17): Բայց, քանի որ §հո∙ին պնևմա է¦, §անց‐ 
յալին թույլ չի տալիս մնալ անցյալում և պատյանավորվել¦, այլ մղում է 
դեպի այսօր և վաղը (§առաջ դեպի անցյալ¦): Ուրեմն՝ ո∙ին ծա∙ում‐ 
նաբանական նախահիմքն է լեզվի, իրենով ձևավորում է լեզուն և ∙ո‐ 
յավորվում նրանով: Հետևաբար, ո∙ին , ըստ Մովսեսի ստու∙աբանու‐ 
թյան, §ծա∙ում¦, §սերում¦, §ցեղ¦ է նշանակում, որովհետև §Ո∙ի բա‐ 
ռը լատիներեն genus (հանճար) ծա∙ումնաբանորեն ո∙ի է նշանա‐ 
կում¦, ուստի §Ժողովողի¦ առաջին նախադասությունը թար∙մանում է 
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3 Գեոր∙ Թրակլ, Բանաստեղծություններ, Երևան, 2007, էջ 8: 2 Նույնը, էջ 9:



մոր հետ, հետո էլ ... միասեռական դարձել և կենակցել իր ընկերոջ՝ 
Ջեկ Քերուակի հետ¦ (խոսքը Գիզբեր∙ի մասին է)... 

Մի խոսքով, Մովսեսի աշխարհայեցությունը, ինչպես տեսնում ենք, 
հիմնային իր ելակետն ունի, որի բացատրությունը բանաստեղծը մեկ‐ 
նաբանում է պոեզիայի իր ընկալման տեսության մեջ, ∙րառումների 
միջոցով, որոնք, միասնական լինելով հանդերձ, փիլիսոփայական և 
∙եղա∙իտական ըմբռնումների համակար∙ են ձևավորում: Ծա∙ումը, 
որից սակայն խարիսխը, որի վրա հենվում է Մովսեսը, Պոեզիա‐Մես‐ 
սիա ընբռնումն է, որը, ինչպես ինքն է ասում, բանաստեղծության ըն‐ 
կալման նոր մեթոդ է, ինչը ընտրության հարց չէ, այլ՝ աշխարհայացքի 
կողմնորոշում: Բանաստեղծությունը, ուստի, իրերի և ժամանակի աշ‐ 
խարհում չի տեղակայվում, ընդհակառակը, արարում է և շունչ տալիս 
ժամանակին (շունչ, որ ո∙ու մեկնաբանումն է սրբազան իմաստով): 
Հետևաբար պոեզիան §Իթաքեն է կանաչ հավիտենության¦, որն աս‐ 
վում է Բորխեսի հետևողությամբ, իսկ բանաստեղծները՝ §անտեսանե‐ 
լու մեղուները¦ (որ Ռիլկեի՝ դոկտոր սերովբեականի բնորոշումն է, իսկ 
Հակոբ Մովսեսն ասում է՝§մենք անտեսանելիի հովիվներ ենք¦): Բա‐ 
նաստեղծի նպատակն է սակայն, ըստ Doctorre Serafico‐ի, §այս ան‐ 
ցողիկ ապականացու երկիրը այնպես խորունկ... ընդունել մեր մեջ, որ 
նրա էությունը մեր ներսում §անտեսանելիորեն¦ նորից հարություն 
առնի¦ (§Գարուն¦, 7‐8, 2006, էջ 11): Ինչու՞: Որովհետև իրերի և բառի 
համարժեք և նույնանուն հարաբերությունը սպանում է բառը, ծնում 
§բանաստեղծության ճիվաղին¦, ինչպիսին դադան և ֆուտուրիզմը, 
հակապոեզիան, որոնք, նորարարական են այնքանով, որքանով 
§ձևի տուզերով մի ուղղոււթյունը մյուսով չափելու հիմնականում 
խմբակային և իրար իշմար տվող խաղը¦, որտեղից սկսվում է §բա‐ 
նաստեղծության էկոլո∙իական աղետը¦ (§Գարուն¦, 7‐8, 2006, էջ 14): 
Ուստի ժխտումը, կամ ժխտման ժխտումը, որ ուղեկցում է նախորդ դա‐ 
րի պոեզիայի պատմությանը (մասնավորապես ֆրանսիական պոե‐ 
զիայում), իր §ազդեցության թևիկները տարածում է մեր ∙րականու‐ 
թյան մեջ¦, և բացատրելի է ոչ իբրև բանաստեղծական նորություն, 
այլ՝ դեկադանս: Իսկական բանաստեղծական նորությունը, ուստի, 
Մովսեսի մեկնաբանությամբ, ոչ թե նորաձևությունն է, այլ ∙յուտարա‐ 
րությունը, որովհետև ինչ արվում է §հանուն նորարարության, այն իս‐ 
կույն հնանում է¦: Մինչդեռ §մոդեռնիզմը օնտոլո∙իա է¦, §լեզվի և վե‐ 
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տարկ են¦ (§Գարուն¦, 7‐8, 2006, էջ10, 12): Հետևաբար, ի՞նչ եզրա‐ 
կացնել: 

Հարցն այն է, որ Մովսեսը պոեզիայի և նրա պատմության հարցը 
քննում է մշակույթի պատմության համատեքստում, որն ունի աստի‐ 
ճանակար∙ության զուտ մովսեսյան ըմբռնում: Արդեն մի քանի տաս‐ 
նամյակ տևող բանավեճը, որ ձևավորում է Մովսեսը մեր պոեզիայում, 
ամբողջացման փուլում է, նրա պատմական հիմքերը՝ հստակ: 

Բանավեճի բնույթը խորն է թե՛ արմատներով և թե՛ սաղարթներով 
և հարցադրումը, իր ընդ∙րկումով, ներառում է պոեզիայի և մշակույթի 
պատմության, աշխարհընկալման, ներկայի և ∙ալիքի, շարժման և 
էվոլյուցիայի բոլոր ասպեկտները: Սակայն ելակետը, որ առաջադրում 
է Մովսեսը, իբրև պոեզիայի և մշակույթի պատմական հայեցում և հա‐ 
յեցություն, դրա (պոեզիայի և մշակույթի) §մշակութա‐ձևաբանա‐ 
կան կար∙ն է¦, որի նախահիմքը համաքրիստոնեական մշակույթն է, 
ինչը պետք է ընկալել ոչ թե դավանաբանական առումով, այլ՝ իբրև 
համաեվրոպական մշակույթի արտահայտություն, ինչին Մովսեսը հա‐ 
կադրում է §չմշակույթը¦՝ ժամանակակից իր դրսևորումներով՝ ռեա‐ 
լիզմը՝ հիպերտրոֆիայով ու նրա սնուցմամբ, ֆուտուրիզմը՝ պաթոլո‐ 
∙իական ոճավորմամբ, սյուրռեալիզմը՝ ենթա∙իտակցության արձա‐ 
նա∙րությամբ, էքսպրեսիոնիզմը, իմաժինիզմը, ինչու չէ, նաև ռաբիսը 
և էստրադան և այլ լո∙ոներով պիտակավորված շարժումները, որոնք 
աչքի են ընկնում §ա∙րեսիվ թատերականությամբ¦, առարկայավո‐ 
րում աշխարհը, մերժում համաքրիստոնեական ավանդույթը, լեզուն: 
Այս տեսությունները, մանավանդ ռեալիզմի ∙երաճը, ձևավորելով 
§մշակութային համայնավարություն¦, սկսած նախորդ դարի 60‐70‐ա‐ 
կան թվականներից, §իր վրա քաշած ողջ մակաբույծն ու ճանճը առա‐ 
վելապես հուդայական‐պրա∙մատիկ ծա∙ում ունեն, ունեն նաև իրենց 
տեսաբան մետռերը՝ բատայները, դերիդաները, դելյոզները, լևինաս‐ 
ները...¦: Նրանք՝ Նիցշեի և Հայդե∙երի §փիլիսոփայության մարմնի 
ծալքերը քաշված ոջիլները¦, ձ∙տում են, ինչպես կասեր Նիցշեն՝ §մի‐ 
ասեռականից, չստացված կնոջից ավան∙արդիստ ձուլել¦, §բանվորի 
տղից պրոֆեսոր ձուլել¦, §Ֆրոյդի հո∙եախտաբանական ուսմունքի 
համաձայն մեկնաբանել անցյալը՝ Հովհաննես Մկրտիչից սկսած 
մինչև Միքելանջելո, իրենց տաք և շքեղ սրահներում §ոռնալ¦ և ասել, 
թե ինչպես է §սեռական հարաբերությունների մեջ մտել իր սեփական 
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մարդը այս երկրի վրա¦: Հետևապես, բանաստեղծությունը ոչ միայն 
նախալեզուն է, որ վկայում է բանաստեղծը վկայվածի՝ լեզվի մեջ, 
այլև, ինչպես Հայդե∙երն է մեկնաբանում, §լեզվին տրված ∙ոյավորը 
իբրև այդպիսին բացահայտ(ում) և պահպան(ում) է ստեղծա∙ործու‐ 
թյան մեջ 4 ¦, որովհետև ամբողջի մեջ տրվածը (վկայվածը լեզվի միջո‐ 
ցով) ∙ոյությունը ընկալում է իբրև պատմություն: Ուստի ընդհանուրը՝ 
լեզուն, անճանաչելիի ոլորտն է, որ բանաստեղծը վկայում է՝ ճանաչե‐ 
լի դարձնելու համար: Սակայն, եթե §իրեր չկան՝ բառերը չեն կարող 
լինել¦ (Շտ. Գեոր∙ե): Հետևաբար, Մովսեսի մեկնաբանությամբ, §բա‐ 
նաստեղծությունը ծնվում է առարկայական իրականությունից¦, թեև 
§Սրբ. Պողոս առաքյալը §առարկայական իրականությունը¦ նկատի 
ունի, երբ ասում է՝ §Այժմ և Այստեղ¦,‐ որոնք, Մովսեսի հավելմամբ,‐ 
տարածական և ժամանակային հավելումներ չեն, ժամանակին և տա‐ 
րածությանը չեն պատկանում, այլ իրենք են ժամանակը և տարածու‐ 
թյունը ներառում իրենց մեջ 5 ¦: Ուրեմն և՝ դրանք (ժամանակը և տարա‐ 
ծությունը), յուրաքանչյուր պահի ՝ այժմ և այստեղ, ձևավորում են ան‐ 
սահմանությունը և հավերժությունը, ունեն աշխարհընկալման ուղղա‐ 
հայաց բնույթ: 

Այսպիսով, ինչպես տեսնում ենք, Հակոբ Մովսեսի աշխարհընկա‐ 
լումը ձ∙տում է ամբողջության, ունի փիլիսոփայական միասնություն և 
իր ինքնությամբ, ժխտական նախահիմքով, ∙րական արդի պրոցե‐ 
սում ձևավորում է իր այլությունը, որ ընդունվում է հաճախ սրերով, 
կրքով ու հակադրությամբ: Հարցն առնչվում է ∙լխավորապես ∙րա‐ 
կան ժամանակակցության և ∙ալիքի խնդիրներին, որ Մովսեսը, 
դեռևս ∙րական մուտքի առաջին շրջանից, նախորդ դարի 80‐ական‐ 
ներից, սկսած առաջին ժողովածուից՝ §Թռիչքների երկնքից¦ (1981) 
մինչև §Շարական¦ (2016) ժողովածուն աշխարհընկալման միասնու‐ 
թյուն ունի, որի նախահիմքը մշակույթն է, ինչպես նաև՝ ∙եղարվեստա‐ 
կանի ընկալման իր ինքնությունը, որի ներքինությունը (ընթացքը) 
հնարավոր է մեկնաբանել աստիճանակար∙ության, ներքին էվոլյուցի‐ 
այի շրջաններով: Ուստի հարցադրումը, որով առանձնանում է Մովսե‐ 
սի պոեզիան, նշանակալից է ոչ միայն դրանով, այլև ժամանակի, պո‐ 
ետական որոնումների, նորա∙ույն շրջանի ձևավորմամբ, որն սկսվում 
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րապրման շնորհ¦ և ∙րվում է §ոչ թե մտքերով, այլ՝ բառերով¦: Ահա 
§մեթոդը¦, որ Ռիլկեն անվանեց §իր‐բանաստեղծություն¦, երբ իրը ∙ո‐ 
յավորվում է բառի միջոցով, ∙ոյավորում իրը անվան մեջ, ուր ժամա‐ 
նակը պատմական չէ կամ կարող է չհամընկնել նրանում ժամանակը 
և տարածությունը, որովհետև բառի ծա∙ումը մի ակունք ունի՝ իր ան‐ 
վան ∙աղափարը: Եվ քանի որ բանաստեղծականի ընկալման մով‐ 
սեսյան ըմռնումը մետաֆիզիկական առնչության ոլորտն է համարում 
բառի մեկնաբանության ակունքը, ուստի այն, ինչպես ստեղծողի եսը, 
չափազանց անհատական է, որովհետև եսն է, որ իր ∙իտակցությամբ 
կարող է ժամանակը ընկալել ապա‐կամ վերպատմական, հետևա‐ 
պես, ինչպես ասում է. §պատմությունը սոսկ այնժամ է, երբ ճշմարտու‐ 
թյան էությունն է սկզբունքորեն որոշվում¦, ուստի §այդ պատմականը 
երբեք ինքը պատմությունը չէ¦ (Հայդե∙եր), այլ §բանաստեղծը ∙րում 
է, ժամանակը ջնջում¦ կամ, այլ դիտանկյունով ասած՝ §ժամանակը 
∙րում է, բանաստեղծը ջնջում¦ (§Գարուն¦, 7‐8,2006, էջ15): Ուրեմն, 
պատմության ոլորտը կեցությունն է, բանաստեղծությանը՝ ∙ոյությու‐ 
նը: Հետևաբար §բանաստեղծությունը իր սեփական պատմությունն է 
կերտում, որն էլ,‐ ըստ Մովսեսի մեկնաբանության,‐ համատիեզերա‐ 
կան պատմությունն է. դա կարող ենք անվանել Սուրբ Հո∙ու պատմու‐ 
թյուն, որտեղ ∙ուցեև ձնծաղիկների երթը լանջերն ի վար պակաս 
կարևոր չէ, քան սուվորովյան բանակի երթը Ալպերով¦, որովհետև՝ 
§բուն ∙ոյության բուն պատմությունը Պոեզիան է¦ (§Գարուն¦, 7‐8, 
2006, էջ 15): Բանաստեղծը տարե∙իր չէ և §երբ Պոեզիան և Իրակա‐ 
նությունը համընկնում են¦, ինչպես բորխեսյան Կայսրության քարտե‐ 
զա∙րության խորհրդի ստեղծած քարտեզը, բանաստեղծությունը 
մեռնում է՝ ինչպես, Մովսեսի բնութա∙րմամբ, 20‐րդ դարի բանաս‐ 
տեղծության հոր, Ուիթմենի պոետական պրերիաների, ∙ետերի, քա‐ 
ղաքների, առարկաների և իրերի,‐ մի խոսքով՝ կատալո∙ների անուն‐ 
ները և համարակալումները: Հետևաբար՝ §Պոեզիան Մեսսիան է¦, 
բայց Մեսսիա‐պոեզիան §լքում է կեցությունը, մտնում ∙ոյության 
ոլորտ¦, ուստի, ինչպես հավելում է. §կյանքը այլևս պատմությանը չի 
պատկանում, այն պատմական չէ, այլ Բան‐ա‐ստեղ‐ծական¦ (§Գա‐ 
րուն¦, 7‐8, 2006, էջ 22): Եվ քանի որ նախահիմքը բանի ∙աղափարն 
է, բանաստեղծությունը վերաճում է Լո∙ոսի արտահայտության: 

Ինչպես Ֆ. Հյոռդեռլինն է ասում. §բանաստեղծորեն է ապրում 
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ման ենթարկել, ինչը շատ հաճախ արվել է մեր քննադատության մեջ 
և մեկնաբանվել: Մինչդեռ ելակետը, որ կարող է ընկալելի և պատմա‐ 
կան առումով հիմնավորված լինել, Մովսեսի պոեզիայի բնույթի և ուղ‐ 
ղության հարցն է, որ բանավիճող, ժխտող, հավելող և ինքնահաստա‐ 
տող հետա∙իծ ունի՝ ուղղված ետվերածննդյան շրջանի և նախորդ 
դարի ∙եղա∙իտությանը: Սակայն, ինչպես Նիցշեն է ի նպաստ քննա‐ 
դատության ասում, կարող ենք հավելել՝ այն կամայական և անդեմ 
բան չէ, այլ՝ ապացույց, որ §մեր մեջ առկա են կենդանի և մղիչ ուժեր, 
որոնք ցանկացած կեղև հանում են¦,‐ իսկ թե ինչու՞ ենք ժխտում, ին‐ 
չու՞ պետք է ժխտենք, կարող ենք Հայդե∙երի խոսքով պատասխանել 
Նիցշեին, որն ասում է՝ §արժեքների վերարժեքավորման¦ համար: 
Ահա ինչու, ժխտման նախահիմքը տեսնելով ժխտվողի էության մեջ, 
Նիցշեի խոսքը եզրափակվում է այսպես. §պետք է ժխտենք, որով‐ 
հետև մեր մեջ ինչ‐որ բան ուզում է ապրել և հաստատվել, մի բան, որը 
մենք, հավանաբար, դեռ չենք ճանաչում 6 (307): Ժխտման նախահիմ‐ 
քով, հետևապես, Մովսեսի աշխարհայեցողությունը, որ մետաֆիզի‐ 
կական աշխարհի ճանաչողության խնդիր է դնում, ո∙ու ճանաչողու‐ 
թյան ∙աղափարը, լեզվի միջոցով, շաղկապում է մետաֆիզիկական 
նախասկզբի հետ, որ բնույթով բարդ է, սակայն, փիլիսոփայական 
առումով, վերլուծելի: Ուստի, առաջին հերթին, մովսեսյան մետաֆիզի‐ 
կական աշխարհընկալումը կարելի է մեկնաբանել ուշ շրջանի մետա‐ 
ֆիզիկայի ընկալմամբ, որը ներկայացնում է Հայդե∙երը և ասում՝ §∙ո‐ 
յավորը իբրև ∙ոյավոր ներկայացնել¦ 7 : Սակայն ∙ոյավորի աստիճա‐ 
նակար∙ումը պատմական հիմունք ունի, որը ներկայացնում է Հե∙ելը 
§Ո∙ու ֆենոմենոլո∙իայում¦ իբրև բացարձակ ո∙ու ըմբռնում, որն ար‐ 
տահայտվում է արվեստի, կրոնի և փիլիսոփայության մեջ: Ընդ որում, 
արվեստը, կրոնը, փիլիսոփայությունը Հե∙ելի մեկնաբանությամբ ∙ի‐ 
տակցության ձևեր են. աստիճանակար∙ության առումով արվեստի 
միջոցով աշխարհընկալումը, ինչպես ասում է փիլիսոփան, §զ∙այա‐ 
կան պատկեր է¦ (կերպար) (ո∙ու ցածր աստիճանը), իսկ կրոնը և փի‐ 
լիսոփայությունը ո∙ու զար∙ացման կատարյալ ձևերն են: Մովսեսի 
պոեզիայի արտահայտումը ո∙ու աստիճանակար∙ության միջոցով 
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է մեր պոեզիայի պատմական նոր՝ ետսևակյան շրջանում, երբ ∙րա‐ 
կան հրապարակ է ∙ալիս 60‐ականների սերունդը: Նախորդ դարի 80‐ 
ականներին, սակայն, ∙րական այս սերնդի որոնումների և ∙եղա∙ի‐ 
տական աշխարհընկալումների մեջ ձևավորվում է պառակտման մի 
նոր շրջան, որոնք արտահայտվեցին հետա∙ա տասնամյակներում, 
ինչը ամբողջական է նաև Մովսեսի պոեզիայում: 

Հակոբ Մովսեսը, արդեն նախորդ դարի 80‐ականներին, ∙րական 
բանավեճի սուր շրջանում, երբ ավարտվում էր մշակութային մի պատ‐ 
մաշրջան մեր պոեզիայում, ձևավորվում նորը, հանդես եկավ իր պոե‐ 
տական այլությամբ, իրականության, կյանքի պատկերման իր ∙եղա‐ 
∙իտությամբ, որի նախահիմքը տարբեր է թե՛ 60‐ականների մետաֆի‐ 
զիկական և պոլեմիկական սկզբունքից, թե՛ դրան նախորդող պատ‐ 
մաշրջաններից: Տարբեր է, իհարկե, մշակութային նախահիմքի, բա‐ 
նաստեղծականի ըմբռնման տեսանկյունից, որի փիլիսոփայական 
նախահիմքը համաեվրոպական բանարվեստի անտիկ՝ հունական, 
ուրեմն և՝ նախաքրիստոնեական շրջանից ձ∙վում է մինչև վերածննդի 
դարաշրջանը: Մովսեսի պոեզիայի ճանաչողության նախա∙աղափա‐ 
րը, սակայն, հիմնված է բառի, նրա ներքին իմաստի ընդլայնման, լեզ‐ 
վի էությանը առնչվելու և ձուլվելու, պոեզիա/խոսքը արտահայտելու 
միջոցով, որ անվանում է §Թռիչքների երկինք¦: Մշակութային ներքին 
ընդլայնումը և աստիճանակար∙ությունը, որ Մովսեսի պոեզիայում են‐ 
թադրում է անցում՝ բառիմաստի հավելման միջոցով, պոեզիայի 
∙աղտնիքը, ներքին իմաստը հայտնաբերելու ընթացքով, բանաստեղ‐ 
ծը, իբրև եր∙ասացություն, հայտնաբերում է §Գիրք ծաղկման¦(1992) 
ժողովածուում, ուր եր∙ասացությունը՝ բանաստեղծության §նախշա‐ 
զարդության¦, ∙իրքը՝ մշակույթի անվանումն է: Ահա ինչու, ∙րքի ∙ա‐ 
ղափարը, որ արտահայտում է ∙րի/խոսքր իմաստը, Մովսեսի պոեզի‐ 
այում հիմնային ∙աղափար է, որն, ինչպես Հյոռդեռլինն է ասում՝ §ին‐ 
չը մնա բանաստեղծներն են կար∙ում¦, իսկ Մովսեսը §Լույս զվար‐ 
թում¦ ուղղակի հավելում է՝ §∙իրքը ∙րված է, պարտքը՝ կատարված¦: 
Ինչը նշանակում է՝§բանաստեղծորեն ապրել¦, որովհետև մշակույթի 
նախահիմքը ∙իրքն է (∙իրը/խոսքը), որ պայմանավորված է բանաս‐ 
տեղծի, մարդու աստլինելությամբ: Ուստի պետք է նախ հասկանալ 
Մովսեսի պոեզիայի ամբողջության ∙աղափարը և ոչ թե առանձին 
դրվա∙ների, շրջանների, հատվածների ընկալմամբ թերի խմբա∙ր‐ 
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6 Ֆրիդրիխ Նիցշե, Զվարթ ∙իտություն, Երևան, 2005, էջ 222‐223: 
7 Հայդե∙եր Մ., Նիցշեի §Աստված մեռած է խոսքը¦ (Նիցշեի §Զվարթ 

∙իտություն¦ ∙րքում), Երևան, 2005, էջ 369:



∙ում է պոեզիայի/խոսքի ոլորտը ներթափանցելու խնդիրը: Այլապես 
Հակոբ Մովսեսին կարելի է ընկալել միջնադարյան տաղեր∙ու, որ 
մնացել է ավանդների բեռի տակ: Մինչդեռ Մովսեսը նորարար է և վե‐ 
րարժևորում է նաև իր ժամանակը, որն առնչվում է հավիտենական մի 
ժամանակի հետ, որ §Գալիքն է, Աստծո ստեղծած միակ ժամանակը¦, 
ուստի մարդը (բանաստեղծը) իր §պատմությամբ, ասել է թե՝ իր ստեղ‐ 
ծած անցյալով ու ներկայով կպահպանի՞ այդ ∙ալիքը, թե՞ կկործանի 
այն,‐ ահա ողջ պատմության ու մշակույթի արդարացման ելակե‐ 
տը...¦ 12 ,‐ ասում է Հակոբ Մովսեսը: Պահպանումը և ընդլայնումը այս 
դեպքում փիլիսոփայական հասկացում է, որ Մովսեսի պոեզիայի §∙ե‐ 
ղա∙իտական արդարացումն է¦ փնտրում և սահմանում Մովսեսի պո‐ 
եզիայի §անտիկ արդիականությունը¦... 

‐Բ‐ 
Հակոբ Մովսեսի պոեզիան թեև ունի ստրուկտուրալ միասնություն, 

բայց նաև կառուցվածքային աստիճանակար∙ություն, որ սկսած նա‐ 
խորդ դարի 80‐ականներից, ժողովածուից ժողովածու, նույն ելակե‐ 
տից հեղվող իր հետա∙իծն է ∙ծում՝ ինչպես ∙արնան վարարող ∙ետը, 
որը անընդհատ լայնացնում է հունը: Ստեղծա∙ործական առումով 
Հակոբ Մովսեսի պոեզիան, մշակութային ընդ∙րկման ընդհանրու‐ 
թյամբ, երկու մեծ շրջան է ձևավորում՝ նախորդ դարի երկու տասնամ‐ 
յակը՝ 80‐90‐ական թվականները՝ §Թռիչքների երկինք¦ (1981) ժողո‐ 
վածուից մինչև §Ցնծության պահեր¦ (1984), §Եր∙ասացություն¦ 
(1988) և §Գիրք ծաղկման¦(1992) ժողովածուները, իսկ երկրորդ՝ մեծ 
շրջանը, որը մշակութային ամբողջություն ունի՝ մեր դարի առաջին 
երկու տասնամյակներին հրապարակած ժողովածուներն է ընդ∙ր‐ 
կում՝ §Լույս զվարթ¦ (2009), §Յոթներորդ որսորդություն¦ (2013) և 
վերջինը՝ §Շարական¦ (2016) ժողովածուն: Ըստ էության, տասնամ‐ 
յակների ընթացքում ձևավորված արդեն ծավալուն բեռը մեկնաբա‐ 
նության վիթխարի ջանք է պահանջում, որովհետև ∙ործ ունենք բա‐ 
նաստեղծի ժառան∙ության մեծ ծավալի քննության հարցադրման 
հետ: Ուստի ելակետը, որ ընդհանուր է Մովսեսի աշխարհայեցության 
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հնարավոր է բառի և պոեզիայի (խոսքի) անցման ֆենոմենոլո∙իա‐ 
կան հատկության դրսևորման մեջ: Բառը զ∙այականի ոլորտն է 
ընդ∙րկում, երբ այն հանդես է ∙ալիս իբրև իր‐անուն, իսկ բանաստեղ‐ 
ծը, ինչպես Հե∙ելն է ասում՝§աստծու վարպետն է¦ (560): Իսկ երբ ան‐ 
ցում է կատարվում իր‐աշխարհի ճանաչողության (արարման) ոլորտ, 
ուր լեզուն ճանաչելի է ինքն իր էության, առո∙անության արտասանու‐ 
թյամբ, որ պոեզիայի/խոսքի ոլորտում է հնարավոր. §Աստված հայտն‐ 
վում է երկակի կերպարով՝ ինչպես բնություն և ինչպես ո∙ի, այդ երկու 
սյուները նրա սրբատեղին են, որոնցով նա ամբողջանում է, ի հայտ 
∙ալիս նրանով¦ 8 : Բայց իբրև ճանաչողության միջոց, որպես մետաֆի‐ 
զիկական հատկություն, պոեզիան/խոսքը աշխարհն արտահայտում է 
աստվածահայտնության միջոցով, որ համաեվրոպական (քրիստոնե‐ 
ական) նախահիմքի հետ է կապված Մովսեսի պոեզիայում, իսկ փիլի‐ 
սոփայությունը՝ ճանաչողության, որն արտահայտվում է Հակոբ Մով‐ 
սեսի պոեզիայի աշխարհընկալման մեջ: Ուստի քննադատության այն 
պնդումները, թե Մովսեսի պոեզիան զուտ §կրոնական ∙ործողություն 
է¦, ունի բանաստեղծական պաթոս և հաստատում է կյանքը իբրև 
ցնծություն և հրճվանք 9 (Թ. Խաչատրյան), ճշ∙րիտ չէ իբրև մտքի ուղ‐ 
ղափառ տեսանկյուն, ուստի ասենք՝ կարիք չկա Մովսեսի պոեզիան 
ներկայացնել ավելի քրիստոնեական, քան ինքը կա, ավելի միստիկ, 
քան ինքը բանաստեղծն է... Ավելին, հիմնավորված չէ նաև Մովսեսի 
պոեզիայի պատկերային համակար∙ի քննությունը մոնիստական տե‐ 
սանկյունից, երբ Մովսեսի պոեզիայի միֆական նախահիմքը շփոթում 
են ավետարանական խորհրդանիշների հետ 10 (Զ. Ավետիսյան) կամ, 
ինչպես նաիվ մաքսանեն∙, արդեն նախորդների ասածը փոխակեր‐ 
պում են և մեկնաբանում իբրև §ժամադրություն լեզվի դրախտնե‐ 
րում¦ 11 (մի՞թե դժոխքը ևս արարչական չէ և լեզվական արտահայտում 
չունի). սրանք սոսկ միա∙իծ բնութա∙րումներ են, որոնք վերլուծական 
ամբողջություն չունեն: Ուստի հավելենք, որ Մովսեսի պոեզիայի §կրո‐ 
նական նախահիմքը¦ մշակութային և փիլիսոփայական այն հենա‐ 
րանն է, աստիճանակար∙ության (անցման) մի աստիճան, որից ծա‐ 
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8 Ãåãåëü, Ôèëîñîôèÿ äóõà, Ò. Ç., Ìîñêâà, 1977, ñò. 445: 
9 Տե՛ս §Գարուն¦, 7‐8, 2007, էջ 25: 
10 Տե՛ս §Նորք¦, 1, 2007, էջ 144: 
11 Տե՛ս §Գրական թերթ¦, 3 մարտի, 2017թ.: 

12 Հակոբ Մովսես, Այս աստիճանի փիլիսոփա պետք է լինել (Կարեն Սվասյանի 
Հոդվածների ժողովածուի վերջաբանը, Երևան, 2014, էջ 630):



որի վրա նստած՝ Տերը Երուսաղեմ է մտնում 15 ¦: Երուսաղեմը, սակայն, 
այն տոպոսն է, §լեզվի երազը¦, շեմը, որից այն կողմ լեզուն ինքնիշ‐ 
խան ∙ոյավորն է (պոեզիա/խոսքը, ինչպես ասվում է՝ կոսմոսը (կար‐ 
∙ը)), որից այս կողմ‐ը երկիրն է (աշխարհը), աշխարհը՝§սերմը քաո‐ 
սի¦, որի հենարանը բառն է՝ իբրև §սեմիոտիկական տոպոլո∙իա¦, 
§իրերի պատմաբանը¦ (Ռիլկե), որ լեզվի պահապան երազն է կրում, 
խոսում իր §բացության ներկայությամբ¦, լռում, ինչպես լռում է հարու‐ 
թյան ձայնին սպասող Ղազարոսը քարադա∙աղում: Ահա ինչու Մով‐ 
սեսը ասում է՝ §բառերը բանաստեղծության համար նույնն են, ինչ 
Հովհաննես Մկրտիչը՝ Քրիստոսի համար: Դրանք են, որ վկայում են 
բանաստեղծությունը: Եթե դրանք չեն հայտնվում՝ բանաստեղծության 
հայտնություն ... չի կարող լինել¦ 16 : Մեկնաբանության առումով, ու‐ 
րեմն, Մովսեսի պոեզիայի առաջին շրջանում՝ §Թռրչքների երկինք¦ 
(1982) ժողովածուից մինչև §Գիրք ծաղկման¦ (1992), բառի հայտնու‐ 
թյան ∙աղափարն է իշխում, բառը՝ ինչպես §թռչունը ցնծուն¦, §երկրի 
որդին¦, §երկնքի հայելին¦, §հայտնության սերմը¦, §փոքրիկ աղավ‐ 
նին փայտե տապանում¦: Սակայն բանաստեղծը, երբ բառ է ուզում 
ասել, §տատրակներ են թռչում բերանից¦, տարածության սանդուղ‐ 
քով ելնում է բանաստեղծը §հևիհև¦ (§Հրավերքի դիմաց¦), փնտրում 
անտեսանելի ոլորտը, բանաստեղծի որսատեղին: Ուստի, Մովսեսի 
բացատրությամբ, §բանաստեղծությունը որսա∙ողություն է անհայտ 
ար∙ելանոցներից¦ 17 , իսկ բառը §բոժոժ է, որի մեջ ննջում է նրա նշա‐ 
նակյալը՝ իրը, մինչև որ այն բանաստեղծությամբ ծակի իր բոժոժը և 
դուրս ∙ա ... 18 ¦: Միմյանց հաջորդում են պատկերները, ինչպես նովա‐ 
լիսյան սկզբունքն է ասում՝ §որքան բանաստեղծական՝ այնքան իրա‐ 
կան 19 ¦, և տանիքների վրա, ուր շրջում է ∙իշերը, §սարերից մինչև ∙ի‐ 
ծը ցանկապատի¦ §թպրտում է երկինքը բյուր թռիչքների¦, և բանաս‐ 
տեղծը սլանում է §հեքիաթային մի Մուշ երկրի դաշտերը¦՝ բանաս‐ 
տեղծության հայրենիքը, այրում եղե∙ներից (երազներից ) հյուսած իր 
տունը, որովհետև սուրբ է հողը, ուր սուզվում է բանաստեղծը և սուրբ 
է ջուրը, որի վրա ոսկե սանդալներով քայլում է (§Թռիչքների երկինք¦): 
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մեջ և որից ծա∙ում և սահմանվում է Մովսեսի պոեզիան, նրա էպիֆա‐ 
նիկ (աստվածահայտնութենական) բնույթն է, որ նրա պոեզիայի մշա‐ 
կութային նախահիմքն է: Ինչպես ասում է Լասկեր‐Շյուլլերը Թրակլի 
մասին. §Նա, իբրև տղա, մի ան∙ամ արդեն եղել է երկնքում¦ 13 , ինչպես 
որ Մովսեսի §Ձմեռվա վերջերին¦ բանաստեղծության ա∙ռավը, որ 
պառկել է տանիքներին, §պառկել մեջքի վրա //փորը քսում է//հոսող 
երկինքներին¦ 14 , իսկ ցանկապատից այն կողմ կաչաղակը ոտքը ծուռ 
է դրել ∙ետնին: Բացի այն, որ բանաստեղծությունը չքնաղ է, պատկե‐ 
րը՝ բանաստեղծի ∙յուտը, Մովսեսը, ինչու չէ, կերպավորում է ինքը 
իրեն, որ նույնն է՝ նաև իր պոեզիան: Նույնը և §Զան∙եզուր¦ բանաս‐ 
տեղծության մեջ, ուր լեռներ են երկնքի դեմ, երկնքի հսկա ծանրու‐ 
թյան տակ, որոնք ∙յուղակներին են հենվել, որ փուլ չ∙ան: Եվ բանաս‐ 
տեղծը մխրճվում է լեռան խորքը, ոսկորները փայլում են ներկայու‐ 
թյան փայլով և ճանաչում է ինքն իրեն, այնուհետև ասում՝ §Ես՝ բոցե‐ 
րի զավակ, որդին ժամանակի¦ (Թե,22): Ուրեմն և՝ երկինք որոնող ա∙‐ 
ռավը, լեռան խորքում իր էությունը փնտրող բանաստեղծի եսը, պոե‐ 
տական ներսուզումների մեջ որոնում է դարավոր միստիկական նա‐ 
խասկիզբը՝ բանաստեղծական պատկերը բացելու homo‐religiosus‐ի 
միջոցով, աշխարհը ճանաչելու և §մարդկորեն ասելու¦ կյանքի և մահ‐ 
վան ∙աղտնիքը և իմաստը, որ և՛ երկիրն է, և՛ երկինքն է՝ այժմ և այս‐ 
տեղ: Ահա ինչու Մովսեսի բանաստեղծական միստիկականությունը՝ 
ներթափանցումներով և ներսուզումներով, միֆական նախասկզբի 
հայտնությամբ՝ ասելի և անճառ, ինչպես սարդի հյուսած ցանցը՝ թե‐ 
լիկների բազմաթիվ ճյուղավորումներով, շաղկապված է քրիստոնեա‐ 
կան մշակույթի նախահիմքին, որն արդի հայ պոեզիայում առանձ‐ 
նացնում է նրան որպես բանաստեղծական ունիկում (ինչպես Տերյանը 
կասեր), որը չի ժխտում ինքն իրեն ժողովածուից ժողովածու, այլ՝ հա‐ 
վելում համասեռ միասնությամբ տողից տող, բանաստեղծությունից 
բանաստեղծություն, շարքից շարք: 

Ինչպես ասում է Մովսեսը. §Բանաստեղծությունը այն ավանակն է, 
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13 Գեոր∙ Թրակլ, Բանաստեղծություններ, Երևան, 2007, էջ 24: 
14 Հակոբ Մովսես, Բանաստեղծություններ, Երևան, 2005, էջ 16 (այսուհետև այս 

∙րքից մեջբերումներ անելիս կնշենք տվյալ ժողովածուի ∙լխատառերը և 
էջահամարը` Թե, Ցպ, Ե, Գծ): 

15 Հակոբ Մովսես, Գրառումներ, Երևան, 2015, էջ 24: 

16 նույնը, էջ 20: 
17 նույնը, էջ 43: 
18 նույնը, էջ 14: 
19 նույնը, էջ 49:



չով, ափերի մեջ ∙ետերն են հոսում լաց ու ծիծաղի, մահվան հնչյունն 
է արձա∙անքում հեռվից, մայրն իրեն հրել է խորքը օրերի, §դրել իր 
աստղի տակ¦ և իր ճակատա∙իրը օրն է (ժամանակը) և բառը՝ անուն, 
որ բանաստեղծն անվանում է ծաղիկ, բայց, այնուհետև՝ 

Ես իմ ձեռքերը կրծքիս շարելով 
ասացի՝մեղու, բայց թեթևակի 
թռիչքով թռավ մեղուն իմ միջից՝ 
ինձ վերածելով դատարկ փեթակի: 
Ասացի՝ ծաղիկ, բայց ծաղիկն իմ մեջ 
չքացավ հանկարծ տեսիլքի նման, 
թառամեց հավետ և ինձ դարձրեց 
մի մոռացված ու լքված ծաղկաման: 

(Ցպ, 56‐57) 

Այսպիսին է կյանքի և մահվան ծննդյան մեղեդին, օրը՝ պատկեր, 
մանրանկար ∙արնան, ∙իշերների, ավետման ու ∙ալստյան, անշուշտ, 
բառի, որ հիշատակի, հարության եր∙ն է, և նրա զն∙ոցն, ինչպես մե‐ 
ղու, §պոկվում է ու թռչում՝ հեռվից լիության մեղրը բերելու¦ (Ցպ, 228): 
Բանաստեղծը բառի որդե∙իրն է և, ցնծության պահի նկարա∙րու‐ 
թյամբ, ուզում է որսալ անորսալին՝ հնչյունը և իմաստը նրա, որ նման 
է աստղի (լուսնի) էջքին. 

Իջնում է աստղի ճառա∙այթը ալ 
և հառաչանքն է բարձրանում հողից,‐ 
և բառն արթնանում ու դուրս է ∙ալիս 

անհիշողության քարադա∙աղից: 
Նա՝ մեռյալը սուրբ, կան∙նում է հողին՝ 
Հարության թեթև զ∙եստը հա∙ին,‐ 
և սկսվում է երկրային փառքի 
եր∙ասացության տոնը թանկա∙ին: 

(Ցպ, 84) 

Եր∙ի սրին∙ները խոստումի դռներն են բացում, որովհետև այս‐ 
տեղ, երկրի վրա, §իբրև երկրային պար∙և, բառն է շնորհվել, որպեսզի 
լռենք¦ (§Ցնծության պահեր¦), պահպանելու երկրային §հետքը¦ մի‐ 
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Տունը բանաստեղծի թառել է մի սարի, թռչունները քնում են նրա խոր‐ 
քում, ոսկյա լույսի մունետիկն է թափառում այնտեղ և բանաստեղծի 
ծոցի մեջ եր∙ում են կաքավներ (§Գիշերային արձա∙անք¦): Ելնում է 
ճյուղերի միջից պատանին, մեկնում այնտեղ, §որտեղ միանում են հող 
ու երկինք¦ (§Փշատի ծառ¦), իր դուռն է թակում մի սկիզբ ու վերջ 
(§Մորս¦), ընդառաջ է ∙նում նրան (նրա կանչին), որ ∙ալիս է ինչպես 
տեսիլք՝ §կարմիր վարդեր, կանաչ//ճիչեր: Եվ քամին է ինչպես 
մտրակ¦ (§Գալիս է նա¦): Եվ բաց են դարպասները, սրահը ոսկեքար 
(§Բաց քո դարպասները¦)... 

Խելահեղություն է... ∙ուցե այնքան ցնորաբեր, որ կարող է մանուկ‐ 
ներին կանչել իր ձայնով, ինչպես մեղեդի, որ վարդն է ցողում, հուրը 
հեղում՝ ինչպես եր∙ասացություն, ցնծության արբեցում (ներշնչանք), 
և թվում է՝ բանաստեղծի թաքուն հայացքում բառերը թռչում են ինչ‐ 
պես տատրակներ, եր∙ի բառեր.‐ բանաստեղծությունը հայրենիք, հող 
ու երկինք է հյուսում և հնարավոր է դառնում բանաստեղծ լինել (լինել 
բանաստեղծության մեջ) այնպիսի դարում, երբ շուրջն անբանաստեղ‐ 
ծական է, քաոսի շրջում... Մինչդեռ եր∙ասաց բանաստեղծը, որ ∙ա‐ 
լիս է վարդի շքեղ հովտից, երկրի պտուղ է անվանում եր∙ը (§Եվ կյան‐ 
քը, եղբայր, վարդն է շքեղ¦), այն ծաղկում է բոցավառ, երեխան լալիս 
է ցավից, օրն ընկնում է օրերի ծառից, մարդը դեպի իր վախճանն է 
քայլում, սակայն թե՛ մահը և թե՛ կյանքը բուրում են թերթերից վարդի 
(§Երկրի պտուղը¦), որովհետև վարդը §առհավատչյան է ուխտի, ծա‐ 
ղիկը հավերժության¦ (§Վարդը¦), §մայիսի պայծառ ∙իշերների մեջ 
նա մի ձայնի է հավետ ունկնդիր¦ (§Վարդը իր թփին չի մնա երկար¦), 
որ եր∙ասացություն է, օրերի ընծա՝ այնքան չքնաղ ու խոր, բանաս‐ 
տեղծական կատարելություն, որ հնչում է՝ ինչպես լռության մեղեդին, 
մեծարենցյան ցավի մոխիրը մարմրող ∙իշերվա շեմին. 

Ինձ մթնշաղը կտանի մի օր: 
Ինձ առավոտը ցած բերեց երկիր:‐ 
Այստեղ լռություն իջավ ինձ վրա՝ 
Աղավնու տեսքով, կերպով տատրակի: 

Առավոտը եր∙ի ծնունդն է, երբ աստղերը վառվում, §լուսնի 
∙նդերն էին ընթանում առույ∙¦. բանաստեղծը հմայված է օրերի կան‐ 
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իր՝ բանաստեղծի էության մեջ բացվող վարդն է, սրին∙ը օ∙ոստոսի, 
մայիսի խոստումը կանաչ, որ կանչում է երկխոսության, մղում այլ‐ը՝ 
մշակույթը ճանաչելու, թեև ինքն է քաղել §կյանքի ծաղիկը հոժարա‐ 
կամ¦, բայց չ∙իտի, թե ի՞նչ անուն տա մահվանը իր և կյանքին: Կյան‐ 
քի և մահի անունն է վարդը (ծաղիկը), նվա∙ածուն՝ պատկերն է իր 
ասես, որ, այս օրերում, ո՛չ նա կա, ո՛չ էլ իր ես‐ը, որովհետև անվան մեջ 
է նրա ժամանակը (§Ուղեկցություն¦). կամ՝ անվան հայելու մեջ՝ մոռա‐ 
ցության երկնքում պայծառ, անհայտության մեջ ծնված ողբահեծ, ուր 
կորցնում են բառերը իրենց իմաստը երանության մեջ, որտեղից իջնում 
է սայլը հույսի սարերից, ուր եր∙ում են եր∙չախմբերը կյանքի և մահ‐ 
վան, ուր որդե∙րության տոնն է սրբազան, ափը մի այլ՝ §լուսաշաղախ 
քամիների¦ (§Որդե∙րման տոն¦): §Լույսը պճնում է սայլն իր վարդե‐ 
րով¦՝ ինչպես §ծինը ապրիլի¦ (§Արշալույսներ¦), և §իջնում է նա Արա‐ 
րատից¦՝ ինչպես արքան՝ հարության իր սայլին, իսկ §մեր մանուկնե‐ 
րի ձեռքին հացն է ժամա‐նակների¦՝ վավերական և կենդանի՝ ինչպես 
ջուրը ավազանների (§ Իջնո՜ւմ է...¦): Ուստի ասենք, որ Հակոբ Մովսե‐ 
սը, եր∙ասացության իր սրին∙ներով իջնելու և հառնելու, անվերջ 
դարձի և հարության ասացումն է հեղում, որ, ինչպես ինքն է ասում՝ 
պոետական §խնջույք¦ է՝ անվերջ ծավալվող: 

Մշակութային նախահիմքի ընկալմամբ երևույթը այնքան էլ պարզ 
չէ և հնարավոր չէ սա բացատրել ավանդների ըմբռնման հետևողու‐ 
թյան սկզբունքով, որքան էլ Մովսեսի բանաստեղծությունը, համասեռ 
§կրկնությամբ¦, երկխոսական առնչություն ունի Նարեկացու տաղերի 
(§Տաղ Հարության¦), Շնորհալու արևա∙ալի եր∙երի հետ, որոնք ժողո‐ 
վածուից ժողովածու ո∙ու և մտքի աստիճանակար∙ության նոր սահ‐ 
ման են ∙ծում: Սակայն կարող ենք մեկնաբանել և ասել. եթե սա 
ավանդների կրկնության հարց չէ, ապա այն կարող է ընկալվել որպես 
մովսեսյան բանաստեղծության կազմաբանական ըմբռնում, ուր ձևը 
բանաստեղծության բնախոսական տարրն է և չի արտաքնացվում: 
Ավելին, բանաստեղծը ասում է, թե դեմ է առհասարակ նորության 
ավանդական ընկալմանը և կողմ է բանաստեղծության ∙յուտարարու‐ 
թյանը, որովհետև՝ §սահմանը զանցելը էֆեկտ է, սահմանը ընդլայնե‐ 
լը՝ սուբստանց¦ 21 : Ինչու՞.– որովհետև նորությունը §կայացում է¦, 
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ակ՝ բառը, որ հավերժությունն է պար∙ևել՝ §բանաստեղծորեն ապրե‐ 
լու¦ (Հյոռդեռլին), ուստի, ինչպես Մ. Հայդե∙երն է անվանում Հյոռդեռ‐ 
լինին՝ բանաստեղծների բանաստեղծ, այնպես էլ Մովսեսն է այդպիսի 
առանձնահատուկ իմաստով բանաստեղծների բանաստեղծը արդի 
հայ պոեզիայում: Բառի ցնծության եր∙ն ահա ինչու այդպես բանաս‐ 
տեղծորեն է հնչում՝ ինչպես մեղեդի, որ բառի երազն է ասես ավետում՝ 
պոեզիան և բառը հավերժացնելու: Եվ եր∙երը, և բառերը՝ թեկուզ 
տատրակներ՝ §մեկն ասես ∙իշեր լինի մթին, //մյուսը՝ ինչպես մի լուսա‐ 
բաց¦, փռել են թևերը բանաստեղծի վրա, առել թևերի տակ, անհետա‐ 
ցել են եր∙ի հետ կամ հալվել՝ ինչպես պաղ ձյուն: Եվ միայն երրորդն է 
հայտնվել բանաստեղծի շեմին և դայլայլում է և, կարծես, ոչ մեկը չի 
եղել, պատրանք է միայն, ինչպես չեն եղել ցերեկը և ∙իշերը հավիտե‐ 
նից, որովհետև բառը առավոտյան ցողի պես ցնդում է բանաստեղծի 
շուրթին: Եվ ի՞նչ, մնում է բառ‐պատկերը միայն՝ կյանքի և մահվան հա‐ 
յելին, պատկերը անշարժ, որն ավետում է պատ∙ամախոսը, պահի 
դրածոն, վավերա∙իրը օրենքի և սիրո դեսպանը ցնծուն (§Հին∙ պատ‐ 
կեր¦): Անվախճան ժամանակի մեղուներն են նրանք բերում, ինչպես 
եր∙ասացություն, և ցնծում է բառը, §ճախրում է եր∙ը՝ քսելով թևն իր 
վառվող ջրերին¦, աղավնու նման այստեղ սլանում, քանզի մենք չու‐ 
նենք ոչինչ երկնքից երկիր, ուր մոռացության դիպակն է ծփում: Միայն 
ո∙ին է, որ, բոցավառվելով, սլանում է վեր, բայց §բառը այստեղ մնում 
է հողին, //իբրև սրբազան ընծա և նվեր¦ (§Եր∙ասացություն¦): Բայց 
բառն է նաև, որ ձվադրում է այստեղ՝ իբրև պատկեր և նմանություն: 
Սակայն պատկերը բանաստեղծին §շնորհված է արարչությամբ, նմա‐ 
նությունը՝ ճանաչողությամբ¦, ուստի §պատկերը մեր ընծան է, նմանու‐ 
թյունը՝ վաստակը¦ 20 : Պոեզիա‐բառն է ուրեմն բանաստեղծի որոնածը, 
որ Հակոբ Մովսեսը ընկալում է որպես հարության եր∙ի ուղեկցություն, 
ուր բառի ծնունդը ∙ոյավորում է (անվանում է իբրև անուն) ժամանակը, 
իրերը և աշխարհը, սակայն հարություն է առնում, լուսավորում ուղին 
∙ոյի ներքին իմաստի, բառի բացության մի այլ ոլորտի՝ ցնծության եր‐ 
∙ի (բանաստեղծության) մեջ, որ ներշնչման պահն է, բանաստեղծը՝ 
որդե∙իրն օ∙ոստոսի (§Ուղեկցություն¦): Ընթանում է սայլը, ինչպես 
ավետիսը հարության, և չ∙իտի, թե ո՞վ է ուղին լուսավորում, չ∙իտի 
նաև, ի՞նքն է եր∙ում, թե՞ ցնծության այլ մի նվա∙ածու, որովհետև այլ‐ը 
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20 Հակոբ Մովսես, Գրառումներ, Երևան, 2015, էջ 79: 

21 Հակոբ Մովսես, Գրառումներ, Երևան, 2015, էջ 51: 
22 Նույնը, էջ 94:



խարհը լուսավորելու (զարդարելու), իսկ §նյութը միայն լույսով կարող 
է հայտնվել¦ 24 ,‐ ասում է Մովսեսը, որ նշանակում է նաև՝ §աշխարհը 
պատկերել նախշազարդությամբ¦: Որովհետև աշխարհը (կոսմոսը) 
բանաստեղծի հայեցության մեջ բացվող մի ∙իրք է (§դու կբացվես իմ 
դեմ, ինչպես մի ∙իրք¦), իսկ աստղերն իրեն չեն պատկանում (§քոնը 
բառն է միայն¦) (§Խոսքեր¦), իսկ բանաստեղծը՝ §ծաղկող է ու ∙րիչ¦ 
(§Հայցում¦), որ §վկայում է լույսի համար¦ (§Անցում¦): 

Հակոբ Մովսեսի բանաստեղծությունը այլության կար∙աբերում է, 
ուստի նրա բանաստեղծության §համասեռ ներդաշնակությունը,‐ ինչ‐ 
պես Հայդե∙երն է ասում,‐ ծա∙ում է հիմնական մի տոնից¦ 25 (եթե տո‐ 
նը հասկանանք իբրև մեղեդի), այն է՝ նախավերածննդյան բնազան‐ 
ցական աշխարհընկալումից, որի նախասկիզբը Խոսքն է (բանը): Իսկ 
խոսքը զ∙ացմունքի և մտքի միասնությունն է լեզվի մեջ, որն արտա‐ 
հայտում է աշխարհը: Եթե սրան էլ հավելենք Հերմես Եռամեծի բա‐ 
ցատրությունը մտքի և զ∙ացմունքի մասին, որն ասում է, թե §անընդ‐ 
հատությունն իրերի Աստված է¦, ուրեմն՝ աստված նախասկիզբն է 
կոսմոսի (աշխարհի) և կատարելությունն է իրերի, որ սահմանում է 
կար∙ը և անխախտ պահպանում այն՝ §իր ելման տեղը վերադարձնե‐ 
լու շնորհիվ¦, ուր ոչ թե մահն է, ոչ թե մարմնի ու կյանքի ոչնչացումը, 
այլ՝ §անբաժանելի մասնիկների տրոհելը¦ (§Գարուն¦, 7‐8, 2006, էջ 
39): Ուստի բանաստեղծի եսը, որ կա աշխարհում և աշխարհի մեջ, վե‐ 
րապրում է նրա §միտքը¦, որ §խոսքի քույրն է¦. §նրանք ∙ործիք են 
միմյանց համար, քանզի խոսքը չի կարող ասվել (արտահայտվել) 
առանց մտածողության¦ (§Գարուն¦, 7‐8, 2006, էջ 39): Ահա մտածո‐ 
ղության (որ արտահայտությունն է խոսքի մեջ) ծա∙ման ընդհանրու‐ 
թյան ∙աղափարն է, որ Մովսեսի պոեզիայում §բանաստեղծող խո‐ 
սակցություն է¦ հունական պոեզիայից մինչև ∙երմանական մետաֆի‐ 
զիկայի շրջանը, վերածնունդը, Նարեկացուց Շնորհալի (որ խոսքի 
ոլորտում մեր մշակույթի նախասկիզբն է, լեզվի և մշակույթի միասնու‐ 
թյան շրջանը), այնուհետև ՝ Մեծարենցից Տերյան (§արևելահայերենի 
բարենորո∙իչը¦, որի §լեզվից ենք ծնվել մենք՝ բոլորս¦,‐ ասում է Մով‐ 
սեսը), Հովհաննես Թումանյան, վաղ և ուշ շրջանի Չարենցը... Ուրեմն, 
Մովսեսի պոեզիայում յուրաքանչյուր բանաստեղծություն (չասեմ նաև՝ 

83 

հետևաբար՝ §ոչ թե ∙ոյության արժանիք է, այլ՝ ∙ոյավորման¦, այն §չի 
հայտնա∙ործում¦, §շարունակ ∙ոյանում է¦ 22 : Մինչդեռ՝ §կեցությունը 
հազար տուն ունի (սոցիումը, բարոյախոսությունը, քաղաքականու‐ 
թյունը, հաճույքն ու սեքսը...), ∙ոյությունը՝ մի՝ Խոսքը¦ (§Գարուն¦, 7‐8, 
2006, էջ 30): Հետևապես, ինչպես ասում է Մովսեսը, դժվարը այլ 
լինելն է, և այն բանաստեղծը, որը ընդլայնում է, տաճարի քարը հա‐ 
վելում այնպես, որ անշարժ մնա և տանիք տանի, որովհետև հյուսնը 
տանիքի ծայրից իր հրավերի խոսքը (պիտի) ասի (Հյոռդեռլին), ապա 
նա է իրական բանաստեղծը : Գուցե, ինչպես ասվում է, մի §հին∙ե‐ 
րորդ ավետարանի¦ հայտնաբերում է բանաստեղծի խոսքը, իսկ ժա‐ 
մանակակցությունը նրա համար ոչ թե միջոց է, այլ՝ հետևանք¦, այն ոչ 
էլ դիմակ է կամ կեցվածք: Ուստի այլ լինելը բանաստեղծի համար ոչ 
թե փիլիսոփայական քարի հայտնա∙ործում է, ոչ էլ նորի փիլիսոփա 
լինելն է կամ կրոնականի վեղար հա∙նելը բանաստեղծական սքեմի 
տակ (ինչը վերա∙րելով Մովսեսի պոեզիային՝ վերլուծողները հաճախ 
իրենք են ընկնում այս մտքի թակարդը), այլ՝ բանաստեղծ լինելը, որ 
այլ‐ն է: Քննադատության խնդիրը, ուրեմն, Մովսեսի տեղի քննար‐ 
կումն ու խորհրդածումն է, որ հնարավոր է բանաստեղծության միջո‐ 
ցով՝ լինի դա ∙րականության համապատկերի, ետչարենցյան շրջանի 
հայ պոեզիայի թե ∙րականության արդի փուլում: §Տեղը¦ սակայն, 
ինչպես Հայդե∙երն է նշում, նշանակում է §տե∙ի սայրը¦, որ հավա‐ 
քում է, ի մի է բերում դեպի իրեն, պահպանում այն, սակայն ոչ իբրև 
փակող մի տուփ, այլ §հավաքածը լուսարկում¦ (լուսավորում) է և 
§դրա միջոցով է արձակում իր էության մեջ¦ 23 (հավելենք նաև՝ ինքն էլ 
լուսավորվում §տեղի¦ միջոցով, որովհետև ինքն իր հայելին է, ինքն իր 
տեղանքը): Իսկ ընդհանուրը, որ §լուսարկում է¦, բացությամբ ի հայտ 
∙ալիս՝ լեզուն է, որի մայրենի լեզուն բանաստեղծությունն է (Հերդեր), 
Մովսեսն ասում է՝ §լեզվի լեզուն¦, որի մեջ արտահայտվում է աշխար‐ 
հը կամ, ինչպես Հերմես Եռամեծն է ասում, կար∙ը: Իսկ կար∙ը ծա∙ում 
է զարդարել (կոսմեո) բառից, §քանզի ամեն ինչ զարդարում և կար‐ 
∙աբերում է տեսակների բազմազանությամբ, մշտական ∙ործունեու‐ 
թյամբ, շարժման անհրաժեշտությամբ...¦ (§Գարուն¦, 7‐8, 2006, էջ 
38): Սակայն լույսն է միայն, որ սայլին բազմած իջնում է աշխարհ՝ աշ‐ 
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23 Հայդե∙եր Մ., Խոսքը բանաստեղծության մեջ, (Գեոր∙ Թրակլ, §Բանաստեղ‐ 
ծություններ¦ ∙րքում, Երևան, 2007, էջ 246): 

24 Հակոբ Մովսես, Գրառումներ, Երևան, 2015, էջ 72: 

25 Հայդե∙եր Մ., Խոսքը բանաստեղծության մեջ, (Գեոր∙ Թրակլ, §Բանաստեղ‐ 
ծություններ¦ ∙րքում, Երևան, 2007, էջ 248):



ուղղված չէ իրեն, ինչպես շշի մեջ փակված և ծովը նետված նավաբեկ‐ 
յալի նամակը (Օ. Մանդելշտամ) (Պ. Սևակն էլ է ∙ործածում այս պատ‐ 
կերը): Ուստի բանաստեղծությունը ∙րի §կորուստն¦ է՝ ուղղված ան‐ 
հայտին, իսկ բանաստեղծինը (իրենը, իրեն ուղղվածը), Մովսեսի ըն‐ 
կալմամբ, այլ է, օրա∙իրն է, որը, կրկին, §իրեն (բանաստեղծին) չէ 
հղված¦, այլ՝ մեկ ուրիշի, ով §զարմանքով նկատում է...որ դա իր ∙իրն 
է՝ ուրիշի ձեռքով ∙րված... (§Գրառումներ 2¦, Ե. 2017, էջ 87): 

Քննադատության մեջ կարծիք է հնչել, թե Հակոբ Մովսեսի նա‐ 
խորդ երեք ժողովածուները (§Թռիչքների երկնքից¦ մինչև §Եր∙ասա‐ 
ցություն¦) §Գիրք ծաղկմանի¦ նախապատրաստությունն են՝ առաջին‐ 
ները՝ §Բանաստեղծ արարչի օրփեոսյան երկրապատում¦, վերջինը՝ 
§Աստծո կենսա∙րության իրապատում¦ (§Գարուն¦, 8, 1993, էջ 79): Ես 
չէի անդրադառնա, եթե նույն քննադատը միտքը չկրկներ ավելի ուշ 
(տես՝ §Գարուն¦, 7‐8, 2006), համարյա անփոփոխ հրապարակելով 
նույն հոդվածը, ուր կան հետաքրքիր ձևակերպումներ, որոնք հավել‐ 
ման, ավելի ճիշտ, ճշ∙րտման կարիք ունեն: Ճիշտ է ասված (թեև 
առանց հստակեցման), թե §Գիրք ծաղկման¦ ժողովածուն ունի թեմա‐ 
ների բազմազանություն, պատկերների հարափոփոխություն, բայց 
§անփոփոխ են մեկ թեմա և մեկ պատկեր¦, որոնք §մեկ բանաստեղ‐ 
ծության փոփոխակ տարբերակներն են¦: Այնուհետև՝ §միակ հերոսը 
Քրիստոսն է, միակ իրականությունը՝ քրիստոնեությունը¦, ինչպես հու‐ 
նական ողբեր∙ության մեջ միակ ∙ործող հերոսը Դիոնիսոսն է, ուստի, 
չ∙իտես ինչու, եզրակացնում է վերլուծողը, մեր ∙րականությունը միջ‐ 
նադարից հետո §ավելի քրիստոնեական չի եղել, քան Հակոբ Մովսե‐ 
սի բանաստեղծությունն է¦: Իհարկե, հարցադրումը արված է, բայց 
երբ քննադատը այն շաղկապում է Մովսեսի պոեզիայի բանարվեստի 
հետ, ինչպես ասում է բանաստեղծը, հարցը արտաքնացվում է: Մա‐ 
նավանդ, երբ, ելնելով քննադատի դիտարկումներից, բանաստեղծը, 
իբրև լեզվի սպասարկու (ասում է՝ §լեզուն ճանաչում է §սուբյեկտին¦, 
բայց ոչ §անձնավորությանը¦) վերածվում է §ո∙եհարց‐մեդիում‐միջ‐ 
նորդի¦՝ վերհիշում‐վերապրում է մի ավելի բարձր իրականություն, 
քան ∙իրքն է: Կարճ ասած, քննադատի կարծիքով, ∙իրքը ծիսական 
նշանների հավաքածու է, որ ընդօրինակում է մի վերին բանի, ինչը մո‐ 
ռացված է: Սակայն թե որն է առաջնայինը, անհասկանալի է: Մի՞թե 
պարզապես քննադատը ասում է ավետարանական հան∙ով, թե §սա 
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առանձին շարք և ժողովածու) խոսում է նույնի՝ խոսքի ամբողջությու‐ 
նից, ինչպես Հայդե∙երն է ասում, §բանաստեղծում է միակ մի բանաս‐ 
տեղծությունից¦, տեղից (տե∙ից), որտեղից արտահոսում է ալիքը 
(Մովսեսն ասում է՝ բխում է) և §ամեն ան∙ամ ասացումը շարժման մեջ 
է դնում իբրև բանաստեղծող ասացում¦, §մշտապես ետ հոսեցնում 
թաքնված ծա∙ման մեջ¦ 26 , որ, ինչու չէ, §Թռիչքների երկնքից¦ մինչև 
§Գիրք ծաղկման¦ ժողովածու Նարեկացու Հարության տաղի և Շնոր‐ 
հալու Արևա∙ալի եր∙ի հրավերն է §Արշալույսներ¦, §Մեղեդիներ¦, 
§Միջօրե¦ շարքերում և առանձին բանաստեղծություններում՝ §Լույսը 
պճնում է¦, §Որպես լուսեղեն աստիճանակար∙¦, §Ձայնիվ ցնծու‐ 
թյան¦, §Տաղ դիմավորման¦, §Լույսի տեսիլք¦ և այլ ∙ործերում: Ուստի 
դժվար չէ հասկանալ, որ, այս դեպքում, յուրաքանչյուր բանաստեղծու‐ 
թյուն, որպես ամբողջից ծա∙ող §անբաժանելի տարր¦, կարիք ունի 
բացատրության, թեև §առաջին մի երևման է հասնում¦ (Հայդե∙եր) 
§թաքնված էության¦ կանչով, արտահայտվում նրանով: Ուստիև՝ 
փոփոխակն է այն նախաբնա∙րի, որից ծա∙ում է, ընկալում այն որ‐ 
պես մշակույթի նախահիմք: Ուրեմն, կարելի է ասել, որ Նարեկացու և 
Շնորհալու Հարության և Արևա∙ալի տաղերը, ունենալով սիմետրիկ‐ 
կառուցվածքային ընդհանրություն Մովսեսի պոեզիայում, հանդես են 
∙ալիս իբրև մակրոտեքստի ընդհանրություն, ձևավորում նրա աշ‐ 
խարհայացքը, բայց, իբրև պատկեր‐հակադրություն, աստիճանա‐ 
կար∙ում են Մովսեսի պոեզիայի միկրոտեքստը: Հետևաբար մակրո‐ 
տեքստը ձևավորում է Մովսեսի պոեզիայի ստրուկտուրան՝ արտա‐ 
հայտելով բանաստեղծության մովսեսյան ըմբռնումը, իսկ միկրո‐ 
տեքստը, պատկերի ներքին (բինար) հակադրությամբ, արտահայտ‐ 
վելով մակրոտեքստի ոլորտում, ծա∙ելով նրանից, ձևավորում է Մով‐ 
սեսի պոեզիայի աշխարհայացքը, որ, որքան էլ առնչություն ունի հա‐ 
մատեքստի հետ, ձևավորում է արդեն Մովսեսի աշխարհընկալման 
նոր ըմբռնումը, որ բացառապես մովսեսյան է և ունի իր բացատրու‐ 
թյունը: Որովհետև, ինչպես Մովսեսն է ասում, §բանաստեղծությունը 
կորուստի արվեստ է¦, որն իրենն է, բանաստեղծի ճակատա∙իրն է 
արտահայտվում նրանում, այն ∙րի մեջ, որն §ուրիշի ձեռքով է 
∙րված¦ (§Գրառումներ 2¦, Ե., 2017, էջ 91, 87): Այսինքն՝ իրենն է, բայց 
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26 Հայդե∙եր Մ., Խոսքը բանաստեղծության մեջ, (Գեոր∙ Թրակլ, §Բանաստեղ‐ 
ծություններ¦ ∙րքում, Երևան, 2007, էջ 247):



իրենով և իր մեջ: Ուստի լեզվի մեջ է բանաստեղծը տարրալուծվում 
(ձուլվելով ժամանակին՝ վերապրելով ժամանակը իր մեջ), անհետա‐ 
նում և հարություն առնում լեզվով և լեզվի միջոցով, որովհետև նա՝ 
բանաստեղծը, թե՛ հայրն է (սկզբնավորողը) և թե՛ որդին (ոչ թե մեդի‐ 
ում) իրերի և աշխարհի: Այլ բան է, որ նա, ինչպես Հովհաննես Մկրտի‐ 
չը, առջևից է ∙ալիս. նա §եկվորն է¦ և §∙ալիքն է ասում¦, ինչպես Մով‐ 
սեսը, որ աղոթասաց չէ, այլ՝ եր∙ասաց‐բանաստեղծ, որի բանաստեղ‐ 
ծության նախահիմքում մշակույթի վիթխարի տարածություն է ∙որ‐ 
ծում՝ հունական, քրիստոնեական– համաեվրոպական և նախորդ դա‐ 
րի մետաֆիզիկական ավանդույթը, որոնք օտարված էին նախորդ 
դարի մշակույթից, ինչի դեմ ըմբոստանում է իր պոետական աշխարհ‐ 
ընկալմամբ Մովսեսը: Ահա ինչու, բանաստեղծը, §∙ալով իր ոսկե‐ 
թռիչք նետի ետևից¦, մոտենալով ակունքներին կենդանի ջրի, որ 
ցնորք էր, տեսիլ, ինչպես որ ցնորք էր պահապան հրեշտակը հայրե‐ 
նիքի (խոսքի մեջ է հայրենիքը՝ ինչպես պոեզիան), հարցին, թե ո՞վ է 
ինքը, պատասխանում է. 

ծաղկողն եմ, տե՛ր իմ, 
ես սիրո կապույտ մա∙աղաթների, 
ես նետաձի∙ն եմ բարձր սարերի, 
թռչնորսն եմ այստեղ ճախրող բառերի, 
աղեղնավորն եմ ես թա∙ավորի, 
ուխտավորն եմ այս ճանապարհներին, 
‐ ես քո ճո՜րտն եմ, ասացի, տեր իմ: 

(Գծ, 331) 

Ի՞նչ է հայցում բանաստեղծ‐ծաղկողը՝ բառի աղեղնավորը՝ պոե‐ 
զիա/խո՞սքը, որ հարցի է վերաճում, և որը §կա՛մ լռությամբ է, կա՛մ 
որոտմունքով¦: Մեր պարտեզներում կախված այն §վարդն է անհնա‐ 
րինի¦, մեր §հղումները դրված են արդեն ծրարների մեջ¦, պատրաստ 
է տունը առաջին՝ հրանունկներով պճնված, որ մեռյալներն են տվել 
մեզ իբրև ժառան∙ություն որպես երկիրը եր∙ասացության (Ե, 147): 
Բայց §չէ՞ որ ժամանակը// Արարատ սուրբ սարի լանջին նստած 
ցնդող// ցողն է վաղորդայնի¦ (Ե, 161), (որովհետև պոեզիան հայրե‐ 
նիք ունի,‐ ահա ինչու Մովսեսը հաճախ է ∙ործածում տեղանուններ), 
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ծնեց սրան...¦, ապա, վերադառնալով նախորդին, ի վերջո հիմքում 
անհաղթահարելին (պատնեշը) մնում է իր համար լեզուն... Իսկ §լե‐ 
զուն խոսում է¦, և կարևոր չէ, թե ինչպես է ընկալվում միտքը՝ զուտ խո‐ 
սել‐ը բանաստեղծությու՞ն է համարում, թե՞ ∙ործունեություն: 

Մեր տեսանկյունից, կարիք չկա ավելի քրիստոնեական լինել, քան 
Մովսեսը... Մանավանդ որ Մովսեսի պոեզիայում §լեզուն է աստիճա‐ 
նակար∙ում¦ և լեզվի ստրուկտուրայի ոլորտն է, որ սահմանում է աշ‐ 
խարհն իբրև կեցություն, լեզուն՝ ∙ոյություն: Իսկ բանաստեղծը՝ Մովսե‐ 
սը, մեջբերելով Օ∙ոստինոսին, ասում է, թե՝ §∙ոյությունը առաջին 
իպոստաս է, ասել է թե՝ Հայր¦, իսկ էրոսը, քաղաքականությունը, բո‐ 
հեմը, երևակայությունը (մի խոսքով՝ հայդե∙երյան իմաստով՝ աշ‐ 
խարհը) սոսկ նրա ճառա∙ումն է (hraparak.am): Բանաստեղծությունը, 
ուստի, ∙ոյավորում է լեզուն, և ինքն էլ ∙ոյավորվում է նրանով (ինչպես 
Ռիլկեի սահմանումն է բացատրում՝ որպես իր‐ բանաստեղծություն), 
ուստի, ինչպես Պողոս առաքյալի միտքն է հավելյալ մեկնաբանում , 
ասում է՝ §Ես ամեն ինչ եղա ամեն ինչի մեջ¦, որ նշանակում է. եթե ∙ո‐ 
յությունը առաջին իպոստաս է, ծա∙ում է նույն նախահիմքից՝ Խոսքի 
ոլորտից, ինչից ծա∙ում է նաև լեզուն, որ Լո∙ոսի արտահայտությունն 
է և որի նախասկզբի հետ առնչություն է փնտրում բանաստեղծությու‐ 
նը և բանաստեղծը՝ որսորդը բառերի, որի որսատեղին Խոսքի ոլորտն 
է՝ իբրև նախասկզբի միասնություն: Ահա ինչու Մովսեսը ասում է, թե 
սա է բանաստեղծության նախահիմքը՝ §ամեն ինչ ամեն ինչի մեջ¦, որ 
նաև Պոեզիա/Խոսքի ոլորտն է, Մովսեսի պոեզիայի ակունքը, ուստի 
տարանջատել §Գիրք ծաղկմանը¦ նախորդ (և հաջորդ) շրջանից ոչ 
միայն անիմաստ է, այլև Մովսեսի ∙րական ընթացքի, ներքին ամբող‐ 
ջականության ժխտում: Ինչու՞.‐ որովհետև քրիստոնեության ∙աղա‐ 
փարը Մովսեսը ընկալում է մշակութային նախահիմքի իմաստով և ոչ 
թե որպես ամբողջական աշխարհայեցություն, հետևապես սատիճա‐ 
նակար∙ության ըմբռնման տարր է, որ հնարավոր է վերլուծել Մովսե‐ 
սի բանաստեղծության բանարվեստի և լեզվի մեջ: Հետևաբար, ուղ‐ 
ղակի ասենք, լեզուն ոչ միայն ∙ոյավորն է, այլև ∙ոյավորվում է մետա‐ 
ֆիզիկական իր նախասկզբից (կարելի է ասել՝ Պոեզիա /Լո∙ոսից), ուր 
ձուլվում են իրար §պատկեր և արտացոլում¦, իր և աշխարհ: Իսկ բա‐ 
նաստեղծը վերապրում է լեզուն, ∙ոյավորվում (կայանում) լեզվի մեջ և 
∙ոյավորում իրենով լեզուն՝ ինչպես որ ժամանակն է ∙ոյավորվում 
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որպես ∙ույք ու կահք իշխանազունի կամ սերմնացանի 
անբասիր վաստակ, որպես բազմա∙իր, եզերքից‐ եզերք 
փռված մա∙աղաթ մի ամենուսույց, որն յոթ օրվա մեջ 
ծաղկեց մի ∙րիչ՝ վերնազարդելով սիրո և հո∙ու 
և ամենալույս կապույտ երկնքի տիտղոսաթերթով, 
խեժով ու ձյութով, մեղրով իր աննեխ և ամոքումի 
բուրավետ աղով, իր թևատարած արշալույսներով, 
ժամանակներով իր անժամանակ, սարերի ձյունե 
ստեղնաշարով և թիկնոցներով անկար∙ ջրերի, 
իր վայելչության սպասքով մաքուր, հուղարկավորիկ 
ողբով կանացի, ասքերով կավե, որոնցով ձմռան 
նախադռներին մենք մեր պատերի ճեղքը ծեփեցինք 
խաղաղ ընթացքներն իր թավալելով, սերուցք կապելով 
իր վախճանների եռացրած կաթին և տարեց տարի 
մեր բաժակներում նստելով, իբրև հատուցման մրուր 
մեր դեմ ճոճելով զայրույթի հրե մականա∙նդեր, 
մեր աղջիկների կուրծք‐խաղողները մեր աչքերի դեմ 
օ∙ոստոսի մեջ հանկարծ լցնելով, պճրոտ նազանքով 
խաղացնելով ∙ավակ ու ա∙ի, իր ընդերքներում 
կաթ‐կաթ քամելով ողնածուծքերը մեր մեռյալների 
և հավերժության իր տակառները լցնելով անթիվ... 

այս երկիրն ահա փռված քո դիմաց,‐ երկի՜րը կյանքի: 
(Ե, 247) 

Մովսեսի ասացումը թափվում է ասես՝ ինչպես հրե մեղեդի, §ձայ‐ 
նիվ ցնծության¦, թռչում երեք զույ∙ մեղու՝ բառերը՝ բերանից թռած, 
յոթ որսորդները սարն են բարձրանում, բայց որսորդներ չեն, այլ՝ ինչ‐ 
պես անուրջը՝ բառ են նախշազարդ (Ե, 287), իրապատումը մեկնում 
լույսի ու թվում է՝ հնչում է որպես §մեղեդի ծաղկման¦, առավոտ վաղ 
վարդ ու կակաչ թափելով անձայն, §շաղաշար(ելով) շառավիղները 
ցոլացումի¦ (Գծ, 349), որ ∙իրք չէ, այլ՝ §լույսի ավետարան¦: Իջնում է 
սայլը՝ ակը արծաթ, լույսը թիկնել է աթոռակին, որի կանչին թռչնա∙իր 
իր այբուբենով ընդառաջ է ∙նում բանաստեղծը (§Տաղ դիմավոր‐ 
ման¦): Աղերսում է հպվել նրա հեռուներին՝ անանուն, անասելի 
(§անունդ այստեղ նորից// չենք կարող արտաբերել¦): Բառերը բխում 
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իսկ մենք մեռյալների ժառան∙որդներն ենք և նրանց ժամանակն ենք 
ապրում նաև: Ուստի պոեզիայի/խոսքի ոլորտը բանալու և հաղոր‐ 
դակցվելու նրան մի ուղի ∙ոյություն ունի, երբ §մաքուր են և պոետի 
ձեռքերը¦ (Գյոթե), երբ բանաստեղծը Օվսաննա է եր∙ում երկրին, ուր 
վարդաստաններ են փռված մայիսի, բանաստեղծն ասես ∙րում է 
սրտի մա∙աղաթին, մեջ բերում §երկնային կապույտ հատորյակնե‐ 
րից¦ (§Օվսաննա, երկիր¦) և §մենք տուն ենք կանչել մահին // որպես‐ 
զի խոսքը այնտեղ մենակ չապրի¦, իսկ խոսքը ապրում է աշխարհի 
մեջ, ինչքան աստված՝ խոսքի մեջ, ուստի եր∙ում է §բանաստեղծի 
սիրտը իր բնում¦ և փառաբանումն է պատշաճում բանաստեղծին 
§ներքո արե∙ական¦ և՝ 

Աշխարհում ոչ մի չարիք ու աղետ 
մեր ժամանակը չի կարող պղծել, 
և Արաքս ∙ետի ափերին ելնե՜նք 
մեր եկվորներին դիմավորելու: 

(Ե, 148) 

Բանաստեղծը ճամփա է ընկել առավոտ ծե∙ին, անցնում է օրվա 
ու ժամանակի միջով, ցավի և ողբի դուստրերը նույնպես ապրում են 
իր հետ՝ ինչպես կյանքը և մահը, բառերը՝ ինչպես թռչուններ, թռչում 
են բներից, հրեղեն բառը ցոլցլում, տարածությունը հողաչափն է 
առանձնացնում և կտրում մեզ համար, ուստի անհնար է դառնում ու‐ 
ղին, որովհետև տավիղը հնչում է և արքան (կյանքը) ասում՝ §թող այն‐ 
քան լինի, որքան չի լինում¦ (Ե, 179): Ինչու՞.‐պոեզիան §հավիտյան 
բացված// վարդն է անհնարինի¦ (Ե, 179), իսկ բանաստեղծը ՝§հովիվն 
անասացության¦, §ձկնորսն անժամանակի¦, որի առջև §երփնա∙իր 
մատյանն է բացված¦՝ ∙իրքը (§Մեղեդի ակնկալման օրվա¦), որի 
արարչության ճանապարհը բանաստեղծը պետք է վերապրի §որպես 
լուսեղեն մի աստիճանակար∙¦: Բացի այն, որ կատարյալ է այս բա‐ 
նաստեղծությունը և անհնար է առանց մեջբերելու խոսել (կամ խոսել 
նրանով), այն ինքնին երկխոսական է Մովսեսի բանաստեղծությունը 
ըմբռնելու առումով. 

Որպես լուսեղեն աստիճանակար∙ անանց շնորհի, 
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Ղազարոսը չորրորդ օրը՝ չկարողանալով հպվել §ցնծության կարմիր 
վարդերին¦: Ուստի կանչում է հավիտենության վկաներին՝ Նարեկա‐ 
ցուն՝ աղերսելու նրա սկիհներում պահված ոսպը (բառերը նրա), 
Շնորհալուն, որին ընդառաջ՝ §արե∙ակն արդար աղաղակելով ∙նու՜մ 
էինք¦, ուր որ տանում է §բառն իր ոլորտում¦, բայց բառը՝ ծոցածա∙ե‐ 
նի, որ §∙տանք բերաններում մեր մանկանց¦ (Գծ, 490), Մեծարենցին, 
որ §հեռավոր ծովերից էր եկել¦, կապույտ էին աչքերը երազող և §մա‐ 
հը կան∙ուն էր նրա կողքին¦՝ ինչպես §շշուկը քերթության¦՝ §եր∙ա‐ 
սացություն անապական¦ (Գծ, 493‐494), Ինտրային՝ մի օտարական, 
որի §ձայնը մատնում է՝ այս աշխարհից չէ¦ (Գծ, 495), Հովհաննես Թու‐ 
մանյանին, ով §∙ալիս էր շռայլ¦, §լույսը՝ աջ բազկին թառած¦ (Գծ, 
498), Աշոտ Ավդալյանին, §ում ձեռքին բառեր կային¦ և նաև՝ ինքը՝ 
Հակոբ Մովսեսը՝ §որսորդը խոստման սրտում¦, որ ստանձնում է բա‐ 
ռը, ճրա∙ը վերցնում մթության մեջ, անտես ∙նում է Նրա ետևից ծովի 
վրա՝ ինչպես Խոսքի տեսիլքի ետևից են ∙նում բանաստեղծները: 

‐Գ‐ 
Հակոբ Մովսեսի ստեղծա∙ործական երկրորդ մեծ շրջանը սկսվում 

է մեր դարի սկզբին §Լույս զվարթ¦ (2009) ժողովածուով, տևում մինչև 
օրս՝ ընդ∙րկելով §Յոթներորդ որսորդություն¦ (2013), §Շարական¦ 
(2016) ∙րքերը: Հետևաբար Մովսեսի պոեզիան, սկսած նախորդ դա‐ 
րի 80‐ականներից, ոչ միայն պահպանում է իր ժամանակակցությունը, 
այլև, խորացնելով բանավեճը արդի պոեզիայում, ձևավորում է մի ուղ‐ 
ղություն, որ կարելի է անվանել §∙ետնավեր մետաֆիզիկա¦: Պահ‐ 
պանելով նախորդ շրջանից եկող նախահիմքը, Մովսեսը, ինչպես 
ասում է, ընկղմվում է բառի անդունդը (∙ուբը)՝ ընդունելու շնորհը լեզ‐ 
վի՝ խոսքը, որ պոեզիան է (կամ, ինչպես ինքը՝ բանաստեղծն է ասում՝ 
§լեզվի տեսողությունը¦): Բայց որ այդ խորխորատը (բառի) կարող է 
անսահման հեռու ու մոտ լինել, այնքան, որ սիրենների նման ∙րավի, 
նարցիսականությամբ հմայվի ինքն իրենով՝ ընկղմվելով ∙ոյության 
հայելու ոչնչում (երբ այդ հայելին է նայում արդեն բանաստեղծին իր 
խորքից), Մովսեսը այդ անցումը, դարձի միջոցով, նկարա∙րում է իբրև 
բանաստեղծական §խնջույք¦, եր∙ զվարթաձայն, երբ նա ելնում է 
կրկին §բառի որսորդության¦, ինչպես այն որսորդը, որը ∙իտի՝ կա‐ 
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են ակից, վերաճում տաղերի շարքի՝ երկրպա∙ության, ավետիսի, 
օ∙ոստոսի, ծննդյան, մեղեդին է լցվում մայիսի, միջօրեի, խաղաղ 
խոսքերի, ձայների՝ զվարթաձայն, ինչպես հավիտենության ∙վվացող 
կանչեր և անվերադարձ մի դարձ, հիմն հայոց լեզվի, որ բանաստեղ‐ 
ծական խոսքի մի §խնջույք¦ է՝ երկխոսական թաքնվածությամբ, ուր 
բառը վերաճում է խորհրդանիշի, խորհրդանիշը՝ փոխաբերության, 
ձուլվում խոսքի մեջ, որ հասնի ∙րքի տեսիլքին, ուրեմն և՝ պոեզիայի 
շեմին, ինչն անհնար է թերևս... Սակայն Մովսեսի բանաստեղծական 
ընկալման մեջ դեռևս իշխում է բառային և պատկերային նախշա‐ 
զարդությունը, բառի ∙եղա∙իտական ընկալումը, հատվածայնությու‐ 
նը, ուստի առարկան փաստ չէ (բառը իշխում է առարկային), ապ‐ 
րումն ավելին է, քան առարկան ինքնին, իսկ առարկան ոչ թե վերլու‐ 
ծում է բանաստեղծը, այլ՝ §պատկերում¦ նրա տեսիլքը: Մի խոսքով, 
ինչպես ինքնավար է բառը, այնպես էլ՝ բանաստեղծությունը: Այսինքն՝ 
բանաստեղծությունը՝ §ինքնին բանաստեղծություն է¦, որ ինքն է 
իմաստն իր պահպանում (լեզվի մեջ) և ոչ մի արտաքին (հասարակա‐ 
կան կամ սպասարկու) ∙ործառույթ չունի: 

Ահա ինչու Մովսեսը §Երկխոսությունը¦ սկսում է հենց այսպես. §Ես 
բացել եմ դարպասը, ես կրել եմ իմ սկիզբը// այս վախճանից հետո...¦: 
Պոեզիայի շեմի հաղթահարումը, թերևս, պոեզիայի շեմին հասնելը չէ: 
Անժամանակ ժամանակը դուրս է հոսում իր պատյանից (ժամանակը, 
ինչպես բառը, բոժոժ է), դառնում անսկիզբ մի սահման, ուր §լույսն է 
բարձրանում ուղղահայաց¦, և բանաստեղծին պատում է սարսափը 
մոտիկության, (ինչպես Թաբոր լեռան վրա պայծառակերպումը տի‐ 
րոջ), որ բառի անդունդն է (դեռևս պոեզիա/խոսքը չէ), բառը՝ §անու‐ 
նը անասելի¦, վերադառնում սակայն §պարտեզը ժամանակի¦, 
§ձեռք(ս) դնում կյանքի ցանկապատին¦, մոտենում §փայլատակող 
զոհասեղանին¦, լռության մեջ ապրող բառին...(Գծ, 516‐517): §Խն‐ 
ջույքն¦ ահա ինչու §բառերի սակավ օրապահիկն է¦, §նկարազարդ 
աշխարհը արքայության¦, որ թույլ չի տալիս §կյանքի արատները ող‐ 
բալ¦, բաժակաճառին ընկերակից չէ բանաստեղծը, իրենը միայն 
§սաթն է, բուստը, մար∙արիտը խորին//որ պահում է ծովը կապույտ 
զամբյուղներում¦ (Գծ, 486): Ահա այսպես, մոտենալով սեղաններին 
այն ճոխ, որ նպաստն է անմահության՝ տրված այստեղ, կյանքի վաշ‐ 
խը մարած իր եր∙երով, հարություն է առնում իր եր∙երով՝ ինչպես 
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§ըստ հայրենական քերթության ոճի¦, որ ուզում է ասել բանաստեղծը, 
ինչպես որ ասում է՝ §ես այս կյանքում իմ ∙իրքը ∙րեցի¦ (Լզ, 283): 
Ներքին պառակտումը սակայն, որ բացատրում է Մովսեսի բանաս‐ 
տեղծությունը, շերտավորված է (աստիճանակար∙ված): Ամենաընդ‐ 
հանուրը, սակայն, որից ծա∙ում է, նրանով ի հայտ ∙ալիս, մշակույթի 
ընկալման արտաքին և ներքին հակադրության ըմբռնումն է: Մի կող‐ 
մից, խորն է ապրում Մովսեսը, դրամատիկ շնչով և ան∙ամ ողբի ուժ∙‐ 
նությամբ մշակույթի ճ∙նաժամը՝ ինչպես հավերժական խավարի 
անանցելիություն, բայց ապավինում կրկին մշակույթին, որովհետև 
մշակույթը և նախամշակույթը բացության (բաց տեքստի) առկայու‐ 
թյունն են, իսկ §այս աշխարհը,– ինչպես ասում է §Թա∙ավորի նամա‐ 
կը¦ եղանակում,– միակ ձեռա∙իր հիշատակարանն է մեր բնօրրա‐ 
նի... սակայն էջերն ընկած են¦, որոնք, քանի դար, ճ∙նելով, երկրի 
դպիրները փորձում են վերական∙նել կորած էջերը վերադարձի մա‐ 
սին, որ բառի և լեզվի դարձն է: Իսկ մշակույթի նախահիմքը բան‐ա‐ 
ստեղծությունն է, որովհետև §իրը ∙ործում է, բառը՝ իրա∙ործում, ‐ ու‐ 
րեմն միայն բանաստեղծության մեջ ես դու բացվում, ∙ոյության հե‐ 
ռանկար¦ (Լզ, 224): Այսպես է Մովսեսը ընկալում այն ճանապարհը, 
որ մշակույթի արտաքին պլանում շրջափակված է խավարի մետաֆի‐ 
զիկական տեղապտույտով, իսկ հակադիր ընկալմամբ, բառի և լեզվի 
ներքին՝ թաքնվածության իմաստի մեջ հայտնաբերում (բացությամբ 
լուսավորում) աշխարհը և նրա իմաստը: Ուրեմն հակադրության 
իմաստի մեջ է հնարավոր մեկնաբանել §Լույս զվարթ¦, §Յոթներորդ 
որսորդություն¦, §Շարական¦ ∙րքերի վերնա∙րերի իմաստը, որ, մի 
եզրով, ծնվում է մշակույթի և ∙ոյության ժխտումից և ապրումակցու‐ 
մից, այլ եզրով՝ հաստատումից: Եվ այդ որոնման ուղին անցնում է ան‐ 
դունդի խորության (անկման) միջով, այն է՝ ∙ոյության ոչնչի, մշակույ‐ 
թի բացակայության, որի անդունդից դարձը ենթադրում է ոչ թե թռիչ‐ 
քը մի խորությունից դեպի մի այլ բարձրություն, չ∙ոյությունից ∙ոյու‐ 
թյուն, այլ՝ մի այնպիսի բացություն, որ, բանաստեղծի մեկնաբանու‐ 
թյամբ, ինչպես Հայդե∙երն է առաջարկում, կարելի է բացատրել §Ալա‐ 
թեա¦ բառի միջոցով այնպես, ինչպես հույներն էին հասկանում՝ 
§բնական բացություն¦ կամ §անթաքուցություն¦, իբրև §բառի սակրալ 
նշան¦, որովհետև §վարդը կամ աստղը բացվող ճշմարտություն է¦, 
բանաստեղծությունը այլ ∙ործառույթ չունի (ինքն է և ինքնին է) (§Գա‐ 
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պարճն իր լիքն է նետով, բայց այս ան∙ամ էլ նա պիտի վրիպի, սարե‐ 
րից իջնի ձեռնունայն (§Ես կրկին ելնում եմ որսորդության¦), ինչպես 
որ մոխրանում է բառը շուրթին (որովհետև բառը §ապաստան ու բույն 
չունի¦), իսկ §յոթներորդ որսորդությունը¦, ինչքան էլ շքեղ, լոկ պատ‐ 
կերն է որսի, ուստի՝ 

... իզուր է այստեղ թռիչքը նետի: 
Իրեր կան, որոնց բառը չի բռնում, 
Միակ թիրախը՝ թիրախն է օդի: 
Բառե՜ր, իզուր եք կրծքիս արտասվում: – 
Որքան էլ խոսքը ելնելով հորդի՝ 
Այն՝ ինչը թռավ, ինչը չի ասվում, 
Դա է բաժինը հմուտ որսորդի: 27 

Ուրեմն՝ բառը բանաստեղծի ապրած իրական ժամանակի 
ծնունդն է, որն, իբրև կենսապրում, վերաճում է §բոսոր հավքի¦ պատ‐ 
կերի՝ ինչպես արշալույսը հուրհրան, լույսը շողշողուն, որով սնում է 
բանաստեղծը իր բառերին: Ակնհայտ է թերևս բախումը բառի ընկալ‐ 
ման արտաքին և ներքին պլանում, ուր բառը, երբ ինքն իր հայելին է՝ 
ինչպես սնամեջ ∙ուբը, §թիրախն է օդի¦, ուր §ինչը ընդելուզ(ում) է 
ոչնչին¦, և մեռնում է պոեզիան իրականության հայելում՝ ինչպես որ 
§ժան∙ն է ուտում թուրը¦, մինչդեռ, երբ բանաստեղծը ուղերձը (կանչն) 
է լսում բառի, §նստում է խոսքի սայլը//ճանապարհ ընկնում// դեպի 
բարեբեր հողերը ասելիքի¦ (Լզ,15), մասնակիցն է դառնում (դարձ‐ 
նում) §դեպի բառերը իրերի մեծ դարձին,¦ ուր, §դարերի մեջ, բյուրեղ 
առ բյուրեղ, կուտակվում է վարդի հայեցումը, մինչև որ բացվի վարդը 
հայեցումի¦ (Լզ,49), ձեռքը տանում §Շնորհալու քառասնօրյա տնկի‐ 
ներին¦, §Նարեկացու դեռափթիթ վարդին¦, Մեծարենցի §նկարա‐ 
զարդ ուլերին¦ (Լզ,19), ուր թնդում է §բուն շարականը սրտի եկեղե‐ 
ցում¦ (§Լույսի պատմությունից¦): Հակոբ Մովսեսը, ըստ էության, 
վերստեղծում է բանաստեղծության իր §զվարթ ∙իտությունը¦, որ §ու‐ 
ղերձն է լույսի¦, ունի իր պատմությունը՝ §հառված սիրո բեհեզներին¦, 
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27 Հակոբ Մովսես, Յոթներորդ որսորդություն, Երևան, 2013, էջ 7 (այնուհետև 
մեջբերումներ անելիս տեքստում կնշենք ∙րքի վերնա∙րի առաջին տառերը և 
էջահամարը՝ Յո, Լզ, Շ):



ճրա∙ներով լուսավորել(ու) որմերը Հայեցման, խոսել Ճշմարիտը, ասել 
Իսկականը¦ (Լզ,33): Եվ §այդ նա է, ում հանձնարարված է պահպա‐ 
նությունը ∙ալիքի, և այդ նրա մեջ է, որ տեղի է ունենում իրերի ∙աղթը 
դեպի բառերը այն, որոնցով այստեղ կառուցվում է տունը §Բացակա‐ 
յի¦ (§Լույսի պատմությունից¦): Հետևաբար պոեզիայի պատմությու‐ 
նը, որ ստանձնում է Մովսեսը, բառի և պոեզիա/խոսքի բացա – կայու‐ 
թյան եզրով է ∙ծված, ուր բաց‐ը տանում է դեպի պայծառակերպու‐ 
թյունը բառի/լեզվի մեզ տրված երկրային ժամանակում և ուր §Ճշմար‐ 
տությունը նման է վարդի. այն նպատակ չունի¦, ուստիև՝ §ամենաա‐ 
հեղ ներկայությունը բացակայինը կլինի այստեղ¦, թեև §ձեզնից որ‐ 
քանը վերցվի, հենց այդքանով էլ ձեր ունեցվածքը կկրկնապատկվի¦,‐ 
հավելում է Մովսեսը: Սա է բացարձակը՝ խոսքը ստանձնելու ուղերձը, 
որը նշանակում է՝ այն ուրիշ տեղ (կամ տեղը) չէ, այլ, ինչպես Փոքրն է 
(բանաստեղծը) ասում՝ §նա այստեղ, միշտ ձեր ձեռքին կլինի, ինչպես 
որ վարդը ձեռքին կույրի¦ (§Երկրի պատմությունից¦): Ահա ինչու է պո‐ 
եզիայի/բառի պատմությունը ընդհատված խոսքի մեջ լինելու (բացու‐ 
թյան) և բացակայելու շրջապտույտով. պատմական առումով այն 
ընդ∙րկում է նախատեքստի շրջանը (տրված քրիստոնեական միֆի և 
և մետաֆիզիկական աշխարհընկալման մեջ), որին հակադրում է 
Մովսեսը ոչ‐պոեզիայի դարաշրջանը, որ ետչարենցյան հարյուրամ‐ 
յակն է (քիչ բացառություններով) մեր ∙րականության մեջ, եվրոպա‐ 
կան ∙րականության մոդեռնիստական և պոստմոդեռնիստական 
ընդվզումը (սիմվոլիզմից սկսած) ամբողջությամբ, երբ ∙երակշռում է 
ձևի, առարկայության, ∙րական էֆեկտի, չափազանցության, աշխար‐ 
հի քաոսայնության, ոճի արտաքնացման, եսի օտարման մշակույթը... 
Ձևի պիղատոսությու՞ն, խա՞ղ, թե՞ ճշմարտության որոնում. Մովսեսի 
կարծիքով՝ անկում ու դեկադանս, բառի իրական արմատներից ան‐ 
ջատում, որ տանում է մարդու արարչական էության ժխտման, հուսա‐ 
լքության, ∙րքից (մշակույթից) օտարման: Ահա ինչու է ∙րվում §մատ‐ 
յանը լույսի¦, լույսի ծա∙ումը բացատրում Բանի ոլորտում, որն առաջ‐ 
նորդում է §Բացակայի հյուղը¦ և §ապսպր(ում) այնտեղ սպասել մեր 
եկվորներին¦: Եվ ահա նա է՝ լույսը՝ §բարձրացնում շեների պարիսպ‐ 
ները¦, միացնում ∙ետի աջ և ձախ ափերը՝ երկիր բերելով իր մատյա‐ 
նը՝ տանելով դեպի §լուսափառ ջրվեժները լեզվի¦ (§Ուղերձ¦): 

Մովսեսի աշխարհայեցության նախասկիզբը զուտ բանաստեղծա‐ 

95 

րուն¦, 7‐8, 2006, էջ 24): Ահա ինչու, մտածել §լույս զվարթը¦ նույնն է՝ 
անցումը նկարա∙րել նրա հակադիր իմաստից՝ ինչպես արարչության 
∙աղափարը խավարից, §յոթներորդ որսորդությունը¦ և §շարակա‐ 
նը¦՝ մշակույթի բացակայության ոլորտից, առհասարակ՝ ∙ոյությունը 
ոչ‐∙ոյությունից: Այդպիսի մտածումը յուրահատուկ է Մովսեսին, և նույն 
միտքը արտահայտված է Նիցշեի §Զվարթ ∙իտությունը¦ ∙րքի առա‐ 
ջաբանի իր ∙րության մեջ, իսկ ծանոթա∙րություններում թար∙ման‐ 
ված ∙երմանա∙ետ Ա. Վ. Միխայլովի հոդվածում Հայդե∙երի փիլիսո‐ 
փայության ∙ոյության ըմբռնումը բացատրվում է §ոչնչի¦՝ իբրև §∙ո‐ 
յության պարզ բացակայության¦ ելակետից՝ որպես §բացա–կայ–ու‐ 
թյուն¦ և §բացա–կայում¦ . ահա այսպես է հնարավոր մեկնաբանել 
ինչպես է §∙ոյ–ում ∙ոյությունը¦, ինչպես որ §աստծո հնարավոր մի‐ 
ջոցն է ∙ոյ–ելու, էանալու, լինելու¦ 28 : Ահա և նույնը Մովսեսի պոեզիա‐ 
յում. աստծո և խոսքի բացակայությունը, որն արտահայտվում է ողբի 
ուժ∙նությամբ բառի մեջ (ինչպես Նիցշեի – §աստված մեռած է¦ խոս‐ 
քը), նախամշակույթի, լեզվի օտարվածությունը, որը քայքայում է բա‐ 
նաստեղծությունը, մեղեդին փոխարինում է ռիթմով, հան∙ը՝ նմանա‐ 
ձայնությամբ, լեզվի առո∙անությունը՝ §ինտելեկտուալ սնափառու‐ 
թյամբ¦, ո∙ելից էքստազով, ծնում հակա‐պոեզիա և հակա‐մշակույթ, 
ինչպես նույն հիմքի վրա՝ հակա‐բանաստեղծ (Նիցշեի ընկալմամբ՝ 
հակա‐Քրիստոս): 

Մովսեսի աշխարհայեցությունը, ծա∙ման իմաստով, որոնում է այս 
հարցերի պատասխանը, փորձում անուն տալ բացակայությունից ի 
հայտ եկողին՝ լեզվին և բառին, դարձի ուղին լուսավորել, որ խոս‐ 
քի/լեզվի հայտնությունն է բառի միջոցով: Սակայն խոսքը նախատր‐ 
վածն է, բանաստեղծը չի կարող իշխել խոսքով, այլ §խոսքի ներկայու‐ 
թյամբ թող լուռ լինի, որովհետև խոսքն է եղել բանաստեղծից առաջ¦: 
Խոսքը §հենց լույսն է¦ և §բանաստեղծինը ոչ թե խոսքն է, այլ՝ բերա‐ 
նը միայն¦, ‐ ուրեմն, եթե ստում է, բերանն է ստում նրա, ոչ թե խոսքը 
(§Իսկ ինչ ասեմ բանաստեղծի մասին¦): Ուստիև բառը լեզվի մեջ ∙ո‐ 
յավորվում է և ∙ոյավորում լեզուն, լռում (համրանում) խոսքի մեջ, 
հետևապես բառն էլ նախատրված է, որ ինքն իրենով (իբրև ավար‐ 
տուն տեքստ), ինչպես եկվորներին ուղարկված ծրար (ուղերձ), բաց է 
թողնված կամ տրված է պատմության բացությանը՝ §բառերի 
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28 Ֆրիդրիխ Նիցշե, Զվարթ ∙իտություն, Երևան, 2005, էջ 507:



ինչ է պոեզիան: Բանաստեղծի հայացքը, ուստի, հառված է նրա հիմ‐ 
քին՝ խոսքին, որ և՛ պատմականություն ունի, և՛ արդիականություն: 
Այստիպի ելակետը այնպիսի համադրություն է ենթադրում, ուր խոսքը 
արտահայտում է ամբողջը և մասը , որի ի հայտ ∙ալու ընթացքը և աս‐ 
տիճանակար∙ումը պառակտված է և մերժող: Մովսեսն ահա ինչու 
ընդհանրական հայացքով §Վարդապետության¦ մեկնաբանության 
մեջ, ապավինելով լույսին, որ §խոսքն է անխոս¦ և նրա ապսպրանքով 
է եկել բանաստեղծը, ասում է՝ §ինձ մերժեցին ներկայի հար∙ի հաս‐ 
տատությունները¦, որովհետև նորաձև չէ իր պոեզիան, §ժամանակը 
չի պատկերում պատկերներով արդիական¦ և §չի վճարել պարտքե‐ 
րը ժամանակի և հարկերը ներկրման¦ (Լզ,323): Իսկ §Օսիպ Մանդելշ‐ 
տամ¦ շարքում բանաստեղծը §աշտարակից է նայում հազիվհազ 
հասնող ձայնին եր∙եցիկ¦, §բառերի ողորմությունը դնում քարին¦, 
որի §տաղաչափությունը խոստումի¦ կամ §երդումի տեսակ է միայն¦: 
Մինչդեռ դարը ելնում, քսի է տալիս իր ∙ամփռներին, ամբոխները 
ընտրում են իրենց բանաստեղծին, և նրանց որսն իրական է, ինչպես 
ժամանակը, որ ոտնահետք է թողնում այստեղ՝ ավազներին՝ բանաս‐ 
տեղծին թողնելով իրականության §թերմացքը ճոխ¦, լեզուն՝ §ինչը¦ ոչ 
թե խոսքով է ասում, այլ՝ հաղորդում §իբրև վերջին լուր¦: Ահա նրան‐ 
ցից մեկը §իրադարձությունների մսերի մեջ է կնճիթը խրել¦, մյուսը 
§իր մսե սրտից իր հիշոցներն է հանց քրոնիկոն... հանում ճիչ–աղա‐ 
ղակով¦, մեկ ուրիշը՝ ականջմտուկ, §իրականության թևատակերը 
քաշված մակաբույծ է¦, §զ∙ացմունքի ալկոհոլն է դնում սեղանին¦, 
երկսեռ չուերն են արշավում, ասպատակում խոսքը, սակայն §պոեզի‐ 
ան մեր կողքին անտես քայլում է դեպի Էմմաուս¦, §իրեն չի հայտ‐ 
նում¦, և իրականությանն աղերսում է՝ արարել իրեն: Մովսեսի ակ‐ 
նարկները թափանցիկ են, հստակ է հասցեատերը, բանավեճը՝ 
ժխտող, որովհետև, իր մեկնաբանությամբ, պոեզիան մի անուն ունի՝ 
Էմմաուս, բանաստեղծի ճանապարհը՝ Գող∙ոթա տանող, որ հարու‐ 
թյան պատրույ∙ն է վառում ջրերի տակ, ինչպես բառը՝ իրի անվան 
մեջ, որ ոչ թե կրկնապատկում է իրը, այլ ի հայտ բերում (Յո, 227‐231): 
Այդպիսին է §Լույս զվարթ¦ մատյանի խոստովանությունը նաև, որ, 
բանաստեղծի մեկնաբանությամբ, §պտուղն է դժվար մի ժամանա‐ 
կի¦, որ ծածկա∙րել է բառերով ու պատկերներով՝ §լույսի իրավուն‐ 
քով¦ §արդարացնելու զորությունը խոսքի¦, ուստի ժխտում է նրանց, 
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կան հայեցություն ունի, հետևողական է, ոչ դիպվածային: Ուստի բա‐ 
նավիճելը և մեկնաբանելը նույն ջանքն է ենթադրում, ինչին հնարա‐ 
վոր չէ ընդդիմանալ, որովհետև այն շաղկապված է մեր բանաստեղ‐ 
ծության նախասկզբի՝ բնազանցական արմատի հետ: Մովսեսը ահա 
ինչու, շրջելով այն դեպի պոեզիայի արդի շրջանը, եթե ժխտում է, 
ապա ժխտում է ոչ թե հանուն էֆեկտի, այլ՝ §սահմանն ընդլայնելու¦, 
ինչպես ասում է, պոեզիայի §սուբստանցը¦ (հիմնաքարը) հայտնաբե‐ 
րելու, մոլորություններից ձերբազատելու մեր պոեզիան, ինչպիսին 
նախորդ դարում հայ պոեզիայում ի հայտ եկած արևելականությունն 
է, հույզի ∙երաճը, ձևական հան∙ը և ոտանավորչիությունը (այդպիսի 
օրինակներ է բերում Շիրազի, Սահյանի պոեզիայից), ժամանակա‐ 
կենտրոնությունը և այլն (օրինակները միայն մեր ∙րականությանը չեն 
վերաբերում): Ժխտման կիրքը այնքան լայն է և խոր, որ §հասնում է¦ 
մինչև ան∙ամ այն բանաստեղծին՝ Հ. Էդոյանին, ում հետ Մովսեսի հա‐ 
մամտածուղությունն ակնհայտ է, թեև բառի էության, ծա∙ման վերա‐ 
բերյալ բանավեճը շարունակում է և նրա հետ՝ ասելով՝ §երկաթը շի‐ 
կացած նյու՞թ է, թե՞ աստվածային տարր¦, որ բանաստեղծ– դարբինը, 
ինչպես Ադամը՝ զմայլվելով նրանով, §երազում է իրերից անդին¦ 
(§Մեր մեջ տակավին¦), ինքն իր մեջ ընկղմված բառեր է հանում՝ ինչ‐ 
պես հացթուխը՝ §ձեռքերը կարմիրի մեջ բոցի¦, մայրամուտի կա‐ 
պույտ քարերին դնում իբրև պաշար թռչունների համար և մենակ, 
ազատա∙րված բառերից, թողնում ու հեռանում (§Բանաստեղծությա‐ 
նը¦): Այդպես էլ՝ միթե՞ այն, ինչ վերևում է, ներքևում է նաև, – այդպես 
է ասում Մովսեսը, իսկ Էդոյանը վերև‐ը մի այլ սահման է ընկալում, 
ինչպես որ բառի ծա∙ման նախասկիզբը՝ երկհիմք՝ որպես առարկա‐ 
յի և նրա իմաստի ամբողջություն: 

Մովսեսի բացատրությունն, իհարկե, կոնցեպտուալ միասնություն 
ունի, ծա∙ման հիմքը սուբստանցիոնալ մեկ ամբողջություն է, ուր հա‐ 
կադրությունը ձեռք է բերվում տեղապտույտի, իմաստի ընդլայնման 
միջոցով, որով էլ տարբերվում է 60–ականների բանաստեղծական 
սերնդի §երկհիմք¦ կոնցեպտուալիզմից, որ ոչ միայն աշխարհայաց‐ 
քային կողմնորոշում ունի, այլ՝ բանաստեղծության, նրա պոետիկայի 
և ստրուկտուրայի այնպիսի տարբերություն, ուր հնարավոր չէ բանա‐ 
վեճի որևէ երկխոսական հնարավորություն...Մովսեսը քննում է ոչ մի‐ 
այն պոեզիայի պատմության, այլև նրա բնույթի հարցը, որ նույնն է, թե 
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∙իչներին, իսկ խաժամուժը նրանց բերանները խոթեց իր բերանի 
հայհոյությունները: Եվ նրանց կրծքերը մեդալներով զարդարեցին: 
Սրտերը որդնեցին: Հրեշտակները ∙աղթեցին: Մեղեդիները չվեցին: 
Եր∙երը բռնադատվեցին և անար∙վեցին: Մարմնավաճառների և 
մանկապիղծների կողքին հայտնվեցին խոսքավաճառները և եր∙ա‐ 
պիղծները,‐ ∙լուխ բարձրացրած խոսքավաճառությունը և եր∙ապղ‐ 
ծությունը տներն ու փողոցները ∙րավեցին: Ասպատակեց և սրածեց 
եր∙ի և խոսքի ենիչերին: Գրքերը մոռացվեցին¦ (Լզ, 293): Աղետը բա‐ 
նաստեղծին §ստիպում է¦ նայել հայելու խորքում թաքնված նրա սա‐ 
տանայական պատկերը, ∙ուցեև §հարկ վճարում ժամանակին¦ (ոչ 
իրեն հատուկ)՝ §լուսանկարչական¦ անթերիությամբ բնորոշելով 
նրան՝ ախտորոշելու արհավիրքը՝ հանուն ∙րական ∙ալիքի, հանուն 
բառի հո∙եդարձության՝ խոսքի մեջ, հանուն պոեզիայի: Ինչու՞: Որով‐ 
հետև Մովսեսի պոեզիան §խոսքն է լույսի մասին¦՝ §կողոպտված ելու‐ 
զակներից ժամանակի¦, որ երազում է ետ բերել քերթության և լեզվի 
զմայլանքը (ներշնչանքը), §բերկրալից բոցի ճրա∙ներով ներսը լուսա‐ 
վորել¦, ուստի հարցնում է՝ 

Դու, Քերթություն, ի՞նչն է, որ ինձ մեկընդմիշտ 
ծեփում է քո որմերին կան∙ուն, 
Եվ ի՞նչն է, որ բարձրանում է իմ մեջ՝ 
Քո սյուներով մա∙լցելով վերևներն իմ անհայտ՝ 
Այնտեղ ձեռքերը պարզած լույսի ողկույզներին: 

(Լզ, 20) 

Իհարկե խոսքը՝ խոստումն է լույսի, որ օրորվում է ոչնչի ահեղ ջրե‐ 
րին, §բառի ափին¦, §անհնարինի ծովում խորախոր¦, բանաստեղծի 
ծնկին դրած տախտակներին, բանաստեղծից առաջ՝ լեզվի մեջ, չոր‐ 
րորդ օրը հարություն առած Ղազարոսի հարության մեջ, ուրեմն և՝ 
երկրի և երկնքի, կյանքի և մահվան հովիտներում, ուր §վարդն է աշ‐ 
խարհի¦՝ որպես իր §կոկոնի մեջ ծրարված սուրբ ∙իր՝ ուղարկված եր‐ 
կիր¦, որ §աստծո պարտեզից է¦՝ ∙լուխը հակած ցողունի խաչին 
(§Վարդը աշխարհի¦), ինչպես որ բառը՝ §խաչելությունը իրերի¦ (§Ար‐ 
քայական սուրհանդակ¦), որին բանաստեղծը §լույսի սահմաններում 
∙տավ¦: Յոթը ուղերձ է հղում բանաստեղծը լույսի մասին՝ հավասա‐ 
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ովքեր եկել, §∙րավել (են) խոսքի տաճարները¦, հարձակվել §լույսի և 
լեզվի վրա¦: Եվ հարցը՝ §ուրեմն՝ ինչու՞ եք լալիս¦, որն ասվում է նաև 
վերնա∙րում, Մովսեսի ուղղակի հակադրությունն է §հրավերքի սրա‐ 
հում¦ հավաքված հարսնևորներին, որոնք ժանտախտի հնչյուններն 
են հյուսում, §լույսի մատյանը¦ պղծում՝ կարծելով ազատ են՝ ճոր‐ 
տա∙րվելով ժամանակին: Մովսեսը, իհարկե, մատյանը և խոսքը ըն‐ 
կալում է որպես համարժեք նույնություն և ժխտման կիրքը բանաս‐ 
տեղծի, որքան էլ բանաստեղծական է, ստեղծա∙ործական նախա‐ 
հիմք ունի, ծա∙ում է Մովսեսի աշխարհայեցությունից, որ առո∙անու‐ 
թյամբ թափանցիկ է, սակայն տա∙նապ է հարուցում, անկման սար‐ 
սափ, որ հիշեցնում է քերթողահոր ողբը, որովհետև խոսքի անկումը 
նաև մշակույթի անկում է, այնուհետև՝ ինքնության կորուստ: Ուստի 
Մովսեսը արհավիրքը §նկարա∙րում է¦ իբրև ժամանակի արհավիրք, 
այնուհետև՝ խոսքի անկման աղետ և ասում. §Թանկացումներ սկսվե‐ 
ցին: Հողմերը մոլե∙նեցին... Ամպերը որոտացին: Ծովերը ելան իրենց 
ափերից... Սայլերը խրվեցին տիղմի մեջ, ջաղացքարերը մեջտեղից 
ճաքեցին: ... Մուկը և աղվեսը ահ ու սարսափ տարածեցին: Գողերը և 
ավազակները իրենց կողոպուտը անձավներում թաքցնելով՝ իջան և 
բարձրախոսներով սկսեցին ճամարտակել աղքատների մասին: ... 
Մատաղ անողները եկեղեցու բակում մատաղի ∙առը դանակահարե‐ 
ցին: Մեր հո∙ևորականները նրանց օրհնեցին: Օրենսդիրները փողո‐ 
ցում կան∙նեցրին օրենքը և դեմքին հռհռացին: Սպայական անձնա‐ 
կազմը ∙ողացավ ճաշը զինվորների: Սպասավորները ∙իշերով ստու‐ 
∙եցին իրենց տերերի ∙րպանները: Մի հրաման եկավ, որ ընկերը ըն‐ 
կերոջը քվեարկելով ծախի: Խոսքի աստվածները ∙երեվարվեցին...¦ 
(Լզ,292),– մի խոսքով՝ դժոխքն ավելի կատարյալ չի լինում, ինչպես 
նկարա∙րում է Մովսեսը և հավելում՝ §սիրահարները մի վայրկյանում 
երդմնազանց եղան և սերը ան∙ոսնեցին¦, §հայրերը և մայրերը լքվե‐ 
ցին¦, §եկեղեցիները մոռացվեցին...¦, և երբ երեք մո∙երը հայտնվե‐ 
ցին, §փակ ∙տան դռները սրտի¦ (Լզ, 293‐294): Մովսեսն այսքան 
§մանրամասնորեն¦, ենթատեքստով հարուստ, պատկերում է ժամա‐ 
նակը՝ տա∙նապահարույց, շիկացած լեզվով, մտքի սեղմ դրվա∙նե‐ 
րով, որոնք §առաջ¦ են ընկնում միմյանցից՝ կատարսիսը վերապրե‐ 
լու՝ հանուն մշակույթի կատարսիսի, որի անկման աղետը հյուսվել է 
չորսբոլորը. §Խուժանը պատվերներ տվեց բանաստեղծներին և եր‐ 
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նիշ կամ նշան, այլ՝ խոսքի ոլորտից ծա∙ող ∙ոյ‐ություն, որը, իբրև 
ավարտուն տեքստ, կարող է ընկալվել հերմենևտիկական ազդանշա‐ 
նի (իբրև բառ‐նշան) և խորհրդանիշի (ավարտուն տեքստի) միասնու‐ 
թյան կապով, որ Մովսեսի պոեզիայի ստրուկտուրայում ձևավորում է 
մետաֆորային համադրություն՝ ինչպիսին լույսի ∙աղափարն է, որ 
բանաստեղծական հղացմամբ վերաճում է §զվարթ լույսի¦: Իսկ մե‐ 
տաֆորը, ինչպես Մովսեսն է ասում, §թաքցնում է, որ լավ երևա¦, ու‐ 
րեմն՝ այն սուբստանց է, տեքստի ամբողջություն, որի ըմբռնումը, ինչ‐ 
պես Հայդե∙երն է ասում Ռիլկեի պոեզիայի մասին, §ծա∙ում է այն 
ոլորտից, որտեղից նրանք (բառերը) արտահայտության են հան∙ել, 
այն է՝ ∙ոյության ճշմարտությունից, ինչպիսին այն բացահայտվել է 
արևմտյան ուշ մետաֆիզիկայի ավարտի շրջանում...¦ (§Âîïðîñû 
ëèòåðàòóðû¦, ñåíòÿáðü - îêòÿáðü, 2007, ñò. 106): Այնպես որ, Մովսեսի 
պոեզիայի հիմքում խոսքի (բնա∙րի) շրջումը ենթադրում է ∙ոյության 
այնպիսի ընկալում, որ բանաստեղծական աշխարհընկալման հիմքով 
լեզուն և բառը, արարչական նախահիմքով, ստեղծում կամ արարում 
են աշխարհը խոսքի մեջ, իսկ բանաստեղծը համամասնակիցն է լեզ‐ 
վի ∙ոյավորման (ինքն էլ վերստեղծվում է նրանով), ուստի լեզուն և 
բառը բանաստեղծից վաղնջական են, և իմաստը նրա լայն է անցյա‐ 
լի և ∙ալիքի համեմատ, ուստի լեզուն և բառը փոխակերպվում են 
ստեղծա∙ործության և տեքստի միջոցով, վերաիմաստավորում տեքս‐ 
տը, որ ստեղծա∙ործության իմաստի §վայրն է¦: Այդպիսին են, ան‐ 
շուշտ, Մովսեսի §Վարդը աշխարհի¦, §Բանաստեղծի ճառը լույսի մա‐ 
սին¦, §Թա∙ավորի նամակը¦, §Թա∙ավորի փոքրի նամակը¦, §Եվ իմ 
դիմաց¦, §Վարդապետություն¦ և այլ պոեմ‐շարքերը: Բայց որպեսզի 
վերլուծենք Մովսեսի պոեզիան, ասենք, որ նրա հիմքում լեզուն առաջ‐ 
նային է, լեզուն այն ուժն է, որ առաջ է ընկնում բանաստեղծից այն‐ 
պես, որ ինքնությամբ տիրապետում է բանաստեղծին և իմաստը 
ստեղծա∙ործության: Ուրեմն՝ այն նախատրված է խոսքի մեջ, և խոսքն 
արտահայտում է ∙ոյության ասացությամբ, բանականության երկի‐ 
մաստությամբ, իմանենտ լռությամբ: Ահա ինչու ասում է՝ §ձեզնից որ‐ 
քան որ վերցվի՝ հենց այդքանով էլ ձեր ունեցվածքը կրկնապատկվի¦ 
(Լզ,55), §որովհետև իրը ∙ործում է, բառն իրա∙ործում (Լզ,224), բա‐ 
ցահայտվում ∙ոյությամբ բանաստեղծության մեջ, բայց միայն՝ խոսքի 
ներկայությամբ և խոսքով միայն, որ նաև լույսն է: Իսկ վա՞րդը: §Սուրբ 
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րակշռելու անկումը խոսքի, որ հնարավոր է զու∙ակշռել բանաստեղ‐ 
ծության լեզվի և բառի հարության մեջ: Մովսեսի աշխարհայեցու‐ 
թյունն ահա այստեղ ամբողջական է, և եր∙ասացության յուրաքանչ‐ 
յուր եղանակ համանվա∙ն է §արշալույսների մսուրի մասին¦, ասքն է 
լույսի, համարժեք զու∙ակշիռը լեզվի, եկը նրա, հարությունը, բացա‐ 
կայի ներկայությունը, ծա∙ումը և ճանապարհը դարձի, շնորհը և մա‐ 
հը, որն ամփոփվում է §Վարդապետություն¦ պոեմում: Բայց մինչ այդ 
Մովսեսը եղանակավորում է բանաստեղծությունը և բառը պատկեր‐ 
ներով, որի ամեն մի եղանակ նախապատկերն է կրում նախորդի, փո‐ 
փոխակն է նրա, ունի ժանրային միասնություն, թեև յուրաքանչյուրը 
մեկնաբանության իր խնդիրն ունի: Ըստ էության, ընդհանուրը, որ 
շաղկապում է (∙իրքը հյուսում), լեզվի ∙ոյավորումն է խոսքի մեջ, որ 
բացատրության կարիք ունի: Մովսեսի պոեզիայի որոշ հարցերի անդ‐ 
րադարձել է քննադատությունը, մասնավորապես Մանասեն, որ քննել 
է Մովսեսի պոեզիայի հայեցակար∙ային նախահիմքերը, ինչպես 
ասում է՝ եռամիասնության՝ վարդ‐Քրիստոսի, Լույս‐Հոր և Հո∙ու ան‐ 
խզելիության կապով, որի մկրտության ավազանը լեզուն է (§Գարուն, 
5‐6, 2007¦): Իսկ Զ. Ավետիսյանը, վերլուծելով Մովսեսի բանաստեղծու‐ 
թյան կառուցվածքի հարցեր, քննում է Մովսեսի պոեզիայում դրսևոր‐ 
վող կյանքի և մահվան համարժեք փիլիսոփայությունը, նշանների և 
սիմվոլների սեմանտիկ կապը միջնադարի նույնիմաստ ընկալումնե‐ 
րին զու∙ահեռ (քննադատը այդպիսի բառ–խորհրդանիշների օրի‐ 
նակներ է բերում և մեկնաբանում. oրինակ՝ ջուրը, փողը(շեփորը), խն‐ 
ձորը, վարդը՝ որպես սուրբ∙րային խորհրդանիշներ): Իհարկե, վերլու‐ 
ծությունների հիմքում խորը դիտարկումներ կան. Մանասեի պարա‐ 
∙այում՝ խորաթափանցություն, համամտածողություն Մովսեսի պոե‐ 
տական աշխարհընկալմանը, Զ. Ավետիսյանի դեպքում՝ հետևողակա‐ 
նություն, բայց նաև ձ∙տում՝ խորհրդանիշները §պարզեցնելու¦, որ 
ամենաարդյունավետ ուղին չէ Մովսեսի պոեզիան վերլուծելու: Հարցն 
այն է, որ, եթե ան∙ամ Մովսեսի բանաստեղծության նախահիմքը մշա‐ 
կույթն է, ապա այն հանդես է ∙ալիս որպես նախաբնա∙իր, որը պահ‐ 
պանում է լեզուն: Իսկ լեզուն, ինչպես Հայդե∙երն է ասում, §լեզու է առ‐ 
նում¦ ∙ոյությունը անվանելու, ուստիև՝ բացությամբ ի հայտ ∙ալու 
կանչով: Հետևաբար իրերը և աշխարհը լեզվի մեջ ոչ թե իր և աշխարհ 
է, որ լեզվական արտահայտությամբ պատկերվում է իբրև խորհրդա‐ 
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կինը՝ ժամանակավորությունը¦ և միայն լեզուն է, որ §առերևույթ¦ 
պատկերացում է տալիս¦ լույսի (խոսքի) մասին, որի ∙աղափարը ամ‐ 
բողջացնում է §Վարդապետություն¦ պոեմ‐շարքում: Մովսեսը իր ան‐ 
ճառ մատյանում ահա բառերի որսորդն է, մուրացիկը բառերի և, եթե 
լեզուն զու∙ակից է ընկալում խոհին, Լո∙ոսի անունն է կրում լեզուն, որ 
զերծ է անցյալից ու ∙ալիքից՝ ինչպես այն §վրանը, որի ներքո անցյա‐ 
լը ընդունում է ∙ալիքին¦ (Լզ,317): Իսկ այս մատյանը զվարթ ծառայու‐ 
թյան վարձքն է բանաստեղծի, որ հանդ∙նեց ∙րել և կարծում էր, թե 
ընտրյալն է խոսքի, §լեզուն ամենուրեք իրեն տեր կլինի¦, սակայն լե‐ 
զուն արձակում է նրան՝ իր ծառային, որովհետև նա §որսորդը (եղավ) 
այն որսորդության, որտեղ մենությանը թփերի տակից նշան է բռնում 
ուղիղ սրտի(ն)¦ (Լզ,317): Մինչդեռ բանաստեղծը §տոհմաբանության 
մատյանները առաջը դրած¦ փորձում էր պարզել §ազ∙ակցությունը 
լեզվի և լույսի¦, ստանալ լռության շնորհը՝ բառի տասանորդը վճարե‐ 
լով, բայց §լույսը խո՞սք է, թե՞ լռություն¦, երբ հարցնում են աղեղնավո‐ 
րին, պատասխանը տալիս են մեր ծերերը, սակայն և ցույց են տալիս 
ասպարեզը հեռավոր, §որտեղ հն∙ամարտիկը վազում է իր տե∙ի 
ետևից՝ հասնելու անմահության վերջնա∙ծին¦ (Լզ, 319), ինչպես 
Աքիլլեսը, որ արա∙աքայլ փորձում է հասնել ընթացող կրիային: Լե‐ 
զուն սակայն բանաստեղծից առաջ է միշտ և նրա բառն է միայն թող‐ 
նում հետքերը բանաստեղծի շրթունքին, որ առանց մտածման՝ հող է 
անջրդի, բայց երբ §խոհի թանկարժեք քարերը ∙ցում է լեզվի անբա‐ 
սիր ջրերի մեջ¦, §լույսը դրվում աշխարհի ∙րակալին¦՝ ինչպես վարդը 
մայիսի պարտեզներում, որ եր∙ում է ինչպես բանաստեղծը՝ իր կուրծ‐ 
քը բաց՝ ունայնության հանդիման... Այսպես է վրիպում բառը, այսպես 
է վրիպում բանաստեղծը, որ ասում է՝ §ես դեռ հասու չեմ անձայն խոս‐ 
քին¦ (Լզ, 329): Այս ան∙ամ էլ վրիպում է նա և ասում, թե §ես նրանցից 
մեկը եղա... որ սարերը ելան, սակայն ոչինչ չկարողացան որսալ¦: Ու‐ 
րեմն՝ միայն որսի զմայլանքը մնաց բանաստեղծին, և նա՝ խոսքի 
նետ‐աղեղը ձեռքին, մի ան∙ամ էլ պիտի սարերը ելնի... այս ան∙ամ 
արդեն §յոթներորդ որսորդության¦ (§Վարդապետություն¦), որ նույն 
վրիպումն է լինելու, ինչը բանաստեղծի ճակատա∙իրն է, ով §Որսորդի 
եր∙¦‐ում ասում է՝ շրջանակի մեջ մի §կետ դիր¦, կողքը մի ուրիշ շր‐ 
ջանակ ∙ծիր՝ մեջը §ոչ մի կետ¦, §հենց որսը դա է¦,‐ ասում է Մովսե‐ 
սը, մեկնում բառերի ոսկին, երբ լույսն է դրված ∙րակալին իբրև §ոսկ‐ 
յա ավետարան¦: 
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∙իրն է¦ վարդը, հարության ցնծությունը անկողոպտելի, որը արտա‐ 
հայտում է (հետևաբար և՝ մտածում է) ինքը իրեն, որ բանաստեղծը՝ 
§բառերի ∙երին¦, կարող է բացահայտել և բացահայտվել նրանով՝ 
ինչպես ճանապարհը կամ պատմության ընթացքն է բացահայտում 
բառը իր նախատրվածությամբ: Իսկ այդպիսին ոչ միայն վարդն է, 
այլև լույսը՝ խոսքը անխոս, որ իր §լեզվի վրա փորձել (է)¦ բանաստեղ‐ 
ծը՝ ինչպես հացթուխը §առաքում է մեզ արշալույսի թոնիրներից¦ 
(Լզ,155), իսկ լույսի մասին ճառը սկսում է նրա ∙ովքն անելուց, որով‐ 
հետև §այն չի պատմվում¦, §աճում է բացակայի ծոպքերին ասեղնա‐ 
∙ործված¦ և §հայելով նրան՝ մենք հայում ենք Աստծո մտածումը¦ 
(Լզ,143‐144): Եվ ի՞նչ է մնում բանաստեղծին. իր §միջից հանել բառե‐ 
րը, ինչպես շերամի որդը, որը իր միջից հանում է բոժոժները¦, և այն, 
§ինչ լույսը հայտնի է անում¦՝ §բովանդակ իրերը աշխարհի¦, բանաս‐ 
տեղծը հաստատում է բառերով (Լզ,145): Եվ եթե բանաստեղծը բառ է 
փնտրում՝ լցնելու տարածությունը, ապա պետք է հասկանա, որ լույսը 
չի լցվում տարածության մեջ, այլ տարածությունն է լցնում իրենով, իսկ 
∙իրն ասում է՝ §ով ինչ բերի՝ դրանով ինքը կբերվի¦ (Լզ,147): Ուստի 
բանաստեղծը ջրերի վրայով իր բառն է բերում, ինչպես §Մարիամը իր 
մանկանն է բերում, որպեսզի նրանով հենց ինքը բերվի¦ (Լզ,147): Ուս‐ 
տի բանաստեղծությունը և բառը արարչական ծա∙ում ունեն, որ Մով‐ 
սեսը կոչում է §մարիամանք¦: 

Բանաստեղծի ապավենը բառն է, որ §∙րում է ջրերի վրա¦, ինչ‐ 
պես լույսն է իջնում սայլին բազմած, երբ Արարատից հնչում է շեփորը 
§եկի¦, կամ, ինչպես խոսքը ծածուկ, մար∙արեն՝ Գալիլեայից, որով‐ 
հետև ինքն է խոսքը (Լզ,165): Իսկ մարդը, որ ∙ալիս է խոսքը իր մեջ, 
§աջից նրան կյանքն է ուղեկցում, ձախից՝ մահը¦, §հայտնության եր‐ 
կու նշան¦՝ ինչպես տիեզերքը և աշխարհը: Սակայն §ջուրը ջրի մեջ է, 
կյանքը՝ կյանքի, իսկ մահվան մեջ մահ չկա¦ (§Յոթներորդ եղանակ¦), 
որովհետև մահը §բույն չունի¦, §հետքեր չի թողնում¦: Միակ հետքն 
այն է, որ §ապրողների մեջ է իր վրանը բացում¦, §ապրողների մեջ է 
ապրում¦՝ տրված իբրև ժառան∙ություն, հիշողություն անժամանակ 
(§Հիշատակարան¦): Իսկ լույսը, որ բաժինն է ապրողների և մեռյալնե‐ 
րի, §փայլատակումն է Բանի զենք‐զրահի¦, §հացառությունը Աստծո 
սեղաններից¦, ∙ալիքի հասցեն՝ բառը մեր բերաններում, որ անանցո‐ 
ղիկ է, որովհետև §լույսի հատկությունը լուսավորությունն է, ժամանա‐ 
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§ակուստիկական և պնևմատիկական թովումով կանչում է¦՝ §ինչպես 
կեռնեխն է իր զույ∙ը կանչում¦, §ժառան∙ականությունը հավաստող 
մուրհակ է¦ 30 , հայեցային, ինչպիսին Տերյանի բանաստեղծության 
հան∙ը, որի լեզվից է ծնվել արևելահայ բանաստեղծությունը, և նա է 
§հայոց Սինա լեռից իջեցնում հայերենի պատ∙ամի տախտակները¦ 31 : 
Լեզվի ընկալումը և բանաստեղծության տաղաչափությունը մշակու‐ 
թային նախահիմք ունեն, որն առավել բարդ է վերլիբրի բացատրու‐ 
թյան դեպքում: Մովսեսը §Շարականի¦ առաջին մասում իր պոեզիա‐ 
յի ճանապարհը անվանում է Այլ (որ կոչվում է Շնորհ), անցնելու հա‐ 
մար հենվում է բառի վրա, ասում է ՝ §բառերով եմ կռահում¦ և §դեռ 
չեմ հասել Այն աստիճանին¦, որովհետև §նրանք լռությունից են ճա‐ 
նաչում քեզ, Էական¦ 32 : Անցումը բառի ոլորտից խոսքի ոլորտ տեղի է 
ունենում բառի հայեցման, իմաստի ներքին §կառուցման¦ և շարժ‐ 
ման հունով, որն իր անցյալը և ∙ալիքը ըմբռնում է Լո∙ոսի մեջ: Մով‐ 
սեսը շարժման պատմականությունը մեկնաբանում է մշակութային 
կանոնիկ նախահիմքով՝ ան∙լո–ֆրանսիականը Վուլ∙ատայի և կաթո‐ 
լիկական ավանդույթի, ∙երմաներենը՝ լութերական ապականոնաց‐ 
ման, իսկ հայերենը՝ սուրբ∙րային բանահյուսական տեքստերի առո‐ 
∙անության հետ շաղկապելով, որ §դարերի ընթացքում լեզվական 
տոպոլո∙իայի է ենթարկել¦, §հայերենը դարձրել կրոնական հնչողու‐ 
թյան մի համակար∙¦ 33 : Ուրեմն՝ Լո∙ոսը և վերլիբրը՝ իբրև §լեզվի/բա‐ 
նի տեքստ¦, համընկնում են: Նրանում §ռիթմը փոխարինվում է առո‐ 
∙անությամբ¦, ուստի §վերլիբրով ∙րելու համար պետք է տիրապետել 
լեզվին¦, քանի որ §հան∙ը բանաստեղծական միավոր է, վերլիբրը՝ 
լեզվա‐բանաստեղծական¦, հետևաբար հան∙ը տաղաչափական 
միավոր է, իսկ §վերլիբրը կապված է միայն ու միայն տվյալ լեզվի հան‐ 
ճարի հետ¦ 34 : Ազատ տողը իր հնչողականությունն այնպես է §տեղադ‐ 
րել¦ հայերենի մեջ, ինչպես §եկեղեցին՝ բնանկարի մեջ¦, §տոպոլո∙ի‐ 
այի ենթարկել ըստ նրա օր∙անիկայի¦, որ, Մովսեսի բնութա∙րու‐ 
թյամբ՝ §շարականը հայերեն բուն վերլիբրն է¦ և այդպես պետք է 
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‐Դ‐ 
Հակոբ Մովսեսը դեռևս §Լույս զվարթ¦ (2009) ∙րքում ասում է. 

§Շարակնո՜ց իմ, ես ե՞րբ պիտի այնքան լինեմ, որ ∙ամ ու փարվեմ քո 
պարտեզներին, որտեղ ջրերը կարկաչում են, ‐ իսկ այդ ո՞վ Աստծո 
առջև հոսի, որ չկարկաչի¦ և, քանի որ, §հասու չէ անձայն խոսքին¦, 
պիտի սարերը ելնի կրկին §յոթներորդ որսորդության¦ (§Վարդապե‐ 
տություն¦): Մովսեսի մտահղացումը և խոստումը կախում ունեն միմ‐ 
յանցից այնքանով, որ հիմնում են համակար∙ի ներքին միասնությու‐ 
նը: Ուստի, երբ հրապարակվեց §Շարականը¦ (2016) §Յոթներորդ որ‐ 
սորդություն¦ ∙րքից հետո, անակնկալը կատարյալ էր բանաստեղծա‐ 
կան խոսքի հասունության տեսանկյունից: Հակոբ Մովսեսն անցել էր 
Հելիկոնը, §շարականի թամբին հեծած¦ հասել խոսքի այն ոլորտին, 
ուր այլևս լեզուն լռում է, ռիթմը մարում և մեղեդին ծորում, ∙երիշխում 
§լեզվի լեզուն¦, ուր խոհն ու հայեցումը ձ∙տում են միասնության և 
հարմոնիայի, որը բնորոշ է արարչական Լո∙ոսին: Ուրեմն՝ §Շարակա‐ 
նը¦ մի անկարելի բնազանցական թռիչք է ոչ միայն Մովսեսի պոեզի‐ 
այում, այլև արդի ∙րական պրոցեսում, որը հիմնում է պոետական 
խոսքի եզակի ընկալում, որը մեկնաբանության կարիք ունի: 

Դեռևս §Գրառումներում¦ (2015) Մովսեսը մեկնաբանում է բանաս‐ 
տեղծության լեզվի հնչողականության դերի իր ըմբռնումը, որը շաղ‐ 
կապված է հան∙ի և վերլիբրի ոչ թե բարեհնչունության, այլ մեղեդա‐ 
յին ընկալման հետ, որովհետև՝ §մեղեդին հեղվում է, հարմոնիան՝ կա‐ 
ռուցում 29 ¦: §Հեղեղվելու¦ և §կառուցելու¦ մովսեսյան տեսանկյունը 
սակայն ունի իր նախապատմությունը և պատմական հիմնավորումը 
զար∙ացման տեսանկյունից: Մովսեսը սա բացատրում է երկու հիմ‐ 
քով՝ պատմականի հաստատման և արդիականի հակադրությամբ, որ 
∙րական պրոցեսում դրսևորվում է արևելականության և արևմտակա‐ 
նության միմյանց ժխտելու ընթացքով: Արևելյան բանաստեղծության 
մեջ, ուստի, հան∙ը §հեդոնիստական ∙ործառույթ ունի¦ Մովսեսի մեկ‐ 
նաբանությամբ, §օպիումային է¦, §հաճույք պատճառելու¦ և §բա‐ 
նաստեղծությունը զարդարելու համար է¦, այսինքն՝ մոնոռիթմիկ է և 
ո∙ելից, ինչը արտահայտվել է նաև մեր պոեզիայում, իսկ արևմտյան 
բանաստեղծության տաղաչափությունը հնչողական ֆունկցիա ունի, 

104 

29 Հակոբ Մովսես, Գրառումներ, Երևան, 2015, էջ 159: 

30 Նույնը, էջ 158 
31 Նույնը, էջ 86: 
32 Հակոբ Մովսես, Շարական, Երևան, 2016, էջ 12 (այսուհետև մեջբերումներ 

անելիս այս ∙րքից կնշենք տեքստում՝ Շ և էջահամարը): 
33 Հակոբ Մովսես, Գրառումներ, Երևան, 2015, էջ 165: 
34 Նույնը, էջ 165:



րության նշան է¦, Վարուժանը՝ §ով լույսի հանքերը տեսավ¦, Թուման‐ 
յանը, ում սիրտն է խփում, ինչպես §աստծո դռանը հնչող կոչնակ¦, 
Մնձուրին, Մոմիկը... Լեզվի և մտքի հրավառությու՜ն, որոնց ներկայու‐ 
թյամբ §...լեզուն կորցնում է իր իմաստը¦ (Շ, 65), մինչդեռ պոեզիան 
փնտրում է իր որդիներին, §որոնց դեմքերին կարող է նայել (ինչպես) 
ինք(ն) (իր) պատկերին¦(Շ, 65): Բանաստեղծությունը ծնվում է §կայ‐ 
ծակնահարության նմանությամբ¦ (Շ,143), բառը §նույն կրակն է¦, ինչ‐ 
պես §կայծակը՝ երկնքի վեհափառը¦, որ §իր վեմերից հրեղեն իր ու‐ 
ղերձը հղ(ում) է ժողովրդին¦ (Շ,18): Բառը, սակայն, աշխարհն է, որ 
բացում է մեր դեմ §սրահը կյանքի¦, §մահը՝ իբրև կահավորանք¦ 
(Շ,31), իսկ բանաստեղծի որոնածն ի՞նչ է. §բազում բառերի մեջ ընդա‐ 
մենը մի բառ¦ (Շ,32), որի նշանը արտույտն է, այն թռչունը, որ քաշ‐ 
վում է իր ձվի մեջ, որ §այնտեղից նորից ու նորովի ելնի¦ (Շ, 57): Բառն 
անուն է, անուն է տալիս իրերին, §ձվադրում¦ իրերի մեջ, սակայն, երբ 
բանաստեղծը հարցնում է աստծուն՝ §ինչ անուն դնեմ, Աստված¦, 
լսում է մի բան՝ §ինչ ես քեզ դրեցի¦ (Շ, 56): 

Ուրեմն՝ միայն §մեր ճարտարապետը՝ Աստված կարող է դնել ան‐ 
սյուն կամարը ∙ոյության¦ (Շ,48), ում համար տիեզերքը մեկ է, աշ‐ 
խարհը՝ նրա հայելին: Ահա ինչու է ասվում, որ §թեև տիեզերքը մի 
պատկերացմամբ անսահման է, սակայն մի այլ պատկերացմամբ այն 
Աստծո բերանում կարճ է և համառոտ, ընդամենը մի ասույթ¦ (Շ,40): 
Հետևապես, միայն լեզուն է և նրա բառը, որ §ողջ տիեզերքը համա‐ 
ռոտա∙րելով մի զարդի կամ մի բառի՝ մահկանացուն միաժամանակ 
հասնում է այն ոլորտներին, որոնք անդաստանությունն են երեխայի¦ 
(Շ,71): 

Սրա համանմանությամբ, Էդ. Աթայանը, վերլուծելով լեզվի ներքին 
կերպավորումը և արտաքին վերաբերությունը, տարբերակում է լեզ‐ 
վական և ոչ–լեզվական ոլորտները: §Գոյություն ունեցողն, ‐ ինչպես 
ասում է, ‐ միասնական է, բայց և տարորոշված¦ 35 : Ուստի, երբ Մով‐ 
սեսն ասում է, թե ողջ տիեզերքը համառոտա∙րվում է մի բառի մեջ, 
նշանակում է, որ ∙ոյությունը ընկալելի է համադրության մեջ, իսկ երբ 
նկարա∙րվում է աշխարհը զարդի կամ զարդանախշի արտահայտու‐ 
թյամբ, տիեզերքը, իբրև ∙ոյություն, §հառնում է մեր դեմ իբրև պատ‐ 
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ընկալել ∙իրքը հնչական և մեղեդային իր միասնությամբ: Ուրեմն՝ Մով‐ 
սեսի §Շարականն¦ էլ զուտ մշակութային նախահիմքի դարձն է երա‐ 
զում Լո∙ոսի/լեզվի միջոցով և, մեկնաբանելով այն որպես պոեզիայի 
պատմություն, հենվում է քրիստոնեական մշակույթի կանոնիկության 
և դասականության վրա, հակադրում արդի բանաստեղծական ըն‐ 
թացքի, լեզվի և մշակույթի ըմբռնմանը՝ համարելով այն դեկադանսա‐ 
յին: Հակադրության այս եզրով է, հետևաբար, Մովսեսը, որպես եր∙ա‐ 
սացություն, ընկալում §Շարականը¦, թեև, ինչ խոսք, նախորդ ժողո‐ 
վածուներում էլ վերլիբրը (եթե ոչ ամբողջական), բանաստեղծը ∙որ‐ 
ծածում է ազատորեն: Սակայն զուտ մշակութային հիմքով է հնարա‐ 
վոր մեկնաբանել այս ∙իրքը և ոչ թե որպես շարականի ժանրային 
ձևավորում: Եվ եթե ժանրի կանոնիկացումը միջնադարում առկա է, 
ինչի հիմքը այդքան կարևոր է Մովսեսի համար, սակայն բանաստեղ‐ 
ծը հետևողական է նախ և առաջ ոչ թե ժանրի, այլ՝ լեզվական մշա‐ 
կույթի, ինչու չէ, նաև ոճավորման ընդհանրության ընկալմամբ, որի 
լեզվական հնարավորություններն առատորեն ժառան∙ել է հայ բա‐ 
նաստեղծությունը (ինչի օրինակները բերում է Մովսեսը Չարենցի պո‐ 
եզիայում): Բայց, որպեսզի կարողանանք վերլուծել §Շարականը¦, 
պետք է հենց հակադրության պատկերով էլ սկսենք, ինչը անում է Մով‐ 
սեսը՝ ասելով՝ §նորաձևությունը նույնպես դեմ է Շարականին¦ 
(Շ,103), սակայն §խոսքը չի նսեմանում¦ և, §երբ մարդն ընկնում է, 
խոսքը նրան օ∙նում է, որ բարձրանա¦՝ §բայց ոչ իբրև անթացուպ, 
այլ՝ եղբոր նման¦(Շ,97): Եվ եթե բանաստեղծությունը հիմա (մեր օրե‐ 
րում) §∙այթում է և ∙նում ամբոխի ուղեկցությամբ¦, ապա խոսքը փր‐ 
կում է, որ կատարումն է աստծու, խոստման երկիրը Քանաանի, որ 
բանաստեղծության ճյուղին է թառում: Բայց քանի որ §բանաստեղծնե‐ 
րը խոսքով չեն կարող պատմել¦ (Շ,229), ապա բանաստեղծը §խոսքի 
շեմին¦ դիմում է անցյալի վարպետներին, որպեսզի §նրանք հուշեն 
այն վայրերը, որտեղ լռությունը դրված է իր պատյանում՝ իբրև ասելի‐ 
քը ամենամեծ¦ (Շ,15): Շնորհն ահա նրանցից է ∙ալիս, որի անունը քե‐ 
րականության սրբազան ձեռնարկներում կոչվում է §Լեզվի այց¦, որ 
Տերյանի շնչով է ∙ալիս: Երեսունվեց մեղուների փեթակը շալակած 
Մաշտոցն է առաջնեկը, սակայն Եղիշեն, Նարեկա Գրի∙որը, որ §քայլ 
առ քայլ մոտեցավ լեզվի ջրերին¦, Շնորհալին, որ տեսավ՝ §լույսը խալ 
ունի այտին¦, Մեծարենցը՝ ով §հարցրեց՝ խաչը խաչելությա՞ն, թե՞ հա‐ 
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35 Աթայան Էդ., Լեզվական աշխարհի ներքին կերպավորումը և արտաքին 
վերաբերությունը, Երևան,1981, էջ 3:



րում չունի, բացի զարդանախշից, և որ լույսը բուն զարդանախշն է 
տիեզերքի¦ (Շ,159): Բանաստեղծը ասում է նաև, որ խաչքարը §տիե‐ 
զերքի մատնահետքն է¦, լռությունը՝ §Աստծո միտքը¦ և, փորձելով 
§աստծո տնտեսությանը մոտենալ¦, անցնում է §շեմը¦, ուր խաչասեր‐ 
վում են նյութականն ու աննյութականը, լուծվում՝ ինչպես աղը ջրի մեջ, 
պատկերում §ոչինչը¦՝ §∙ոյության չքնաղ ծաղիկը լամբակին¦ (Շ,150), 
որովհետև հարցին՝ §մի՞թե մահը խոչընդոտ է անմահության ճանա‐ 
պարհին¦, բանաստեղծը պատասխանում է Ղազարոսի հարությամբ 
և ասում՝ §իբր մեռյալը ապրողի մի տեսակ է միայն¦ (Շ,74), և §ովքեր 
քայլում են մեր կողքին¦, ժամանակի տարափը այլևս չի թափվում 
նրանց ∙լխին, բայց նրանք չեն անհետացել, ինչպես §չանհետացաք 
(դուք), դիպուկ նետաձի∙ներ Բաբելոնի¦ (Շ,139), ինչպես չեն անհե‐ 
տանում մեր §լույսի խաս վարպետները¦՝ Մաշտոցից Տերյան և մեր 
օրերը... 

Ուրեմն, ինչպիսի՞ շրջապտույտ է սա, որ կարող ենք հարցումով 
արտահայտել: Այսպես է Մովսեսը հարցնում.§Մահը ջնջու՞մ է ժամա‐ 
նակը: Թե՞ այդ ժամանակն է, որ ջնջում է մահը¦ (§Գրառումներ 2¦ Ե., 
2017, էջ91): Ինչպես ասում է Դերիդան՝ մահը շնորհ է, մահվան ակն‐ 
թարթը այն պահը, երբ եսը համապատասխանում է ինքը իրեն: Իսկ 
Մովսեսը հավելում է՝ §մարդկանցից ոչ ոք իր կյանքում չի հանդիսա‐ 
նում ամբողջովին այնպիսին, ինչպիսին նա կա: Ինքն ինքը՝ իբրև այդ‐ 
պիսին՝ նա դառնում է միայն մահվանից հետո¦ (§Գրառումներ 2¦, Ե., 
2017,էջ 85): Ուստի մահն ամբողջացումն է եսի, ∙ոյաբանական հիմք 
ունի, որ կարող է ոչ թե բաժանում լինել, այլ, ինչպես բանաստեղծն է 
ասում՝ էութենականացում, որն արտահայտվում է §ո∙ի¦ բառի մեջ, 
որ §մտածում է ամբողջ մարդուն¦ (նույնը, էջ 86): Այսինքն՝ պահպան‐ 
վում է էականը, իրական մարդը, նրա լինելը‐լինելությունը: Հետևա‐ 
պես՝ մահը այն թաքնվածությունն է (Հայդե∙երն ասում է՝ §ալաթե‐ 
յա¦), որ, ինչպես կինը, §ճշմարտությունը ի հայտ է բերում երկակի¦: 
Այսինքն՝ այնպես, որ, ինչպես Մովսեսն է ասում, §§ալաթեյան¦ տեսնե‐ 
լու համար աչքերդ դեռ պետք է բացվեն, իսկ §վերիտասի¦ համար 
դրանք միշտ բաց են¦ (§Գրառումներ 2¦, Ե., 2017, էջ 72): Ինչը նշանա‐ 
կում է՝ կեցության սահմանը մահն է, ∙ոյությանը՝ լինելությունը և խոս‐ 
քը: Կարելի է ասել նաև, որ մահը այն ∙իտելիքն է, որն, ըստ Պլատո‐ 
նի, նշանակում է վերհիշել... Ուստի §մահվան հետքը¦ այն նախասկզ‐ 

109 

կերա∙րություն¦ (Շ, 71), իսկ խաչքարը, որ §Դամասկոսի ճանապար‐ 
հին արվեստի հափշտակությունը եղավ¦ (Շ, 26), §ցնծության սուրբ 
նշանը¦ (Շ, 27), §∙ործվածքը մտքի¦ (Շ, 32), §աստնվորությունը Աստ‐ 
ծո¦ (Շ, 51), §Գող∙ոթա տանող ճանապարհի մեկնաբանը¦ (Շ, 59), 
§տարածության յուրացումը զարդանախշով¦ (Շ, 61),‐ խաչքարը ահա 
§բուն պատկերն է տիեզերքի¦, և §ողջ տիեզերքը դրվում է մեր դեմ՝ 
իբրև աստղազարդ մի խաչքար¦ (Շ, 71):Մովսեսի պոեզիայում, թերևս 
այն, ինչ հնարավոր չէ ասել, պատկերվում է զարդանախշով, տարա‐ 
ծությունը յուրացվում է նրանով, որ և պատկեր է, լեզվական խորհրդա‐ 
նիշ և ∙ոյության ընկալմամբ տարածության մետաֆորն է՝ ինչպես 
խաչքարը, Պոեզիան: Ուրեմն, բառի և խաչքարի միասնությունն է 
զարդանախշի մեջ, որ եր∙ում է շարականը՝ հաղորդվելով խոսքին, 
նրա միջոցով ի հայտ ∙ալիս, ինչպես որ նրա միջոցով է ի հայտ ∙ալիս 
կյանքը, մահը, ժամանակը, որ պահպանվում է լեզվի ասացության, 
լեզվի անասելիության ու անվան մեջ: Բառը և պոեզիան, ուստի, մի‐ 
ասնական են, խոսքը՝ ոլորտը բառի և պոեզիայի համադրության, ին‐ 
չը հանդես է ∙ալիս լեզվի առո∙անության, ներքին ռիթմի և մեղեդու 
արարչության և հեղման միջոցով, որ հնարավոր է լսել բառի և հնչյու‐ 
նի իմաստի ընկալմամբ: Խաչքարը, հետևապես, Մովսեսի ընկալ‐ 
մամբ, նախաբնա∙րի (մշակույթի) ներկայությունն է խոսքի մեջ, որի 
մեկնությունը հնարավոր է բառի (ինչպես նաև՝ բառ/մետաֆորի) միջո‐ 
ցով, որ հիմնում է պոեզիան, լեզուն: Մեռյալները, ուստի, իբրև ժա‐ 
ռան∙ություն, շնորհն են բերում, որոնք արձանա∙րվել են §լռության 
որմերին¦ (Շ,40) և ասում են՝ §մահն էլ է մեզ նման մահկանացու, իսկ 
կյանքը՝ մեզնից ավելին, ‐ այն իրը, որը և՛ ինքն է, և՛ ինքնինը, և ՛ ուս‐ 
մունքը իր մասին¦ (Շ,121): Այնուհետև ասվածը մեկնաբանելու համար 
հավելում է բանաստեղծը՝ §ապրելու համար դուք դեռ չեք մեռել¦ 
(Շ,135), որ հնարավոր է ընկալել այսպես. մեռյալները կյանքի մեջ են 
և §մահվան մեջ է դրված հարության սերմը¦, որպեսզի §ան∙ոյության 
սևահողի մեջ ծիլ տալով՝ նրանից դարձյալ ելնի¦ (Շ,152): Ուստի մահը 
մի §∙իտելիք է¦, որ ծնվում է §բերանների Բեթղեհեմում¦՝ ինչպես բա‐ 
նաստեղծի շուրթին §բառը¦՝ §բուն մարմինը իրի¦ կամ՝ §հարության 
մարմինը¦ (Շ,158): Այդպես են հասկացել մեր խաչքարա∙ործ վար‐ 
պետները, որ զարդանախշով են պատկերել տիեզերքը, այդպիսով 
§մատնացույց արել, որ Բանը, որը դարձյալ լույսն է, ոչ մի այլ պատկե‐ 
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ծելու այն լռությունը, որում հազարամյակների ընթացքում հանքն է 
ձևավորվում¦ (Շ,198‐199), որովհետև բանաստեղծները §տիրոջ 
շներն են, որոնք հոտոտում են դրանք¦՝ §բառեղեն իրերը¦, ∙ոյության 
կանչում իրը՝ բառի հո∙ին: Ինչպես կուղբը, որ փորում է շարունակ, շե‐ 
րամը՝ հյուսում, մեղուն, որ հրեշտակի §հրամանով թռավ և երկիր 
իջավ¦, այդպես բառերն են, որ թառել են կյանքի և մահվան կրծքին, 
բացում են դռները ∙ոյության, ինչպես բանաստեղծությունն է բացում 
դռները տարածության: 

§Ժամանակը ապակեպատ է իմ և Աստծո միջև¦, ‐ ասում է բանաս‐ 
տեղծը, §մուկ է երկնային մթերայիններում, որ կրծում է շարունակ¦ 
(Շ,205), ուստի §ամեն իրի բաղձանքն է՝ պատկեր և նշան դառնալ¦ 
(Շ,204), բառի հայելում լռել: Բանաստեղծը սակայն, որպեսզի չտեսնի 
մահը բանաստեղծության, խոհը տանում է իր հետ երկինք՝ իբրև վկա‐ 
յական, որպեսզի ապրի մահից հետո խոհի և լեզվի մեջ, որ ժամանա‐ 
կը չի կարող ջնջել: Լեզվի մար∙ա∙ետիններում նա հյուսում է ∙որ∙ը 
տիեզերապատկերման, ինչպես ծովի եր∙իչն է (Ս. Ժ. Պերսը) եր∙ում 
ալիքների բախումը ծովի, այդպես էլ յամբ‐անապեստյան ծովածավալ 
ալիքը ծովի հյուսում է աշոցքցի այս տղայի լեզվամատյանը: Եվ, որ‐ 
պեսզի չտեսնի §մահը բանաստեղծության¦, իրականության աղբա‐ 
նոցներից հորդորում է հեռանալ՝ §բուն իրականությանը մոտենալու 
համար¦ (Շ,206), որովհետև իրերը շատ են մոտեցել, չենք տեսնում 
այլևս նրանց: Իսկ բանաստեղծությունը նահանջի իր փողն է փչում, 
սակայն Մովսեսը ելել է ճանապարհ, մտել §հեկտարները Աստծո 
տնտեսության¦, որովհետև աստծո §ակն ու աղբյուրն է մարդը¦, որով 
§Աստված իր ժամանակի ջրերն է երկիր թողնում¦, բառերի հետ ճամ‐ 
փորդում §ոչ մի տեղից ոչ մի տեղ¦, ուր, ինչպես մտքի և լեզվի հայե‐ 
լում, որպես բառի արդարացում, §ինչքա՜ն չքնաղ եղավ ... ¦, որքան 
չքնաղ է Մովսեսի §Շարականը¦..., որ, իբրև բանաստեղծի անցած և 
անցնելիք ճանապարհ, ներքին՝ լեզվի հանքը պեղելու, նրանով ի 
հայտ ∙ալու ոդիսական է, որ տանում է բանաստեղծին Խոսքի ոլոր‐ 
տում հան∙րվանելու, մի §վայր¦, որ, իբրև բառ՝ §ամեն ինչ է ամեն ին‐ 
չի մեջ¦, իսկ իբրև ճանապարհ՝ ընթացքն է բանաստեղծի, որ տանում 
է §ոչ մի տեղից ոչ մի տեղ¦, ինչը թերևս երազանքն է բանաստեղծի... 

Ինչևէ, բանաստեղծությունը ստեղծում է նաև իրեն ստեղծողին: 
Ուստի, ինչպես Մովսեսն է ասում, §որսորդի մասին պետք է դատել ոչ 
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բի մեջ է, ուր եսի ամբողջությունը տրոհված չէ, այսինքն՝ ∙ոյության մի‐ 
ասնության մեջ է, որ ո∙ին է պահպանում (բանաստեղծի մեկնաբա‐ 
նությամբ՝ պահել նշանակում է նաև՝ թաքցնել և վերհիշել): Շրջա‐ 
պտույտը, հետևաբար, թաքնվածի և նրանով արտահայտվածի ի 
հայտ ∙ալու իմաստի մեջ է, որը չի կարող ջնջել ներկան, անցյալը և 
∙ալիքը, որ ∙ոյության իպոստասներն են, լույսը՝ նրա §զարդանախ‐ 
շը¦...Ուստի, ինչո՞ւ չասել կամ կրկնել բանաստեղծին, §մահն էլ մեզ 
նման մահկանացու է, իսկ կյանքը՝ մեզնից ավելին¦ (Շ,121), որով‐ 
հետև մեր խաչքարա∙ործ վարպետները §մահը իբրև ողջություն ըն‐ 
կալեցին¦ (Շ,26), որովհետև §խոսքի ծնունդը ավետված է ոչ թե երկն‐ 
քում, այլ՝ բերանի Բեթղեհեմում¦ (Շ, 121) և մեզ ծածկա∙իր այն տողն 
է տրված, ինչն ասում է՝ §նա մեր բերաններում դրեց բառը, և այն մեզ 
կմաքրի¦ (Շ,121): Ահա ինչու ասված է արդեն՝ §ունայնություն ունայ‐ 
նութեանց...¦ կամ, որ նույնն է՝ §հեբել հեբելիմ¦... 

§Իր այս ժառան∙ության շնորհիվ նախ ինքը ճանաչվեց¦, ‐ իբրև 
բնաբան մեջբերում է Մովսեսը Նարեկացու խոսքը, անցնում տեղա‐ 
վայրեր՝ Էջմիածին, Արմավիր, Նորատուս, Աշոցք՝ կերտելու բանաս‐ 
տեղծության հայրենիքը, երկիրը լեզվի, բարձրանում լեռը՝ պատ∙ամի 
քարե տախտակները բերելու, երկրի §զմրուխտ սարերը հանում ժո‐ 
ղովրդին¦, որպեսզի, ինչպես ժողովուրդը, §իր իմացածները պատկե‐ 
րի¦ (Շ,179): Մովսեսի §Շարականի¦ խոսքն էլ, ինչպես հոսող առվակ‐ 
ներ, §հավաքվում¦‐ամբողջանում է, կարծրանում է լեզվի մեջ, ժողով‐ 
վում ասույթի և պատկերի մեջ՝ §վիճարկելով սահմանները մեր տա‐ 
րածքների¦ (պոեզիայի և լեզվի տարածքների):Մովսեսի պոեզիան, 
անշուշտ, մշակութային‐∙եղա∙իտական նախահիմքով երկխոսական 
է, որ խոսքի ոլորտի հրավեր է՝ §ինչը հունական ∙րքերում խնջույք է 
անվանված¦, երկխոսության ծավալումը՝ զուտ պլատոնյան (սիմպո‐ 
սիոնական–ը նրա), որ Մովսեսի պոեզիայում §արվեստ քերթությունն 
է¦ սահմանում, ժողովում ասելիքը, ինչպես §Գիրք Ժողովողն¦ է անում 
... Այդպես էր §Գիրք ծաղկմանում¦ §Երկխոսություն¦ բանաստեղծու‐ 
թյունը, §Լույս զվարթում¦՝ §Վարդապետությունը¦, §Շարականում¦՝ 
§Երկխոսություն¦ պոեմը, որ ∙իրքն է ժողովում: Մովսեսի բանաստեղ‐ 
ծական ընկալումը ամբողջական է, խնջույքը կատարյալ §Երկխոսու‐ 
թյան¦ մեջ, ուր աղերսում է կրկին, բանաստեղծորեն հլու ասում՝ §թույլ 
տուր ներս մտնել բառի բնակարան¦, իջնում է §∙ուբը լեզվի¦՝ §մտա‐ 

110



ê. ô. í. Ñóðåí Àáðààìÿí 

ÀêîïÌîâñåñ: §Êíèãà íàïèñàíà, äîëãïîãàøåí¦ 

Ðåçþìå 

Â ñòàòüå àâòîð àíàëèçèðóåò ïîýòè÷åñêîå íàñëåäèå Àêîïà Ìîâñåñà, íà÷èíàÿ ñ 

80-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà: îò §Íåáî ïîëåòîâ¦ (1982) äî ñàìîé ïîñëåäíåé êíèãè 
§Øàðàêàí¦ (2016), òàêæå êîììåíòèðóåò ïîëíîòó è ðàçâèòèå èñòîðè÷åñêîãî 

ïðîöåññà ïîýòè÷åñêîé ñèñòåìû Ìîâñåñà. Ñòàòüÿ öåíèò ëèòåðàòóðíûå è 

èñòîðè÷åñêèå äîñòîèíñòâà ïîýçèè Ìîâñåñà, îöåíèâàåò åå çíà÷åíèå â ñîâðåìåííîì 

ëèòåðàòóðíîì ïðîöåññå. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ðå÷ü, êóëüòóðà, ïðåäèñëîâèå, êîíâåðãåíöèÿ, ñèñòåìà, 

ïîýçèÿ, ÿçûê, ñóùåñòâîâàíèå

PhD, Suren Abrahamyan 
Jacob Moses: “The Book Is Written, the Debt Is Made” 

Summary 
The author of the article analyzes Jacob Moses’ poetical heritage starting 

from the 80s of the previous century: from “The Sky of Flights” (1982), until the 

latest book “Sharakan” (2016), also comments on the completeness of Moses’ 
poetical system and the development of the historical process. The article val‐ 
ues the literal and historical merits of Moses’ poetry, evaluates its meaning in the 
contemporary literal process. 

Keywords: speech, culture, preface, convergence, system, poetry, 

language, existence 
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թե որսածով, այլ՝ իր տեսակով¦, որ մեկնաբանում է հին առակը և նրա 
պատումը. ամրոցի որսորդները ամեն օր մեկնում և վերադառնում են 
առատ որսը ուսապարկերում և միայն մեկն է նրանցից, որ դառնում է 
ձեռնունայն: Իսկ երբ ամրոցի տերը հանդիմանում է նրան, որսորդը 
պատասխանում է և ասում. §Բայց, տե՛ր, ես առյուծի որսորդ եմ... իսկ 
առյուծ այսօր էլ չհանդիպեց¦ (hraparak.am): Այդպես էլ Հակոբ Մովսե‐ 
սը, ում որոնածը առյուծն է, պոեզիայի այն խոսքը, որ առյուծի երախի 
նման ահեղ է, կարող է ինքը որսալ որսորդին ... Ուստի բանաստեղծի 
որսը և որսատեղին ինքն է թերևս և նետ–աղեղը ինքն է արձակել իր 

սրտին... 

Բանալի բառեր. – խոսք, մշակույթ, նախաբնա∙իր, համաքրիստոնեա‐ 

կան, համակար∙, պոեզիա, լեզու, ∙ոյություն: 
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∙րականության¦ տեսության զար∙ացման հարցում, Շլե∙ելի՝ ռոման‐ 
տիկական հե∙նանքի տեսության կիրառմանը դրամատիկական եր‐ 
կում, մասնավորապես Քրիստիան Դիտրիխ Գրաբեսի §Կատակ, եր∙ի‐ 
ծանք, հե∙նանք և խորը նշանակություն¦ ∙ործում: 

§Մետականացման¦ հասկացույթը, ինչպես նաև նրա տեսություն‐ 
ները Շլե∙ելի և 18‐րդ դարի այլ հեղինակների տեքստերի դիտանկյու‐ 
նից ավելի քան խնդրահարույց են: Շլե∙ելն այս առումով ոչ թե այն 
փաստն է մատնանշում, որ ∙րականությունը խորհրդածում է սեփա‐ 
կան մտացածին լինելու և իր ∙րական տեխնիկաների մասին, այլ 
ավելի շուտ այն, որ ∙րական լեզուն իրենից ներկայացնում է հիաս‐ 
քանչ վայր՝ խորհրդածման հնարավորություններն ընդհանուր առ‐ 
մամբ արծարծելու համար: Շլե∙ելի §ռոմանտիկական¦ տեքստն այս 
իմաստով ոչ միայն պարզապես ինքնախորհրդածող է, այլ այն հարց 
է բարձրացնում ինքնախորհրդածման հնարավորությունների, ինչ‐ 
պես նաև ինքն իր մասին: 

Ֆ. Շլե∙ելի բազմիցս մեջբերվող §Աթենեում¦ ամսա∙րի 116‐րդ 
դրվա∙ը ռոմանտիկական §պոեզիային¦ կոչ է անում մտաարտացոլ‐ 
վել ցանկացած ժամանակ: Վերջինս, ըստ Շլե∙ելի, ունակ է §էպոսի 
պես դառնալու ամբողջ շրջապարող աշխարհի հայելին, դարաշրջա‐ 
նի հայելին: Այնուհանդերձ, այն իրական և իդեալական հետաքրքրու‐ 
թյուններից բացի կարող է ճախրել նաև պոետիկական խորհրդած‐ 
ման թևերի վրա հենց ամենաշատը պատկերվածի ու պատկերողի 
միջև, այս խորհրդածումը նորից ու նորից բազմապատկել, ինչպես 
հայելիների անվերջանալի մի շարքում¦ 4 : 

Հենց այս խոսքում են արծարծվում Շլե∙ելի ∙րականության տեսու‐ 
թյան հիմնական ∙աղափարները: Համաձայն վերոնշվածի՝ ∙րակա‐ 
նությունը փորձում է պատկերել ու արտացոլել §շրջապատող աշխար‐ 
հը¦ որպես §հայելի¦, սակայն միաժամանակ և §ամենաշատը¦ նա 
կարող է §ինքն իր¦ առջև պահել հայելին, լույսի շողը իր վրա նետել 
/§խորհրդածել¦/ և իր մասին ∙իտություն ձեռք բերել: Հետևաբար ռո‐ 
մանտիկական ∙րականությունը ոչ միայն պարզապես §պոեզիա¦ է, 
այլ նաև միաժամանակ ∙իտություն է պոեզիայի մասին: Եթե ∙րակա‐ 
նությունը՝ ինքն իր մասին ∙իտությունը, որպես պահանջ է ներկայաց‐ 
նում, ապա այդ իմացությունը այն այլևս չի կարող ըմբռնել որպես պո‐ 
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ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՏՔ ԵՎ 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

ԵԼԵՆԱ ԷԹԱՐՅԱՆ 
բ.∙.թ. 

ՄԵՏԱԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌՈՄԱՆՏԻԿԱԿԱՆ 
ՀԵԳՆԱՆՔԸ* 

§Խորհրդածումը 1 խորհրդածման մասին¦ 2 մեծ տեղ է զբաղեցնում 
Ֆրիդրիխ Շլե∙ելի վաղ տեքստերում: Խորհրդածումը, ըստ նրա, ինք‐ 
նին տեղի ունեցող ∙ործընթաց չէ. դա մի բան է, որն իր հերթին պա‐ 
հանջում է խորհրդածում: Շլե∙ելը նման բազմապատկվող խորհրդած‐ 
ման հետևանքներն ու խնդիրները մանրամասն արծարծում է իր աֆո‐ 
րիզմներում: 

Ժամանակակից ∙րականա∙իտության մեջ խորհրդածման ակտե‐ 
րի բազմապատկման խնդիրն իրենից ներկայացնում է բացառիկ հե‐ 
տաքրքրություն ոչ միայն §∙րականության պատմության¦ դիտանկյու‐ 
նից, այլև լույս է սփռում §մետալեզվի¦ ∙աղափարի վրա, որը դեռևս 
20‐րդ դարի 30‐ականներին առաջադրվել է Ստանիսլավ Լեսնիևսկու, 
Ալֆրեդ Տառսկիի և Ռուդոլֆ Կառնապի կողմից՝ ինքնաանդրադարձի 
որոշ պարադոքսներ ու խնդիրներ լուծելու նպատակով 3 : Այս խնդիր‐ 
ներն անտարակուսելիորեն այսօր ևս կարևորվում են §մետականաց‐ 
ման¦ արդի տեսությունների համար: 

Սույն հոդվածը միտված է անդրադառնալու ռոմանտիկական 
∙րականության նպատակներին ու խնդիրներին, նրան ներկայացվող 
պահանջներին, մետա∙րականության և ռոմանտիկական ∙րականու‐ 
թյան աղերսներին, մասնավորապես վերջինիս ներդրումը §մետա‐ 
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* Հոդվածն ընդունվել է տպա∙րության 06.02.2019: 
1 կամ ինքնառեֆլեքսիան 
2  Schlegel,  Friedrich:  Kritische  FriedrichSchlegelAusgabe.  Hrsg.v.Ernst  Behler  unter 

Mitwrikung  von  JeanJacques  Anstett  u.  Hans  Eichner.  [Bisher:]  Bd.  114,  Bd.1623. 
Padeborn u.a.: Schöningh und Zürich: Thomas 19581995. Bd.18, S.320. 

3 Հմմտ.  Schüttpelz,  Erhard:  Objekt  und  Metasprache.  In:  Jürgen  Fohrmann/Harro 
Müller (Hrsg.): “Literaturwissenschaft”. München: Fink 1995, S. 179216, S. 180f.  4 Schlegel 19581995, Bd.2, S.182f.



րալիստական¦ հեռանկարից 8 : Նշենք նաև, որ Շլե∙ելի՝ ∙րական 
տեքստի ինքնահայեցման պահանջը տեղիք է տալիս հետա∙ա բար‐ 
դությունների: Ինքնախորհրդածման համեմատությունն ինքնաար‐ 
տացոլվող հայելու հետ միաժամանակ մատնանշում է այն փաստը, որ 
∙րականության՝ ինքն իր փնտրումն անվերջանալի ∙ործընթաց է: Ուս‐ 
տի ինքն իրեն ճանաչելու փորձը պարտադիր առաջադրանք է մնում 
∙րականության համար: Ինքն իրեն հայեցող ∙ործընթացի անավարտ 
լինելու փաստն ընկած է խորհդածման տրամաբանության հիմքում: 

Քանի որ խորհրդածումն §ինքն իրեն¦ բաժանում է երկու մասի, 
մասնավորապես խորհրդածողի և խորհրդածածի, հայեցման ընթաց‐ 
քում խորհրդածման տեսանկյունից անուշադրության է մատնվում այն 
մասը, որը խորհրդածում է և չի խորհրդածվում: Այս իմաստով Շլե∙ե‐ 
լը խոսում է այն բանի մասին, որ ռոմանտիկական ∙րականությունը 
§կարող է ճախրել [...] պատկերվածի և պատկերվողի միջև, քանի որ 
այն կան∙նած է երկուսը միաժամանակ իր հայացքի մեջ պահելու 
աներևակայելի առաջադրանքի առջև¦. խորհրդածումն §ինքն իրեն¦ 
չի կարող պատկերել, քանի որ այն անհրաժեշտաբար փոխակերպում 
է ու բազմապատկում: 

Գրականության խնդիրը, ըստ Շլե∙ելի, բառացիորեն §մետա‐ 
խորհրդածումն¦ է: Գրականությունն ինքն իրեն է արտացոլում, սա‐ 
կայն, թեև նա նույնպես պետք է արտացոլի ինքնին արտացոլումը, 
քանի որ արտացոլանքի ∙ործընթացը կրկնապատկում ու բազմա‐ 
պատկում է արտացոլվածը, խորհրդածումը վերածվում է §բազմա‐ 
պատկման¦ ու §բազմապատկվում է, ինչպես հայելիների մի անվեր‐ 
ջանալի շարքում¦: 

Խորհրդածումների մասին իրենց խոհերով §ռոմանտիկ¦ հեղի‐ 
նակներն ուրույն ներդրում կատարեցին §մետա∙րականության¦ տե‐ 
սության զար∙ացման հարցում: Ռեֆլեքսիայի §դասական¦ տեսությու‐ 
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ետոլո∙իական իմացություն, քանի որ այդ դեպքում նա ոչ միայն ներա‐ 
ռում է ∙իտություն իր մասին, այլև, եթե ցանկանում է արտացոլել ինքն 
իրեն, ապա պետք է իմանա, թե ինչ է նշանակում իր մասին ∙իտենա‐ 
լը: Այն ոչ միայն կարող է ինքն իրեն արտացոլել, այլև միաժամանակ 
պետք է պատկերի, թե ինչ է նշանակում ինքն իրեն պատկերելը: Բա‐ 
վական չէ, որ այն ունենա §պոետոլո∙իական իմացություն¦ ∙րական 
տեխնիկաների և ոճերի վերաբերյալ: Նրա առաջադրանքը շատ ավե‐ 
լի նշանակալի է և ունիվերսալ: Այդ առումով Մորիս Բլանշոն նշում է, որ 
ինքնախորհրդածող պոեզիայի պահանջի դեպքում խոսքն §այլևս պո‐ 
ետոլո∙իայի, ինչ‐որ երկրորդական իմացության մասին չէ. բանը պոե‐ 
զիայի սրտի մեջ է, իմացության առ այն, որ խոսքը նրա էության մասին 
է, որը փնտրտուքն ու ինքնափնտրումն են¦ 5 : 

Այն, որ Շլե∙ելի՝ §խորհրդածող¦ ∙րականության պահանջն ավե‐ 
լին է, քան խորհրդածումը ∙րական ձևերի և ոճերի մասին, արժանի է 
հատուկ ուշադրության այն պատճառով, որ այս առումով առկա են 
եղել որոշ թյուրըմբռնումներ ու աղճատված վերլուծություններ: Բավա‐ 
կան ազդեցիկ աշխատությունների մեջ §ռոմանտիկական հե∙նան‐ 
քը¦ բացառապես նկարա∙րվել է որպես խորհրդածում ∙րական 
տեքստերի մասին ∙րական տեքստի տիրույթում 6 : Նման մեկնության 
հետևանքով §մետամտացածինի¦ կամ §մետա∙րականության¦ ար‐ 
դի տեսություններն արծարծում են վերջիններս բացառապես որպես 
∙րական /կամ առնվազն ∙եղարվեստական/ ինքնախորհրդածման 
տարատեսակներ 7 : Շլե∙ելի դրվա∙ների նման սահմանափակ մեկնա‐ 
բանությունն սկզբունքորեն հաղթահարվեց միայն §պոստստրուկտու‐ 
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5 Blanchot, Maurice: Das Athenäum. In: Volker Bohn (Hrsg.): “Romantik. Literatur und 
Philosophie. Internationale Beiträge zur Poetik”. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1987, S. 110. 

6 Հմմտ.  StrohschneiderKohrs,  Ingrid:  Die  neuromantische  Ironie  in  Theorie  und 
Gestaltung.  Tübingen:  Niemeyer  1977.  [1960],  S.  753;  Konersmann,  Rolf:  Lebendige 
Spiegel. Die Methaper des Subjekts. Frankfurt a.M.: Fischer 1991, S. 208213; Behler, Ernst: 
Frühromantik. Berlin/New York:de Gruyter 1992, S. 245252; Behler: Ironie und literarische 
Moderne. Padeborn u.a.: Schöningh 1997, S. 92114. 

7 Հմմտ., օրինակ,  Scheffel,  Michael:  Formen  selbstreflexiven  Erzählens.  Eine 
Typologie und sechs exemplarische Studien. Tübingen: Niemeyer 1997. S. 5490. 

8 §Պոստստրուկտուրալիստական¦ տեսությունների, մասնավորպես Ժակ 
Դերրիդայի և Պաուլ դե Մանի առնչությունը Ֆ. Շլե∙ելի վաղ տեքստերին առանձին 
ուսումնասիրության առարկա է: Սրա վերաբերյալ հմմտ.  Menninghaus,  Winfried: 
Unendliche Verdoppelung.  Die  frühromantische Grundlegung  der  Kunsttheorie  im Begriff 
absoluter Selbstreflexion. Frankfurt  a.M.:  Suhrkamp 1987, S. 115131; Wellbery Wellbery, 
David  E.:  Rhetorik  und  Literatur.  Anmerkungen  zur  poetologischen  Begriffsbildung  bei 

Friedrich Schlegel. In: Ernst Behler/Jochen Hörisch (Hrsg.): Die Aktualität der Frühromantik”. 
Padeborn  u.a.:  Schöningh  1987,  S.  161173;  Choi,  Moongyoo:  “Frühromantische 
Dekonstruktion und dekonstruktive Frühromantik”: Paul de Man und Friedrich Schlegel.  In: 
Karl Heinz Bohrer (Hrsg.): Ästhetik und Rhetorik. Lektüren zu Paul de Man. Frankfurt a.M.: 
Suhrkamp 1993, S. 181205; Schumacher, Eckhard: Die Ironie der Unverständlichkeit. Johann 
Georg Hamann, Friedlich Schlegel, Jacues Derrida, Paul de Man. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 
2000, S. 259337); Krähenbühl, Franziska: Kritik an der Reflexion. Die Spiegelssymbolik bei 
Friedrich  von  Hardenberg  und  Jacques  Derrida.  In:  Paul  Michael  (Hrsg.):  “Präsenz  ohne 
Substanz. Beiträge zur Symbolik des Spiegels”. Zürich: Pano 2003. S. 123139.



Շլե∙ելի համար նաև մշտապես ու պարտադիր §մետաարվեստ¦ է: 
§Աթենեումի¦ արդեն մեջբերված 116‐րդ դրվա∙ում այս միտքը Շլե∙ելը 
վերածում է §տրանսցենդենտալ պոեզիայի¦ պահանջի, որն իր բոլոր 
պատկերումներում պետք է պատկերի ևս ինքն իրեն և միաժամանակ 
ամենուրեք հանդես ∙ա որպես պոեզիա ու պոեզիայի պոեզիա 12 : 

Վերոնշյալից կարելի է հետևեցնել, որ այս ինքնախորհրդածող 
§տրանսցենդենտալ պոեզիան¦ երբեք չի կարողանալու լուծել ինքն 
իրեն պատկերելու խնդիրը: Թեև նա կարող է ինքնապատկերման 
փորձ ձեռնարկել, սակայն այս §ինքը¦ (Selbst) պարզապես ∙ոյություն 
ունեցող չէ. այն պետք է ստեղծվի խորհրդածման ∙ործընթացում: Ինք‐ 
նաարտացոլման ∙ործընթացում բանականությունը բազմապատկվում 
է խորհրդածողով և խորհրդացածով: Քանի որ խորհրդացած պատկե‐ 
րը հենց այնպես չի կարող պատկերել խորհրդածող մասը, այն ռեֆլեք‐ 
սիայի համար մնում է անհասանելի՝ դրանով իսկ խորհրդածման միջո‐ 
ցով §սեփական¦ միասնության պատկերման փորձը մատնելով ձա‐ 
խողման: Ուրիշ խոսքով՝ ռեֆլեքսիան բաց է թողնում ինքն իրեն: 

Ռեֆլեքսիայի սինթեզը չի կարող տևականորեն տեղի ունենալ. 
ռեֆլեքսիայի հաջորդ ընթացքը պետք է փորձի միասնություն ստեղծել 
ավելի բարձր մակարդակի վրա: Այդպես ընթացքի մեջ է ∙ցվում ան‐ 
վերջանալի մի շարժում: 

Արտացոլումը §արտացոլելու¦ ձախողվող փորձը առաջ է բերում 
ոչ միայն §երկրորդ հայելին¦, այլև մշտապես հետա∙ա, լրացուցիչ 
հայելիներ: Եվ միայն այն ժամանակ, երբ ես‐ն այլևս չի արտացոլում, 
այլ տեսնում է մասնավորապես իր սեփական տեսնելը, այդ դեպքում 
ռեֆլեքսիայի անվերջանալիությունը կարող է ավարտվել հայեցման 
միջոցով: 

§Զուտ ռեֆլեքսիան¦, այսպիսով, որոշակի խստությամբ նշում է 
Շելլին∙ը, §մարդու խան∙արվածություն է, իսկ երբ նա մարդուն ամ‐ 
բողջությամբ է տիրում,  արմատից քանդում է իր բարձրյալ ∙ոյը, իր 
հո∙ու կյանքը, որը բխում է վերջինիս ինքնությունից 13 : Ֆիխտեն փոր‐ 
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նը, որը լուսաբանվում է §մետա∙րականության¦ կամ §մետամտացա‐ 
ծինի¦ արդի տեսություններում, ելնում է այն բանից, որ տեքստը /նախ‐ 
կինում այն կանվանեին §ո∙ի¦/ խորհրդածում է ինքն իր մասին և ի 
վերջո պատկերում է խորհրդածման արդյունքը: Շլե∙ելը և ռոման‐ 
տիկները, ի դեպ, չեզոքացնում են այս երևույթի ժամանակային 
հետևանքը: Վինֆրիդ Մեննին∙հաուզն այս առումով նշում է հետևյա‐ 
լը. §Հայեցումը, խորհրդածումը [...] ավելի շուտ ստեղծում են ռեֆլեք‐ 
սիայի ∙որընթացը [...], սակայն նախևառաջ երկուսը՝ խորհրդածա‐ 
ծին և խորհրդածվողին¦ 9 : Սրանով նա ∙ալիս է այն եզրահան∙ման, որ 
ռեֆլեքսիան ավելի շուտ անվերջանալի, քան միան∙ամյա ∙ործըն‐ 
թաց է: 

Շլե∙ելն ավելի վաղ շրջանի՝ §Հունական պոեզիայի ուսումնասի‐ 
րության մասին¦ խորա∙րով տեքստում իր դատողությունների հիման 
վրա ստեղծում է պատմափիլիսոփայական տարբերակում §անտիկի¦ 
և §մոդեռնիստականի¦ միջև: Նա մասնավորապես ելնում է այն դրույ‐ 
թից, որ անտիկ արվեստը ես‐ի և աշխարհի միջև §բնական¦ կապի 
արտահայտումն է, մինչդեռ մոդեռնիստականն արտապատկերում է 
բանականության ազատա∙րումը, որն իրողությունները տարանջա‐ 
տում է վերլուծաբար, տարբերակում է դրանք ու քննության ենթար‐ 
կում: Դա ամբողջությամբ փոխում է ամեն ինչ. ամբողջական ու միաս‐ 
նական, ամեն ինչի միջև կապ հաստատող, ներդաշնակ անտիկ աշ‐ 
խարհը փլուզվում է, դրա փոխարեն ընթացք է ստանում մի բաց զար‐ 
∙ացում: §Մեկուսացնող բանականությունը¦, ∙րում է Շլե∙ելը, §սկիզբ 
է առնում այն բանից, որ տարանջատում ու մեկուսացնում է բնության 
ամբողջականությունը¦ 10 . Ավելի ուշ շրջանի իր ∙րառումներում նա հա‐ 
կիրճ նշում է. դասականը = ստատիկի, սինթետիկի (fix, s[yn]th[etisch]), 
պրո∙րեսիվը՝ = շարժականի, անալիտիկի (bewegt, anal[ytisch]) 11 : 

Եթե մոդեռնիստական /կամ պրո∙րեսիվ/ արվեստին բնորոշ է մի‐ 
ասնություն, ապա այն առաջանում է միայն բանականության միջոցով: 
Բանականությունը նոր վերլուծական ∙ործընթացի ու ինքնավերաբե‐ 
րության միջոցով պետք է փորձի ∙տնել միասնությունը, որը խաթարվել 
է իր իսկ վերլուծական բնույթի պատճառով: Ժամանակակից արվեստը 
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տեքստ և յուրաքանչյուր ∙եղարվեստական ∙ործ պետք է խորհրդածի 
իր մասին՝ միասնության և ամբողջականության հասնելու համար, 
մյուս կողմից՝ կրկին յուրաքանչյուր տեքստի և յուրաքանչյուր ∙եղար‐ 
վեստական ∙ործի համար անհնարին է խորհրդածել իր մասին, քանի 
որ բազմապատկվող ռեֆլեքսիվության ∙ործընթացը երբևէ չի կարող 
հասնել սեփական ես‐ին: Մետա∙րականությունը հետևաբար թե՛ 
պարտադիր է և թե՛ անհնարին. այն խիստ պահանջված է, սակայն 
միաժամանակ նաև անհասանելի: Պարադոքսն այն է, որ ∙րակա‐ 
նությունը, անկախ իր ժանրից, պետք է լինի մետա∙րականություն, 
սակայն, ինչպես արդեն նշեցինք, մետա∙րականությունը միևնույն 
ժամանակ ∙ոյություն չունի: 

Հետևելով Շլե∙ելին՝ պետք է որ ասվեր հետևյալը. քանի որ ∙րա‐ 
կանությունն անկարող է ինքն իրեն արտացոլելով պատկերել, այն 
կարող է և պետք է պատկերի ռեֆլեքսիայի անհասանելիությունը: 
Դրա արդյունքում առաջանում է բացասական մետառեֆլեքսիա, որն 
ինքն իրեն հասնելու անկարողության միջոցով խորհրդածում է խորհր‐ 
դածման համար: 

Նե∙ատիվ ռեֆլեքսիայի այս ձևը Շլե∙ելն անվանում է հե∙նանք: 
Նա վճռականորեն փոխակերպում է հե∙նանքի ավանդական հռետո‐ 
րիկ ըմբռնումը: Գեղա∙ետը դուրս է ∙ալիս հե∙նանքի՝ որպես հռետո‐ 
րիկ ∙ունեղության միջոցի սահմանումից, որի համաձայն՝ վերջինս 
նշանակում է Ա ասելը և Բ նկատի ունենալը: Շլե∙ելը հե∙նանքի տակ 
հասկանում է լեզվի ընդհանուր հատկությունը, ինչպես նաև լեզվի վե‐ 
րաբերմունքը խոսողի հանդեպ: Նրա համար հե∙նանքը ոչ այլ ինչ է, 
քան հանելուկ, որն անհնար է կռահել. §Նա, որ դա չունի, չի կարող ըն‐ 
կալել այն նաև ամենապարզ բացահայտումից հետո¦ 16 : Հե∙նանքը 
նախևառաջ այն պատճառով է առեղծված, որ հնարավորություն չի 
ընձեռում §բուն¦ նկատի ունեցածը ասվածի մեջ բացահայտելու: Այն 
անհնարին է դառնում, քանի որ հե∙նանքն ապակայունացնում ու 
թաքցնում է տարբերությունը կատակի և լրջության միջև: Այսպիսով, 
հե∙նանքը, համաձայն դասական հռետորիկ ըմբռնման, լուրջի հա‐ 
կանիշը չէ: Փոքր‐ինչ հե∙նորեն ասած՝ Շլե∙ելի համար հե∙նանքը 
նշանակում է խոսել լեզվի իր իսկ նկատմամբ պարտադիր ու մշտա‐ 
կան հակասության ձևի ներքո, որը յուրաքանչյուր կատակ որպես մի 
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ձում է խույս տալ այս §խան∙արվածությունից¦՝ փոխարինելով ար‐ 
տացոլումը տեսնելով: Այսպես, նա ∙րում է. §[...] ՏԵՍՆԵԼԸ, մասնավո‐ 
րապես ԻՆՔՆ ԻՐԵՆ ՏԵՍՆԵԼԸ՝ այս դիտողության մեջ է այլ փիլիսոփա‐ 
յական համակար∙երի սխալմունքների պատճառը, այդ թվում՝ Կան‐ 
տինը: Նրանք դիտարկում են ես‐ը՝ որպես մի ՀԱՅԵԼԻ, որում արտա‐ 
ցոլվում է պատկերը, սակայն այս դեպքում հայելին ինքն իրեն չի տես‐ 
նում, այդ պատճառով մի ՀԱՅԵԼՈՒ համար ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՅԵԼԻՆ է հար‐ 
կավոր և այլն: Դրանով ՀԱՅԵՑՈՒՄԸ չի բացատրվում, այլ միայն՝ ԱՐՏԱ‐ 
ՑՈԼԱՆՔԸ: Ես‐ը ∙իտության=ուսմունքի մեջ, հակառակ դրան, հայելի 
չէ, այլ աչք է. այն ԻՆՔՆ ԻՐԵՆ ԱՐՏԱՑՈԼՈՂ ՀԱՅԵԼԻ Է, ինքն իր 
պատկերը, ինքն իրեն տեսնելու միջոցով աչքը /ԻՆՏԵԼԵԿՏԸ/ դառնում 
է իր իսկ պատկերը¦ 14 : 

Այսպիսով, արտացոլանքի՝ ինքն իրեն §արտացոլելու¦ ձախողվող 
փորձն առաջ է քաշում ոչ միայն երկրորդ հայելու ∙աղափարը, այլև 
մշտապես այլ՝ լրացուցիչ հայելիների ու արտացոլումների: Միայն երբ 
ես‐ը այլևս չի §արտացոլում¦, այլ տեսնում է մասնավորապես իր սե‐ 
փական տեսնելը, միայն այս դեպքում հայեցման միջոցով կարող է 
ավարտվել ռեֆլեքսիայի անվերջանալիությունը: Շլե∙ելը, սակայն, 
ռեֆլեքսիայից դուրս ∙ալու փնտրտուքի հարցում չի հետևում Ֆիխտե‐ 
ին: Երբ նա ∙րում է, որ ռոմանտիկական §պոեզիան մշտապես պետք 
է բազմապատկի իր ռեֆլեքսիան և, ինչպես հայելիների անվերջանա‐ 
լի մի շարքում, բազմացնի այն¦, ապա Ֆիխտեի կողմից խուսափվող 
ու Շելլին∙ի կողմից §խան∙արվածություն¦ անվանված արտացոլում‐ 
ների անվերջանալիությունը դառնում է յուրաքանչյուր ինքնավերաբե‐ 
րության սկզբունք և պոետոլո∙իական չափանիշ 15 : 

Հարց է առաջանում, թե որքան է հնարավոր Շլե∙ելի §պոեզիայի 
պոեզիան¦ բնութա∙րել որպես §մետա∙րականություն¦: Վերոնշվա‐ 
ծից բխում է երկակի ու պարադոքսալ մի հետևություն. մի կողմից, ըստ 
Շլե∙ելի, մոդեռնիստական ∙րականության ներքո յուրաքանչյուր 
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14  Fichte,  Fichte,  Johann  Gottlieb:  Gesamtausgabe  der  bayrischen  Akademie  der 
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15 Հմմտ. Hamacher 1998, Hamacher, Werner: Der ausgesetzte Satz. Friedrich Schlegels 
poetologische Umsetzung von Fichtes absolutem Gegensatz.  In ders.: “Entfertes Verstehen. 
Studien zu Philosophie und Literatur von Kant bis Celan”. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1998, 
S. 206.  16 Schlegel 19581995, Bd. 2, S. 160.



թում ∙տնվող ճանաչելիության և արտահայտված լինելու սահմաննե‐ 
րի մասին: 

Ուստի հե∙նողը նա չէ, ով հե∙նանքը օ∙տա∙ործում է որպես լեզ‐ 
վական միջոց, այլ լավա∙ույն դեպքում նա, ով ∙իտի, որ իշխանություն 
չունի իր լեզվի վրա: Այս իմացությանը տիրապետելու համար խոսողն 
ինքն իրենից պետք է ձեռք բերի որոշակի հեռավորություն և կարողա‐ 
նա իր լեզուն զննի, կարծես այն լինի այլ մեկինը: Մինչդեռ խոսողն ան‐ 
խուսափելիորեն կրկին ու կրկին զարմանում է իր արտահայտություն‐ 
ների վրա. սեփական լեզվի վրա իշխանություն չունենալու ∙իտակցու‐ 
թյունն ավելի ու ավելի է նպաստում լեզվից դիստանցիա ձեռքբերե‐ 
լուն: Իր §Լեզվի և խոսքի փիլիսոփայության մասին¦ խորա∙րով ուշ 
շրջանի դասախոսության մեջ Շլե∙ելը ∙րում է, որ հե∙նանքը §ոչ այլ 
ինչ է, քան մտածող ո∙ու զարմանքը ինքն իր վրա¦ 20 : Այստեղ առաջ է 
քաշվում ռեֆլեքսիայի ընդհանուր կառուցվածքը. ես‐ը բաժանվում է 
խոսողի ու ընկալողի, և յուրաքանչյուր ռեֆլեքսիվ ∙ործընթաց բազ‐ 
մապատկում է այս բաժանումը՝ այն փակելու փոխարեն: Հակառակ 
այն բանի, ինչ նշում է Մանֆրեդ Ֆրանկը 21 , Շլե∙ելի համար հե∙նանքը 
ես‐ի ռեֆլեքսիվ դիալեկտիկայի մասը չէ. այն առաջ է մղում ռեֆլեքսիվ 
մի ∙ործընթաց, որում նա առաջացնում է ես‐ի զարմանք ինքն իր վրա, 
սակայն, ինչպես արդեն նշվել է, այն նաև պարունակում է ∙իտություն 
ռեֆլեքսիայի պարտադիր ձախողման մասին, քանի որ ապակայու‐ 
նացնում է և դրա հակադրությանն է վերածում ես‐ի միասնության մա‐ 
սին յուրաքանչյուր ռեֆլեքսիվ արտահայտություն: Մինչդեռ հե∙նան‐ 
քը միաժամանակ առաջացնում է ու խաթարում ռեֆլեքսիան, այն Շլե‐ 
∙ելի ռեֆլեքսիայի մասին տեսության մեջ ոչ թե օրինակ է, այլ ավելի 
շուտ՝ նրա ձևույթը: 

Շլե∙ելի մետառեֆլեքսիվ ∙րականության պահանջը և նկարա∙‐ 
րությունը՝ որպես §ռոմանտիկական հե∙նանքի¦ հասկացույթ, իր ժա‐ 
մանակի ∙րականության համար, անկասկած, կարևոր խթան էր: Ընդ 
որում, ∙ոյություն ունեն շատ մեթոդներ, որոնք նկարա∙րում են այն, 
թե ինչպես են ∙րական տեքստերը §վարվում¦ Շլե∙ելի կողմից նկա‐ 
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լուրջ բան և յուրաքանչյուր լուրջ բան որպես կատակ կարող է ներ‐ 
կայացնել: Շլե∙ելը 48‐րդ քննադատական դրվա∙ում նկատում է, որ 
§հե∙նանքը պարադոքսի ձև է¦ 17 : Քանի որ հե∙նանքի հնարավորու‐ 
թյունը երբեք չի կարող բացառվել, ապա յուրաքանչյուր §լուրջ¦ ար‐ 
տահայտություն պետք է հաշվի առնի, որ այն կարող է վերածվել զուտ 
կատակի: Սրանով հե∙նանքը վերածվում է լեզվի որոշակի հատկա‐ 
նիշի: Հանս‐Յոզեֆ‐Ֆրեյն այս նկատառումով ∙րում է հետևյալը. §Հե∙‐ 
նանքը մի բան չէ, ինչը հակադրվում է լուրջ արտահայտությանը, այլ 
այն նշանակում է, որ վերջինս միշտ չեղարկվում է: Ուստի այն լուրջի 
հակադիր դիրքորոշումը չէ, այլ՝ յուրաքանչյուր դիրքորոշման չեղյալ 
համարումը¦ 18 : Կրկին անդրադառնալով Շլե∙ելին՝ նշենք, որ հե∙նան‐ 
քը, նրա կարծիքով, խոսողի համար լեզվի անսանձարձակությունն է¦: 
Այն, ինչպես նա նշում է Անհասկանալիի մասին իր ∙ործում, կարող է 
դառնալ §վայրի¦, §երբ առանց հե∙նանքի խոսում են հե∙նանքի մա‐ 
սին, ինչը հենց այս պահին տեղի ունեցավ, երբ հե∙նանքով են խոսում 
հե∙նանքի մասին՝ առանց նկատելու, որ միևնույն ժամանակ մարդն 
ավելի աչքի ընկնող հե∙նանք է դրսևորում, երբ մարդն այլևս չի կա‐ 
րող դուրս պրծնել հե∙նանքից, ինչպես այն տեղի է ունենում անհաս‐ 
կանալիի մասին այս փորձում, երբ հե∙նանքը դառնում է ∙րելաոճ, 
որը միաժամանակ արհամարհում է պոետին [...], երբ հե∙նանքը 
դառնում է վայրի և իրեն այլևս տիրապետել չի տալիս¦ 19 : 

Հե∙նանքը Շլե∙ելի համար ոչ միայն §վայրի¦ դառնալու և խոսողի 
կողմից չտիրապետվելու լեզվական հատկություն է. այն միաժամա‐ 
նակ այդ անտիրապետելիության ընկալումն է, որը երբևէ չի կարող 
դառնալ հաստատուն ∙իտելիք վերջինիս մասին: Սակայն, ինչպես 
նշվեց, նա, ով §հե∙նանքով է խոսում հե∙նանքի մասին¦, կարող է 
առանց նկատելու, §ավելի աչքի ընկնող հե∙նանք դրսևորել¦: Հե∙‐ 
նանքը լեզվի §վայրի լինելու մասին¦ իմացության հնարավորություն է 
ընձեռում, սակայն, քանի որ այս իմացությունը ձևավորվում է լեզվի 
տիրույթում, այն պետք է ազդեցության տակ ∙տնվի §այլ¦ հե∙նանքի 
կողմից: Հե∙նանքը չի հան∙եցնում դրական ∙իտելիք ապահովելուն. 
նրան համապատասխանում է բացասական ∙իտելիքը լեզվի տիրույ‐ 
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վախեց∙ետինը՝ 25 այս երկի հեղինակը. նա այնքան անխելք է, ինչպես 
կովը, նա պախարակում է բոլոր ∙րողներին, սակայն իրենից ոչինչ չի 
ներկայացնում. ծուռ ոտքեր ունի, շիլ աչքեր և կապիկի անհետաքրքիր 
երես: Փակե՛ք իր առջև դռները, պարո՛ն բարոն, փակե՛ք իր առջև 
դռները¦ 26 : 

Այս բավական կոպիտ դրվա∙ը ոչ միայն երկի ոչնչացում է, այլ մի‐ 
աժամանակ այս նույնի, այսպես կոչված, §մետա∙րական¦ կամ §մե‐ 
տառեֆլեքսիվ¦ մեկնաբանությունը: Ի տարբերություն Տիկի կատա‐ 
կեր∙ությունների հարաբազիսի՝ այստեղ վերջինս չի հան∙եցնում կեր‐ 
պարի իր իսկ ∙ոյության եղանակի մասին ռեֆլեքսիային, այլ այն 
խորհրդածում է բոլոր կերպարների սահմանափակության և կուրու‐ 
թյան մասին և դրանով իսկ խորհրդածում է իր ռեֆլեքսիայի ձախող‐ 
ման մասին 27 : Սա դերասանի §դերից դուրս ∙ալն¦ է, որը երբեմն նաև 
թյուրըմբռնվել է իբրև կերպարի՝ որպես կերպար՝ §ինքնա∙իտակցու‐ 
թյան¦ ձեռքբերման իմաստով 28 , սակայն այստեղ այն հանդես է ∙ալիս 
որպես ∙իտակցության յուրաքանչյուր ձևի և ռեֆլեքսիայի պակասի 
ցուցադրություն: Շլե∙ելյան ընկալմամբ հե∙նանքի նկատառումով 
խոսքն այստեղ բացասական հե∙նանքի մասին է: Ի վերջո ոչ միայն 
§թզրուկ ծովախեց∙ետինը¦, այլև երկի բոլոր կերպարները իրենց ու‐ 
րախությունը ∙տնում են նրանում, որ պախարակում են բոլոր ∙րողնե‐ 
րին: Ինչպես Գրաբեն, այնպես էլ իրենք են ընկնում ներքին հակասու‐ 
թյան մեջ՝ լինելով §անխելք, ինչպես կով¦ և չարտաբերելով ոչինչ՝ 
բացի ավելորդ խոսքերից: 

Այս ներքին հակասությունը Գրաբեի պիեսը արտապատկերում է 
մանրամասնորեն և տարբեր վարիացիաներով: Հեղինակի §Կատակ, 
եր∙իծանք, հե∙նանք և խորը նշանակություն¦ երկն ի սկզբանե ∙րա‐ 
կանության և միաժամանակ ∙րական եր∙իծաբանների հե∙նանքն է: 
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րա∙րված ռեֆլեքսիայի համար ես‐ի անհասանելիության ∙աղափա‐ 
րի հետ: 

Քրիստիան Դիտրիխ Գրաբեյի §Կատակ, եր∙իծանք, հե∙նանք և 
խորը նշանակություն¦ (1827) ∙ործն իր խորա∙րում արտացոլում է ռո‐ 
մանտիկական պոետոլո∙իայի կենտրոնական բառերը: Ռոմանտիկա‐ 
կան հե∙նանքի կենտրոնական մոտիվն ակնառու է ան∙ամ մակերե‐ 
սային ընթերցանության ընթացքում. այսպես, օրինակ, պարեքբազը 22 , 
որը՝ որպես հե∙նանքի ոճական միջոց, կենտրոնական դեր է խաղում 
Լյուդվի∙ Տիկի կատակեր∙ություններում: Որպես պարեքբազ /կամ 
պարաբազիս, հարաբազիս/՝ Շլե∙ելն անտիկ կատակեր∙ության մա‐ 
սին իր նշումներում նկարա∙րում է §երկի սկզբունքորեն ընդհատումը 
և ոչնչացումը, ուր, ինչպես այս ∙ործում, ամենամեծ անսանձարձակու‐ 
թյունն է տիրում, և մինչ նախաբեմի ծայրահեղ սահմանը առաջ մղ‐ 
ված եր∙չախմբի կողմից ժողովրդին հասցեա∙րվում են ամենամեծ 
կոպտությունները: Հենց այս §առաջ դուրս ∙ալու¦ երևույթից է բխում 
այս անվանումը: 23 

Պարադոքսալ ձևակերպմամբ Շլե∙ելը մեկ այլ տեղում հե∙նանքը 
բնութա∙րում է որպես §մշտական հարաբազիս¦ և, դրանով իսկ, որ‐ 
պես մշտական ընդհատում: 24 

Երկում նման հարաբազիսային ոչնչացում ու ծայրահեղ անսան‐ 
ձարձակություն, որը Տիկի կատակեր∙ություններում հավանաբար 
զուր կլիներ փնտրելը, նախևառաջ տեղի է ունենում երկի վերջում, երբ 
Գրաբեն թույլ է տալիս իր իսկ երևան ∙ալը և իր կերպարների կողմից 
պախարակվելը: Շրջելով ստեղծողի և կերպարների միջև ենթադրվող 
ավանդական հարաբերակցությունը՝ կերպարներն ան∙ամ փորձում 
են ընդհանուր առմամբ խան∙արել իրենց հեղինակի հանդես ∙ալուն 
և առանց այլևայլության պարզապես դուրս են վտարում նրան: Այս‐ 
պես, ուսուցիչը նման կերպով է արտահայտվում Գրաբեյի մասին. §Սա 
անիծված Գրաբեն է կամ, ինչպես իրեն հարկ է անվանել, թզրուկ ծո‐ 
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22 Հմմտ. որպես պարեքբազ՝ Պաուլ դե Մանը անվանում է այն երևույթը, երբ 
պատմողը ∙իտակցում է ինքն իրեն. դա այն հեղինակն է, որը ներ∙րավվում է 
պատմության մեջ և դրանով ոչնչացնում է այն պատրանքը, որն արձակվում է 
մտացածինի միջոցով: Տե՛ս  de Man,  Paul:  Die Rhetorik  der  Zeitlichkeit.  in  ders.:  Die 
Ideologie des Ästhetischen. Frankfurt am Main 1993, S. 116 

23 Schlegel 19581995, Bd. 5, S. 88; ÑÙÙï. Hamacher 1998, S. 222f. 
24 Schlegel 19581995, Bd. 18, S. 85; ÑÙÙï. de Man 1996, S. 179. 

25 “Grabbe”“Krabbe” ∙երմաներենում իրենից բառախաղ է ներկայացնում: 
26 Grabbe, Christian, Dietrich: Scherz, Satire, Ironie und tiefe Bedeutung. Ein Lustspiel 

in drei Aufzügen. Stuttgart: Reclam 1970 [1943], S. 64. 
27 Հմմտ.  Schnell,  Ralf:  Das  Lustspiel  als  Trauerspiel.  Zur  ironischen  Struktur  von 

Grabbes Komödie  “Scherrz,  Ironie.  Satire  und  tiefe  Bedeutung”.  In: Werner  Broer/Detlev 
Kopp (Hrsg.): Christian Friedrich Grabbe (18011836). Ein Sypisium. Tübingen: Niemeyer 
1987. S. 7894, S. 85 f. 

28  Հմմտ.  Szondi, Peter:  Friedrich Schlegel  und  die  romantische Theorie. Mit  einem 
Anhang über Ludwig Tick. In: “Euphorion. Zeitschrift für Literaturgeschichte” 48 (1954), S. 
397411, S. 410.



Վալզերի մասին. §Դեռ ∙րիչն իր ձեռքը չառած՝ նրան համակում է չա‐ 
փազանց հանդու∙ն տրամադրություն. ամեն բան թվում է կորցված, 
խոսքերի հեղեղ է թափվում, որտեղ յուրաքանչյուր նախադասություն 
կարծես թե իր առջև խնդիր է դնում մոռացության մատնելու նախոր‐ 
դը¦ 33 : 

Նկարա∙րվածը հիշեցնում է Գրաբեի երկի մթնոլորտը, ուր միա‐ 
պաղաղությունը ցրելու համար վերացական մի իրավիճակ փոխարի‐ 
նում է մյուսին, յուրաքանչյուր նախադասություն մոռացության է մատ‐ 
նում նախորդը, և ∙աղափարների բացակայությունը մնում է միակ 
∙աղափարը: Այս իմաստով Շլե∙ելը ∙րում է իր §Միֆոլո∙իայի մասին 
ճառում¦, այն է՝ ռոմանտիկական ∙րականության նպատակը պետք է 
լինի §բանական մտածող բանականության ∙ործընթացն ու օրենքնե‐ 
րը վերացնելը և մեզ ֆանտազիայի ∙եղեցիկ շփոթմունքի մեջ ընկղմե‐ 
լը¦ 34 : 

Գրաբեի §Կատակ, եր∙իծանք, հե∙նանք և խորը իմաստ¦ կատա‐ 
կեր∙ությունը Շլե∙ելի հե∙նանքի տեսության կիրառումն է դրամատի‐ 
կական երկում, ուր մատնանշվում է այն, որ նոր ∙րականության մա‐ 
սին բամբասանքի պախարակումը վերածվում է այն նույն բամբա‐ 
սանքի: Դա ի վերջո վկայում է լեզվի տիրույթում և դրանով իսկ §մե‐ 
տա∙րականության¦ ասպարեզում ինքնախորհրդածման անիրակա‐ 
նանալիության մասին: 

Բանալի բառեր. ‐ խորհրդածում, մետա∙րականություն, ռոմանտիկա‐ 
կան ∙րականություն, ինքնախորհրդածող պոեզիա, ինքնահայեցում, մետա‐ 
խորհրդածում, բացասական մետառեֆլեքսիա, հե∙նանք: 
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§Բնապատմաբանները¦, որոնք առաջին ակտի երրորդ դրվա∙ում 
խոնարհվում են սառցակալած սատանայի առջև, սկզբից նրան՝ 
§աստվածային տ∙եղության պատճառով, որն աչքի էր զարնում այդ 
դեմքի յուրաքանչյուր միմիկայից¦, շփոթում են §∙երմանացի ∙րողի¦ 29 

հետ: Այդ նույն դրվա∙ում կերպարները ծաղրում են §ծովատառեխի 
∙րականությունը¦, որն ուսուցիչը միայն այն պատճառով է կարդում, 
որովհետև նրան իր զարմիկը §կիսահոտած տառեխներ¦ է ուղար‐ 
կում, որոնք նա §զ∙ուշորեն փաթեթավորում է թշվառ պոետիկական 
երկերի և ամսա∙րերի թարմ տպա∙րված թերթերի մեջ¦ 30 : 

Այն, որ Գրաբեն կերպարների շուրթերով եր∙իծական ռեպլիկներ 
է բաց թողնում, դեռ չի նշանակում, որ նա ինքն իրեն դուրս է մղում այդ 
սուր բանավեճից: Քննադատական կարծիքները §կանացի ∙րողնե‐ 
րի¦, §∙րախոսների¦, §նոր ∙րողների¦ (“neue Skribenten”) և §հան‐ 
∙եր ստեղծողների¦ (“die Reimschmiede”), §նեոռոմանտիկական 
դպրոցի ∙րվածքների¦ մասին միավորվում են այն բամբասանքին, 
որն իրենք կարծես թե պախարակում են: Սա ակնառու է դառնում եր‐ 
կի այն դրվա∙ում, երբ պոետ Ռաթեն∙իֆտը 31 բանաստեղծություն է 
∙րում իր՝ բանաստեղծություն ∙րելու անկարողության մասին: 

§Ռաթեն∙իֆտը /նստած է սեղանի մոտ, պատրաստվում է ստեղ‐ 
ծա∙ործել/: Ա՜խ, մտքերը: Հան∙երը կան, սակայն մտքե՜րը, մտքե՜րը: 
Ահա ես նստած եմ, սուրճ եմ խմում, կրծում եմ փետուրները, ∙րում եմ, 
ջնջում եմ և չեմ կարող որևէ միտք ∙տնել, ոչ մի միտք: ‐ Հա, ինչպե՞ս 
ես դա ընկալեմ: ‐ Կա՛ն∙ առ: Էս ի՞նչ է ∙ալիս մտքիս:‐ Հիասքա՜նչ: 
Աստվածայի՜ն: Հենց այն մտքի մասին, որ ես ∙աղափար չունեմ, ես ու‐ 
զում եմ սոնետ ∙րել: Եվ, իրապես, այս՝ ∙աղափար չունենալու մասին 
միտքը ամենատաղանդավոր միտքն է, որը միայն կարող էր մտքիս 
∙ալ¦ 32 : 

Զարմանալի չէ, որ Ռաթեն∙իֆտի՝ ∙աղափար չունենալու մասին 
բանաստեղծությունները Գրաբեի երկում ճղճիմության ու անիմաստու‐ 
թյան ∙ա∙աթնակետին են հասնում: Նրա կերպարներից յուրաքանչ‐ 
յուրին վերաբերում է այն, ինչ Վալտեր Բենիամինն ասել է Ռոբերտ 
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29 Grabbe 1970 [1943], S. 11. 
30 Ebd, S. 16. 
31 Թար∙մանաբար նշանակում է առնետների թույն: 
32 Ebd, S. 29/. 

33  Benjamin,  Walter:  Robert  Walser.  [1929]  In:  ders.:”Iluminationen.  Ausgewählte 
Schriften I”. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1977, S. 349352, S. 350. 

34  Schlegel 19581995, Bd. 2, S. 311 f.



ԼՈՒՍԻՆԵ ՄՈՒՍԱԽԱՆՅԱՆ 
ԵՐՊԼՀ 

ՇԱՌԼ ԴԸ ԿՈՍՏԵՐԻ §ՖԼԱՄԱՆԴԱԿԱՆ ԼԵԳԵՆԴՆԵՐ¦ 
ՊԱՏՈՒՄԱՇԱՐԻ ՆԵՐՔԻՆ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՇԵՐՏԵՐԸ* 

Բել∙իական ∙րականության նախահայրը համարվող Շառլ դը 
Կոստերի §ֆլամանդական լե∙ենդներ¦ (1858) պատումաշարի քրոնո‐ 
տոպում մենք առանձնացնում ենք ժամանակային ներքին և արտա‐ 
քին շերտեր, որոնք իրենց հերթին բաժանում ենք. ներքինը՝ պատ‐ 
մական, միֆական, վերացական արտաքինը՝ ընթերցման և հեղինա‐ 
կային ժամանակային շերտերի: 

Հիմնվելով քրոնոտոպի ներքին ժամանակատարածական հա‐ 
մապատասխանության դրույթի վրա՝ մենք §Ֆլամանդական լե∙ենդ‐ 
ների¦ տարածությունը նույնպես բաժանում ենք ներքին և արտաքին 
շերտերի: 

Պատումաշարը կազմող չորս լե∙ենդների (§Լայնամռութների եղ‐ 
բայրություն¦, §Բլանկա, Կլարա և Կանդիդա¦, §Սիր Հալևին¦, §Սմեթ‐ 
սե Սմեե¦) ներքին տարածությունը քննելիս մենք անդրադառնալու 
ենք սյուժետային տարածությանը: 

§Լայնամռութների եղբայրություն¦ խորա∙իրը կրող առաջին 
լե∙ենդում որպես պատմական տարածություն են ընտրված բրա‐ 
բանտական Ուկլե և Բրյուսել միջնադարյան քաղաքները: Գործողու‐ 
թյունը սկսվում է §Որսորդական եղջյուր¦ պանդոկում, որտեղ ∙ինու, 
բրա∙այի ու ∙արեջրի թասերի շուրջ կատարվում են կարևոր իրա‐ 
դարձություններ, քննարկվում հասարակական կարևորության խն‐ 
դիրներ: Կոստերի ստեղծա∙ործություններում հաճախ հանդիպող 
պանդոկի տոպոսը ներկայացվում է որպես միջնադարյան ֆլաման‐ 
դական քաղաքների ներփակ մոդել, հասարակության՝ խրախճանք‐ 
ներով ու տոնախմբություններով լի կյանքի պատկեր: 

§Լայնամռութների եղբայրություն¦ լե∙ենդում կարևոր նշանակու‐ 
թյուն ունի նաև §տուն¦ տոպոսը՝ որպես աշխարհից պաշտպանվելու 
միջոց, տարածական մեկուսացում, տանիք, կայունություն, սեփակա‐ 

129 

ÅËÅÍÀ ÝÒÀÐßÍ 

Ìåòàëèòåðàòóðà è ðîìàíòè÷åñêàÿ èðîíèÿ 

Ðåçþìå 

Ïðåäìåòîì èññëåäîâàíèÿ äàííîé ñòàòüè ÿâëÿåòñÿ ïðîáëåìà ñàìîðåôëåêñèè 

ëèòåðàòóðû, êîòîðàÿ ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñ íå òîëüêî äëÿ èñòîðèè ëèòåðàòóðû, íî 

è äëÿ ïîíÿòèÿ "ìåòàÿçûêà". Â íàøåì èññëåäîâàíèè ìû, â îñíîâíîì, îïèðàåìñÿ 

íà òåîðåòè÷åñêèå òðóäû Ôðèäðèõà Øëåãåëÿ, ïî ìíåíèþ êîòîðîãî ëèòåðàòóðà - 

íè ÷òî èíîå êàê "ìåòàðåôëåêñèÿ". Â ñâÿçè ñ ýòèì â ñòàòüå èññëåäóþòñÿ ïðîáëåìû 

è çàäà÷è ëèòåðàòóðû ýïîõè ðîìàíòèçìà, à òàêæå ïðîñëåæèâàåòñÿ ñâÿçü ìåæäó 

íåé è ìåòàëèòåðàòóðîé. Îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ â ñòàòüå ïðîáëåìå 

"ðîìàíòè÷åñêîé èðîíèè" è åå îñâåùåíèþ â ïüåñå Ãðàááå "Øóòêà, èðîíèÿ, ñàòèðà 

è ãëóáîêèé ñìûñë (1827)", êîòîðàÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïðàêòè÷åñêîå 

ïðèìåíåíèå òåîðèè "ðîìàíòè÷åñêîé èðîíèè" â äðàìàòè÷åñêîì ïðîèçâåäåíèè. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïîýçèÿ, ðîìàíòè÷åñêàÿ ëèòåðàòóðà, ñàìîóòâåðæäåíèå 

ïîýçèè, ñàìîâîññòàíîâëåíèå, òàéíà, îòðèöàòåëüíîå ìåòà-îòêëîíåíèå, èðîíèÿ. 

YELENA ETARYAN 
Meta‐Literature and Romantic Irony 

Summary 
The subject of investigation in this article is the problem of self‐reflection of 

literature, which is of interest not only for the history of literature, but also for the 
concept of “meta‐language.” In our study, we mainly rely on the theoretical 
works of Friedrich Schlegel, according to whom literature is nothing more but 
“meta‐reflection.”In this regard, in the article the problems and the tasks of liter‐ 
ature of the Romantic era are investigated, and also the relationship between the 
era and the meta‐literature is traced. Particular attention is paid to the problem 
of “romantic irony” and its coverage in Grabbe’s play “Wit, Satire, Irony and 
Deeper Meaning’’ (1827), which is a practical application of the theory of 
“romantic irony” in a dramatic work. 

Keywords: poetry, romantic literature, self‐affirming poetry, self‐ 
exclamation, mystery, negative meta‐deflexion, irony. 
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* Հոդվածն ընդունվել է տպա∙րության 08.02.2019:



Ինչպես հայտնի է՝ ճանապարհի քրոնոտոպը Մ.Բախտինը կապում 
է հերոսների պատահական հանդիպումների հետ, որոնք սյուժեաս‐ 
տեղծ նշանակություն ունեն և հատուկ են արկածային վեպերին: 5 Ճա‐ 
նապարհը կարող է լինել ոչ նպատակաուղղված (որպիսին են, օրի‐ 
նակ, Թիլ Ուլենշպի∙ելի թափառումները և այս դեպքում ճանապարհն 
ընդ∙րկում է բավականին մեծ տարածություն, կամ ունենալ կոնկրետ 
ուղղվածություն, ինչպես §Լայնամռութների եղբայրություն¦ լե∙ենդում, 
որտեղ հերոսների՝ Բրյուսել կատարած այցն ուղղված է բացահայտե‐ 
լու տարօրինակ արձանի և  նրանից դուրս եկող ձայների բնույթը: 

§Բլանկա, Կլարա և Կանդիդա¦ լե∙ենդում որպես պատմական 
տարածություն է ներկայանում ֆլամանդական Հակենդովեր քաղա‐ 
քը, որտեղ էլ, ըստ նույն եկեղեցու քահանաներից մեկի թողած վկայու‐ 
թյան, 7‐րդ դարում երեք քույրերի կողմից կառուցվել է եկեղեցի: 

Ի տարբերություն §Լայնամռութների եղբայրության¦՝ §Բլանկա, 
Կլարա և Կանդիդա¦ լե∙ենդում եկեղեցին միայն կրոնական սրբա‐ 
տեղիի նշանակություն ունի: 

Այս լե∙ենդում փոխվում է նաև §տուն¦ տոպոսի նշանակությունը. 
հերոսուհիները, նրա պատերի ներսում ապահովություն չ∙տնելով և 
համառ երկրպա∙ուների հետապնդումներից իրենց պաշտպանված 
չզ∙ալով,  ի վերջո լքում են այն և ուղևորվում՝ ∙տնելու այն վայրը, որ‐ 
տեղ պիտի կառուցվի §Աստծո տունը¦: Այստեղ տունն ավելի լայն 
իմաստավորում է ձեռք բերում՝ վերածվելով կրոնական օրրանի՝ 
հո∙ևոր տան. §Հաճախ մեծ ամբոխ էր խմբվում կույսերի տան դիմաց, 
որոշները թախծոտ եր∙եր էին եր∙ում, մյուսները հպարտորեն ոստոս‐ 
տում ∙եղանի ձիերի վրա, իսկ երրորդները, առանց բառ արտաբերե‐ 
լու ամբողջ օրը նստում էին պատուհանի տակ¦: 6 

Ճանապարհը §Բլանկա, Կլարա և Կանդիդա¦ լե∙ենդում սրբա‐ 
տեղիի որոնման նպատակն ունի, որի միայն վերջնակետն է մատ‐ 
նանշվում լե∙ենդում: Հայտնի է, որ մոտ հազար մղոնից ավել ճանա‐ 
պարհ են կտրել‐անցել քույրերը՝ Հակենդովեր հասնելու համար. §Հա‐ 
կենդովերում՝ Բրաբանտի դքսությունում, երիվարները կան∙ առան և 
խրխնջացին: Եվ չցանկացան դեպի առաջ քայլ կատարել: Բանն այն 
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նություն, հարստություն: 1 Պատահական չէ, որ այ∙ուց լսվող ձայները 
որպես վտան∙ են ներկայանում լե∙ենդի ∙լխավոր հերոս Պիտեր Հան‐ 
սի համար: Հատկանշական է նաև այն, որ տան տարբեր հատված‐ 
ներն ունեն տարբեր նշանակություն ու յուրաքանչյուրն առանձին ∙որ‐ 
ծառույթ է կատարում: Օրինակ՝ նկուղում սովորաբար պահվում են 
∙աղտնիքները, այն ամենն, ինչ պիտի հեռու մնա արտաքին աչքից: 
§Լայնամռութների եղբայրություն¦ լե∙ենդում Պիտեր Հանսը նկուղում 
փորձում է թաքցնել մանուկ Բաքոսի արձանը՝ խուսափելու համար 
խարույկի վրա որպես հերետիկոս այրվելուց. §Եվ վախենալով սատա‐ 
նայի չարա∙ործություններից և եկեղեցու պատժից և երդվելով բառ 
ան∙ամ չասել ոչ ոքի՝ նրանք (Պիտեր Հանսն ու իր ընկեր Բլասկակը 
–Լ.Մ.) քարշ տվեցին ոչ այնքան մեծ արձանը մի մութ նկուղ, որտեղ 
օդ չկար շնչելու¦: 2 

Լե∙ենդաշարի առաջին հատվածում հեղինակը կարևորում է նաև 
եկեղեցու՝ որպես միջնադարյան քաղաքական ու հասարակական 
կյանքի շարժիչ ուժի դերը: Այս լե∙ենդում (ինչպես և §Թիլ Ուլենշպի∙ե‐ 
լի և Լամմե Գուդզակի մասին լե∙ենդում¦) եկեղեցին չի ներկայացվում 
որպես սրբատեղի, թեև դը Կոստերի բոլոր ստեղծա∙ործություններում 
թե՛ հեղինակային խոսքը, թե՛ հերոսների երկխոսություններն արտա‐ 
հայտում են հավատ առ Աստված: Եկեղեցին այս լե∙ենդում ներկայա‐ 
նում է որպես մի վայր, որտեղ քննվում են մարդկանց կատարած քայ‐ 
լերն ու որպես հերետիկոս մահապատժի են ենթարկվում §մեղավորնե‐ 
րը¦. §Փաստորեն, բարեկամս, փաստորեն: Ու արդյոք հերետիկոսու‐ 
թյուն չէ՞ համարձակվել ∙ալ ու պատմել, որ իր տակառի վրա նստած 
այս թմբլիկն է հնարել ∙արեջուրը, ∙ինին և բրա∙ան, մինչ ամեն կիրա‐ 
կի մեզ եկեղեցում քարոզում են, որ սուրբ Նոյն է մեր Տեր‐Հիսուս‐Քրիս‐ 
տոսի խորհրդով (այստեղ երկուսն էլ խաչակնքվում են) հորինել նման 
բաները¦: 3 Մեկ ուրիշ հատվածում. §Իսկ ի՞նչ կլինի, եթե եկեղեցին 
իմանա արձանի մասին և երկուսիս կան∙նեցնեն նրա դատաստանի 
առջև և այրեն որպես հերետիկոսների և կռապաշտների¦: 4 
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Այս լե∙ենդում նշանակալի է նաև անտառի՝ որպես տոպոսի դե‐ 
րը։ Այն նույնպես խորհրդավոր, ∙աղտնիքներով և բազում վտան∙նե‐ 
րով լի վայր է, որտեղ կորցվում են հեքիաթների ու լե∙ենդների արքա‐ 
յադուստրերն ու անպաշտպան երեխաները։ Դը Կոստերի այս լե∙են‐ 
դում անտառն այն վայրն է, ուր դյութական եր∙ով զոհերին /դեռատի 
աղջիկներին/ իր թակարդն է ∙ցում և նրանց հո∙ին առնում Սիր 
Հալևին Չարա∙ործը։ Լե∙ենդում բազմաթիվ են անտառային տեսա‐ 
րանների օրինակները, մենք կբերենք դրանցից մի քանիսը. §Չարա‐ 
∙ործը, անշարժ կան∙նած անտառի եզրին, եր∙եց: Եվ աղջիկը քայլեց 
ուղիղ դեպի մեղեդին և ծնկի իջավ նրա դեմ¦: 11 

Մեկ ուրիշ դրվա∙ում. 
§Եվ նա քրքջաց: 
Բայց արձա∙անքը նմանապես քրքջաց նրա վրա երկար, հուժկու 

և սարսափազդու կերպով: 
Թվում է՝ Հալևինին դուր էր ∙ալիս այդ աղմուկը, նա  շարունակում 

էր ծիծաղել, իսկ նրա ետևից՝ յոթնապատիկ արձա∙անքը: 
Եվ Մա∙տելտին թվաց, թե անտառում թաքնված է ամենաքիչը հա‐ 

զար մարդ: 
Սակայն շունը վախեցել էր և ոռնում էր լալա∙ին, այնպես, որ Մա∙‐ 

տելտին թվաց, թե անտառում ոռնում են հազարավոր շներ՝ ∙ուժելով 
ինչ‐որ մեկի վախճանը¦: 12 

Պատումաշարի վերջին՝ §Սմեթսե Սմեե¦ լե∙ենդում պատմական 
ժամանակին՝ Ֆիլիպ II կայսեր ∙ահակալման ժամանակահատվա‐ 
ծին, համապատասխանում է Բուր∙ունդական դքսության մաս կազ‐ 
մող ֆլամանդական Գենտ քաղաքի տարածությունը: Լե∙ենդի ∙լխա‐ 
վոր հերոս Սմեթսեն նախկին ∙յոզ 13 է և ինքն էլ ժամանակին մասնակ‐ 
ցել է իսպանական Ֆիլիպ 2‐րդ արքայի դեմ մղված ազատա∙րական 
պայքարին, ենթադրվում է, որ Ֆլանդրիան արդեն ազատա∙րված է: 

Լե∙ենդում դարձյալ կարևոր է §տուն¦ տոպոսի դերը, հերոսի տու‐ 
նը ոչ միայն բնակատեղի է ու կացարան, այլև աշխատավայր, որի 
բար∙ավաճման հետ է կապված հերոսի կյանքը: 

Այս լե∙ենդում պատմական տարածության մասն են կազմում 
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է, որ այդտեղ էր Աստծո կողմից ընտրված տեղը իր եկեղեցին կան∙‐ 
նեցնելու համար¦: 7 

§Սիր Հալևին¦ լե∙ենդում պատմական տարածությունը կապված է 
Ֆլամանդական դքսությունում կատարվող իրադարձությունների հետ: 8 

Այստեղ ուշա∙րավ է ամրոցի քրոնոտոպը, տարածական մի միավոր, 
որին Մ.Բախտինն անդրադարձել է ∙ոթական վեպի ուսումնասիրու‐ 
թյան շրջանակներում: Սակայն, եթե ∙ոթական վեպում ամրոցը ներ‐ 
կայանում է որպես պատմական անցյալին հատուկ տարածական մի‐ 
ավոր, ապա ֆոլկլորային ժանրերում՝  լե∙ենդներում, հեքիաթներում, 
ամրոցը տիրոջ ուժի, հզորության, ինչպես նաև անծանոթ, խորհրդա‐ 
վոր, փորձություններով, վտան∙ներով լի աշխարհի խորհրդանիշ է: 
Ֆոլկլորային ժանրերում  կարելի է հանդիպել երկու տիպի ամրոցների. 
մի դեպքում շինությունն իր պատերի ներսում թաքցնում է ինչ‐որ 
խորհրդավոր ∙եղեցկություն ու բարություն (արքայադուստրեր), մյուս 
դեպքում՝ չարիք (դևեր, հրեշներ և այլն): Այս լե∙ենդում Սիր Հալևինի և 
Մա∙տելտ դը Հյորնեի ամրոցները, բացի բնակատեղի լինելուց, նաև 
վերոնշյալ երկու հակադիր ուժերի՝ չարի և բարու կացարաններ էին. 
§Երկու հպարտ ամրոց կար Ֆլամանդական դքսությունում: Մեկում 
ապրում էր Սիր դը Հյորնեն իր բարի տիկնոջ՝ տիկին Գոնդայի, որդու՝ 
Տոոն Լռակյացի, անուշիկ դստեր՝ Մա∙տելտի, մանկլավիկների, զինա‐ 
կիրների, ասպետների, պալատականների՝ ասպետների մոտ ծառա‐ 
յության անցած որդիների և բազմաթիվ ծառաների հետ, որոնց թվում 
էր և բոլորի կողմից  ջերմորեն սիրված Աննա‐Մին՝ ազնվական ծա∙ում 
ունեցող մի աղջիկ, որ ծառայում էր Մա∙տելտին¦: 9 Դժվար չէ նկատել, 
որ դը Հյորնեների ամրոցում ապրող բոլոր արարածները ներկայաց‐ 
ված են դրական, ինչը չի կարելի ասել Հալևինների ամրոցի բնակիչնե‐ 
րի մասին. §Մյուս ամրոցում ապրում էր Հալևին Չարա∙ործը հոր, մոր, 
եղբոր, քրոջ և մի ամբողջ հրոսակախմբի հետ միասին¦: 10 
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ուժ և ∙եղեցկություն պար∙ևել... Ննջելով մինչև ∙իշերվա վրա 
հասնելը՝ նա (Հալևին – Լ.Մ.) հանկարծ արթնացավ բավականին 
տարօրինակ աղմուկից: Եվ շողշողուն լուսնի  ու պայծառ աստղերի 
ներքո տեսավ մի ∙ազանի, որն ուներ մորթի մամռոտ քարի պես: Նա 
հողն էր փորում քարի տակ՝ խոթելով ∙լուխը փոսի մեջ, ինչպես 
խլուրդ փնտրող շունը¦: 16 (Սիր Հալևին) 

§‐Ա՜,‐ ասաց դարբինը, դուք սատանայի անունի՞ց եք եկել, Տե՛ր իմ: 
‐Այո,‐ պատասխանեց ձայնը, և ես եկել եմ նրա անունից քեզ ∙որ‐ 

ծարք առաջարկելու. Յոթ տարի շարունակ դու հարուստ կլինես... և 
յոթ տարի հետո դու մեզ ընդամենը կտաս քո հո∙ին¦: 17 (Սմեթսե Սմեե) 

Վերջին երկու լե∙ենդներում առկա է հո∙ին սատանային վաճառե‐ 
լու հայտնի մոտիվը. մի դեպքում ∙եղեցկության ու ուժի, մյուսում՝ ու‐ 
նեցվածքը ետ ստանալու դիմաց: 

Այսպիսով՝ քննելով Շառլ դը Կոստերի §Ֆլամանդական լե∙ենդ‐ 
ներ¦ պատումաշարի տարածական շերտերը, կարելի է փաստել, որ 
լե∙ենդներում պատմական, միֆական և երևակայական տարածու‐ 
թյունների միջև տեսանելի սահմանը ջնջված է. թվում է՝ ոլորտները 
սերտաճած են միմյանց այնպես, որ հերոսներն առանց որևէ խոչըն‐ 
դոտի ի վիճակի են մի տարածությունից մյուսը տեղափոխվելու: 

Բանալի բառեր. ‐ քրոնոտոպ, ներքին տարածություն, արտաքին 

տարածություն, տուն, եկեղեցի, ճանապարհ, անտառ։ 
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ինկվիզիտոր Յակոբ Հեսելսի, դուքս Ալբայի, Ֆիլիպ 2‐րդի կերպարնե‐ 
րը, սակայն նրանք հայտնվում են հերոսի կյանքում ոչ իրենց կյանքի 
ընթացքում, այլ այցելում են հերոսին որպես սատանաներ դժոխքից: 
Այդպիսով՝ պատմական և երևակայական տարածությունները խա‐ 
չաձևվում են, սակայն մենք հակված ենք տեղակայելու նրանց 
երևակայական տարածության մեջ: Նույն կերպ Հովսեփի, Մարիամ 
Աստվածածնի և Հիսուս Քրիստոսի կերպարների ի հայտ ∙ալը լե∙են‐ 
դում երևակայական մեկ այլ՝ Դրախտի տարածության մասն են կազ‐ 
մում: 

§Լայնամռութների եղբայրությունը¦ լե∙ենդում նույն կերպ միմ‐ 
յանց են սերտաճում միֆական և երևակայական 14 տարածություննե‐ 
րը: Այսպես, Բաքոսի կերպարը, որը §Լայնամռութների եղբայրությու‐ 
նը¦ լե∙ենդում ներկայանում է արձանի տեսքով, ունի միֆական ծա‐ 
∙ում, սակայն հերոսները նրան դիտարկում են որպես սատանա, իսկ 
նրա ժամանումը կապում Քավարանի հետ: 

Միֆական տարածությունն առկա է նաև §Սիր Հալևին¦ լե∙են‐ 
դում. ∙լխավոր հերոսը՝ Հալևինը, վերցված է միջնադարյան ֆլաման‐ 
դական հայտնի բալլադից, համաձայն որի իր եր∙ով հմայող Սիր 
Հալևինին ∙լխատում է թա∙ավորի դուստրը: 

Բացի Հիսուս Քրիստոսի, Հովսեփի և Մարիամի կերպարներից 
երևակայական տարածության առկայության մասին են վկայում նաև 
Աստծո, հրեշտակների և սատանաների կերպարները, որոնց ներկա‐ 
յությամբ էլ լե∙ենդներում բացատրվում են ∙երբնական երևույթները: 
Նմանատիպ տեսարաններ կան §Բլանկա, Կլարա և Կանդիդա¦, §Սիր 
Հալևին¦ և §Սմեթսե Սմեե¦ լե∙ենդներում: Գերբնական արարած է 
նաև §Սիր Հալևին¦ լե∙ենդում Քարերի տիրակալը, ում վաճառում է իր 
հո∙ին Հալևինը ∙եղեցկության և ուժի դիմաց. Օրինակներ՝ 

§Այսպես հասան նրանք այն տեղը, որտեղ կան∙նած է հիմա 
եկեղեցին և հրեշտակն ասաց նրանց. –Այստեղ է վայրը¦: 15 (Բլանկա, 
Կլարա և Կանդիդա) 

§Նստելով քարին՝ նա (Հալևին) կրկին խնդրեց սատանային իրեն 
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14 Մենք դը Կոստերի ստեղծա∙ործություններում վերացական կամ երևակայա‐ 
կան տարածություն  ենք  համարում Դժոխքը, Քավարանը և Դրախտը: 

15 De Coster Ch., Lռgendes flamandes, Bruxelles: V Parents et fils Editeurs, 
1861, P. 60. 

16 Նույն տեղում, էջ 76. 
17 Նույն տեղում, էջ 153.



ՎԱՀԵ ԱՐՍԵՆՅԱՆ 
բ.∙.թ. 

Ջ. ՍՏԱՅՆԲԵՔԻ §ՓԱՂԱՆԳԻ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ¦ 
ԱՐՏԱՑՈԼՈՒՄԸ ՆՐԱ §ՑԱՍՄԱՆ ՈՂԿՈՒՅԶՆԵՐԸ¦ 

ՎԵՊՈՒՄ* 

Ջոն Ստայնբեքի §Ցասման ողկույզները¦ վեպի լույս ընծայումը 
(1939թ.) լայն արձա∙անք ∙տավ ոչ միայն ∙րական շրջանակներում, 
այլև քաղաքական: 1940 թվական թևակոխող Ամերիկայում այն  իրա‐ 
կան իրարանցում առաջացրեց՝ սկիզբ դնելով բուռն ∙րական բանա‐ 
վեճի, որը շարունակվում է ցայսօր: Շատերը վեպն ընկալեցին որպես 
սոցիալական ընդվզման կոչ և փաստա∙րություն՝ կարծես մի կողմ 
թողնելով դրա (հանիրավի անտեսելով) ∙եղարվեստական արժեքն ու 
նշանակությունը: XX դարի երկրորդ կեսի լավա∙ույն ∙րաքննադատ‐ 
ներից մեկը՝ Հարոլդ Բլումը, իր համախոհների հետ մի իսկական ռազ‐ 
մարշավ սկսեց: Բանը հասավ նրան, որ ամերիկացի ∙րականա∙ետ 
Լեսլի Ֆիդլերը Ջոն Ստայնբեքի վեպի լույսընծայման հիսնամյակը տո‐ 
նող ուսանողների հետ հրապարակային բանավեճ սկսեց՝ վեպն ու 
դրա հեղինակին անվանելով՝ §անհուսորեն սենտիմենտալ, մշուշոտ 
փիլիսոփայությամբ և անորոշ քաղաքականությամբ 1 ¦: Ամերիկացի 
∙րողին ան∙ամ մեղադրեցին կոմունիզմին հարելու մեջ, և նրա ∙իրքը 
հալածվեց ոչ միայն Ամերիկայում, այլև Սովետական Միությունում, ի 
դեպ, նույն ճակատա∙րին արժանացավ նաև ռեժիսոր Դերիլ Ֆ. Զա‐ 
նուկի համանուն ֆիլմը՝ նկարահանված 1940 թ.‐ին, որն այժմ համար‐ 
վում է քսաներորդ դարի ամերիկյան լավա∙ույն ֆիլմերից մեկը: Եվ 
նույն թվականին էլ վեպն արժանացավ Պուլիցերյան մրցանակի: 

Այսօր, ըստ ամերիկացի որոշ ∙րականա∙ետների, Ստայնբեքի վե‐ 
պերը շատ ավելի մեծ պահանջարկ են վայելում, քան Ֆոլքների և Հե‐ 
մին∙ուեյի ստեղծա∙ործությունները: Ամերիկյան նոր ∙րաքննադա‐ 
տությունը ազատա∙րվեց քաղաքական նեղմիտ շրջանակներից՝ ի 
վերջո տեսնելով ստայնբեքյան յուրահատուկ ձեռա∙իրը և նրա վեպի 
բազմանկյունությունն ու խորը հո∙եբանական շերտերը. §այնուամե‐ 
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LUSINE MUSAKHANYAN YSULS 
INTERIOR SPACE LAYERS IN “FLEMISH LEGENDS” 

BY CHARLES DE COSTER 

Summary 
The article studies the space layers in the “Flemish Legends” by Charles 

de Coster. In the “Flemish Legends” the author of the article distinguishes two 
space layers: interior and external. Interior space includes mythical, historical 
and imaginary ones. External space layer is represented by the space of the 
reader and the space of the author. 

Keywords: chronotope, interior space, outer space, house, church, road, 
forest 
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* Հոդվածն ընդունվել է տպա∙րության 11.02.2019: 
1 A John Steinbeck Encyclopedia, edited by Brian E. Railsback, Michael J. Meyer, 

§Greenwood Press, London, 2006, p.133



և §Մի երկմտելի ճակատամարտում¦ (“In Dubious Battle”, 1936) և 
§Ցասման ողկույզները¦ (§Grapes of Wrath¦, 1939) վեպերում: 

Իր §Փաղան∙ի¦ և մի շարք այլ տեսությունները (§Ոչ թեոլո∙իական 
∙իտակցություն¦ և այն) Ստայնբեքը հղացել է՝ հիմնվելով մի շարք 
∙րողների (Է. Պո, Ն. Հոթորն), հո∙եբանների (Գ. Լե Բոն, Զ. Ֆրոյդ, Կ. 
Յուն∙, Ու. Մըք Դու∙∙ալ), սոցիոլո∙ների և սոցիալ‐փիլիսոփաների (Ու. 
Թրոթթեր, Ջ. Բուդին) ու կենսաբանների (Ու. Ռիտ∙եր, Ու. Կ. Օլլի) ստեղ‐ 
ծա∙ործությունների և աշխատությունների հիման վրա: Մասնավորա‐ 
պես, նրա §փաղան∙ի տեսության¦ հիմքում շվեդական ծա∙մամբ 
ամերիկացի սոցիալ‐փիլիսոփա Ջոն Բուդինի §Սոցիալական ∙իտակ‐ 
ցություն¦ և ամերիկացի նշանավոր կենդանաբան և էկոլո∙ Ուարդեր 
Կ. Օլիի §Կենդանիների ա∙րե∙ացիա¦ աշխատություններն են, որոնք 
Ստայնբեքին խորհուրդ էր տվել կարդալ Րիչըրդ Օլբին: 

§Փաղան∙ի տեսությունը¦ հեղինակի ժամանակի իրականության 
ճշ∙րիտ արձա∙անքն ու հետևանքն է, երբ պետությունը, որ դեռևս 
խաղալիք էր բանկային օրեցօր հզորացող համակար∙ի և նոր 
ձևավորվող հարստահարիչ բիզնես մոնոպոլիաների ճիրաններում, ի 
զորու չէր պաշտպանելու իր հասարակ քաղաքացիների շահերն ու 
նրանց բացի միավորվելուց և ընդվզելուց այլ բան չէր թողել. §...նա 
(Ստայնբեքը, հեղ.) շռայլորեն կիրառել է իր թեորիան (§փաղան∙ի 
տեսությունը¦, հեղ.)՝ առաջ քաշելով այն ∙աղափարը, որ ուժի դիմե‐ 
լով խումբն ունակ է ակնթարթային սոցիալական փոփոխություն իրա‐ 
կանացնել: Այս ∙աղափարով են սնվել Ստայնբեքի ամենազորեղ վե‐ 
պերը, հատկապես Մեծ դեպրեսիայի տարիներին, վեպեր, որոնք կա‐ 
պիտալիզմի դեմ պայքարող աշխատավորների կամ ռազմական 
բռնաճնշումների ենթարկվող ∙աղթականների մասին են 3 ¦:  Ստայն‐ 
բեքի այս նոր տեսությունը նաև ֆաշիզմի դեմ  էր ուղղված, որն արդեն 
ծաղկում էր ապրում թե՛ Իտալիայում, թե՛ Գերմանիայում և թե՛ Ճապո‐ 
նիայում: Եվ ակնհայտ էր, որ պետական ամբողջատիրական այս փթ‐ 
թող համակար∙ի մարտահրավերին առանձին անհատները չէին դի‐ 
մակայել, ուստի անհրաժեշտ էր ստեղծել  միավորումներ, ինչը կենսա‐ 
կան անհրաժեշտություն էր՝ պայմանավորված և՛ քաղաքական և՛ սո‐ 
ցիալական իրավիճակով: 
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նայնիվ, տեքստային վերլուծության մեթոդի ընդլայնումը՝ ներառյալ 
փիլիսոփայությունը, հո∙եբանությունը և քաղաքականությունը, թույլ է 
տալիս տեսնել վեպի բազմաբարդությունը և հիմնավորում դրա 
բարձր վարկանիշը ∙րական ասպարեզում: Վերո∙րյալ ուսումնասի‐ 
րություններից պարզ է դառնում, որ Ողկույզները (§Ցասման ողկույզ‐ 
ները¦ վեպը, հեղ.) շատ ավելին է, քան զ∙ացմունքային պաթոսով լի 
մի ստեղծա∙ործություն, որի նպատակը որոշակի քաղաքական կամ 
սոցիալական խնդիրների վեր հանումն է: Սրա փոխարեն ∙րաքննա‐ 
դատները հայտնաբերեցին, ինչպես նրանցից ոմանք են ասում, կան‐ 
խամտածված հավասարակշռություն, քանի որ Ստայնբեքը համաչա‐ 
փություն է դրսևորել վեպի կերպարակերտման, կառուցվածքի և լեզ‐ 
վի հարցերում՝ կանխելու համար պատումի առանցքի հնարավոր ճյու‐ 
ղավորումներն ու թյուրընկալումները 2 ¦: 

Ջ. Ստայնբեքին սխալմամբ կոմունիստ անվանողները, վստահա‐ 
բար տեղյակ չեն 1936 թ.‐ին ∙րված, սակայն մինչ օրս էլ լույս չընծայ‐ 
ված նրա §Փաղան∙ի իրականություն¦ (“Argument of Phalanx”) հոդ‐ 
վածի մասին (ձեռա∙րի ֆոտոպատճենը հասանելի է աշխարհի մի 
շարք ∙րադարաններում), որտեղ հեղինակը ներկայացրել է մարդու 
հո∙եբանության և սոցիալական վարքի վերաբերյալ իր յուրահատուկ 
տեսությունը, որն անվանում են §փաղան∙ի տեսություն¦ կամ §խմբի 
տեսություն¦՝ քննարկման առարկա դարձնելով մարդու վարքը որպես 
անհատ և նույն անհատի վարքը մարդկային որոշակի խմբի ներսում 
խմբի անդամի §պարտականությունը¦ ստանձնելուց հետո: Հեղի‐ 
նակն ընդ∙ծում է, որ անհատի և որևէ խմբում ∙ործող մարդու միջև 
կան և՛ նմանություններ, և՛ տարբերություններ, նաև փաստում է, որ 
անհատը խմբի անբաժանելի մասն է, սակայն իրավիճակից կախված 
մարդը ∙ործում է լիովին տարբեր կերպ: Ստայնբեքի այս նոր տեսու‐ 
թյունը կարմիր թելի պես անցնում է նրա մի շարք ստեղծա∙ործու‐ 
թյուններում՝ §Դրախտի արոտավայրերը¦ (§Pastures of Heaven¦, 
1932),  §Երկարաձի∙ հովիտը¦ (“The Long Valley”, 1938) պատմվածք‐ 
ների ժողովածուներում, §Թորթիլլա Ֆլեթ¦ (“Tortilla Flat”, 1935) և §Մկ‐ 
ների և մարդկանց մասին¦ (§Of Mice and Men¦, 1937) վիպակներում 
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2 A John Steinbeck Encyclopedia, edited by Brian E. Railsback, Michael J. Meyer, 
§Greenwood Press, London, 2006, p.132‐133. 

3 Steinbeck Review, Vol. 10, No. 1, §The Pennsylvania State University¦, 
§University Park¦,  2013, page 31.



Ստայնբեքյան §խումբը¦ բազմաշերտ է, այն չի կարելի ընկալել որ‐ 
պես ան∙իտակից և հո∙ևոր տհասությամբ տառապող մարդկանց 
խմբավորում ու միավորում: Այս միավորման մեջ են նաև խորը ∙ի‐ 
տակցությամբ օժտված և որոշակի հո∙ևոր ու մտավոր ճանապարհ 
անցած անհատներ, որոնք ան∙իտակցականի, նաև ∙իտակցականի 
մակարդակում սկսում են հասկանալ, որ բոլորի բարեկեցությունն 
ավելի կարևոր է, քան մեկ անհատինը, և որ վրահաս չարիքի դեմ մի‐ 
այնակ պայքարելն անհնար է. այն տանում է հիմնային‐բովանդակ 
կործանման: 

§Ցասման ողկույզները¦ վեպում ստայնբեքյան §փաղան∙ի տեսու‐ 
թյունը¦ մեզ է ներկայանում միաժամանակ մի քանի հերոսի միջոցով 
և պատկերմամբ: Առաջինը Ջիմ Քեյսին է, որն ընթերցողին է ներկա‐ 
յացնում վերո∙րյալ ∙աղափարի տեսական մասը, նաև սկսում է ∙որ‐ 
ծել, սակայն, երբ փորձում է ∙աղթական աշխատողներին օ∙նել կազ‐ 
մակերպվել և ապստամբել, սպանվում է: Քեյսին տեղի քարոզիչն է 
եղել, §վերապատվելի Ջիմ Քեյսին, անկեզ մորենին¦, ինչպես ինքն է 
իր մասին ասում, սակայն հրաժարվել է իր տիտղոսից և ∙ործից, խոս‐ 
տովանում է նա՝ §Այժմ պարզապես Ջիմ Քեյսին եմ: Եվ զուրկ եմ երա‐ 
նությունից: Մեղսավոր մտքերն են համակել ինձ, մեղսավոր, սակայն 
ողջամիտ 6 ¦: Քեյսին ապրել է քրիստոնեական կյանքով, եղել է լավ քա‐ 
րոզիչ, մանրամասնորեն յուրացրել և ∙յուղի համայնքին է փոխանցել 
կյանքի ճշմարտություն Ավետարանը՝ §Էնքան եմ ձեռքս առել ու թեր‐ 
թել, մինչև լրիվ քրքրվել է 7 ¦, սակայն այդ ամենը նրան դարձրել է եսա‐ 
կենտրոն և մեկուսացրել հասարակությունից, իսկ կնոջ հետ բնական 
սեր‐մերձեցումը նրա հո∙ում մեղքի զ∙ացում ու ներքին հակասություն‐ 
ներ են ծնել, ինչին ապաշխարանքն ու աղոթքները չեն օ∙նել: Եվ նա 
ստիպված հրաժարվել է կրոնից, հրաժարվել է, որովհետև ազնիվ է իր 
և Աստծո առաջ, չի կարող կեղծավոր լինել: Բայց միևնույն ժամանակ 
Քեյսին հստակ զ∙ում է իր ներսից եկող ազդակը, սակայն դեռևս չի 
կարողանում իր մտքում ձևակերպել դրա էությունն ու իմաստը, ինչն 
արտահայտված է §բառեր ∙տնելու¦ անկարողության խորհրդանի‐ 
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Սա մի փոքրիկ հատված է Ջ. Ստայնբեքի այդպես էլ չտպա∙րված 
§Փաղան∙ի իրականություն¦ հոդվածից, որում համապարփակ ներ‐ 
կայացվում է ամերիկացի հեղինակի տեսության բովանդակությունը. 
§Մարդիկ բովանդակ անհատներ չեն, այլ միավորներ մեկ այլ, ավելի 
խոշոր էության՝ փաղան∙ի մեջ: Մարդու մարմնի ներսում կան միա‐ 
վորներ, բջիջներ (մի մասը խիստ առանձնահատուկ, մյուսները հա‐ 
մակար∙ված), որոնք օժտված են իրենց առանձին էությամբ և կյան‐ 
քով, որոնք մահանում են և փոխարինվում, տառապում և սպանվում: 
Միլիարդների հասնելով՝ դրանք կազմում են մարդ, մի նոր անհատ: 
Բայց մարդն ավելին է, քան բջիջների ամբողջությունը և նրա բնությու‐ 
նը լոկ իր բջիջների հանրա∙ումարը չէ: Նա օժտված է իր բջիջների 
համար նոր և տարօրինակ մի էությամբ 4 ¦: 

Ստայնբեքի §Ցասման ողկույզները¦ սոցիալ‐փիլիսոփայական վե‐ 
պում §փաղան∙ի տեսությունը¦ ակներև է ոչ միայն տարբեր հերոսնե‐ 
րի զրույցներում ու նրանց ∙ործողություններում, այլև հենց վեպի կա‐ 
ռուցվածքում, բավականին հետաքրքիր ձևով, որը հիշեցնում է մոդեռ‐ 
նիստների սիրելի ∙րելատեխնիկան՝ §∙իտակցության հոսքը¦: Օրի‐ 
նակ՝ վեպի քսաներեքերորդ ∙լուխը անդեմ հերոսների ընդհանուր 
մտքերն ու զրույցներն են, որտեղ բացակայում է որևէ հերոսի անուն 
կամ նրա անհատականությունը բնորոշող հատկանիշ կամ դետալ: Ի 
դեպ, այս ∙լխում տեղ ∙տած մտքերն ավելի հատուկ են ամբոխին, 
քան Թոմի և հատկապես Քեյսիի նման անհատականություններին, և 
սրանից հասկանում ենք, որ ստայնբեքյան փաղան∙ը բազմաշերտ է 
և պետք է առաջնորդ ունենա, այլապես §նոր¦ կրոն կերտել  ի զորու 
չի լինի: Ամբոխը կամ §խումբը¦ ավելի շատ ձ∙տում է մոռացության, 
քան պայքարի և ստեղծա∙ործության. §Եվ միշտ, երբ փող է լինում, 
կարելի է լավ խմել: Սուր անկյունները հարթվում են, ինքդ ջերմանում 
ես: Մենության զ∙ացումը վերանում է, քանի որ ավելի դյուրին է 
երևակայությունն ընկերներով բնակեցնել, նաև դյուրին է թշնամինե‐ 
րին ∙տնելն ու ոչնչացնելը¦ 5 , դրան անպայման հո∙ևոր հովիվ է ան‐ 
հրաժեշտ, ∙աղափարական ողնաշար: 
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4 Steinbeck John, “Argument of Phalanx”. սույն մեջբերումն արված է Ջ. Ստայն‐ 
բեքի հեղինակած, սակայն չտպա∙րված հոդվածի ձեռա∙րից, այդ պատճառով էլ 
հղում չի տրվում: Բնա∙րից թար∙մանությունը՝ հոդվածի հեղինակի: 

5 Ստայնբեք Ջոն, §Ցասման ողկույզները¦, §Զան∙ակ¦ հրատ., Երևան, 2017թ., 
էջ 342: 

6 Ստայնբեք Ջոն, §Ցասման ողկույզները¦, §Զան∙ակ¦ հրատ., Երևան, 2017թ., 
էջ 24‐25: 

7 Ստայնբեք Ջոն, §Ցասման ողկույզները¦, §Զան∙ակ¦ հրատ., Երևան, 2017թ., 
էջ 26:



վին այլ բան: Բայց ավելի ուշ, երբ ∙ալիս է ∙ործելու պահը՝ ամբողջ 
համայնքի ֆիզիկական ∙ոյության համար ∙ործնական պայքար մղե‐ 
լու պահը, Քեյսիի մեկուսի կյանքի ժամանակաշրջանն ավարտվում է, 
և նա Թոմ Ջոուդին է ներկայացնում չարչարանաց ուղիով հայտնաբե‐ 
րած իր §նոր¦ կրոնի տեսլականն ու ∙աղափարախոսությունը՝ §Սուրբ 
հո∙ու մասին եմ խորհել և Հիսուսի ուղու: Եվ մտածել եմ՝ §Ինչո՞ւ ենք 
ամեն բան Աստծո կամ Հիսուսի վրա բարդում: Գուցե բոլոր տղամարդ‐ 
կանց և բոլոր կանա՞նց ենք սիրում, ∙ուցե Սուրբ հո∙ին հենց մարդու 
հո∙ի՞ն է, ամբողջ մարդկության հավաքական հո∙ին: Գուցե բոլոր 
մարդիկ մի ընդհանուր, մեծ հո∙ի ունեն, և յուրաքանչյուրի հո∙ին դրա 
մի մասնիկն է: Նստած մտածում էի էդ ամենի շուրջ և հանկարծ հաս‐ 
կացա: Այնքա՜ն խորությամբ հասկացա դրա ճշմարտացիությունը, որ 
մինչև հիմա համոզված եմ 9 ¦: 

Հարկ է նշել, որ Քեյսիի նշած §ամբողջ մարդկության հավաքական 
հո∙ին¦ ուղիղ արձա∙անքն է տասնիններորդ դարի ամերիկացի ∙րող 
և փիլիսոփա, տրանսցենդենտալիզմի մեծա∙ույն ջատա∙ով և իր ժա‐ 
մանակներում ծայրահեղ հայացքների տեր համարվող Ռալֆ Ուալդո 
Էմերսոնի տրանսցենդենտալ հո∙ու ∙աղափարի, որը վերջինս ձևավո‐ 
րել էր մի շարք ∙աղափարների, ուսմունքների և փիլիսոփայություննե‐ 
րի ազդեցությամբ, այն է՝ հնդկական փիլիսոփայություն (§Բհավատ‐ 
∙իտա¦, §Ուպանիշադներ¦ և այլն) ան∙լիական և ∙երմանական ռո‐ 
մանտիզմ, Յոհան Գոդֆրիդ Հերդերի և Ֆրիդրիխ Շլեյերմախերի բիբ‐ 
լիական քննադատությունը, Դեյվիդ Հյումի սկեպտիցիզմը և Իմանյուիլ 
Կանտի տրանսցենդենտալ փիլիսոփայությունը: Էմերսոնի հիմնա∙ա‐ 
ղափարներից մեկը՝ §Համընդհանուր հո∙ու¦ ∙աղափարն էր, որը հո‐ 
∙իների հավաքական ամբողջությունն է, և առավել է, քան անհատա‐ 
կան հո∙ին: Տրանսցենդենտալիզմի մյուս կարևոր դրույթը մարդկու‐ 
թյան և բնության սկզբնական անվիճարկելի առաքինության ∙աղա‐ 
փարն է: Այստեղից էլ սկիզբ է առնում Քեյսիի համընդհանուր սերը բո‐ 
լոր կանանց և տղամարդկանց հանդեպ (ինչն իր §Եր∙ իմ մասին¦ ծա‐ 
վալուն պոեմում բազմիցս շեշտում է տասնիններորդ դարի ամերիկա‐ 
ցի բանաստեղծ Ուոլթ Ուիթմենը): Էմերսոնյան տրանսցենդենտալ 
§ես¦‐ն էլ դառնում է Քեյսիի հիմնած §նոր կրոնի¦ հիմնաքարը: 
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շով՝ §Իհարկե, երբեմն հո∙իս լուսավորվում է, բայց բառեր չեմ 
∙տնում, որ քարոզեմ: Իմ կոչումն է մարդկանց առաջնորդելը, բայց 
դեպի ուր՝ չ∙իտեմ¦, ազդակ, որ ավելի ուշ նրա համար բացելու է մի 
նոր, շատ ավելի ∙ործնական ու կիրառելի §կրոնի¦ դարպասներ և 
ստիպելու է առաջնորդել մյուսներին: 

Ջիմ Քեյսին Քրիստոսի կերպարն է, զոհաբերվողը, որ հայտնա∙որ‐ 
ծում է ու բացահայտում նոր ճշմարտություն, սակայն պետք է զոհաբե‐ 
րի ամենաթանկը՝ իր կյանքը՝ այդ ճշմարտությունը իրա∙ործելու հա‐ 
մար: Իսկ առանց հինն իմանալու, դրա մեջ խորամուխ լինելու և դրա‐ 
նով ապրելու հնարավոր չէ այն ժխտել և քայլ անել դեպի նորը, ավելի 
∙ործնականը: Սա նման է Քրիստոսի կողմից իր հոր պատ∙ամները 
փոփոխելուն, §Նոր կտակարանի¦ ստեղծմանը: Ջիմ Քեյսին էլ իր հորը՝ 
Քրիստոսին է հակադրվում, նորովի իմաստավորում վերջինիս  ∙աղա‐ 
փարներն ու կյանքի ու ∙ոյության հանդեպ մոտեցումները, սակայն 
իրականում շարունակում է հենց Քրիստոսի ուղին: 

Հետաքրքրական է, որ Քեյսիի համար դասական քրիստոնեությու‐ 
նից հիմնական վանող ∙աղափարը՝ մեղքի ∙աղափարն է, հակասու‐ 
թյունը մարմնական‐բնական‐կրքալից զ∙ացումի և զ∙ացմունքի ու 
այդ ամենի մեղսական լինելու միջև. §Համ էլ ասում են, որ աղջկա հետ 
պառկելը սատանայական կախարդություն է: Բայց աղջիկը որքան 
շատ է երանության ∙իրկն ընկնում, էնքան արա∙ է դուրս թռչում և 
փափուկ հողի վրա պառկում: Ու մտածում էի՝ սատանա՜ն տանի, կնե‐ 
րե՛ս, բերանիցս թռավ, սատանան ի՞նչ ∙ործ ունի, եթե աղջիկն էնքա՜ն 
է սուրբ հո∙ով լեցուն, որ այն պարզապես նրա քթից ու ականջներից 
դուրս է հորդում 8 ¦: Քեյսիի §հին¦ կրոնը տեսականորեն զորեղ է, սա‐ 
կայն ∙ործնականում ճաքեր է տալիս, ինչը հերոսն իր մաշկով է զ∙ում, 
զ∙ում է կյանքի իրական‐զ∙այական հարաբերության մեջ, սիրային 
ակտի ժամանակ, որը նրա համար վերածվում է բարու և չարի ∙աղա‐ 
փարի չափման միավորի և ի ցույց դնում ամենաճնշիչ մեղքի ∙աղա‐ 
փարի սնանկությունը, դրա ներհակությունը առ կյանքն ու կենսակա‐ 
նը: Քեյսիի սկզբնական արձա∙անքն այս հակասությանը փախուստն 
է, փախուստը §հին¦ կրոնի ∙աղափարներից և մեկուսացում այն հա‐ 
սարակությունից, որին ինքը քարոզել է մեկ բան, սակայն զ∙ացել լիո‐ 
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8 Ստայնբեք Ջոն, §Ցասման ողկույզները¦, §Զան∙ակ¦ հրատ., Երևան, 2017թ., 
էջ 27: 

9 Ստայնբեք Ջոն, §Ցասման ողկույզները¦, §Զան∙ակ¦ հրատ., Երևան, 2017թ., 
էջ 29:



է պատասխանում՝ § ‐ Ինչի՞ մասին ես խոսում, ‐ հարցրեց Ջոուդը: / Քեյ‐ 
սին վեհերոտ նայեց նրան / ‐ Եթե ինչ‐որ բան սրտիդ դիպչի, խնդրում 
եմ չնեղանաս, լա՞վ: / ‐ Ես մենակ էն ժամանակ եմ նեղանում, երբ քիթս 
են ջարդում, ‐ պատասխանեց Ջոուդը: ‐ Դե ասա՛ տեսնեմ, ի՞նչ ես բստ‐ 
րել 11 ¦:

Եվ պատահական չէ, որ բանտում տատիկի ուղարկած բացիկի 
հետ կապված հումորային պատմության դրվա∙ում Թոմ Ջուոդի անու‐ 
նը բանտակիցները կնքում են՝ §մեղմ Հիսուս¦: Չէ՞ որ հենց Թոմն է 
§նոր¦ կրոնի հիմնադրած Քեյսի‐Հիսուսի ∙ործի շարունակողն ու §հա‐ 
րություն¦ առած Քեյսի‐Հիսուսը, որը ∙ալիս է շարունակելու քարոզչի 
հիմնած, սակայն իրա∙ործման փուլում կիսատ մնացած §նոր կրոն¦‐ 
ի ∙աղափարների ∙ործնական կիրառությունը: Այս միտումը բովան‐ 
դակ պարզորոշ երևում է ընտանիքը ստիպված լքող Թոմի և նրա մոր՝ 
Մա‐ի հրաժեշտ‐զրույցի ժամանակ, երբ Թոմը ներկայացնում է Քեյսիի 
∙աղափարները՝ §Թոմը ծիծաղեց տա∙նապած. / ‐ Երևի Քեյսին ճիշտ 
էր ասում՝ մարդը սեփական հո∙ի չունի, այլ՝ մեծ հո∙ու փոքրիկ մաս‐ 
նիկը... և... / ‐ Եվ ի՞նչ, Թոմ: / ‐ Եվ կարևոր չէ: Եվ ինձ ան∙ամ մթության 
մեջ կզ∙աս: Ամենուր կլինեմ... որ կողմ նայես: Սովահար մարդիկ պայ‐ 
քարի կելնեն մի կտոր հացի համար, նրանց հետ կլինեմ: Ոստիկանը 
կփորձի ծեծել տղային, նրա կողքին կկան∙նեմ: Եթե Քեյսին ճիշտ էր 
ասում, ուրեմն ես էլ կճչամ նրանց պես, որ էլ չեն դիմանում ու կատա‐ 
ղում են... կհրճվեմ երեխաների պես, որ սոված են և ∙իտեն, որ ընթ‐ 
րիքն իրենց է սպասում: Եվ երբ մերոնք կուտեն սեփական ձեռքերով 
ցանած հացը և կապրեն սեփական ձեռքերով կառուցած տներում, 
դարձյալ էնտեղ կլինեմ 12 ¦: Եվ հանկարծ Թոմն ասես պայծառանում է: 
Ասես հենց իր մաշկի վրա է զ∙ում քիչ առաջ իր կողմից թելադրվող 
տեսությունը՝ §փաղան∙ի տեսությունը¦: Ասես ∙իտակցում է, որ Քեյ‐ 
սիի հո∙ին  մարմնավորվել է իր մեջ և ստեղծել կապի թելեր համընդ‐ 
հանուր հո∙ու հետ, որի շարժիչն ու ∙եներատորը ինքնազոհաբերված 
Քեյսին է: Սա վեպի կարևորա∙ույն դրվա∙ն է, Թոմ Ջոուդի պայծառաց‐ 
ման դրվա∙ը, երբ վերջինս ∙իտակցական նոր մակարդակի է հաս‐ 
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Ի դեպ, այս §նոր կրոնն¦ անչափ պրակտիկ է, ինչի մասին Քեյսին 
հայտնում է քիչ ավելի շուտ, Քրիստոսի անձի և սիրո մասին դատողու‐ 
թյունների ժամանակ՝ §Ասում եմ ինձուինձ՝ §Եվ ի՞նչ է երանությունը, 
հո∙ու ցնծությունը¦: Եվ պատասխանում եմ՝ §Սեր է: Էնքան եմ սիրում 
մարդկանց, որ մեկ‐մեկ քիչ է մնում՝ սիրտս պայթի¦: Իսկ հետո հարց‐ 
նում եմ՝ §Իսկ Հիսուսին չե՞ս սիրում¦: Մտածում եմ, մտածում և վերջա‐ 
պես ասում եմ՝ §Չէ, Հիսուս անունով մարդ չեմ ճանաչում: Նրա մասին 
պատմություններ ∙իտեմ, բայց միայն մարդկանց եմ սիրում: Երբեմն 
նույնիսկ նվաղելու չափ եմ սիրում և ուզում եմ երջանկացնել նրանց, 
դրա համար էլ էնպիսի քարոզներ եմ կարդում նրանց համար, որոնք, 
իմ կարծիքով, նրանց կյանքը երջանիկ կդարձնեն 10 ¦: 

Վերո∙րյալ դրվա∙ում հերոսին թվում է, թե ինքը Քրիստոսից հե‐ 
ռացել է, սակայն իրականում սա կատարյալ մերձեցում է, միաձուլում 
ու միավորում: Հենց այս վիճակն է հերոսին ստիպում ասել՝ §Հիսուս 
անունով մարդ չեմ ճանաչում¦: Ինքն արդեն միավորվել է Հիսուսի բե‐ 
րած երկու ∙երա∙ույն ∙աղափարների հետ՝ սեր և կարեկցանք, դար‐ 
ձել դրանց անմիջական կրողը, ∙ործնականում այդ ∙աղափարների 
իրա∙ործողն ու ի վերջո նաև Վարավային §փրկության ձեռք¦ մեկնած 
համակար∙‐հասարակության զոհը: Բայց Քեյսիի ինքնազոհաբերու‐ 
թյունն աննպատակ ու անհետևանք չէ: Հիսուսից անցումը Քրիստոսի 
տեղի է ունենում խաչելության ու հարության միջոցով, չկա խաչելու‐ 
թյուն՝ չկա Քրիստոս: Ստայնբեքը հենց այս ճանապարհով է ուղղոր‐ 
դում իր վեպի հերոսներին, և միայն Քեյսիի սպանությունն է հնարա‐ 
վոր դարձնում §նոր կրոնի¦ ∙ործնական կիրառումը, որը պայմանա‐ 
կանորեն կարելի է անվանել Քեյսիի հարությունը, նրա ∙աղափարի 
մարմնավորումը Թոմի մեջ, որն ազդարարում է նոր սկիզբ և պատ‐ 
րաստ է առաջնորդել ըմբոստության շարժումը: Քեյսիի համար դժվար 
է իր §նոր կրոնը¦ ∙ործնականում կիրառել, քանի որ նա մարդկությու‐ 
նից և իրականությունից հեռանալու, փախուստի միջոցով է հղացել 
նոր ∙աղափարը, անհրաժեշտ է կյանքի իրականությանբ ապրող ան‐ 
հատ, որի մեջ կմարմնավորվի §նոր կրոնի¦ ∙աղափարը՝ հարությու‐ 
նը: Թոմի համար խորթ են ռոմանտիկական զեղումներն ու սենտիմեն‐ 
տալությունը, նա ∙ործի և իրականության մարդ է և Քեյսիին այս կերպ 
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10 Ստայնբեք Ջոն, §Ցասման ողկույզները¦, §Զան∙ակ¦ հրատ., Երևան, 
2017թ., էջ 28: 

11 Ստայնբեք Ջոն, §Ցասման ողկույզները¦, §Զան∙ակ¦ հրատ., Երևան, 2017թ., 
էջ 29: 

12 Ստայնբեք Ջոն, §Ցասման ողկույզները¦, §Զան∙ակ¦ հրատ., Երևան, 
2017թ., էջ 438:



անշտապ պառկեց նրա կողքին: Տղամարդը դանդաղ տարուբերեց 
∙լուխը: Ռոզաշարն արձակեց ծածկոցի ծայրն ու մերկացրեց կուրծքը: 
/ ‐ Պարտավո՛ր ես, ‐ ասաց, սեղմվեց նրան և նրա ∙լուխը սեղմեց իր 
կրծքին: ‐ Այդպե՜ս, լա՜վ է: ‐ Ձեռքը դեպի նրա ծոծրակը տարավ, որ‐ 
պեսզի օ∙նի: Մատները նուրբ շոյում էին նրա մազերը: Հետո վերև նա‐ 
յեց, և շրթունքները սեղմվեցին ու ժպտացին խորհրդավոր¦ 15 : 

Բանալի բառեր. ‐ §փաղան∙ի տեսություն¦, §նոր կրոն¦, §կոլեկտիվ ան‐ 
∙իտակցական¦, տրանսցենդենտալ հո∙ի, սոցիալ‐փիլիսոփայական վեպ, 
անհատ: 
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նում և տեսնում ակունքն ու իմաստը, հստակորեն զ∙ում, որ փաղան‐ 
∙ի մի մասն է ու այդ անսպառ ∙աղափարի ծանրության կրողը, որի 
բանալին իր համար եղել է Քեյսին, որն այդ պահին էլ կենդանի է ու 
խոսում է, քանի որ կենդանի է հենց ինքը Թոմը՝ §նոր¦ կրոնի շարու‐ 
նակողը. §Հասկանո՞ւմ ես: Տե՜ր Աստված, ոնց որ Քեյսին խոսի: Որով‐ 
հետև նրա մասին շատ մտածեցի: Մեկ‐մեկ էլ ասես կան∙նած է աչքիս 
առաջ 13 ¦: 

Եվ այս §նոր կրոնը¦ ներքին նյարդով տիրում է Ջոուդների ամբողջ 
ընտանիքին՝ Մա‐ին, որ համայն մայր բնության խորհրդանիշն է, և 
նրա §ընտանիքը¦ բոլորն են, Ռոզաշարը, որ կերակրում է սոված ան‐ 
ծանոթին և նրան փրկում և վերջապես Պա‐ին, որ վեպի սկզբում մի‐ 
այն իր դարդով է տապակվում, միայն իր ընտանիքի խնդիրներով է 
մտահո∙, սակայն հետա∙այում հասկանում է, որ անհրաժեշտ է հա‐ 
մա∙ործակցել այլոց հետ. §Պան մատով կոր ∙իծ քաշեց օդի մեջ: / ‐ 
Եթե բոլորս բահ վերցնենք, դուրս ∙անք ու պատնեշ սարքենք, ∙րազ 
կ∙ամ, որ ջրի դեմը կառնենք: Ա՜յ էնտեղից մինչև էստեղ: / ‐ Հա՜, ‐ հա‐ 
մաձայնվեց հորեղբայր Ջոնը: ‐ Կարող է պատահել: բայց մյուսնե՞րն էլ 
կ∙ան: Թե՞ կասեն, որ ավելի լավ է ուրիշ տեղ ∙նանք¦ 14 : 

Իսկ վերջաբանի փոխարեն հարկ ենք համարում ներկայացնել վե‐ 
պի վերջին տողերը, որ Ստայնբեք‐հո∙եբանի, նրա զ∙այական ∙րելա‐ 
տեխնիկայի բացառիկության լավա∙ույն ապացույցն են և վեր են բո‐ 
լոր տեսություններից ու ∙րական բանաձևումներից: Ռոզաշարը, որ 
հենց նոր է կորցրել երեխային, ինքն էլ կիսասոված ու անձրևից թրջ‐ 
ված է, իր մեջ ուժ է ∙տնում և կրծքի կաթը, որ կյանքի ու դրա շարու‐ 
նակականության խորհրդանիշն է, տալիս է անծանոթ մի ծերունու՝ 
փրկելով վերջինի կյանքն ու միևնույն ժամանակ իր ներսում կենսա‐ 
կան ուժերի տարօրինակ‐հակասական ու խորհրդավոր‐էրոտիկ մի 
թրթիռ զ∙ում. §Ռոզաշարը մի քանի րոպե անշարժ նստեց շշնջացող 
մարա∙ում: Ապա դժվարությամբ բարձրացրեց հո∙նած մարմինն ու 
փաթաթվեց ծածկոցով: Դանդաղ քայլեց դեպի անկյունը, կան∙ առավ 
և ցած նայեց հյուծված դեմքին, լայն բացված, վախեցած աչքերին: Եվ 
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13 Ստայնբեք Ջոն, §Ցասման ողկույզները¦, §Զան∙ակ¦ հրատ., Երևան, 
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14 Ստայնբեք Ջոն, §Ցասման ողկույզները¦, §Զան∙ակ¦ հրատ., Երևան, 
2017թ., էջ 455:



ԷԼԼԱ ԱՍԱՏՐՅԱՆ 
ԵՐՊԼՀ 

ՏԱՐԱԾՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԿԵՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ԴՈՆ ԴԵԼԻԼԼՈՅԻ §ՄԱՈ ԵՐԿՐՈՐԴ¦ ՎԵՊՈՒՄ* 

Ամերիկացի ժամանակակից ∙րող Դոն ԴեԼիլլոյի ստեղծա∙ործու‐ 
թյունների վերաբերյալ բազմաթիվ ուսումնասիրություններ կան, այդ 
թվում՝ վիպական քրոնոտոպի շուրջ, որոնք, սակայն, մեզ թվում են 
մասնակի: Ուստի սույն ուսումնասիրությունն ուղղված կլինի մասնավո‐ 
րապես §Մաո Երկրորդ¦ վեպի տարածության պատկերման առանձ‐ 
նահատկությունների վերհանմանը, ինչը թույլ կտա քննել ստեղծա‐ 
∙ործության մեջ արծարծված մի շարք խնդիրներ: 

Դոն ԴեԼիլլոյի §Մաո Երկրորդ¦ վեպն ընթերցողին հնարավորու‐ 
թյուն է ընձեռում ուշադրությունը սևեռել այնպիսի խնդիրների և թե‐ 
մաների վրա, որոնք արդիական են ան∙ամ այսօր, թեպետ ∙րքի լույս 
տեսնելուց անցել է մոտավորապես երկու տասնամյակ: 1970‐ական 
թվականներից ստեղծա∙ործող Դոն ԴեԼիլլոն իր ձեռա∙իրն ու ուրույն 
տեղն ունի ժամանակակից ամերիկյան ∙րականության մեջ՝ պարբե‐ 
րաբար անդրադառնալով այնպիսի թեմաների, որոնք են՝  նորա∙ույն 
տեխնոլո∙իաների կայծակնային զար∙ացումը և ներխուժումը անհա‐ 
տի կյանք, ահաբեկչությունը, անհատականության և ամբոխի խնդի‐ 
րը, արվեստա∙ետի դերն ու նշանակությունը զար∙ացող հասարակու‐ 
թյունում, և այլն: ԴեԼիլլոյին հետաքրքրում է այն հարցը, թե որքանով 
է անհատը կարողանում պահպանել իր ես‐ը մի աշխարհում, որը 
ստեղծված է տեղեկատվական տեխնոլո∙իաների և զան∙վածային 
լրատվական միջոցների մատուցած տեղեկության հիման վրա: Հեղի‐ 
նակը նաև  համեմատականներ է անցկացնում արվեստ և ահաբեկչու‐ 
թյուն հասկացությունների միջև, որոնց համատեքստում ներկայաց‐ 
նում է աշխարհի պատկերը՝ շեշտելով ∙լոբալիզացիայի հետևանքնե‐ 
րը, աշխարհի վերակառուցումը, հին/նոր աշխարհների/քաղաքակր‐ 
թությունների բախումը՝ այդպիսով իսկ ուրվա∙ծելով աշխարհի նոր 
մոդել: 
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Vahe Arsenyan 
“Reflecton of John Steinbeck’s “Phalanx theory” in his novel 

“Grapes of Wrath”” 

Summary 
In the given article the study of the novel “Grapes of Wrath” by John 

Steinbeck is based on the “Phalanx theory”, which was touched upon by 
Steinbeck in his article “Argument of Phalanx”, which had never been published. 
In the present article the reference is also made to the idea of transcendental 

soul, which brought a breath of fresh air to the American literature of 19 th and 

20 th centuries. 

Keywords: The theory of falcon, new religion, collective unconscious, 
transcendental soul, social‐philosophical novel, individual. 

148 

* Հոդվածն ընդունվել է տպա∙րության 11.02.2019:



առաջնորդին: Նրանք բոլորը նույնանման են մտածում, նույն կերպ են 
խոսում, նույն հավատալիքն ու կյանքի իմաստն ունեն. 

§Նրանք նոր ազ∙ են,‐մտածում է նա, որի հիմնաքարը դյուրահա‐ 
վատությունն է: Նրանք ∙ործիք են, որ աշխատում է վստահության 
շնորհիվ: Նրանք արտահայտվում են իրենց լեզվով՝ արդեն իսկ պատ‐ 
րաստ եզրույթներով և դատարկ արտահայտություններով¦ 2 : 

Ինչպես ԴեԼիլլոն է ∙րում՝ ապա∙ան պատկանում է ամբոխներին 3 : 
Տարածական տվյալ միավորի պատկերմամբ հեղինակը շեշետադ‐ 
րում է ∙լոբալիզացիայի ազդեցությունն ու տարածական սահմաննե‐ 
րի ոչնչացման փաստը: 

Հեղինակի կողմից ընտրված հաջորդ տարածական միավորնե‐ 
րին անդրադառնալուց առաջ, նպատակահարմար ենք ∙տնում ներ‐ 
կայացնել վեպի ∙լխավոր ∙ործող անձին, ով տեղաշարժվելով մի 
տարածական միավորից մյուսը՝ կերտում է վեպը:  Բիլ Գրեյը՝ վաթսու‐ 
ներեքամյա  հանրաճանաչ ∙րող է, ով արդեն քսաներեք տարի է ապ‐ 
րում է մեծ առանձնատանը՝ հեռու Նյու Յորքից և քաղաքային մշակույ‐ 
թից: Գրեյի նման մոտեցումը պայմանավորված է այն փաստով, որ 
վերջինս չի կարողանում հարմարվել նորա∙ույն տեխնոլո∙իաների ու 
զան∙վածային լրատվամիջոցների անհերքելի ազդեցությանը, որոնք 
և ստեղծում ու կառավարում են իրականությունը. 

§Իսկ մեր աշխարհում մենք քնում ենք պատկերների հետ, աղո‐ 
թում ենք նրանց, ուտում և մեր մեջ ենք տեղավորում նրանց¦ 4 : 

Որպես լուծում Բիլ Գրեյն ընտրում է փախուստը, թեպետ վեպի ∙որ‐ 
ծողությունների զար∙ացմանը զու∙ընթաց մենք կտեսնենք, որ նա ի 
վերջո դուրս է ∙ալիս իր թաքստոցից՝ փրկելու պատանդ վերցված 
երիտասարդ ∙րողին՝ դառնալով ահաբեկչական աշխարհի §խաղա‐ 
լիքը¦: Այստեղ ԴեԼիլոն իր հերոսի միջոցով բարձրաձայնում է, որ ժա‐ 
մանակակից աշխարհը պատկանում է լրատվամիջոցներին ու ահա‐ 
բեկիչներին, և եթե ժամանակին արվեստա∙ետն էր ուղղորդում հա‐ 
սարակությանը, ապա այսօր դա անում են §հրացանով տղաները¦ 5 : 

Ինչպես արդեն նշվեց, Բիլ Գրեյը մոտ 23 տարի բնակվում էր քա‐ 
ղաք տոպոսից հեռու ∙տնվող մի մեծ առանձնատանը: Ամայի վայրում 
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ԴեԼիլլոն իր հարցազրույցներից մեկում նշում է, որ  §Մաո Երկ‐ 
րորդ¦ վեպը ∙րելու ∙աղափարը ծնվել է երկու լուսանկարից, որոնք 
նա տեսել է թերթում 1 : Լուսանկարներից մեկը ներկայացնում է Կորեա‐ 
յում տեղի ունեցած զան∙վածային ամուսնության տեսարան, որով և 
սկսվում է §Մաո Երկրորդ¦  վեպը, իսկ մյուս լուսանկարը՝ ամերիկացի 
∙րող Դ.Ջ. Սելինջերի նկարն էր, ում լրա∙րողները վերջապես  կարո‐ 
ղանում են լուսանկարել. վերջինս թաքնվում և խուսափում էր արտա‐ 
քին աշխարհից: Եվ հենց արտաքին աշխարհից խուսափող արվես‐ 
տա∙ետի կերպարն էլ կդառնա վեպի ∙լխավոր հերոսը՝ Բիլ Գրեյը, 
որին մանրամասն ավելի ուշ կանդրադառնանք մեր  հոդվածում: 

Դոն ԴեԼիլլոյի §Մաո Երկրորդ¦  վեպի ուսումնասիրությունը թույլ է 
տալիս տարածական մի քանի հարթություն առանձնացնել, որոնց 
ամբողջությամբ էլ կառուցվում է ստեղծա∙ործությունը: Վեպի սյուժեն 
զար∙անում է հետևյալ տարածական միավորներում. 

բեյսբոլ խաղի մարզադաշտ 
առանձնատուն ամայի վայրում 
քաղաքային բաժանում՝ Նյու Յորք, Լոնդոն, Աթենք, Բեյրութ 
մայրցամաքների բաժանում՝ Ամերիկա, Եվրոպա, Ասիա 
արևելք–արևմուտք՝ քաղաքակրթությունների բախում 
Վեպը սկսվում է բազմահազարավոր զույ∙երի ամուսնական արա‐ 

րողությամբ, որը տեղի է ունենում Յանքի անունը կրող բեյսբոլի մար‐ 
զադաշտում: Այստեղ հավաքված են Մունական կրոնական ուղղու‐ 
թյան հետևորդները և նրանց առաջնորդն, ով իրականացնում է 
ամուսնության արարողությունը: §Յանքի¦ մարզադաշտում ներկա են 
տարբեր ազ∙ության ներկայացուցիչներ, և սա հենց առաջին ահա‐ 
զան∙ն է առ այն, որ Միացյալ Նահան∙ների խորհրդանիշ հանդիսա‐ 
ցող բեյսբոլը, հետևաբար և մարզադաշտն այլևս զուտ ամերիկյան 
արժեքներ չեն.  այստեղ  տեսանելի է այլ քաղաքակրթությունների 
կողմից նահան∙ների նվաճումը: Այսպես կոչված §ամերիկանիզմ¦ 
երևույթը, կարծես թե, շրջվել է հենց Ամերիկայի դեմ՝ վերջինիս դարձ‐ 
նելով իր իսկ զոհը: Այս բազմահազարանոց ամուսնության տեսարա‐ 
նում, իհարկե մեկ այլ առավել կարևոր հարց է բարձրացնում հեղինա‐ 
կը՝ ցույց տալով ամբոխի, որ ինքնամոռաց լսում և ենթարկվում է իր 
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Տեղի է ունենում քաղաքակրթությունների միաձուլում: Ինչպես ∙րակա‐ 
նա∙ետ Փիթեր Նայթն է նշում իր §Մաո Երկրորդ կամ Աշխարհի նոր 
դասակար∙ում¦ հոդվածում, §Նյու Յորքը, որ արևմտյան պոստմոդեռ‐ 
նիստական տեխնոլո∙իապես հա∙եցած կապիտալիզմի ∙ա∙աթնա‐ 
կետն է, ժամանակ առ ժամանակ նմանվում է երրորդ աշխարհի քա‐ 
ղաքի¦ 10 :  Այստեղ առաջ է ∙ալիս մենք/նրանք հայեցակար∙ը, երբ տե‐ 
ղի է ունենում արժեքների փոփոխություն և միաձուլում: Ձևավորվում է 
միջանկյալ նոր տարածություն, որը ∙լոբալիզացիայի հետևանք է: Տա‐ 
րածություն, որ չունի նյութական ձև, բայց ունի բովանդակություն: 

Բեյրութ քաղաքի հետ անցկացվող համեմատականները պատա‐ 
հական չեն, որովհետև այս քաղաքը նույնպես շատ կարևոր դեր է 
զբաղեցնում վեպում: ԴեԼիլլոն  քաղաքի դեմքը ներկայացնում է 
հետևյալ կերպ՝ որպես  ավերածությունների, ահաբեկիչների ու ահա‐ 
բեկչության կենտրոն, քաոտիկ մի աշխարհ, որտեղ ոչինչ չկա, բացի 
վախից ու սարսափից: Բեյրութի պատկերման համատեքստում հեղի‐ 
նակը հետևյալ դրվա∙ն է առաջ քաշում. ահաբեկչական խմբավորու‐ 
մը պատանդ է վերցրել շվեյցարացի երիտասարդ ∙րողի և պատ‐ 
րաստ է բաց թողնել, եթե մեկ այլ հայտնի ∙րող հրապարակայնորեն 
որևէ քայլ ձեռնարկի: Այստեղ տեսնում ենք ժամանակի կարևորա‐ 
∙ույն §զենքերից¦՝ զան∙վածային լրատվամիջոցների ազդեցության 
փաստը, երբ լրատվամիջոցները կոտրում են տարածական և ժամա‐ 
նակային բոլոր սահմանները՝ փորձելով ∙րավել համաշխարհային 
հանրության ուշադրությունը: 

Հաջորդ տարածական միավորը, որտեղ հայտնվում է վեպի հերոս 
Բիլ Գրեյը, Լոնդոնն է: Այստեղ Գրեյը մամլո ասուլիսի ժամանակ պետք 
է ընթերցի պատանդ վերցված ∙րողի բանաստեղծություններից, բայց 
ահաբեկչական ∙ործողության պատճառով մամլո ասուլիս տեղի չի ու‐ 
նենում, փոխարենը Գրեյը ծանոթանում է այդ խմբավորման ներկայա‐ 
ցուցչի հետ, ով հեղինակին հրավիրում է Աթենք՝ թեմայի շուրջ զրուցե‐ 
լու համար, որովհետև ինչպես նա է նշում՝ Լոնդոնում երկխոսությունն 
անհնար է 11 : Հիշեցնենք, որ Մեծ Բրիտանիան հանդիսացել է Եվրոպա‐ 
յի մեծա∙ույն ∙աղութատիրական երկիրը, որի կենտրոնը Լոնդոնն է. 
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թաքնված այս առանձնատունը դառնում է վեպի տարածական միա‐ 
վորներից մեկը, որը հերոսին պաշտպանում է արտաքին աշխարհից: 
Արտաքին աշխարհը տվյալ դեպքում քաղաքն է ու տեխնոլո∙իաները: 
Առանձնատան տոպոսը դառնում է  քաղաքի տոպոսի հակադրու‐ 
թյուն, փախուստի և ապահովության խորհրդանիշ, որից այն կողմ 
∙տնվող աշխարհում վտան∙ավոր է և կործանարար, քանի որ վեր‐ 
ջինս լցված է տեղեկատվության և պատկերի պաշտամունքով: 

Տարածական հաջորդ միավորը, որտեղ տեղի են ունենում վեպի 
∙ործողությունները, Նյու Յորքն է:  Նշենք, որ իր ∙րեթե բոլոր վեպերում 
հեղինակն առաջին կամ երկրորդ պլանով անպայման տալիս է քա‐ 
ղաքի պատկերումը՝ նմանվելով Ջեյմս Ջոյսին, ով իր վեպերում կերտել 
է Դուբլին քաղաքի պատկերը, և ինչպես Ջոյսն էր ասում, ան∙ամ եթե 
Դուբլինը կործանվի, իմ ∙րածներով հնարավոր կլինի վերական∙նել 
այն 6 : Նույնը կարելի է ասել և ԴեԼիլլոյի Նյու Յորքի մասին: 

ԴեԼիլլոն Նյու Յորքի շքեղությունը շեշտելուց և այն  ապա∙այի քա‐ 
ղաք ներկայացնելուց 7 զատ, ցույց է տալիս, որ քաղաքը դարձել է 
արևելյան քաղաքակրթության կրողը, երբ ամեն քայլափոխի երևում 
են ճապոնական կամ չինական ծա∙ում ունեցող ցուցանակներ ու ∙ո‐ 
վազդներ: Ըստ սոցիոլո∙ներ Անտոնիո Նե∙րիի և Մայքլ Հարդթի՝ §Աշ‐ 
խարհների տարածական բաժանումը առաջին, երկրորդ, երրորդի 
այնքան է խառնվել, որ մենք պարբերաբար կարող ենք Առաջին աշ‐ 
խարհը տեսնել Երրորդում, Երրորդն՝ Առաջինում, իսկ Երկրորդի մա‐ 
սին ընդհանրապես մոռանանք¦ 8 : Սրան զու∙ահեռ ընթերցողն ակա‐ 
նատես է այն փաստին, որ քաղաքում շատ են անօթևանները, որոնց 
թվում ∙երակշռում են ազ∙ությամբ արաբները: Տեքստում շատ հա‐ 
ճախ ընթերցողը հանդիպում է հենց ամերիկացիների կողմից հնչող 
հետևյալ արտահայտությանը՝ կարծես Բեյրութում լինենք 9 : 

§Մաո Երկրորդ¦ վեպում կարելի է նկատել, թե ինչպես է Նյու Յոր‐ 
քը դառնում ∙լոբալիզացիայի/ամերիկանիզմի զոհը: Ամերիկան հենց 
ինքն է ընկնում իր թակարդը՝ իր վրա կրելով այլ աշխարհների կնիքը: 
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Իսկ հետա∙այում մենք կտեսնենք, որ նույն կերպ ամերիկյան ար‐ 
ժեքներն են սողոսկում  այլ տարածություններ, ինչպես օրինակ Բեյրու‐ 
թում հայտնվում են ∙ովազդային պաստառներ Coke II անվանումով, 
որն իր մեջ ներառում է Մաո II և Կոկա Կոլա հասկացությունների ամ‐ 
բողջությունը: ԴեԼիլլոն այս կերպ անդրադառնում է ∙լոբալիզացիա‐ 
յին, որը հաճախ ամերիկանացում հոմանիշով է փոխարինվում: Եվ 
աշխարհի տարբեր վայրերում ամերիկյան արժեքների տարածումը 
հենց ∙լոբալիզացիայի ապացույցն է, սակայն, ինչպես տեսնում ենք, 
ԱՄՆ‐ում էլ այլ արժեքներ են հայտնվում, այսինքն՝ ∙լոբալիզացիան 
անդրադառնում է հենց իր՝ Միացյալ Նահան∙ների դեմ: Այսպիսով, հե‐ 
ղինակը ջարդում է տարածական, ժամանակային, ազ∙ային բոլոր 
պատնեշները՝ դրանց մի ամբողջության որակավորում տալով: 

Այսպիսով, ամերիկացի հեղինակ Դոն ԴեԼիլլոյի  §Մաո Երկրորդ¦ 
վեպի ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս վերհանել այն միտքը, որը 
վեպը կառուցված է մի քանի տարածական միավորների հերթակայու‐ 
թյամբ: Յուրաքանչյուր տեղանքի ընտրությունը որոշակի հաղորդա∙‐ 
րություն է ընթերցողին, որով հեղինակն ահազան∙ում է ժամանակա‐ 
կից աշխարհում ∙ոյություն ունեցող խնդիրների  և աշխարհի պատ‐ 
կերման մասին: 

Բանալի բառեր. ‐ ԴեԼիլլո, տարածություն, քաղաք, ահաբեկչություն, 
պոստմոդեռնիզմ, արվեստա∙ետ, ∙լոբալիզացիա: 
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բռնության տարածությունում ∙րեթե անհնար է համերաշխություն կամ 
փոխզիջում հաստատել: Իսկ Աթենք քաղաքի ընտրությունը կարելի է 
դիտարկել որպես հին աշխարհի ամենավառ պատկերում: Մենք հակ‐ 
ված ենք այն կարծիքին, որ ԴեԼիլլոն այսկերպ ակնարկում է այն, թե 
հին աշխարհն է, որ իրականն է ու անբեկանելի՝ ի տարբերություն նոր 
զար∙ացող աշխարհի, որ միայն բացասական միտումներ ունի: Այս 
բացասական մոտեցումն ու մտավախությունները կարմիր թելի նման 
անցնում են ԴեԼիլլոյի բոլոր վեպերով՝ բարձրաձայնելով, որ արա∙ 
զար∙ացող աշխարհն իրականում հան∙եցնելու է հետընթացի: 

Վեպի տարածական պատկերումը, քաղաքային բաշխման տե‐ 
սանկյունից դիտարկելով, կարող ենք առանձնացնել Նյու Յորք, Լոն‐ 
դոն ու Աթենք քաղաքները, որոնք հին և նոր աշխարհի դեմքն են և 
արտացոլում են նաև Եվրոպա և Ամերիկա մայրցամաքային բաժանու‐ 
մը: Մենք կարծում ենք, որ  հեղինակն ընտրել է հենց այս քաղաքները՝ 
ընթերցողի ուշադրությունը սևեռելու ժամանակակից աշխարհի 
իրադրության և խնդիրների վրա: Այս պարա∙այում ԴեԼիլլոն ∙րակա‐ 
նությունն օ∙տա∙ործել է որպես միջոց՝ ի հակադրություն լրատվամի‐ 
ջոցների՝ ցույց տալու համար, որ Միացյալ Նահան∙ները, լինելով ∙եր‐ 
տերություն և զար∙ացման կենտրոն, իրականում տապալվում է, և հին 
աշխարհն է՝ ի դեմս Աթենքի և ավանդույթների, որ դեռ հնարավորու‐ 
թյուն ունի փրկության: 

ԴեԼիլլոն §Մաո Երկրորդ¦ վեպում ավելի է ընդլայնում տարածա‐ 
կան պատկերացումները՝ անդրադառնալով քաղաքակրթությունների 
փոխհարաբերություններին: Ամերիկացի հեղինակը տարածական մի‐ 
աձուլման փորձ է իրականացնում: Հեղինակը սա ներկայացնում է այն 
դրվա∙ում, երբ վեպի հերոսներից մեկը՝ Սքոթը, քայլելով Մանհեթենով 
/Նյու Յորք/, բախվում է  ∙ովազդային ցուցանակների տարօրինակ, 
ասես թե նոր լեզվով ∙րված բառերի շարքի, որոնք իրականում ճա‐ 
պոնական ծա∙ում ունեն. 

§Իսկապես որ տարօրինակ է: Այս ինչի՞ է վերածվել Նյու Յորքը: Նա 
իր շուրջն էր նայում և թվում էր, թե ժամանակն ու տարածությունը վե‐ 
րանում են: Նայում էր նեոնային ∙րություններին՝ §Միտա¦, §Միդորի¦, 
§Կիրին¦, §Մա∙նո¦, §Սունթորի¦. բառեր, որ ասես ինչ‐որ արհեստա‐ 
կան զան∙վածային լեզվից լինեին¦ 12 : 
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ԼՈՒՍԻՆԵ  ՀԱՅԹՅԱՆ 
ԵՊՀ Ռոմանա∙երմանական ֆակուլտետի 

արտասահմանյան ∙րականության ամբիոնի հայցորդ 

ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԽՂՃԻ ՀԱՐՑԱԴՐՈՒՄՆԵՐԸ ԼԻԼԻԱՆ 
ՀԵԼՄԱՆԻ ՊԻԵՍՆԵՐՈՒՄ* 

Լիլիան Հելմանը դրամատուր∙իայի աշխարհ մուտք ∙ործեց իր 
յուրահատուկ թեմաներով և մոտեցմամբ: Նրա պիեսներում այնպիսի 
հարցադրումներ են արվում, ինչպիսիք են անհատի իրավունքը, սե‐ 
փական կյանքի տնօրինումը (§Երեխաների ժամը¦) և մի ամբողջ դա‐ 
սակար∙ի իրավունքներն ու  հասարակության դեմ ընդվզումները 
(§Գալիք օրեր¦): 

Լիլիան Հելմանի ամենահաջողված և քննադատների կողմից մե‐ 
ծապես ընդունելություն ∙տած  պիեսը §Փոքրիկ  աղվեսները¦ ստեղ‐ 
ծա∙ործությունն է: Պիեսը ներկայացվել է 1959 թ.  փետրվարի 15‐ին 
Բրոդվեյում և 410 ան∙ամ բեմադրվել այնտեղ: Հետաքրքրական է, որ 
պիեսի անվանումը վերցված է §Աստվածաշնչի¦ Սողոմոնի եր∙ի երկ‐ 
րորդ ∙լխի 15‐րդ եր∙ից, որտեղ ∙րված է §Վերցրե՛ք մեզ, աղվեսներ, 
փոքրիկ աղվեսներ, դուք որ փչացնում եք ∙ինիները, քանի որ մեր ∙ի‐ 
նիները նորա∙ույն ողկույզներից են¦ 1 : Ալաբամա կոչվող մի փոքրիկ 
քաղաքի պատմություն է սա, որտեղ պայքար է ∙նում ընտանեկան 
բիզնեսը կառավարելու շուրջ: 

Կարծիք կա, որ պիեսի հիմքում ընկած է Լիլիան Հելմանի ընտա‐ 
նեկան պատմությունը: Նրա մայրը հրեական ընտանիքից էր, որտեղ 
կար ընդ∙ծված վերաբերմունք բիզնեսի հանդեպ:  Ավելին, տատիկը՝ 
Սոֆի Մարքսը, սերում էր հանրահայտ և հարուստ բանկիրների ընտա‐ 
նիքից և երբևէ բաց չէր թողնում Լիլիանի հորը ծաղրելու և նախատե‐ 
լու հնարավորությունը՝ ոչ հմուտ բիզնեսմեն լինելու հարցում 2 : Ընտա‐ 
նեկան այս իրավիճակը դառնում է Հելմանի համար ո∙եշնչման աղբ‐ 
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ELLA ASATRYAN 
THE PECULIARITIES OF SPACE PICTURING IN THE NOVEL ‘’MAO II’’ BY 

DON DELILLO 

Summary 
The article introduces the analysis of several problems reflected in the 

novel  ‘’Mao II’ by the American postmodern writer Don DeLillo. Through the 
main hero of the novel, the author gives the real image of the new world order, 
where globalization dominates.  DeLillo reveals the images of New York, 
London, Athens, Beirut and shows that in the new world all the values are inter‐ 
connected and there is one general space as a result of globalization/ 
Americanism. 

Keywords: DeLillo, space, city, terrorism, postmodernism, artist, 
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Դարասկզբի ամերիկյան սոցիալական վեպի թեմատիկան ամբող‐ 
ջովին դրված է այս հարթության վրա, սակայն այդ վեպերում (Թ.Դրայ‐ 
զեր, Ս. Լյուիս, Ջ. Սթայնբեք) հերոսը կորցնում է իր անհատական մո‐ 
տեցումը, ասես ձուլվում է հասարակական կառույցին: Հելմանի մոտ 
հերոսուհին մինչև վերջ ∙նում է իր ճանապարհով, որը սակայն արդա‐ 
րացված է, թե ոչ, մնում է հանդիսատեսի դատին: Ամբողջ պիեսը դրա‐ 
մական հարաբերությունների պարզաբանման լայնածավալ տեսա‐ 
րան է, որտեղ յուրաքանչյուր դերակատար սեղանին է դնում իր հո∙ին 
ու խիղճը: 

Հեղինակը հո∙եբանական բարդ լուծումների առջև է կան∙նեց‐ 
նում իր հերոսներին: Այսպես. Օսկարը, ամուսնանալով իր հարբեցող 
կնոջ հետ, կարողանում է տնօրինել միայն ընտանեկան բիզնեսի բամ‐ 
բակի պլանտացիաները: Նրան չի հաջողվում պահպանել ամբողջը և 
կան∙նում է այլընտրանքի առջև: Լիլիան Հելմանը հրաշալիորեն ցույց 
է տալիս հերոսի բարոյական անկման ողջ ողբեր∙ությունը: Գումար 
ձեռք բերելու ակնկալիքով Օսկարն առաջարկում է իր տղայի և քրոջ 
աղջկա՝ Ալեքսանդրայի ամուսնությունը: Առաջարկը մերժում են Ռե∙ի‐ 
նայի ամուսինն ու դուստրը: 

Հելմանի պիեսի մյուս ∙երազանց հնարքը՝ նրա հերոսների կեց‐ 
վածքի և դրանից բխող որոշումների բացահայտումն է, հերոսների 
բարոյական նկարա∙րի արտահայտությունը: Ռե∙ինայի ամուսինը, 
որը պիեսի սկզբում ներկայանում էր ձայնազուրկ մեկը, որն ընդամե‐ 
նը ∙ործիք էր կնոջ ձեռքին, նրա բնույթը դրվում է այլ հարթության 
վրա: Այսուհետ նա այն հերոսն է, ով հաղթահարել է խղճի հետ ∙որ‐ 
ծարքը: 

Հելմանն այսքանով չի ավարտում այս հո∙եբանական դրաման: 
Նա ստիպում է իր հերոսներին՝ ամբողջովին մերկացնել իրենց հո∙ի‐ 
ները և խտացնում է պիեսի ∙ույները: Ռե∙ինան ճնշում ∙ործադրելով 
եղբոր տղայի վրա, դրդում է նրան ∙ողության: Քայլ առ քայլ պիեսի հե‐ 
րոսները  խախտում են բարոյականության բոլոր նորմերը: Ավելին, 
նրանք չեն էլ զղջում իրենց արարքների համար: Հելմանի ∙լխավոր 
հերոսուհին, որն ասես սատանային վաճառված լինի, շարունակում է 
իր անբարոյականությունները: Պիեսում տեսնում ենք, թե ինչպես է 
քանդվում մի ամբողջ ընտանիք, իսկ ամենասարսափելին այն է, որ 
այն կարող էր ամուր և բարեկեցիկ լինել: 
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յուր, իսկ ∙րող և թատերաքննադատ Դորթի Փարկերը հետա∙այում 
առաջարկում է պիեսի անվանումը: 

Պիեսը առանձնահատուկ է նաև նրանով, որ դարասկզբի դրամա‐ 
տուր∙իայում բարձրացվում են ֆեմինիստական ∙աղափարները, որ‐ 
տեղ առաջին ան∙ամ  պատկերվում է կնոջ ճակատա∙իրն ու նրա 
ընտրության իրավունքը: Չի կարելի ասել, որ նման հարցեր չէին քն‐ 
նարկվում նշյալ ժամանակահատվածում, սակայն Հելմանի հարցադ‐ 
րումը ոչ միայն սոցիալական է, այլև՝ հո∙եբանական: 

Հելմանն իր պիեսում առաջ է քաշում հերոսի խղճի հարցը. արդ‐ 
յոք ազատությունը, որը ձեռք է բերվում ընտանեկան բիզնեսը կառա‐ 
վարելու միջոցով, ապահով հան∙րվա՞ն է, ինչպես կարծում է ∙լխավոր 
հերոսուհի Ռե∙ինան: Հերոսուհին համոզված է, որ պետք է լսել խղճի 
ձայնը և չզոհաբերել իր ընտանիքն այդ ազատության համար: 

Առհասարակ, պիեսը ցույց է տալիս բարեկեցության և ազատու‐ 
թյան համար պայքարող կնոջը՝ Ռե∙ինա Հուբարդ Գիդենսին, որն ի 
վերջո հստակորեն ∙իտակցում է, որ թեև հասարակության մեջ ըն‐ 
դունված է ընտանեկան ժառան∙ությունը հորից որդուն փոխանցելը, 
սակայն իրենց ընտանիքում անհրաժեշտ են բարեփոխումներ: Նրա 
երկու եղբայրները՝ Օսկարն ու Բենջամինը, քայքայել էին ընտանեկան 
հարստությունը՝ յուրաքանչյուրը տիրանալով իր հատվածին: Նրանք 
այլևս չէին մտահո∙վում ընտանեկան ընդհանուր բարեկեցության մա‐ 
սին, նրանց խղճի ձայնն այստեղ լռել էր՝ անհո∙ ապրելու հեռանկարի 
համոզմունքով: Ռե∙ինայի միակ հույսը  նրա զ∙ույշ, ամաչկոտ և կողմ‐ 
նակալ ամուսինն էր: Նա հրաշալիորեն հասկանում էր, որ ամուսինը 
չէր կարող դառնալ բիզնեսմեն, և ∙լխավոր հերոսուհին ամուսնուն 
պարզապես դարձնում է իր մանիպուլյացիաների ∙ործիքը 3 : 

Հելմանը հրաշալի հակադրություն է ստեղծում այս երկուսի միջո‐ 
ցով. տղամարդկային ∙ծերով օժտված կինը՝ Ռե∙ինան, և մյուս կող‐ 
մից՝ փափկասուն ու վախվորած ամուսինը՝ Հորացին, որը դառնում է 
կնոջ եսասիրության ու ա∙ահության, ֆինանսական բարեկեցության 
∙րավականը: Տեղի է ունենում ընտանեկան դերերի բացահայտ կեր‐ 
պարանափոխություն, որտեղ հերոսների ներաշխարհը արձա∙ան‐ 
քում է այդ կերպարանափոխությանը: 
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3 Bryer, J., R., Conversations with Lillian Hellman, University Press of Mississippi, 
1986, P.128.



կանխակալ վերաբերմունքն է ծնել ∙լխավոր հերոսուհու հո∙եբանա‐ 
կան հրեշին, հնարավոր է, որ եթե հենց սկզբից հավասար լինեին նրա 
և եղբայրների մրցակցային պայմանները, նա այդպես չչարանար: 

Մյուս կողմից, Հելմանը մեկ ուրիշ հարց է բարձրացնում. Արդյոք 
հերոսուհին կարո՞ղ է հաղթել ինքն իրեն: Հելմանի հերոսուհին չունի 
պատրաստի դեղատոմս. նա պետք է ինքնուրույն կողմնորոշվի 
ազատ կնոջ ձայնի և բարոյական նորմերի միջև: Հելմանն  իր հերո‐ 
սուհու համար ընտրում է ազատության և անկախության համար 
մարդկային հարաբերությունները: 

Այսպիսով, Հելմանի այս պիեսը  կարող է համարվել բավական 
արդիական: Դարասկզբին ծառացած խնդիրները իրենց լուծումը չեն 
ստացել մինչև օրս: 

Լ. Հելմանն իր ∙րական համարձակությունը ցույց է տալիս մեկ այլ 
պիեսում, որը ∙րվել է §Փոքրիկ  աղվեսներից¦ շատ առաջ: Այդ պիեսը 
§Երեխաների ժամն¦ է, որը բեմադրվել է 1934‐ին Մաքսին Էլիոթ 
թատրոնում և որի բեմադրիչն էր հանրահայտ Հերման Շումլինը: Եր‐ 
կու տարի անց պիեսը բեմադրվում է Փարիզում և Լոնդոնի Գեյթ  թատ‐ 
րոնի ստուդիայում: 

Ինչպես Լիլիան Հելմանի ամենահաջողված պիեսում, այնպես էլ 
§Երեխաների ժամը¦ 3 ∙ործողությամբ դրամայում դիտարկվում են 
ազատության և սեփական խղճի թեմաները, որտեղ մեծահասակների 
աշխարհ ներխուժում է երեխայի քմահաճ իրականությունը, որտեղ 
տեսնում ենք, թե ինչպես են քանդվում կայացած կյանքի հիմքերը: 
Զայրացած և վրեժխնիր աղջնակին՝ Մերի Թիլֆորդին թվում է, թե 
աննշան սուտը դառնում է երկու կանանց կարիերայի, հարաբերու‐ 
թյունների և կյանքի անդառնալի կորուստը: Թեև այստեղ էլ Հելմանը 
նախադրյալ է ստեղծում իր հերոսուհու՝ Մերիի համար,  որով փորձում 
է մեղմացնել վերջինիս սարսափելի արարքը: 

Դիպվածը սկսվում է նրանով, որ Մերի Թիլֆորդը, ով սովորում է 
աղջիկների ∙իշերօթիկ դպրոցում, ամեն ∙նով ցանկանում է փախչել 
այնտեղից: Նրա ազատության պահանջը բախվում է դպրոցի բարքե‐ 
րի հետ՝ ընդ∙ծելով վերջինիս ցանկության անհնարինությունը: Աղջի‐ 
կը իրեն թույլ է տալիս խղճին դեմ ∙նալ և փախչելով դպրոցից՝ հորի‐ 
նում է մի զարհուրելի սուտ՝ պատմելով այն իր տատիկին: Նրա սուտն 
անցնում է բարոյական բոլոր նորմերը: 
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Հելմանի հերոսների խնդիրը տակավին հասարակական է: Այն 
§ես¦‐ի բարոյական խնդիրն է: Հելմանն իր հերոսուհուն տալիս է ավե‐ 
լի լավը լինելու հնարավորություն, սակայն նա դրանից  չի օ∙տվում: 
Երբ Ռե∙ինայի ամուսինը բացահայտում է ∙ողության փաստը, նա ամ‐ 
բողջովին հեռացնում է կնոջը ∙ործերից: Ռե∙ինան կորցնում է ազատ 
և համարձակ լինելու միակ հնարավորությունը: Փլուզվում է մի ամ‐ 
բողջ՝ պատրանքային աշխարհ, որտեղից վաղուց անհետացել էր 
խիղճը: Հելմանը ∙ա∙աթնակետին է հասցում Ռե∙ինայի կերպարը, 
որը ոչնչով  չի օ∙նում ամուսնուն, ով զրույցի ժամանակ սրտի կաթված 
է ստանում: Նա մահանում է մի քանի ժամում, իսկ նրա մտադրությու‐ 
նը, այն է՝ փոխել կտակը աղջկա՝ Ալեքսանդրայի անունով և պահան‐ 
ջել Լեոյից վերադարձնել ∙ողացված պարտատոմսերը, հօդս են 
ցնդում: 

Հելմանն այստեղ էլ է հերոսուհուն ընտրելու հնարավորություն տա‐ 
լիս և ևս մեկ ան∙ամ համոզում հանդիսատեսին, որ բարոյականու‐ 
թյան հետ ∙ործարքը ձախողված է: 

Ազատվելով ամուսնուց, Ռե∙ինան անցնում է խան∙արող մյուս 
հան∙ամանքներին: Նա երբևէ չի տեսել մի բան, ինչը կարող էր հիշեց‐ 
նել սեփական արյան մասին: Ներդրված ∙ումարի չափով (75 հազար), 
նա պահանջում է եղբորից՝ Օսկարից, 75% կառավարման իրավունք: 
Հելմանը հատուկ է նշում ∙ումարի չափը և պահանջված իրավունքի 
տոկոսադրույքը: Ասես  հեղինակը ասում է. §Տեսեք, ինչպիսի ազնվու‐ 
թյուն է, որքան դրել եմ, այնքան էլ ուզում եմ¦: Նշված դրվա∙ի մեջ ան‐ 
∙երազանցելի սարկազմ կա, և Հելմանը պատահական չի անում դա: 
Պիեսի ավարտը նման է հեքիաթի՝ չարի պատժման սկզբունքի վրա 
խարսխված 4 : 

Գլխավոր հերոսուհին հատուցում է իր բոլոր եսասիրական և 
§ազատ¦ քայլերի համար: Նա դատապարտվում է օտարման և միայ‐ 
նության: Ռե∙ինայի դուստրը հեռանում է, ասելով, որ չի խնամի մեկին, 
ով §հող է ուտում¦, ամուսինը մահացել է, եղբայրը լքում է նրան: Ռե∙ի‐ 
նան մնում է իր ճոխ բարեկեցության  և կեղտոտ խղճի հետ միայնակ: 
Սակայն Հելմանը պիեսի վերջում ակնարկում է, որ կտակի մեջ Ռե∙ի‐ 
նայի անունն ընդհանրապես չէր նշված: Հնարավոր է, որ այսպիսի 
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եմ, այն կհետաքրքրի¦, երրորդից հետո նա բացականչում է.§Ես կբե‐ 
մադրեմ այն¦ 7 : 

Այսպիսով, Լիլիան Հելմանի պիեսներն այնպիսի արդիական հար‐ 
ցադրումներ են ներկայացնում, որ նրանցից շատերը ոչ միայն բե‐ 
մադրվում, այլև կինոսցենար են դառնում ժամանակի ընթացքում: 

Լիլիան Հելմանը դարասկզբի դրամատուր∙իայում իր ուրույն 
տեղն է զբաղեցրել նաև նրանով, որ կարողացել է իր հերոսների միջո‐ 
ցով վեր հանել ժամակաշրջանի ո∙ին՝ հմտորեն համեմատելով այն 
անձի ներաշխարհի հետ: 

Բանալի բառեր. ‐ Լիլիան Հելման, ամերիկացի դրամատուր∙, 
պիես, §Փոքրիկ  աղվեսները¦, §Երեխաների ժամը¦, սոցիալական ու 
հո∙եբանական հարցադրումներ: 
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Բոլորը տեղեկանում են, որ երկու ղեկավար պաշտոնյա կանայք՝ 
Քյարեն Ռայթը և Մարթա Դոբին լեսբուհիներ են: 

Լիլիան Հելմանն այստեղ ևս պատասխանատվությունը թողնում է 
իր հերոսուհու՝ Մերիի վրա: Աղջիկը կարող էր կան∙ առնել յուրաքան‐ 
չյուր պահի, սակայն նրա բարոյականության ընկալման չափանիշնե‐ 
րը խախտված են: Քաջ ∙իտակցելով, թե ինչ կարող է լինել իր կողմից 
անհիմն մեղադրված կանանց հետ, նա խորամանկորեն ներ∙րավում 
է նաև իր դպրոցական ընկերուհիներին: 

Աղջնակի սուտը մղձավանջ է դառնում Քյարենի և Մարթայի հա‐ 
մար: Նրանք դիմում են դատարան՝ ակնկալելով արդարացի հան∙ու‐ 
ցալուծում, սակայն այստեղ էլ ոչինչ չի ստացվում: Միայն դպրոցական 
բժիշկ Ջո Քարդինը հավատարիմ է մնում իր կարծիքին՝ բացահայտե‐ 
լով Մերիի խաբեությունը և մտադրվում պայքարել մինչև վերջ: Սա‐ 
կայն Քյարենը ելք չի տեսնում այս իրավիճակից դուրս ∙ալու համար: 
Նա հո∙ու անսահման տոկունություն է ցուցաբերում Մարթային նման 
վիճակից դուրս բերելու համար, կարծելով, որ նրա հետ զրուցելը կօ∙‐ 
նի վերջինիս: Սակայն Մարթան այլ ճանապարհ է ընտրում 5 : Օտար‐ 
ված մարդու այլընտրանքը կարող է լինել միայն ինքնասպանությունը: 
Եվ Մարթան անցնում է չափազանց անհավատների կամ չափազանց 
հուսալքվածների սահմանա∙իծը 6 : 

Լիլիան Հելմանը իր պիեսում դիտարկում է հերոսների հո∙եբանա‐ 
կան վիճակը, որի արմատները ∙նում են դեպի հասարակական նա‐ 
խապաշարմունքը: Անհատի ազատության և կենսասիրության ցան‐ 
կությունները բախվում են հասարակական նորմերի հետ: Եթե հասա‐ 
րակությունը այսպես դաժան չլիներ նման հարցերի հանդեպ, հնարա‐ 
վոր է չխաթարվեր Քյարենի և  Մարթայի կյանքը: 

Լիլիան Հելմանն իր հիշողություններում պատմում է, թե ինչպես 
Շումլինը համաձայնեց բեմադրել այս պիեսը. §1934‐ի մայիսին Հել‐ 
մանը խնդրում է Շումլինին կարդալ իր խմբա∙րած պիեսի 6‐րդ օրի‐ 
նակը: Երբ Շումլինը կարդում է առաջին ∙ործողությունը, նա բոլորո‐ 
վին չի հավանում: Երկրորդ ∙ործողությունից հետո ասում է. §Հուսով 
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ՍՈՆՅԱ ԱՊՐԵՍՈՎԱ 
ԵՐՊԼՀ 

ՆՈՆՍԵԼԵԿՑԻԱՅԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔԸ ԵՎ 
ՊՈՍՏՄՈԴԵՌՆԻՍՏԱԿԱՆ ԶԳԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Դ.ԴԵԼԻԼԼՈՅԻ §ԸՆԿՆՈՂ ՄԱՐԴԸ¦ ՎԵՊՈՒՄ 

Նոնսելեկցիայի և դրանից բխող դրվա∙այնության ∙աղափարն 
առավել մանրամասն քննել է հոլանդացի հետազոտող Դ. Ֆոկկեման, 
ով պնդում է, որ պոստմոդեռնիստական աշխարհընկալման ∙լխավոր 
առանձնահատկություններից է ցանկացած տիպի §բնածին կամ սո‐ 
ցիալական աստիճանակար∙այնության¦ ∙ոյության հնարավորու‐ 
թյան բացառումը: Գիտնականն այստեղից դուրս է բերում, այսպես 
կոչված, §ոչ աստիճանակար∙այնության սկզբունքը¦, որն ընկած է 
բոլոր պոստմոդեռնիստական տեքստերի կառուցման և ձևավորման 
հիմքում: Սա հան∙եցնում է հենց ∙րական հաղորդակցական իրավի‐ 
ճակի վերաիմաստավորման 1 : 

Նոնսելեկցիան հեղինակի համար նշանակում է §տեքստի ստեղծ‐ 
ման ընթացքում¦  լեզվաբանական կամ այլ տեսակի տարրերի կան‐ 
խամտածված օ∙տա∙ործման մերժում, իսկ ընթերցողի համար` 
§տեքստի կապակցված վերարտադրման¦ ցանկացած հնարավորու‐ 
թյան բացառում: 

Իրականում նոնսելեկցիան պոստմոդեռնիստական տեքստի կա‐ 
ռուցման հիմնարար սկզբունքն է, որը հանդես է ∙ալիս որպես տար‐ 
բեր երևույթների և տարբեր մակարդակների վրա ∙տնվող խնդիրնե‐ 
րի սինթեզ,  ինչպես ամենա ոչ էական, այնպես էլ չափազանց խնդրա‐ 
հարույց երևույթների կարևորության հավասարեցում, պատճառների 
և հետևանքների վերադասավորություն, ամեն ինչ հավասարապես 
կարևոր և հավասարապես արժեքավոր է քաոսային և հարաբերա‐ 
կան աշխարհում, որտեղ արժեզրկված է ցանկացած երևույթ 2 : 

Ամերիկացի ∙րող Դոն ԴեԼիլլոյի (1936) §Ընկնող մարդը¦ (Falling 
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Summery 
American playwright Lillian Hellmann reveals in her plays both social and 

psychological problems, which are focused on the inner life of the individual. 
Such themes are connected with the sense of duty, questions of freedom and 
conscience, motifs of alienation and loneliness, as well as, moral perception and 
feminist ideas. Her plays rises also the questions of individual choice and the 
rebell against the society. All above mentioned topics and quests one can come 
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նից, և որպեսզի արտահայտությունն իմաստ ձեռք բերի, այն պետք է 
լրացվի ընթերցողի կողմից քարացած արտահայտությունների միջոցով: 

Տեքստային մակարդակի վրա նոնսելեկցիան իրենից ներկայացնում 
է տարբեր մեթոդների միախառնում, որոնք ուղղված են տեքստի կազ‐ 
մակերպված բնույթի փլուզմանը: Օրինակ, որևէ երևույթ չափազանց 
հաճախ կիրառելու մեթոդը, այսինքն` տեքստի ծանրաբեռնվածությունն 
ավելորդ տեղեկատվությամբ, որը տեղեկատվական աղմուկի էֆեկտ է 
ստեղծում, և դժվարացնում է տեքստի ամբողջական ընկալումը: 

§Նա ոչ մի կատու էլ չուներ, միայն հա∙ուստ: Որոշ բաներ ճամպ‐ 
րուկի մեջ դրեց` մի քանի վերնաշապիկ, մի քանի զույ∙ տաբատ, լեռ‐ 
նադահուկային կոշիկներ Շվեյցարիայից, մնացածն իրեն պետք չէ: 
Որոշ իրեր և շվեցարական կոշիկներ. կոշիկները կարևոր են, և մեկ էլ 
խաղաքարտի սեղանն է կարևոր, բայց այլևս պետք չէ, խաղացողնե‐ 
րից երկուսը մահացել են, մեկը` վիրավորվել: Մի ճամպրուկ և անձնա‐ 
∙իր, չեկային ∙րքույկ, ծննդյան վկայական և ևս ինչ‐որ թղթեր, փաս‐ 
տաթղթեր`  տիրոջ անձը հաստատող: Նա կան∙նած նայում էր, միայ‐ 
նություն էր զ∙ում` նյութականացված, շոշափելի¦ 5 : 

Բառերի կտրտվածությունը, քանակն ու դրանց կրկնությունը 
տեքստում ստեղծում են վերոնշյալ ծանրաբեռնվածության էֆեկտը: 

Հաճախ դրվա∙այնությունը պոստմոդեռնիստական տեքստերում 
կարող է դրսևորվել §կեղծ փաստա∙րականությամբ¦` իրականության 
չմեկնաբանված կտորներով, ազդերի տեքստերով, փոստային բացիկ‐ 
ներով, փողոցային կար∙ախոսներով, պատերի վրա ∙րառումներով, 
որոնք կոլաժային տեխնիկայի միջոցով ներմուծվում են տեքստի մեջ 
§հում¦ վիճակում, չմիջնորդավորված ձևով: Այս տեխնիկան իրակա‐ 
նության պատկերման յուրօրինակ, ազդեցիկ ձև է դառնում: Ընթերցո‐ 
ղին ստիպում է քողարկված իմաստներ փնտրել, ինչ‐որ խորհրդանիշ‐ 
ներ տեսնել, օրինակ, փողոցային պաստառի բովանդակության մեջ: 

§Ոտքերի տակ ջարդուփշուր եղած իրերի բեկորներ էր զ∙ում, 
շուրջբոլորն ամեն ինչ լողում էր, մարդիկ վազում էին, իրերը` թռչում: 
Նա քայլում էր §Ավտոկայանում առանց խնդրի¦, §Նախաճաշեր. հա‐ 
տուկ առաջարկ¦ և §Կոստյումներ. երեք հատն ավելի էժան¦ ցուցա‐ 
պաստառների կողքով, իսկ մյուսներն առաջ էին անցնում իրենից` 
∙ցելով փողերն ու կոշիկները¦ 6 : 
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Man, 2007) վեպում կարելի է ∙տնել այս պնդումներից բացառապես 
յուրաքանչյուրը: Վեպում իրենց կարևորությամբ հավասարվում են բո‐ 
լոր երևույթները, իրերը, մարդիկ, պատմական իրադարձությունները: 
Չկա որևիցե մի փաստի նախապատվություն կամ հատուկ ընդ∙ծվա‐ 
ծություն, բոլոր խնդիրները միահյուսված են, բխում են մեկը մյուսից և 
դրվա∙ առ դրվա∙ հառնում ընթերցողի առջև: 

§Նա կարդացել էր ամեն բան, ինչ ∙րում էին ահաբեկչության մա‐ 
սին: Մտածում էր իր հոր մասին: Նա պատկերացնում էր` ինչպես է հայ‐ 
րը շարժասանդուղքով իջնում ներքև, ինչպես օդանավակայանում: 
Քեյթը դադարել էր սափրվել, ինչ իմանաս, ինչ է դա նշանակում¦ 3 : 

Այս կտրտված արտահայտություններից և տարբեր հարթություննե‐ 
րի վրա ∙տնվող խնդիրներից մեկ ընդհանուր պատկեր է կազմվում` 
կյանք, որը միայն մեկ մարդու է պատկանում, և այդ քաոսային իրակա‐ 
նությունը հնարավոր չէ նկարա∙րել այլ կերպ: Եվ այստեղ իրենց 
կարևորությամբ հավասարվում են, օրինակ, թե՛ ահաբեկչությունը, թե՛ 
հերոսուհու` հոր հետ կապված ապրումները, թե՛ ամուսնու հետ փոխ‐ 
հարաբերությունները, որոնք, որքան էլ տարբեր են իրենց բնույթով, մի‐ 
աժամանակ հավասարազոր են մեկ մարդու կյանքի վրա ունեցած ազ‐ 
դեցությամբ: Եվ իրականում, որքան էլ ահաբեկչությունը սարսափելի 
∙լոբալ խնդիր լինի, ի վերջո այն յուրաքանչյուրի վրա յուրովի է անդրա‐ 
դառնում, և հենց սա է այն կարևորա∙ույն հարցը, որ բարձրացնում է 
ԴեԼիլլոն:  Իր հարցազրույցներից մեկում հեղինակը խոստովանել է, որ 
իր նպատակն էր ցույց տալ, թե ինչպես են նման իրադարձությունները 
փոխում մարդկանց կյանքը. տվյալ պարա∙այում Քեյթ‐Լիանա զույ∙ը 
վերամիավորվում է, իսկ մյուս զույ∙ը` Նինանու Մարտինը` բաժանվում 4 : 

Նշենք նաև, որ նոնսելեկցիայի կանոնն արտացոլում է կանխա‐ 
մտածված պատմողական քաոսի էֆեկտի, դրվա∙ային դիսկուրսի 
ստեղծման տարբեր միջոցները: Այս մոտեցումը նկատվում է բոլոր մա‐ 
կարդակներում: Օրինակ, պոստմոդեռնիստական տեքստի շարահյու‐ 
սությունը ցույց է տալիս բոլոր ոճական միավորների համարժեքությունը: 
Արտահայտությունների մակարդակի վրա նախադասությունը կարող է 
մինչև վերջ ձևակերպված չլինել քերականական օրենքների տեսանկյու‐ 
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կությունը կարելի է տեսնել պոստմոդեռնիստական զ∙այունության 
հասկացության մեջ: Հետևաբար, այստեղ պետք է անդրադառնալ 
հենց այս խնդրին: Պոստմոդեռնիստական զ∙այունություն հայեցա‐ 
կար∙ի տակ փիլիսոփաներն ու մշակութաբանները երկու տեսակի 
երևույթներ են հասկանում: Այս հայեցակար∙ի առաջին բաղադրիչ են 
համարում աշխարհի ընկալումը որպես քաոս, որտեղ բացակայում են 
արժեքների չափանիշները և իմաստային կողմնորոշումները, աշ‐ 
խարհը, որը նշանավորված է, ըստ Հասանի, նախկինում ∙ոյություն ու‐ 
նեցող բոլոր արժեքների նկատմամբ §հավատի ճ∙նաժամով¦: Այս 
§նիհիլիզմի դարաշրջանի¦ առաջամարտիկներից է համարվում Ֆ. 
Նիցշեն` իր §Կամ քառիշխանություն¦ աշխատությունով: Նիցշեից մոտ 
հարյուր տարի անց Հասանը նշում է. §Մեզանից շատերը ցավով են 
ընդունում, որ այնպիսի հասկացություններ, ինչպիսիք են` Աստված, 
Թա∙ավոր, Մարդ, Գիտակցություն, Պատմություն և Պետություն, որոնք 
մի ժամանակ հայտնվեցին, այնուհետև մոռացության մատնվեցին որ‐ 
պես անպարտելի իշխանության սկզբունքներ, և ան∙ամ լեզուն` մեր 
ինտելեկտուալ վերնախավի ամենակրտսեր Աստվածությունը, ∙տն‐ 
վում է ամբողջովին իշխանության կորստի վտան∙ի առջև, պարզա‐ 
պես մարդկանց հույսերը չարդարացրած ևս մեկ Աստված¦ 9 : 

Փիլիսոփա, պոստմոդեռնիստ Ժորժ Բատայը ∙րում է. §Ես հեռա‐ 
ցա այն հասկացություններից, որոնք սահմանափակում էին ինձ... Լե‐ 
զուն չարդարացրեց իմ հույսերը... մեկ այլ բան էր արտահայտում, ոչ 
այն, ինչ ես զ∙ում էի, քանի որ այն, ինչ զ∙ում էի որոշակի պահին, ինք‐ 
նաբուխ էր... Լեզուն նահանջում է, քանի որ ստեղծված է նախադա‐ 
սություններից, որոնք հանդես են ∙ալիս նմանության անունից¦ 10 : 

§Սպիտակամորթ սև: Խնդրեմ, ևս մեկ օրինակ նրա, որ բառերի 
մեջ ճշմարտություն չկա, իսկ սեփական ռասայից ոչ մի տեղ չես փախ‐ 
չի: Բայց նրա համար էական են միայն այն բառերը, որոնք նա է ար‐ 
տաբերում և այսուհետ արտաբերելու է¦ 11 : Այս օրինակը կրկին ապա‐ 
ցուցում է պոստմոդեռնիստների հիասթափության զ∙ացումը, հիաս‐ 
թափություն ան∙ամ լեզվից, դրա անկարողության փաստում, որը մի‐ 
այն կարող է որպես խաղ օ∙տա∙ործվել և միայն միջոց դառնալ որևէ 
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Նմանատիպ պաստառներն ու ցուցանակներն ավելի խորհրդա‐ 
նշական են թվում, երբ շուրջբոլորն ավերածություն է, կյանքը կան∙ է 
առել, և պատկերացում ան∙ամ չունես` ինչպես շարժվել առաջ: Այս 
դրվա∙ն օ∙տա∙ործվում է նկարա∙րելու համար ինքնաթիռների հար‐ 
վածից հետո տեղի ունեցող իրադարձությունների առաջին մի քանի 
րոպեները, մարդկային խուճապը, սակայն դա մատուցվում է պոստ‐ 
մոդեռնիստական մտածողությանը հատուկ ձևով, երբ ցանկացած իր, 
փաստ, պաստառ կամ հասարակ բաժակ իր իմաստն է ձեռք բերում 
նման իրավիճակում: 

ԴեԼիլլոյի վեպի հերոսուհիներից մեկն ահաբեկչության օրը բացիկ 
է ստանում, որի արտաքին կողմում պատկերված է Պերսի Բիշի Շելլիի 
§Իսլամի ապստամբությունը¦ ∙րքի շապիկը: 

§§Իսլամի ապստամբությունը¦: ... Սովորական զու∙ադիպություն. 
բայց ոչ, արտասովոր, հենց այսօ՞ր պիտի ստանայի այն բացիկը, որի 
վրա նման ∙րառում կա¦ 7 : 

Հարկ է նշել, որ նույն տեխնիկայով է հա∙եցած նաև ֆրանսիացի 
∙րող Ֆրեդերիկ Բե∙բեդերի` նյույորքյան դեպքերին նվիրված 
§Windows on the World¦ ստեղծա∙ործությունը, որում մեծ ուշադրու‐ 
թյուն է դարձվում տեսողական ընկալմանը: Նման իրավիճակներում 
բազմաթիվ պատահականություններ, թվեր, անուններ, ∙րքերի վեր‐ 
նա∙րեր սկսում են ինչ‐որ չարա∙ուշակ բան թվալ մարդկանց: 

§Ես ինքնամոռաց հեռախոսով 911 եմ հավաքում, որպեսզի նա‐ 
խազ∙ուշացնեմ փրկարարներին: Ջերին հարցնում է, թե ինչու եմ հե‐ 
ռախոսի վրա անընդհատ այսօրվա ամսաթիվը հավաքում` 911,  911, 
911, Nine Eleven: 

...Սա լրիվ պատահականություն է, սակայն սնահավատ մարդիկ 
կարծում են, որ սրանք ∙աղտնի նշաններ են: Օրինակ, հենց հիմա 
որևէ պարզամիտ մեկը կարող էր մտածել, որ սա ծածկա∙իր է, այն, որ 
այսօրվա ամսաթիվը համընկնում է ոստիկանության փրկարար ծա‐ 
ռայության հեռախոսահամարի հետ: Որ ինչ‐որ մեկը փորձում էր նա‐ 
խազ∙ուշացնել մեզ: Բայց այս ամենն իհարկե, տխմարություն է, պար‐ 
զապես պատահականություն¦ 8 : 

Դրվա∙այնության և նոնսելեկցիայի հայեցակար∙երի շարունա‐ 
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թյունը, իրերը տարբերելու ունակությունը: Նա չէր մոլորվել, ավելի շուտ 
կոտրվել էր, հան∙չել: Շուրջբոլորը միայն լռություն և հեռուներ¦ 12 : 

Ալցհեյմերով տառապող այս աղջկա հո∙եվիճակը կարելի է նույ‐ 
նացնել երկնաքերներից հրաշքով փրկված մարդու ապրումների հետ, 
ով նույնպես մի պահ կորցնում է ժամանակի ու տարածության զ∙ա‐ 
ցողությունը, փորձում է կառչել ամեն մի պաստառից, ցուցանակից, 
որը կօ∙նի նրան վերադառնալ իրականություն: 

§Ներսում` այնտեղ, որտեղ պետք է լիներ իր §ԵՍ¦‐ը, ամեն ինչ մե‐ 
ռել էր, դեպի հեռուներ էր ներքաշվել: Իսկ շուրջբոլորը ինչ‐որ բան էր 
կատարվում: Բեկորների սարի տակ հազիվ տեսանելի է մեքենան, 
ապակիները` ջարդուփշուր վիճակում, դուրս է ցայտում աղմուկը. Ռա‐ 
դիոձայները ճ∙նում են դուրս ∙ալ ավերակների միջից: Կամրջի վրա 
կոշիկներ, պայուսակներ, նոութբուքեր էին ընկած, մայթին մի տղա‐ 
մարդ էր նստած և արյուն էր թքում: Իր կողքով թղթե բաժակներ էին 
անցնում թռչկոտելով‐տարօրինակ էր...¦ 13 : 

Սա հենց պոստմոդեռնիստներին բնորոշ աշխարհի զ∙այական ըն‐ 
կալումն է, որը ստիպում է նրանց դուրս ∙ալ ավանդական կաղապար‐ 
ներից և առավել տպավորիչ միջոցներով արտահայտել ստեղծա∙որ‐ 
ծության մեջ բարձրացվելիք խնդիրները, հույզերը, ապրումները: Այս 
∙եղարվեստական հնարի կիրառումը արտահայտում է նաև Հասանի 
կողմից քննարկվող ան∙ամ լեզվի հանդեպ հավատի կորուստը: Ալցհեյ‐ 
մերով հիվանդները խոսում են կտրտված, սխալ քերականական վեր‐ 
ջավորություններով, սխալ շարադասությամբ, բայց որոնց խոսքն ավե‐ 
լի ազդեցիկ է և առավել ընկալելի, քան հստակ շարադրված միտքը: 

§‐ Աստված ասում է. §Թող որ լինի այսպես¦, և լինում է: 
‐ Այս ամենից հետո ես այլևս չեմ հար∙ում Աստծուն: 
‐ Մենք նստում ու լսում ենք, իսկ Աստված մեզ ինչ‐որ բան ասում է, 

կամ ոչինչ չի ասում: 
‐ Գնում եմ փողոցով, ∙նում եմ մազերս կտրելու: Մեկ էլ ինչ‐որ մե‐ 

կը ընդառաջ է վազում: 
‐ Ես զու∙արանում էի նստած: Հետո ինքս ինձ անիծեցի: Մարդիկ 

հարցնում էին. §Իսկ դուք ուր էիք այդ ժամանակ¦: 
Ես նրանց ոչինչ չեմ ասում: 
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երևույթ նկարա∙րելու համար: Լեզուն դադարում է ընկալվել որպես 
իրականության փոխանցման միջոց, այն կարող է միայն ∙ործիք լինել, 
քարոզչության միջոց ծառայել, բայց ոչ երբեք ճշմարտությունն ասել: 

Գեղարվեստական ∙իտակցության մեջ պոստմոդեռնիստական 
զ∙այունության այս ձևը հան∙եցրեց այն համոզմունքին, կարծում է Դ. 
Ֆոկեման, որ §աշխարհի մոդելը¦ կառուցելու ցանկացած փորձ 
պոստմոդեռնիստների տեսանկյունից բացարձակապես անիմաստ է: 

Եթե պոստմոդեռնիստներն ան∙ամ հնարավոր համարում են աշ‐ 
խարհի որոշակի մոդելի առկայության հան∙ամանքը, ապա այն կա‐ 
րող է հիմնված լինել միայն այդ աշխարհը կառուցող տարրերի §հա‐ 
վասար ահնարավորության¦ և §հավասարաարժեքայնության¦ վրա: 

Փաստացիորեն ստեղծա∙ործության մակարդակում պոստմոդեռ‐ 
նիստական աշխարհայացքը արտահայտվում է կյանքի քաոսը սկզ‐ 
բունքայնորեն դրվա∙ային պատմվածի արհեստականորեն կազմա‐ 
կերպված քաոսի միջոցով վերստեղծելու ձ∙տումով: Համաձայն ան∙լի‐ 
ացի ∙իտնական Դ. Լոջի` նմանատիպ տեքստերի հիմնական հատկու‐ 
թյունը կայանում է նրանում, որ ստեղծա∙ործության մակարդակի վրա 
ընթերցողի մոտ §անվստահության¦ զ∙ացում է առաջանում: Հենց այս 
աշխարհընկալումն էլ ստիպում է ԴեԼիլլոյին ահաբեկչության հետ 
կապված ողջ ապրումները, մարդկանց հետ ահաբեկչական կյանքը, 
փոխհարաբերությունները, ան∙ամ հավատի հարցերը, ահաբեկիչների 
մասին պատկերացումները նկարա∙րել Ալցհեյմերով հիվանդների 
խոսքի միջոցով: Սա լավա∙ույնս արտահայտում է այն անկարողության 
զ∙ացումը, շփոթմունքը, ցնցումը, որ համակում է մարդկանց նման 
իրադարձություններից հետո: Փաստացիորեն Ալցհեյմերով հիվանդնե‐ 
րի մոտ հենց նույն հո∙եվիճակն է լինում ամեն ան∙ամ, երբ հիշողու‐ 
թյունը դավաճանում է` ինքնատիրապետման բացակայություն, անկա‐ 

րողություն, մեկ քայլ առաջ ∙նալու անհամարձակություն, վախ: 
§Ռոզելեն Ս.‐ի հետ դժբախտություն էր պատահել,  վերադարձել էր 

վաղ մանկական տարիքի վախը: Նա չէր կարողանում հիշել` որտեղ է 
ապրում: Կան∙նած էր վեր∙ետնյա ճանապարհների խաչմերուկում, 
հուսահատությունը համակել էր նրան, զ∙ում էր, որ կտրված է ամեն 
ինչից: Փնտրում էր որևէ պաստառ, փողոցի անվամբ ցուցանակ, ∙ոնե 
ինչ‐որ հուշող բան: Աշխարհը նահանջում էր իրենից, ծանոթն անճա‐ 
նաչելի էր դառնում: Նա արդեն կորցնում էր ∙իտակցության հստակու‐ 
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ՄՇԱԿՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ 

ՍԱԹԵՆԻԿ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ 
բ.∙.թ. 

ՀԱՆՈՒՆ ԱՅՐՎԱԾ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԵՎ ԿՈՐՈՒՍՅԱԼ 
ԳԻՏԵԼԻՔԻ* 

Պատմության դռները փակ են մարդկության առջև, փակ դռների 
ետևում ողբեր∙ություններ են խաղացվել, վարա∙ույրն այդպես էլ 
բարձրացնել չի հաջողվում: Դասա∙րքերը լցված են կեղծ փաստերով, 
կեղծ հերոսներով, կեղծ թշնամիներով: Այրված ∙րադարանների, թա‐ 
լանված ձեռա∙րերի, ճշմարիտ աստվածային ∙իտելիքի փոխարեն 
մարդկությանը մատուցվել է կոդավորված տեղեկություն, որն ընթեր‐ 
ցելու հմտությանը նա չի տիրապետում: Մեղավորված մարդը Աստվա‐ 
ծամարդուց խլել է երկրային իշխանությունը, և մարդկության պատ‐ 
մությունը դարձրել խաչված ու խաբված աստվածների պատմություն: 
Խավարամարդ‐Աստվածամարդ ներհակությունը շարունակվում է: 
Աստծո որդիները շարունակական մահ են ապրում, ինչո՞ւ է այդ մահն 
այդքան տևական, որովհետև դեռ չի ոչնչացել վերջին Աստվածամար‐ 
դը: Նրա մահով Երկիր մոլորակը վերջնականապես կկտրվի տիեզե‐ 
րական բանականությունից: Սպանդի ձևերը հազարամյակների ըն‐ 
թացքում կատարելա∙ործվել են, էությունը մնացել է նախնական, 
Աստծո դեմ ընդվզման մակարդակում: Հաստատապես Աստվածա‐ 
մարդը ուժեղ է Խավարամարդուց, ինչո՞ւ չի կարողանում հաղթել 
նրան: Խորապես թաքնված պատասխանը Սոկրատի թույնի բաժա‐ 
կում է, մոլորակին խաչված Աստվածորդու միջնորդավորված խոս‐ 
քում, միջնադարյան Եվրոպան ճարակած խարույկի բոցերում, ֆաշիս‐ 
տական ∙ազախցերում, երբեմն էլ ծպտված ծվարել է ∙եղարվեստա‐ 
կան ∙րականության էջերում: 

§Մեզմե հազարամյակ մը¦ և ավելի առաջ նրանք հեռացան աշ‐ 
խարհիկ կյանքից, մեկուսացան այրերում՝ ճ∙նակեցությամբ մաքրելու 
իրե՞նց, թե՞ բոլոր մեղավորների հո∙իները: Նրանք՝ ովքե՞ր՝ Եղիշեն, 
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‐ Լավ իսկ այն մարդիկ, ում Աստված փրկել է: Իրենք ինչ է` զոհ‐ 
վածներից ավելի արդա՞ր են: 

‐ Հարցնելը մեր ∙ործը չէ: Մենք չենք հարցնում: 
‐ Աֆրիկայում նորածինները միլիոններով են մահանում, իսկ մենք, 

ան∙ամ մի էլ հարցրու: 
‐ Ես մտածեցի` պատերազմ: Ես մտածեցի, պատերազմ,‐ ասաց 

Աննան¦ 14 : 

Բանալի բառեր. ‐ պոստմոդեռնիզմ, նոնսելեկցիա, դրվա∙այնություն, 

պոստմոդեռնիստական զ∙այունություն: 

ÑÎÍß ÀÏÐÅÑÎÂÀ 
Ïðèíöèï íîíñåëåêöèè è ïîñòìîäåðíèñòñêàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü â ðîìàíå 

Ä.Äåëèëëî "Ïàäàþùèé" 

Ðåçþìå 
Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ ðîìàí àìåðèêàíñêîãî ïèñàòåëÿ Ä.Äåëèëëî 

"Ïàäàþùèé" ñ òî÷êè çðåíèÿ íàëè÷èÿ â íåì ïðèíöèïà íîíñåëåêöèè è 
ïîñòìîäåðíèñòñêîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïîñòìîäåðíèçì, íåâûáîð, ýïèëåïñèÿ, ïîñòìîäåðíèñòñêàÿ 

÷óâñòâèòåëüíîñòü 

SONYA APRESOVA 
The principle of nonselection and the Postmodern sensibility in the novel 

“Falling Man” by D.DeLillo 

Summery 
The article discusses the principle of nonselection and the Postmodern sen‐ 

sibility in the novel “Falling Man” by D.DeLillo. 

Keywords: postmodernism, nonselection, epilepsy, postmodernist 
sensitivity 

172 

* Հոդվածն ընդունվել է տպա∙րության 14.02.2019:



փրկվեց՝ իր աստվածային շնորհները ի ցույց դնելով: Ի վերջո, ինչո՞ւմ 
էին մեղադրում նրանց, Աստծո հետ անմիջնորդ զրույց սկսելու համա՞ր, 
թե՞ հայրը ճանաչել էր մարմինը, իսկ որդին, ըստ §Մեղեդի ծննդյան¦ 
տաղի, փորձել էր երևակայել այն՝ Աստվածամոր կատարելատիպը ∙ե‐ 
ղա∙րելով: Չէ՞ որ Նարեկյան դպրոցի վանականները, լինելով նորպլա‐ 
տոնական ∙աղափափարաբանության հետևորդներ, ճանաչում էին 
արևակենտրոն տիեզերակար∙ի օրենքները և, ըստ այդմ, լավա∙ույնս 
∙իտեին տիեզերական բանականությանը հաղորդակցվելու կերպերը, 
թե ինչպես են հո∙ու և մտքի բարձր հաճախականությունները լուծվում 
նուրբ էներ∙իաների ոլորտներում, հարստանում աստվածային մտքով 
և մաքրամաքուր էներ∙աինֆորմացիոն խողովակներով լցվում մարդու 
էության մեջ՝ նորո∙ելով ու բուժելով նրան: Գրի∙որ Նարեկացին այս 
երևույթը կոչեց §Ի խորոց սրտի խոսք ընդ Աստուծո¦՝ հո∙ալով ոչ մի‐ 
այն իր մարմնի և հո∙ու առողջությունը, այլև ճիշտ հազար տարի է՝ իր 
Նարեկ‐Մատյանով ամոքում է ընթերցող կամ չընթերցող, բայց նարե‐ 
կացիական աղոթքի վիբրացիաները ենթա∙իտակցորեն ընդունող 
հավատավորների մարմնավոր և հո∙ևոր ախտերը: 

Կոստանդին Երզնկացին, փորձելով արդարացնել իր հորդուն կեն‐ 
սասիրությունն ու մորճի պաշտամունքը, հորդորում էր՝ Մի՛ մարմին 
հասկանայք զբանս, այլ հո∙ևոր: Նա, իհարկե, չէր համոզում մեզ, 
քանզի ինքն էլ համոզված չէր դրանում. 

Հո∙իս է խիստ յօժար բանից իմաստնոց լըսել, 
Մարմինս է հեշտասէր, զի աշխարհէս է ինք ծնել 1 ... 

Այս §հեշտասեր¦ բառը կարծես դիմադրության է հանդիպում սե‐ 
ռը մերժողների կողմից. դրանում մարմնական կիրքը կոպտորեն ներ‐ 
կայանում է որպես կենդանական, բայց ոչ բանական սկզբի պահանջ‐ 
մունք: Գրականությունը կռիվ է տալիս մարմնի իրավունքները հիմնա‐ 
վորելու միտումով: Անատոլ Ֆրանսի §Թայիս¦ վեպում նախաքրիստո‐ 
նեական մարմնապաշտության հայեցակար∙ը մերժվում է քրիստոնյա 
վանականի կողմից: Ականատես լինելով սեռերի ազատ հարաբերու‐ 
թյուններին, մասնավորապես խանդի բռնկումներ ունենալով Թայիսի 
հանդեպ, ում անհուսորեն սիրահարված էր, փորձում է բռնանալ կր‐ 
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Խորենացին, Նարեկացին, §Հին աստվածների¦ հերոսները: Մենաս‐ 
տանները լցվեցին կյանքից փախչող, սեփական մարմնից հալածված 
աղոթարարներով: Չ∙ործած մեղքը քավողներն ու արդեն մեղավոր‐ 
վածներն ազատորեն կարող էին ապաշխարել, քանզի Աստված ան‐ 
սահմանորեն մեծ ու ∙թառատ էր և է՝ իր ստեղծա∙ործությանը տեր լի‐ 
նելու անսպառ ջանքով: Նա Աստվածամարդուն ժամանակ առ ժամա‐ 
նակ ∙ործուղում է Երկիր իր օրենքներն ուսուցանելու և մեկնելու նպա‐ 
տակով, բայց Խավարամարդու ջանքով նրան թույնում կամ խաչում 
են՝ Աստծո օրենքներն ու տիեզերքի կար∙ը կեղծելով, իրական աստ‐ 
վածային աշխարհը ճանաչելու կոդերն ու խորհրդանշանները թաքց‐ 
նելով: Հո∙ին անորսալի է, սպանում են մարմինը, հո∙ին վերադառ‐ 
նում է Հոր մոտ՝ վերալիցքավորվելու և պատեհ մի պահի նորից ճեղ‐ 
քելու Խավարամարդու ար∙ելափակոցը: 

Արդյոք կարիք կա՞ Աստծո հետ հաղորդակցվելու համար փակվել 
աշխարհից, մեկուսանալ, թե՞ դա, անկատար մարդուց փախչելով, 
հնարավոր մեղքից ազատվելու հուսահատ քայլ է: Մենաստանների ու 
միաբանությունների հիմնումը, կուսակրոնության հաստատումը՝ որ‐ 
պես ծայրա∙ույն առաքինության և աստվածային կամքի դրսևորում, 
կարծես մեկընդմիշտ բացառեցին Աստծո արարչա∙ործությունը ամ‐ 
բողջականորեն՝ որպես հո∙ու և մարմնի անտրոհ կառույց ընկալելու 
հնարավորությունը և հաստատեցին մարմինը որպես մեղքի անոթ դի‐ 
տարկող կեղծիքը: 

Մարմինը կամ հո∙ու անոթը 

Քրիստոնեությունը, հակադրվելով էթնիկ դավանանքներին, պար‐ 
զապես ճեղքեց մարմինն ու հո∙ին՝ առաջինը հարաբերելով մեղքի և 
երկրային պահանջմունքների դաշտին, երկրորդին Աստծո ∙իրկը խոս‐ 
տացավ՝ իր երկրային կացարանը արհամարհելու պայմանով: Գրա‐ 
կանությունն անմիջապես արձա∙անքեց այս հիմնախնդրին՝ ճ∙նելով 
հասկանալ հակադրության էությունը, փորձելով հաշտեցնել հանիրա‐ 
վի աղճատված ամբողջությունը: Հերետիկոսության, հերձվածողու‐ 
թյան մեղադրանքի պակաս չկար՝ ուղղված վաղ և ուշ միջնադարի հայ 
∙րի մշակներին՝ Խորենացուն, Փարպեցուն, Նարեկացուն, նրա հայրը՝ 
Խոսրով Անձևացին, նույնիսկ բանադրվեց, որդին էլ կարծես մի կերպ 
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1. Հայ դասական քնարեր∙ություն, հատոր 2, Երևան,1986, էջ 95:



առնում հակաբնական կերպը: Բայց աբբայությունից որոշ ճարպիկ‐ 
ներ կարողանում էին կին հայթայթել՝ աղքատ ∙եղջկուհիներին բնամ‐ 
թերքով ∙այթակղելով: Հետաքրքիր զու∙ահեռ է առաջանում երիտա‐ 
սարդ մոնթի և Լևոն Շանթի Աբեղայի կերպարները զու∙ադրելիս. Իր 
առջև տեսնելով տրվելու պատրաստ հմայիչ ∙եղջկուհուն՝ Ադսոնը խե‐ 
լակորույս նետվում է տարփուհու ∙իրկը: Էկոն ստեղծում է իր վեպի 
բարձր ∙եղա∙իտությունը վավերացնող հատվածներից՝ շեշտադրելով 
սիրո և սեռի անհրաժեշտ առկայությունը բոլորի, ան∙ամ կուսակրոն‐ 
ների կյանքում: Ադսոնի կենսահայեցողությունը շեշտակի փոխվում է 
ար∙ելված պտղից համտեսելուց, թեև նա փորձում է քողարկել իր սի‐ 
րահարվածությունը, բայց դա տեսանելի էր Ուիլյամին, ով միակն էր, որ 
տեղյակ էր տղայի կուսազանցությանը և բոլորովին ինքնախոշտան∙‐ 
ման չի մղում մոնթին. §Ադսո՛ն, դու մեղք ես ∙ործել, արդարև, թե՛ այն 
պատվիրանի դեմ, որը պարտավորեցնում է չշնանալ, թե՛ մոնթի քո 
հանձնառությունների հանդեպ:... Ադսո՛ն, հարկավ դու չպետք է այլևս 
նման քայլի դիմես, բայց և հրեշավոր բան չկա, որ ∙այթակղության ես 
տրվել: Ի լրումն՝ եթե վանականը ∙եթ մեկ ան∙ամ կյանքում ճաշակել է 
մարմնական սերը, ուրեմն, երբ օրը ∙ա, ընդունակ կլինի ներողամտո‐ 
րեն և ըմբռնողաբար վերաբերվել այն մեղավորներին, որոնց պիտի 
խորհուրդ տա և նեցուկ կան∙նի...¦ 2 : Հիշենք, որ §Հին աստվածների¦ 
Կույրը ∙րեթե հալածում էր Աբեղային՝ հասկանալով կնոջ հայտնու‐ 
թյամբ նրա ներաշխարհում կատարվող փոթորիկը, ըստ էության արա‐ 
∙ացնելով նրա կործանումը: Ուրեմն ցանկացած պարա∙այում կնոջ 
հայտնությունը վանական կառույցներում արթնացնում էր բնությունը, և 
կրքերը հորդում էին՝ բախվելով կեղծ բարոյականության պատնեշին: 
Այդպիսի մի ողբեր∙ություն խաղացվեց Վիկտոր Հյու∙ոյի §Փարիզի 
Աստվածամոր տաճարը¦ վեպում, երբ հրաշա∙եղ Էսմերալդան իր 
հայտնությամբ խախտեց տաճարի բնակիչների անդորրը: Սեռի պաշ‐ 
տամունքը հրեշակերպ Քվազիմոդոյից քնքուշ սիրեկան կերտեց. հո∙ու 
կատարելության և մարմնի անկատարության այս հակադրությունը 
առավելա∙ույնս շեշտադրում է սիրասեռային նախահիմքի անտրոհե‐ 
լիությունը բանական արարածների կենսա∙ոյության մեջ: Ումբերտո 
Էկոյի Սալվատորը Քվազիմոդոյի արտաքին նմանակն է, ում սեռի պա‐ 
հանջները դարձյալ տ∙եղ արտաքինի և աբբայության անդամ լինելու 
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քից մոլե∙նող իր մարմնին և աստվածային արքայության և հավերժ 
∙եղեցկության քարոզներով մենաստան է տանում չքնաղ Թայիսին: 
Ամիսների տառապանքն ու խոկումները չեն մեղմում սիրո տառա‐ 
պանքը, միայն պլատոնական զ∙ացողությունները բավարար չեն ան‐ 
ձի ամբողջականությունը պահպանելու համար: Նա շտապում է մե‐ 
նաստան՝ կյանք վերադարձնելու ∙եղեցիկ կնոջը և նրան ∙տնում մեր‐ 
ձիմահ հո∙եփոխությունների մեջ: 

Տոլստոյի հերոսը՝ հայր Սեր∙ին, նույնպես ճ∙նակեցությամբ է 
անցկացնում իր օրերը, մարդկանցից հեռու՝ այրի մեջ, դա նրան ∙րե‐ 
թե հաջողվում է: Երկնքի հետ հարաբերությունները կատարյալ են 
մինչև այն պահը, երբ նրա մենարանում կին է հայտնվում: Աստծուն չի 
հաջողվելու նրան ետ պահել սեռի պոռթկումից: Իսկ ∙ուցե Աստվա՞ծ 
էր կազմակերպել այս հանդիպումը, բայց Սեր∙ին դա չհասկացավ. 
մեղավորված ճ∙նավորը կացնահարում է մատը՝ ինքնադատաստան 
տեսնելով: Հետաքրքիր է, որ կաթոլիկ հո∙ևորականները մեր Աբեղա‐ 
յի կամ հայր Սեր∙իի ինքնակեղեքումը չունեն: Միջնադարի ամենա‐ 
հայտնի ստեղծա∙ործությունը՝ Ջովաննի Բոկաչչոյի §Դեկամերոնը¦, 
դարձավ ամենաընթերցվող ∙րքերից հենց այն պատճառով, որ մի‐ 
անձնուհիներն ու կուսակրոն վանականները ամենաճկուն միջոցնե‐ 
րով խախտում էին սեռային ար∙ելափակոցները և վայելում ար∙ել‐ 
ված պտուղը: Սա էլ կրոնական դո∙մաներին հակադրվելու ձև էր, ինչ‐ 
պես վերածննդի ողջ մարմնապաշտ ∙եղա∙իտությունը, և որքան էլ 
միջնադարյան Եվրոպան խեղդվում էր վհուկների ու կաթոլիկ եկեղե‐ 
ցուն ընդդիմացողների խարույկների ծխից, միևնույն է՝ արվեստն ու 
միտքը հակադրվում էին նույնքան կատաղի, վկան՝ Ռուբենսի, Միքե‐ 
լանջելոյի, Լեոնարդոյի և այլոց ստեղծա∙ործությունները: 

Միաբանությունները՝ որպես արական սեռի փակ համակար∙եր, 
կարող էին և ունեցան սեռի կապանքներից ազատվելու արատավոր 
դրսևորումներ: Ոմբերտո Էկոյի §Վարդի անունը¦ վեպի դիպաշարի 
հանցավոր շղթայի առաջին օղակը ∙ոյանում է բենեդիկտյան ուխտի 
երկու միաբանի՝ Ադելմի և Բերեն∙արի միասեռական հարաբերու‐ 
թյունների արդյունքում, ինչն ավարտվում է առաջինի ինքնասպանու‐ 
թյամբ, իսկ սեռի պահանջներն այսկերպ հո∙ալը բնորոշ էր միաբան‐ 
ներից շատերին, և ոչ միշտ էր ինքնաոչնչացման տանում: Այսինքն՝ 
երբ կասեցվում էր մարմնի բնական կեսա∙ործունությունը, ընթացք էր 
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2. Ումբերտո Էկո, Վարդի անունը, Երևան, 2014, էջ 364:



դա. §Մարդու մարմնի էութենական ձևն ինքնին՝ արարչա∙ործության 
պսակը, տրոհվել էր բազմավոր և տարանջատ պատահական ձևերի՝ 
վերածվելով այսկերպ սեփական հակոտնյային, մի ձևի, որն այլևս 
կատարյալ չէր, բայց երկրեղեն՝ կազմված լոկ մահ ու ոչնչացում 
խորհրդանշելու ունակ հող ու մոխրից և մնացուկներից...¦ 3 : Ադսոնի 
երազը պայմանականորեն ներկայացնում է արարչա∙ործությունից ի 
վեր կնոջ դատապարտման ու խոշտան∙ման անարդար ընթացքը, 
նրա կատարյալ մարմինը, որը հեղինակը կոչում է արարչա∙ործու‐ 
թյան պսակ, անվերջորեն փորձության է ենթարկվել, քանզի մեղավոր‐ 
ված այրն իր մեղքը նրան է վերա∙րել ու սատանայի հետ կապի մե‐ 
ղադրանքով ∙րավել նրա աշխարհը, թաքնվել նրա ետևում՝ մտացա‐ 
ծին վհուկների որս սկսելով: Լեոնարդո դա Վինչիի հայտնի §Ջոկոն‐ 
դայի¦ քննությունը պարզեց, որ առեղծվածային կնոջ պատկերի տակ 
հեղինակի ինքնանկարն է, որ խորհրդանշում է երկրային սխալ իրա‐ 
կանությունը՝ կնոջով քողարկված այրը: Ով՝ ով, թաքնա∙իտությանը 
տեղյակ դա Վինչին լավ ∙իտեր ադամորդու մեղքի ∙աղտնիքն ու մե‐ 
ղավոր մարդու կոծկվելու ձևերը և կոդավորեց իր ∙իտելիքը, ինչպես 
որ ամբողջ աստվածային ∙իտելիքն է կոդավորված: Կինը նյութական 
աշխարհի պատասխանատուն է, մայրության, ծնելու ∙ործառույթը 
Աստված նրան է վստահել, հետևաբար նրան ամբաստանելն ու օտա‐ 
րելը նշանակում էր խախտել Երկիր մոլորակի կառավարման աստվա‐ 
ծային կար∙ը և խոտորել նրա ընթացքը. §Կինը ∙այթակղության աղբ‐ 
յուր է, ինչի մասին բավականաչափ խոսվում է Սուրբ ∙րքում: Ժողովո‐ 
ղը կնոջ վերաբերյալ ասում է, թե նրա խոսքերը կիզուն հրի պես են, 
իսկ Առակներում նշված է, որ նա որսում է պատվական մարդկանց հո‐ 
∙ին, շատերին է դիտապաստ արել, և անթիվ են նրա կողմից սպան‐ 
վածները: Ժողովողն ասում է նաև, թե մահից ավելի դառն է այն կինը, 
որի սրտում որո∙այթ ու թակարդ կա, իսկ ձեռքերի մեջ՝ կապանքներ: 
Ըստ մյուսների էլ՝ կինը սատանայի անոթն է: Այնուհանդերձ, սիրելի՛ 
Ադսոն, ես ի վիճակի չեմ ինքս ինձ համոզելու, թե Աստված կամեցել է 
արարչա∙ործության մեջ տեղ տալ այդօրինակ պիղծ արարածի՝ 
առանց որևէ առաքինությամբ օժտելու: Եվ ես անկարող եմ չմտմտալ 
այն փաստի շուրջ, որ Գոյարարը շատ արտոնություններ և պատվար‐ 
ժան հատկանիշներ է շնորհել նրան, ընդսմին դրանցից առնվազն 
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պատճառով չեն կարող բավարարվել, բայց նա մո∙ական ծիսակար‐ 
∙երի է դիմում՝ կանանց հետաքրքրությանն ու սիրուն արժանանալու 
նպատակով, և հենց դա էլ դառնում է նրա մահվան դատավճիռը: 

Մարմինը հիմնականում պարտվում է, բայց արդյոք հաղթո՞ւմ է հո‐ 
∙ին: Մարմինն անվերջորեն հալածվում է, ան∙ամ եթե մի պահ փոր‐ 
ձում է իրեն հավատարիմ լինել: Լևոն Շանթի §Հին աստվածներ¦ 
դրամայում մարմիններն իրապես հալածական են: Նարեկացու ժա‐ 
մանակներն են՝ §մեզմե հազարամյակ մը առաջ¦, մենաստանում 
տառապում են մի խումբ այրեր՝ նրանք, ովքեր տեսել են կանաչ‐կա‐ 
պույտ աշխարհը, և նրանք, ովքեր մանկուց վանքում են մեծացել և չեն 
ճանաչում իրականության բազմաշերտությունը: Բավական էր՝ տարի‐ 
ներով աշխարհամերժության դասեր առած աբեղան մի ակնթարթ 
հպվեր մարմնին, և հո∙ու տառապանքն անսպառ էր ու անբուժելի: 
Սեռի կենսաուժը թմբիրից դուրս էր եկել և պարպվել էր ուզում: Հայոց 
վանական համալիրներում աշխարհիկից հրաժարումը խստա∙ույն 
կանոններով էր ուսուցանվում և պահպանվում, այնպես որ, Աբեղայի 
աշխարհիկ սերն ի սկզբանե դատապարտված էր քրիստոնեական 
հո∙եբարոյական դաստիարակության ամուր դրվածքի պատճառով: 
Բայց արդյոք հավատը հաղթե՞ց. Աբեղայի ինքնասպանությունը ստի‐ 
պում է ժխտել այդ հաղթանակը, քանզի հո∙ու և մարմնի պառակտ‐ 
ման դատապարտված երիտասարդ կուսակրոնը որոշեց կործանել 
երկուսն էլ՝ հաստատելով երկուսի միասնականության իրավունքը: 
Վանահոր և իշխանուհու ներքին պայքարը՝ սեռն ու սերը մերժելու 
ապարդյուն տառապանքով, միտված էր հաստատելու այն, որ Աստծո 
արարչա∙ործությունը կատարյալ էր մայր մոլորակի և հայր երկնքի, 
արական և ի∙ական սկիզբների միացման ու ներհյուսման հրաշքով, 
որից Աստվածամարդն էր ծնվում՝ հայոց Վահա∙նը, նույն ինքը Նիցշեի 
∙երմարդը՝ իր բնույթով կատարյալ ու միասնական: Իսկ ∙ուցե մարմ‐ 
նի հանդեպ անհաշտությունը աստվածային կար∙ը խախտելու ձև էր. 
չէ՞ որ այլ կերպ հո∙ին իրացվել չէր կարող, քան որոշակի նյութավոր 
կառույցով, որի բոլոր մասերը մեկ ամբողջություն են՝ իրենց ∙ործա‐ 
ռույթներով, և ժխտել դրանցից մեկը, առավել ևս տեսակը կազմավո‐ 
րող սեռային հիմքը, նշանակում է ոչնչացնել ու փչացնել Աստծո բա‐ 
նական ստեղծա∙ործությունը՝ մղելով հակաբնական կենսակերպի: 
Ումբերտո Էկոյի §Վարդի անունը¦ վեպի հերոսն այսպես է բանաձևում 
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3. Նույն տեղում, էջ  622‐623:



§Գրել հանուն սուրբ կույս Մարիամի¦ հատվածում սահմանում է. 
§Խաչված լինելով §ուժեղ հայրերի¦ և §ուժեղ որդիների¦ միջև կամ մի 
այլ սերնդում՝ §ուժեղ որդիների¦ և §ուժեղ հայրերի¦ միջև՝ նրանք 
միշտ պարտավոր էին հո∙ տանել իրենց ընտանիքի §թույլ հատվա‐ 
ծի¦ մասին¦ 5 : Նշանակում է՝ կինը այր մարդու զորությունն է, մանա‐ 
վանդ եթե նա զուրկ է հո∙եո∙եկան զորեղ հենարաններից: 

Ե. Վոդոլազկինի §Լավր¦ վեպի հերոսն իր ես‐ի ճանաչողությունն 
սկսում է կնոջով, կնոջ մարմինը նրան ինքնարարման նոր փուլ է մտց‐ 
նում, և նա՝ որպես ո∙ու աշխարհի պատասխանատու, արարում է 
նաև դեռատի կնոջ ներաշխարհը՝ իր իդեալին համապատասխան: 
Մի կարճատև հատված՝ սիրո պտղի կազմավորման իննամսյա 
շրջան, հաստատվում է ո∙ու, հո∙ու և մարմնի ներձույլ դաշինք, երբ 
արտաշխարհն այլևս դադարում է ∙ոյել: Ծննդաբերության մահաբեր 
ընթացքում կորցնելով կնոջ մարմինն ու սիրո պտուղը՝ Արսենին ապա‐ 
վինում է երկնային սիրո հրաշքին՝ մի անվերջ զրույց սկսելով աստվա‐ 
ծային սիրո թեմաներով: Եթե չկա կնոջ նյութեղեն հենարանը, ապա 
միակ և վերջնական փրկությունը Աստծո հետ կապն է՝ նրա արարչա‐ 
∙ործության բոլոր տարրերի ճանաչողությամբ զինված: Եթե նա՝ որ‐ 
պես Արսենի, կործանել էր կնոջ մարմինը և խափանել ծնունդը, ապա 
որպես ճ∙նավոր Լավր պարտավոր էր վերական∙նել աշխարհի 
մշտահոլով ընթացքի տրամաբանությունը: Տերը նրան պարույրաձև 
շուրջանակի պտույտով վերադարձնում է ելման կետին և իր մոտ տա‐ 
նում միայն այն բանից հետո, երբ նա փրկում է մի ուրիշ դեռատի կնոջ՝ 
ապահովելով նրա զավակի առողջ ծնունդը և իր արարչա∙ործության 
ճշմարիտ ընթացքը: 

Հանուն հո∙ու, ո∙ու և թաքնա∙իտության 

Միլոռադ Պավիչն իր արդեն հիշատակված §Գրել հանուն հո՞ր, 
հանուն որդո՞ւ, թե՞ հանուն եղբայրության ո∙ու¦ էսսեում միաբանու‐ 
թյան անդամներին բաժանում է երկու խմբի՝ իդիոռիթմիկների, այ‐ 
սինքն՝ մենակյացների, և կենոբիթների, այսինքն՝ հանրակյացների՝ 
վանական փակ համակար∙ի կենսա∙ործունեության տարբեր ոլորտ‐ 
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երեքը ∙երա∙ույն են: Իրապես Հաստիչն այրմարդուն արարել է այս 
նվաստ աշխարհում ցեխից, իսկ կնոջը այնուհետ՝ երկրային դրախ‐ 
տում ադամական ազնիվ նյութից: Եվ նրան ստեղծել է ոչ թե Ադամի 
ոտքից կամ փորընդերքից, այլ՝ կողից: Երկրորդ՝ ամենազոր Տերը կա‐ 
րող էր մարդեղանալ որևէ հրաշա∙ործ եղանակով, մինչդեռ նախընտ‐ 
րեց մարմին առնել կնոջ ար∙անդում, ինչը ցույց է տալիս, որ նա բնավ 
էլ պիղծ չէ: Իսկ երբ Բարձրյալը երևաց հարությունից հետո, հենց կնոջ 
պատկերացավ: Եվ վերջապես, երկնքի թա∙ավորության վրա հասնե‐ 
լուն պես ոչ մի այրի էլ վերապահված չէ իշխել այդ տիրույթում, այլ մի 
չքմեղ կին կլինի դշխուհի: Հետևաբար, եթե Տերն այդքան ուշադրու‐ 
թյուն է հատկացրել Եվային, ի՞նչ կա արտառոց, որ մեզ նույնպես ∙րա‐ 
վում են այդ սեռի շնորհներն ու վեհանձնությունը¦ 4 : Իրականում խնդի‐ 
րը միայն սեռի շնորհները չեն, այլ եռաչափ ∙ոյաբանական աշխար‐ 
հում ամրացման տարածք ունենալը, արական սկիզբն իր ո∙եհո∙ե‐ 
կան կառույցով չի կարող ∙ոյել առանց կանացի սկզբի նյութավոր 
պատվանդանի, դա է նրա հենման կետը, այդպիսի սիմվոլիկա ունի 
հրեական դրոշը՝ ներձույլ այր‐երկնքի և կին‐հող‐մոլորակի երկրաչա‐ 
փական պատկերով, այսպիսին է նախաքրիստոնեական դավանա‐ 
բանության էությունը մեզանում՝ Անահիտ աստվածուհու առաջնային 
∙ործառույթով և պաշտամունքով: Այս հիմքի վրա դարասկզբին 
արևմտահայ ∙րականության մեջ սկղբնավորվեց հեթանոսական 
∙րական շարժումը՝ վերադարձնելու և ո∙եկոչելու համար կորուսյալ 
∙աղափարներն ու արժեքները, որոնք կհանեն հայության միտքն ու 
մարմինը թմբիրից՝ ուժի, ∙եղեցկության, սիրո և սեռի բացարձակ կա‐ 
տարելատիպը դարձնելով չափանիշ: 

Քրիստոնեական ∙աղափարաբանության հիմքում կնոջով մարդե‐ 
ղանալու աստվածային կամքն է, կինն այն հողն է, որում պետք է ծլար‐ 
ձակի աստվածային սերմը; Աստվածածնի ∙ործառույթով նա բարձ‐ 
րացավ՝ միջնորդ դառնալով Աստծո և մարդու, Հոր և Որդու միջև: Ահա 
թե ինչու Նարեկացու Աստվածամայրը չէր կարող ստատիկ պատկեր 
լինել, քանզի նա կին երևույթի խտատիպն է՝ բանական նյութի 
պտույտն ապահովող շարժիչ, որն անպայման ունենալու էր մոր և 
կնոջ կատարելատիպերի թանձրությունը: Միլոռադ Պավիչն իր §Գրել 
հանուն հո՞ր, հանուն որդո՞ւ, թե՞ հանուն եղբայրության ո∙ու¦ էսսեի 
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4. Նույն տեղում, էջ 363‐364: 
5. Միլոռադ Պավիչ, §Գրել հանուն հո՞ր, հանուն որդո՞ւ, թե՞ հանուն եղբայրության 

ո∙ու¦, Կայարան, 2012. էջ 159:



նելով միայն հո∙ու լույսին: Կույրը երդվյալ քրիստոնյայի տիպն է՝ դա‐ 
ժանորեն խարազանող այն ամենը, ինչ խախտում է եղբայրության 
ուխտը: Ումբերտո Էկոյի կույրը բազմաշերտ կերպար է, ակնհայտորեն 
մենակյաց՝ հանրակյացներին քամահրանքով հանդուրժող: Այս կույրը 
դարձյալ աշխարհիկը մերժում է ամենայն դաժանությամբ, բայց Աստ‐ 
ծո միա∙իծ պաշտամունքը չէ նրա ո∙ու միջուկը. թաքուն ∙իտելիքի 
պաշարներ ունի, որ միայն ընտրյալներին է վերապահում: Գիտելիքի 
պահոցը լայն առումով միաբանության հարուստ ∙րադարանն է, նեղ 
առումով՝ մի ∙իրք՝ կույրի կողմից թունավորված, որի ∙իտելիքը միայն 
իրենն է համարում, և սպանում բոլոր նրանց, ովքեր որևէ կերպ առնչ‐ 
վում են ∙րքին: Հեղինակի ստեղծած ∙րադարանի մոդելը՝ և՛ որպես 
ճարտարա∙իտական հղացք, և՛ որպես ∙րապահոց, բացառիկ է՝ 
բարդա∙ույն թաքնա∙իտական լուծումներով, որպեսզի անհնար լինի 
տիրանալն այն ամենին, ինչ տիեզերքն է բացում: §Վարդի անունը¦ 
∙րելիս ամիսներ շարունակ էկոն ապրել է Տամպլիերների ամրոցում, 
տարօրինակ չէ, որ թաքնա∙իտական բազում շերտեր պարունակող 
∙իրքը կաթոլիկ քրիստոնեության ավանդույթի շղարշով փորձում է 
կոծկել բացառապես հին հրեական պատմադավանաբանական 
ակունքներ ունեցող ∙աղտնի ուխտերի կամ քրիստոնեությամբ ծպտ‐ 
ված օրդենների ∙ործունեությունն ու տիեզերակար∙ի մասին ∙իտելի‐ 
քը: Կույր անում էր այն, ինչ հազարամյակներ շարունակ անում էին 
կաբբալիստները: Թվում է՝ ∙րքի շուրջն սկսված կենաց և մահու պայ‐ 
քարն ավարտվելու է բարձրա∙ույն ∙իտելիքի բացահայտմամբ, իրա‐ 
կանում թաքնա∙ետ ու նշանա∙ետ հեղինակը խաղ է անում ընթերցո‐ 
ղի հետ, նրան լարված պահում մինչև վերջ սպանությունների և սեռա‐ 
յին ինտրի∙ների շնորհիվ, այսինքն՝ նպատակը ընթերցման լարվա‐ 
ծություն ու հետաքրքրություն ապահովելն է, ոչ թե ∙աղտնա∙իտու‐ 
թյան ծալքերը բացելը, ահա թե ինչու պրոֆեսիոնալ ընթերցողը ∙իրքն 
ավարտում է խաբվածության զ∙ացումով: Այս զ∙ացողությունը առա‐ 
վելապես սրվում է վեպի այն հատվածում, երբ կույրն իբր բացահայ‐ 
տում է ∙իրքը թաքցնելու պատճառը: Նրան հատկապես մտահո∙ում է 
եռամաս ∙րքի այն հատվածը, որն ամփոփում էր Արիստոտելի կորած 
աշխատությունը կատակեր∙ության մասին: Տրամաբանական ճկուն 
անցումներով կույրն ապացուցում է ծիծաղի վտան∙ավորությունն ու 
հիմնավորում ժանրի արիստոտելյան մեկնությունը մարդկությունից 
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ներ վերա∙րելով այս կամ այն տիպին: Ավելի ուշ այս մոդելը նա կիրա‐ 
ռում է ստեղծա∙ործող մարդկանց վրա՝ նկատելով, որ ∙րողները 
պատկանում են և՛ հանրակյացների, և՛ մենակյացների տիպին, իսկ 
եթե ∙րողը կամ մտածողը նաև կրոնավոր է, ապա նրա պատկանելու‐ 
թյունը այս կամ այն տիպին որոշվում է միաբանության կամ եղբայրու‐ 
թյան հետ հարաբերություններով: Նրանք բոլորն էլ՝ Խորենացին, 
Եղիշեն, Փարպեցին, միարժեքորեն մենակյացներ են, ովքեր, չանդա‐ 
մա∙րվելով քրիստոնյա միաբանություններին, բանականության և հա‐ 
վատի ուժով պահպանեցին հավատարմությունը քրիստոնեական 
մարմնամերժ բարոյականությանը: Մենակեցության պահանջմունքը՝ 
որպես էատարր, բնորոշ է Գրի∙որ Նարեկացուն, թեև ակնհայտորեն 
նարեկյան դպրոցի միաբանները հանրակյացներ են՝ միաբանության 
հոր՝ Անանիա Նարեկացու հզոր ո∙ու ուժով միավորված: Նարեկացին, 
հակառակ հերձվածողության մեղադրանքի, չբանադրվեց՝ հանուն 
հոր, այլ ապացուցեց իր սրբակենցաղ աստվածահաճո ∙ոյակերպը՝ 
սրբադասվելով կենդանության օրոք: Կոստանդին Երզնկացին կենո‐ 
բիթի դասական օրինակ է՝ եղբայրության շահերով ու պահանջմունք‐ 
ներով տո∙որված. 

Եղբարք մի կան հետ մեզ սիրով, 
Աշխարհի բան ուզեն ∙ըրով, 
Նայ վասն այն յայտնի ձայնով 
Սիրու բաներս ասցի յոլով 6 : 

Ուրեմն եղբայրները նույնպես սիրային տաղերի կարիք ունեն, և 
տաղերը ∙րվում են հանուն եղբայրության ո∙ու՝ հաճախ անտեսելով 
չարախոս նախանձներին: Լևոն Շանթը ստեղծեց հանրակյաց միա‐ 
բանների մենաստան, որոնք հանուն հոր (հոր դերում վանահայրն է¤, 
ճ∙նում են մերժել դրսի աշխարհը, որը տարբեր ձևերով՝ իշխանուհու, 
Սեդայի կերպարներով, ներխուժում է մենաստան՝ ալեկոծելով հո∙ու 
խորխորատներում կրքերը թաքցնող և Աստծո ողորմածությամբ մի‐ 
այն աղոթքներով սնվող վանականներին: Նրանք համառ հավատա‐ 
վորներ են, երկրային ամեն ինչ մերժող ∙աղափարապաշտներ, որ 
կարող են աշխարհը վանել՝ կուրացնելով սեփական անձը, ապավի‐ 
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6. Հայ դասական քնարեր∙ություն, հատոր 2, Երևան,1986, էջ 93:



առաջ՝ Աստվածամարդուց խլելով կենաց ծառի մոդելը, ո∙ի‐հո∙ի‐ 
մարմին կառույցի ճանաչողությունը: Ահա թե ինչ է ասում այդ մասին 
§Կաբբալան¦. §Դեռևս Մովսեսի ժամանակներում լուսավորյալ իմաս‐ 
տունների խումբը հիմնեց միստիկ դպրոց: Նրանք սկսեցին ուսումնա‐ 
սիրել կաբբալայի ∙ործնական ասպեկտները և ուսուցանել աշակերտ‐ 
ներին: Դպրոցը ∙աղտնի էր, և միայն քչերին էր հասու այդ ∙իտելիքը, 
ինչով էլ պայմանավորված են կաբբալիստների համայնքներում ըն‐ 
դունված խիստ կանոնները¦ 9 : Արդյոք նույնը բանը չի՞ անում կույրը. 
հմտորեն թաքցնելով արաբական ձեռա∙րերը, ալքիմիայի մասին 
∙իրքը՝ դեմ է տալիս եր∙իծանքի տեսությունը՝ իրապես հռհռալով 
մարդկության հիմարության և տ∙իտության վրա, մինչդեռ որտեղի՞ց 
կաթոլիկ հո∙ևորականին այդպիսի էզոթերիկ իմացություններ, հատ‐ 
կապես աբբահայր Աբբոնի՝ թանկարժեք քարերի ծա∙ման և բնույթի 
ապշեցուցիչ տեղեկությունները այդ ո՞ր Սուրբ ∙իրքն է ամփոփում, այ‐ 
նինչ §Կաբբալան¦ մի ամբողջ համակար∙ված տեսություն ունի քարե‐ 
րի զարմանահրաշ աշխարհի՝ որպես նյութի կատարյալ դրսևորումնե‐ 
րի մասին §Բյուրեղները և մոլորակները¦ ∙լխում, ընդ որում՝ այս ամե‐ 
նը դիտարկվում է տիեզերքի հետ էներ∙աինֆորմացիոն կապի 
մեջ.§Քարը, որ կապված է Երկիր մոլորակի հետ, վա∙րի աչքն է: Այն 
շատ հզոր քար է՝ հա∙եցած երկրային էներ∙իայով: Համարվում է, որ 
այն սրում է ∙իտակից միտքը¦ 10 : Ակնհայտորեն այս իմացությունները 
սուրբ∙րային ծա∙ում չունեն, ավելին՝ ցանկացած քրիստոնյա հո∙ևո‐ 
րական անհեթեթություն կհամարի քարերին վերա∙րվող այդպիսի 
բացառիկ շնորհները, քանզի քրիստոնեական հո∙ևոր համակար∙ը 
չունի նյութի կառուցվածքի ∙իտականորեն հիմնավորված այսքան 
ճշ∙րիտ տեղեկություններ: Քրիստոնեական չէ նաև ֆրանցիսկյաննե‐ 
րին վերա∙րվող ապաբարոյական նկարա∙իրը, թե իբր կանանց հետ 
հարաբերություններում նրանք դրսևորում էին խոտելի վարք՝ մթու‐ 
թյան մեջ զու∙ավորվելով ան∙ամ արյունակիցների հետ: Զարմանալի 
է, որ հեղինակը նրանց է վերա∙րում մի պիղծ ծես, որի համար դարեր 
շարունակ հրեաներին արտաքսել են եվրոպական պետություններից: 
Ծեսի նպատակը կենդանի երեխայից արյուն հանելն է մինչև նրա 
արնաքամ լինելը և այդ մաքուր արյունով մո∙ական արարողակար‐ 
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թաքցնելու անհրաժեշտությունը: Դարձյալ թվում է՝ ուր որ է համոզվե‐ 
լու ես, թե որքան կշփանա ու կապականվի մարդը, եթե ծիծաղն ու հու‐ 
մորն իրեն ուղեկից դարձնի, եթե մտքի սթափությունը քեզ չվերա‐ 
դարձնի ∙րքի մյուս՝ պակաս §վտան∙ավոր¦ հատվածներին: Առաջին 
մասը կոչվում էր §Յաղա∙ս բանից որոշ հիմարաց¦. §...Իբրև հիմար‐ 
ները կարող են այնքան ճարտարախոս լինել, որ ապշեցնեն ան∙ամ 
իրենց քահանաներին և խալիֆների հիացմունքը շարժեն... Երկրորդը 
սիրիական ձեռա∙իր է, բայց ըստ մատենացանկի՝ ե∙իպտական ալ‐ 
քիմիային վերաբերող ∙րքույկի թար∙մանություն է¦ 7 , որն իբր Աստծո 
ծիծաղից ծնված աշխարհի մասին է: Հետևությունն այն է, որ Աստծո 
ծիծաղը պակաս վտան∙ավոր է, քան մարդունը, հետևաբար պետք է 
թաքցնել ծիծաղի տեսությունը, և հիմարացնել ամբողջ մարդկությանը 
և առաջին հերթին Արարչին: Ինչո՞ւ էր ∙իրքը պահվում Աֆրիկայի վեր‐ 
ջավորությունում, ինչ սիմվոլիկա ունի այս բանաձևումը, ի՞նչ կապ ու‐ 
նի արաբա‐սիրիական ալքիմիան Աստծո ծիծաղի հետ, ասելով չասե‐ 
լը կամ ակնարկելով բուն նյութից հեռացնելը հեղինակի խաղի հիմնա‐ 
տարրն է: Փորձենք բացել հեղինակի կոդերը: Այո՛, Աֆրիկայի վերջա‐ 
վորությունում էր ∙տնվում արարչա∙ործության բնօրրաններից մեկը՝ 
Բաբելոնը, փարավոններն ու նրանց առեղծվածային բուր∙երը, աշ‐ 
խարհի հնա∙ույն ∙րադարաններից մեկը՝ Ալեքսանդրիայի ∙րադա‐ 
րանը, որը նույնպես այրվեց թաքնա∙ետների ջանքով, ինչպես էկոն 
այրեց իր հորինած ∙րադարանը, որում հազվա∙յուտ ձեռա∙րեր էին 
պահվում: Գուցե հեղինակը հուշում է, թե ինչո՞ւ այսօր էլ հիմնականում 
այրվում է Աֆրիկայի վերջավորությունը՝ Ե∙իպտոսը, Իրաքը, ավեր‐ 
վում է Սիրիան, պայթեցվում է բազում ∙աղտնիքների պատասխան‐ 
ներ պարունակող Պալմիրան՝ Թադմորը: Հեղինակը ստեղծել է աստ‐ 
վածային ∙իտելիքի մեկուսացման և անմատչելիության մոդելը, սե‐ 
փականացնում ես համայնին տրված ճշմարիտ ∙իրը, խոսքը, միտքը, 
ինքդ դառնում ես Աստծուն հավասար մեկը, բայց ոչ Արարիչ, այլ նրա 
հակոտնյան՝ Նեռը, կույրին այդպես էլ կոչում է Ուիլյամը. §Դու սատա‐ 
նան ես¦ 8 : Քրիստոնեական մենաստանում պայքարում էին սատանան 
ու Աստված, վերջինիս նորից խաբեցին՝ խլելով ու այրելով արարչա‐ 
∙ործության տեսությունը, ինչպես դա արել էին հազարամյակներ 
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7. Ումբերտո էկո, Վարդի անունը, Երևան, 2014, էջ 671: 
8. Նույն տեղում, էջ 685: 

9. Êåéò Ðèäåðñ, Êàááàëà, Ìîñêâà, 2004, ñò. 11. 
10. Նույն տեղում, էջ 136:



արձակը կարող էր ազդեցության հիմք հանդիսանալ, քանզի նրա 
պատմվածքների զ∙ալի մասը (§Tlon, Uqbar, Orbis Tertius¦, §Ավազե 
∙իրքը¦, §Սկավառակը¦, §Ալեֆը¦ և այլն¤ ∙աղտնիքի, մո∙ական կամ 
կորած ∙րքի, թաքուն ∙իտելիքի որոնումն է կամ վերլուծությունը: §Բա‐ 
բելոնյան ∙րադարանը¦, որը թվում է կորուսյալ կամ այրված ∙իտելի‐ 
քի պահոց, իրականում դարձյալ հեղինակից կոդավորված տեքստ է՝ 
մեկնության կարոտ: Այն սահմանումների վերածելու դեպքում կունե‐ 
նանք այսպիսի պատկեր՝ 

1. Տիեզերքը, այլոք անվանում են Գրադարան, բաղկացած է ան‐ 
համար վեցանկյունաձև սրահներից 14 : 

2.Գրադարանն անսահման է (էջ 75¤: 
3.Գրադարանը ∙ոյություն ունի հավերժորեն (էջ 76¤: 
4.Գրադարանը ∙ունդ է, որի ճշ∙րիտ կենտրոնը որևէ վեցանկյուն 

է, իսկ մակերեսը՝ անմատչելի (էջ 75‐76¤: 
5.Մարդկային ցեղը՝ միակը, ոչնչանալու է, իսկ Գրադարանը հա‐ 

րատևելու է՝ լուսավորված, անբնական, անվերջանալի... (էջ 85¤: 
6.Գրադարանն անսահման է և պարբերական (էջ 85¤: 
Թաքնա∙ետ ու կաբբալիստ Բորխեսն, իհարկե, հնարավորինս 

խորհրդանշական պատկերներով է ներկայացնում Գրադարանը, որի 
∙ոյության նպատակը տիեզերքի, Աստծո և մարդու մասին ճշմարիտ 
∙իտելիքի պահոց լինելն է, և եթե Գրադարանը նույն տիեզերքն է կամ 
որոշակի սահմանափակմամբ՝ վեցանկյուն Կենդանակերպը, ապա 
իրապես մեկ ∙իրքը բավարար է աստվածային ∙իտելիքն ամփոփելու 
համար, բայց Գրքի Մարդուց, նույնն է թե՝ Աստվածամարդուց խլվել է 
այն և վերածվել Գաղտնիքի, և նա մոլորվել է՝ կորցնելով դեպի Աստ‐ 
ված տանող միակ ուղին, խաթարվել է տիեզերքի պարբերականու‐ 
թյան իմացությունը: Ինքնաճանաչ բոլոր լծակներից զրկվելով՝ Աստ‐ 
վածամարդը շարունակում է նահատակվել՝ դեռևս չզորելով վերա‐ 
դարձնել աստվածային ∙իտելիքը և վերական∙նել խախտված տիե‐ 
զերակար∙ը: 

´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. - ³Ûñí³Í ∙ñ³¹³ñ³Ý, Ñá∙Ç, á∙Ç, Ù³ñÙÇÝ, ÏáñáõëÛ³É ∙Ç- 
ï»ÉÇù, ÏÇÝ, Ïáõë³ÏñáÝ, ×∙Ý³íáñ, ∙Çñù, Ã³ùÝ³∙ÇïáõÃÛáõÝ: 

187 

∙ով սեփական արյունը թարմացնելն ու մաքրելը. §Բոլորը, ∙ինով լի 
սկահակի շուրջը ժողղովված, որ սկիհ են հորջորջել, արբել են, ման‐ 
կանը կտոր‐կտոր արել և նրա արյունը հեղել մի ∙ավի մեջ և դեռ ողջ 
մանկանց նետել կրակը և նրանց աճյունը միախառնելով արյանը՝ 
խմել¦ 11 : Եթե ֆրանցիսկյաններն այսպիսին էին, նշանակում է նրանք 
քրիստոնյաներ չէին: Պարսիկ նշանավոր ∙րող Սադեղ Հեդայաթի 
§Գոջասթե բերդը¦ պատմվածքի հերոսը հրեա է, որն զբաղվում է մո‐ 
∙ությամբ, ալքիմիայով և պատրաստվում է վերը նշված ծեսին.§Վաղը 
∙իշերն արյան երեք կաթիլն իմ պատրաստած էլիքսիրին կկաթեցնեմ, 
և ոսկու սաղմը հո∙ի կստանա: Կույս աղջկա երեք կաթիլ արյուն, վա‐ 
ղը ∙իշեր... Վարպետներս տառապեցին, բայց իրենց նպատակին 
չհասան: Նրանցից վերջինին ես իմ ձեռքով սպանեցի: Եվ ե∙իպտացի, 
ասորի ու բաբելոնացի կախարդների ∙աղտնիքները մնացին ինձ...¦ 12 : 
Գաղտնիքի կրողները դարձյալ Աֆրիկայի վերջավորությունից են, ∙ի‐ 
տելիքը խլվել է սպանությամբ հանուն փառքի և հարստության, խլողն 
ազ∙ությամբ հրեա է. §Խեշթունը նրա արյունոտ ∙լուխը շրջեց, բայց 
արդեն արյան կաթիլները հազվադեպ էին դարձել: Նա ուշադիր ար‐ 
յունը լցնում էր բազմաթիվ շշերի մեջ: Վերցրեց մի ուրիշ շիշ, աղջկա 
կոկորդը սեղմեց, ապա ձիթաճրա∙ը մոտեցրեց և արյան երեք կաթիլ‐ 
ները կաթեցրեց շշի մեջ¦ 13 : Էկոն միտումնավոր է այս ծեսը վերա∙րում 
քրիստոնյաներին, նա նույնիսկ պաշտպանում է Տամպլիերներին՝ 
նրանց կոչելով Տաճարական ասպետներ, որոնց իբր հանիրավի հա‐ 
լածեցին ու վերացրին, մինչդեռ պատմությունից հայտնի փաստ է, որ 
նրանք թալանում էին երկրներ, խարխլում պետականությունների հիմ‐ 
քերը: Հեղինակը պետք է այրեր այս ∙րադարանը նույնպես, որով‐ 
հետև տերը լինելով թաքնա∙իտության, ինքը ևս դեմ էր, որ այն դառ‐ 
նա մարդկության սեփականությունը, որովհետև հո∙ևոր ∙իտելիքի 
հնա∙ույն համակար∙ին տիրապետելը մարդուն դարձնում է անպար‐ 
տելի, զորեղ, ներքին տեսողության անսահմանություն է շնորհում: 
Ըստ ∙րականա∙իտական տեսակետի՝ Էկոն ազդվել է Բորխեսի §Բա‐ 
բելոնյան ∙րադարան¦ պատմվածքից, իրականում Բորխեսի ամբողջ 
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Երևան,2015, էջ 70: 
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ՇՈՒՇԱՆ ԹԱՄՐԱԶՅԱՆ 
բ.∙.թ. 

ՆԵՐՎԱԼՅԱՆ ԵՐԱԶԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՖԻԼԻՊ ԳԱՐՐԵԼԻ ՖԻԼՄԵՐՈՒՄ 

§Երազը երկրորդ մի կյանք է: Ինձ չի հաջողվել երբևէ հա‐ 
տել, առանց սարսռալու, փղոսկրյա և եղջյուրե այդ դարպասնե‐ 
րը, որ բաժանում են մեզ անտեսանելի աշխարհից: Քնի առա‐ 
ջին ակնթարթները մահվան պատկերն են արտացոլում, երա‐ 
զային մի ընդարմություն է համակում մեր միտքը, և չենք կարող 
մենք ճշ∙րիտ սահմանել այն պահը, երբ §ես¦‐ը, այլ ձև ստանա‐ 
լով, շարունակում է իր ∙ոյության ստեղծա∙ործությունը: Դա 
ստոր∙ետնյա աղոտ մի ճանապարհ է, որ լուսավորվում է աստի‐ 
ճանաբար, և որտեղ ստվերների և խավարի ∙րկից պոկվում են 
∙ունատ այն կերպարանքները՝ լուրջ դեմքերով, անշարժ, բնա‐ 
կիչները դրախտի նախադռների: Հետո երևան է ∙ալիս պատ‐ 
կերը, նոր մի լուսավորության տակ շողարձակում են և սկսում 
խլրտալ անսովոր այդ երևակումները: ‐Ո∙իների աշխարհն է 
բացվում մեր առջև¦: 

Ժերար դը Ներվալ, §Օրելիա¦ 

Հայտնի չէ, թե ինչ զար∙ացում կունենար Ժերար դը Ներվալի 
ստեղծա∙ործությունը 1 , եթե վերջինս երազի իր աշխարհա∙րությունը 
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Ñàòåíèê Àâåòèñÿí 
Ðàäè  ñãîðåâøåé Áèáëèîòåêè è óòåðÿííîãî çíàíèÿ 

Ðåçþìå 

Ñòàòüÿ èññëåäóåò çàäà÷è èñêàæåíèÿ áîæåñòâåííîé ñòðóêòóðû Äóõ-Äóøà-Òåëî 

è èõ ðåàëèçàöèè â àðìÿíñêîé è ìèðîâîé ëèòåðàòóðå. Ïðè ðàñêðûòèè 

ñîîòíîøåíèÿ äóøà-òåëî âûäåëÿþòñÿ èñòîðèêî-äèàõðîííûé àñïåêò âîñïðèÿòèÿ, 

ëèòåðàòóðíûå ïðîÿâëåíèÿ, ìíîãîñëîéíîñòü ýñòåòè÷åñîãî âîñïðèÿòèÿ äóõîâíî- 

ôèçèîëîãè÷åñêîé ðîëè æåíùèíû. Ñðàâíèòåëüíîìó àíàëèçó ïîäâåðãàþòñÿ 

ïðîèçâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèå êîäèðîâàííóþ èíôîðìàöèþ î âñåëåííîé, ÷åëîâåêå è 

óòåðÿííîì çíàíèè. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñîææåííàÿ áèáëèîòåêà, äóõ, äóõ, òåëî, ïîòåðÿííûå 

çíàíèÿ, æåíùèíà, õîëîñòÿê, îòøåëüíèê, êíèãà, ìóëüòôèëüì. 

Satenik Avetisyan 
For the sake of burnt Library and lost knowledge 

Summary 

The article analyzes the splitting problems of the divine structure of soul‐spir‐ 
it‐body and the comprehension of the three in Armenian and international litera‐ 
ture. While revealing the relationship between soul and body, the perceptions of 
whole historical periods, the literal manifestations and the aesthetic multiple per‐ 
ceptions of the woman’s psycho‐physiological role is highlighted. Only the art 
works which contain coded information about universe, human being and lost 

knowledge are undergone comparative interpretation. 

Keywords:  burned library, spirit, spirit, body, lost knowledge, woman, 
celibate, hermit, book, cartoon. 
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* Հոդվածն ընդունվել է տպա∙րության 08.02.2019: 
1 Ժերար դը Ներվալը (1808‐1855) XIX դարի ֆրանսիական ∙րականության 

ամենաինքնատիպ հեղինակներից է: Թեև նա ֆրանսիական ռոմանտիզմին հա‐ 
րող մի շարք ∙րողների, թատեր∙ակների ժամանակակիցն ու ընկերն էր, նրա 
ստեղծա∙ործությունը նկատելիորեն առանձնանում է այդ տարիներին փարիզյան 
բեմերում և ∙րական աշխարհում հաղթարշավող Ալեքսանդր Դյումայի, Վիկտոր 
Հյու∙ոյի կամ Թեոֆիլ Գոթյեի երկերից: Նրա բանաստեղծությունը միաժամանակ 
§թափանցիկ է և առեղծվածային¦, ինչպես նշում է ֆրանսիացի բանաստեղծ, ար‐ 
վեստաբան Իվ Բոնֆուան, արձակը՝ չափազանց ազատ, ներհուն: Իր սրաթռիչ ու 
դժվարին կենսա∙րության ընթացքում Ներվալը հասցրել է հեղինակել ֆրանսիա‐ 
կան պոեզիայի ամենա∙եղեցիկ և, հիրավի, առեղծվածային սոնետները՝ հայտնի 
§Քիմեռներ¦ վերնա∙րով, մի շարք արձակ երկերի ու մանրապատումների հեղի‐ 
նակ է (§Կրակի աղջիկները¦, §Զբոսանքներ և հուշեր¦, §Հոկտեմբերյան ∙իշեր‐ 
ներ¦, §Սիլվի¦, §Պանդորա¦, §Օրելիա¦): Նրա երկերը կարծես կանխազ∙ում են 
այն միտումներն ու ∙ործընթացները, որոնք ձևավորելու էին ժամանակակից ∙րա‐



ղեղված է ներքին տեսիլներով և մղձավանջներով, և իհարկե Թեոֆիլ 
Գոթյեին՝ իր §Ո∙եհման¦ վիպակով 3 : Բայց քչերի մոտ է երազը հանդես 
∙ալիս նման ուժով, դառնում ճակատա∙իր: 

Թե՛ Ժերար դը Ներվալի, թե՛ Ֆիլիպ Գարրելի պարա∙այում երա‐ 
զա∙րությունը չի սահմանափակվում մի երկով կամ մի ֆիլմով, այն 
ընդ∙րկում է այս արվեստա∙ետների ստեղծա∙ործական ողջ ծիրը: Եվ 
անուղղակի մի զրույց է կարծես ծավալվում այս երկու ստեղծա∙ործա‐ 
կան համաստեղությունների միջև՝ թերևս վերածվելով միջտեքստա‐ 
յին մի հարաբերության՝ սքողված, բայց խոր: 

Ուշա∙րավ է, որ չափազանց վաղ՝ տասնչորս տարեկանում §Կա‐ 
րոլի փետուրը¦ և §Տարաձայնության զավակները¦ ֆիլմերով կինոաշ‐ 
խարհ մտած Ֆիլիպ Գարրելը երբևէ չի ձեռնարկել Ներվալի որևէ 
ստեղծա∙ործության էկրանավորում: Բացահայտ հղումները Ներվա‐ 
լին բացակայում են նրա աշխատանքներում: Ֆիլիպ Գարրելի տեքս‐ 
տերում կամ հարցազրույցներում հնարավոր չէ ∙տնել Ներվալի ստեղ‐ 
ծա∙ործության որևէ ուղղակի հիշատակում: Նշենք, որ կինոարվես‐ 
տին նվիրված նրա մի շարք տեքստերը, դիտարկումները տեղ են 
∙տել §Տեսախցիկ՝ սրտի փոխարեն¦ ժողովածուում, որտեղ, սակայն, 
Ներվալին առնչվող միակ հիշատակումը խիստ թռուցիկ է և վերաբե‐ 
րում է Ջեյն Զեբեր∙ին. Ֆիլիպ Գարրելը, հար∙անքի տուրք մատուցելով 
կյանքից վաղաժամ հեռացած դերասանուհուն, նշում է վերջինիս ու‐ 
նեցած մեծ սերը Ժերար դը Ներվալի պոեզիայի նկատմամբ: 

Եվ այնուամենայնիվ, Ներվալը, որովհետև եթե մտովի ֆրանսիա‐ 
կան ժամանակակից կինոյում փնտրեինք Ժերար դը Ներվալի բանաս‐ 
տեղծական աշխարհի, ∙եղա∙իտության հետքը, մեր հայացքներն 
ինքնաբերաբար կդառնային ∙արրելյան երազա∙րության սև‐սպի‐ 
տակ պատկերների թրթիռին, և որովհետև լինում են հանդիպումներ, 
որոնք արձանա∙րված չեն ∙րականության և արվեստի պատմության 
և ոչ մի լուսանցքում, բայց իրենց հզոր շողարձակմամբ լույսի ուղեծիր‐ 
ներ են բացում հաղորդակից հո∙իների անծայրածիր այն օվկիանո‐ 
սում, որն այնքան թանկ էր ∙երմանացի ռոմանտիկներին: Թերևս դա 
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տեսներ՝ երևակված կինոժապավենի վրա: §Օրելիա¦ վիպակի չոր‐ 
րորդ ∙լխում, հիշատակելով ∙լխավոր հերոսի երազային մտապատ‐ 
կերները, Ներվալը դրանք որակում է որպես §peintures animռes¦ 2 , այ‐ 
սինքն՝ կենդանացած, շարժվող կտավներ, որոնք հստակ ∙ծա∙րու‐ 
թյուն են ստանում իր աչքի առջև: Ի՞նչ է հիշատակում Ներվալը, եթե ոչ 
կինոպատկերը՝ ներկայության զարմանալի իր ուժով: Սակայն հարկ 
էր սպասել ∙րեթե կես դար, որպեսզի ճերմակ էկրաններին իսկապես 
կենդանանային ուրվականային պատկերները, և ապա՝ ևս կես դար, 
որպեսզի ֆրանսիական ռոմանտիզմի ամենաառեղծվածային հեղի‐ 
նակի՝ Ժերար դը Ներվալի բանաստեղծական արձակն իր անուղղակի 
արտահայտությունը ∙տներ ֆրանսիական ժամանակակից կինոյում, 
մասնավորապես՝ Նոր ալիքին հետևած ամենաինքնատիպ կինոբե‐ 
մադրիչներից մեկի՝ Ֆիլիպ Գարրելի կինոարվեստում՝ սև‐սպիտակ 
§խլրտացող¦ ստվերների իր թափորով: Չնայած երկու արվեստա‐ 
∙ետներին միմյանցից բաժանող հարյուրամյակին՝ երկուսն էլ Երազի 
աննահանջ վարքա∙իրներն են: Երկուսն էլ ոչ միայն բավարարվում են 
երազների զուտ արտաքին փոխադրությամբ, այլև երազն ու ենթա∙ի‐ 
տակցական աշխարհը դարձնում իրենց ∙եղա∙իտական և բանաս‐ 
տեղծական որոնումների առանցքը, իրենց ∙րվածքի հենքը՝ հան∙ե‐ 
լով ուրույն մի երազա∙րության: Ճշմարիտ է, ֆրանսիական ∙րական 
սերունդների հերթափոխում բազմաթիվ են անդրադարձները երա‐ 
զին, հենց իր՝ Ներվալի սերնդակիցների մեջ հարկ է հիշատակել Շառլ 
Նոդյեին, Ալֆրեդ դը Մյուսսեին, Վիկտոր Հյու∙ոյին, որի արձակը հե‐ 
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կանության ընթացքը: Երազների իր քննությունը տեղակայելով իրականության և 
երազի միջակայքում՝ Ներվալը Ֆրոյդից շատ առաջ երազը դարձնում է ∙ոյաբա‐ 
նական նոր իմացության աղբյուր: Անրի Միշոյի տարրալուծվող հերոսից առաջ, 
որն իր հետ քնարականության նոր ընկալում էր բերելու, Ներվալն արձանա∙րում է 
ժամանակակից հերոսի ներքին բեկումները, կոտորակումները՝ դարձնելով դրանք 
Միեղենի որոնման ուրույն քարտեզա∙րություն: 

1984‐ին Ներվալի սոնետներից վեցը Ա. Ալիքյանի թար∙մանությամբ տեղ են 
∙տել §Ֆրանսիական պոեզիա¦ անթոլո∙իայում: 2014‐ին §Քիմեռները¦ լույս են 
տեսել ∙րական թերթում՝ Ն. Վարդանյանի թար∙մանությամբ: Արձակ ստեղծա∙որ‐ 
ծությունները՝ §Օրելիան¦, §Պանդորան¦, §Սիլվին¦, հայալեզու թար∙մանությամբ 
լույս են տեսել Նաիրի հրատարակչությունում (թար∙մ.՝ Շ. Թամրազյանի): 

2 Ժերար դը Ներվալ, §Օրելիա¦, 1972, Librairie gռnռrale franջaise, էջ 19: 
Թար∙մ.՝ Շ. Թամրազյանի, Նաիրի, 2014: 

3 Հետաքրքրական է, որ Ֆիլիպ Գարրելի §Այ∙ի սահմանը¦ ֆիլմը, որ ներշնչված 
է Թեոֆիլ Գոթյեի §Ո∙եհման¦ ֆանտաստիկ վիպակով, թե՛ իր ∙եղա∙իտությամբ, 
թե՛ արծարծած խնդիրներով ավելի շուտ Ներվալին է հիշեցնում, քան Գոթյեի երկը: 
Այստեղ մենք իսկապես երազի և իրականության միջակայքում ենք և բավական 
հեռու §Ո∙եհմայի¦ ֆանտաստիկ տիրույթից:



րակշռում են ֆրանսերեն §croire¦ (հավատալ, կարծել) բայով կառուց‐ 
ված պարզ կամ բարդ բայաձևերը: Այս բայի ∙երակայությունը դարձ‐ 
յալ սուբյեկտիվ ապրում արտահայտող մեկ այլ՝ §sembler¦ (թվալ) բա‐ 
յի նկատմամբ ուշա∙րավ է: Առաջինի դեպքում շատ ավելի լայն է 
իմաստային դաշտի ընդ∙րկումը (§Croire¦՝ §հավատալ, կարծել¦), և 
իմաստային այս բազմազանությունն էլ անխուսափելիորեն երկակիու‐ 
թյուն է ստեղծում: §Sembler¦‐ի դեպքում շատ ավելի միանշանակ է 
արտերևույթի, խաբկանքի, թվացյալ, մտացածին իրականության 
իմաստը, մինչդեռ §croire¦‐ի պարա∙այում հնարավոր է երազի և 
իրականության կենսական միջակայքը, ինչպես, օրինակ, §Օրելիայի¦ 
հետևյալ նախադասության մեջ. 

§Et pendant qu’il m’accompagnait, je me mis Ո chercher dans le ciel 
une ռtoile, que je croyais connaՏtre/.../¦4. 

Տողացի թար∙մանությամբ. 
§Եվ մինչ նա ուղեկցում էր ինձ, ես սկսեցի երկնքում փնտրել մի 

աստղ, որը կարծում էի, թե ճանաչում եմ /.../¦: 
Իհարկե, ∙եղարվեստական թար∙մանության պարա∙այում հարկ 

է լինում հղկել վերոհիշյալ բայական կառույցը 5 , և իմաստային նրբե‐ 
րան∙ը հաճախ կորչում է, բայց ուշա∙րավ է, որ բնա∙րում հեղինակը 
§croire¦՝ §կարծել/հավատալ¦ բայն է օ∙տա∙ործում, որն ընդ∙ծում է 
ապրումի երկակիությունը: Նշենք, որ հետևող նախադասությունները 
մեզ հնարավորություն չեն տալիս պարզել՝ խոսքը խաբկանքի՞, թե՞ 
իրականության մասին է: Եվ ուրեմն, ∙տնված է երաժշտական բանա‐ 
լին, որովհետև չսահմանվող այդ միջակայքը հենց ներվալյան նե‐ 
րապրումն է, որը վերածվում է բանաստեղծության ներքին փորձի: 

Մեկ այլ առանձնահատկություն՝ պատումի ժամանակը: Նշենք, որ 
ներվալյան պատումում ժամանակային և տարածական չափումները 
հաճախ պարուրված են անորոշության քնքուշ մի շղարշով: Ներվալի 
∙րվածքին բնորոշ են զեղչումները, անբացատրելիորեն արա∙ացող և 
դանդաղող ռիթմերը, որոնք արարը հետևողականորեն հյուսում են 
երազային իր կրկնակին՝ երերուն, անիրական, ներքին մի ժամանա‐ 

193 

է միջտեքստային հարաբերության ճշմարիտ ընկալումը. հարաշարժ 
մի փոխընթերցում՝ անկախ փաստացի հղումներից, բացահայտ մեջ‐ 
բերումներից, ազդեցություններից կամ անմնացորդ հիացմունքի սր‐ 
տառուչ խոստովանություններից, որպիսիք կարելի է ∙տնել այս կամ 
այն արվեստա∙ետի նոթերում կամ նամակա∙րության մեջ: Եվ իհար‐ 
կե, միայն Գարրելի ֆիլմերի լռակյաց, ներպատկերային բանաստեղ‐ 
ծականությունը չէ, որ վկայում է նման առնչակցության մասին: Եվ ոչ էլ 
վերնա∙րերը, որոնց խորհրդավոր կյանքն ու բանաստեղծական ուժը 
շարունակվում են ֆիլմի տիրույթից դուրս, նրանից անկախ. §Ակունք‐ 
ների կապույտը¦, §Ներքին սպին¦, §Կույսի մահիճը¦, §Բյուրեղյա օրո‐ 
րոց¦, §Վայրի անմեղություն¦, §Բարձր մենություններ¦, §Սիրո ծնուն‐ 
դը¦, §Մարիամ՝ հանուն հիշողության¦, §Եվ լռում են կիթառները¦, 
§Գիշերային քամի¦, §Նա այնքան ժամեր է անցկացրել լուսարձակնե‐ 
րի ներքո¦: 

Էական մի առանձնահատկություն, որ վեր է բոլոր արտաքին հա‐ 
մընկնումներից. երկու արվեստա∙ետներն էլ երազա∙րությունը հասց‐ 
նում են իր բովանդակային, ∙եղա∙իտական, բանաստեղծական 
բարձրակետին՝ չընդհատվող մի երկխոսության երազի և իրականու‐ 
թյան միջև, որ դրսևորվում է յուրօրինակ սահմանեզրյա աշխարհա‐ 
∙րությամբ, սահուն անցումներով սահմանից սահման: 

§Այ∙ի սահմանը¦. վերնա∙րված է Ֆիլիպ Գարրելի վերջին ֆիլմե‐ 
րից մեկը: Սահմանային այդ սահանքներն են, որ ներվալյան երա‐ 
զա∙րության մեջ ∙րեթե անհնարին են դարձնում պատումի իրական 
և մտացածին հյուսվածքները տարանջատելու փորձերը, ինչպես օրի‐ 
նակ §Օրելիա¦ վիպակում: Սահմանային այդ ճոճքի առարկայա‐ 
կան դրսևորումներն անհամար են ներվալյան ∙րվածքում. կաս‐ 
կած արտահայտող բայաձևերը և վերաբերականները, որոշիչ և 
անորոշ հոդերի կիրառությունը, ներքին խոսքի և պատումի ար‐ 
տաշերտի նրբին հերթա∙այությունը, ժամանակային ձևերի փո‐ 
փոխությունը, կետադրությունը: Հենց ոճական, քերականական, 
շարահյուսական այդ հնարքների շնորհիվ է ստեղծվում ներվալ‐ 
յան միջակայքը՝ երազի և իրականության միջև: Այդ դրսևորումնե‐ 
րից մի քանիսը ներկայացնենք ստորև: 

Նախ անդրադառնանք կասկած, սուբյեկտիվ ապրում արտահայ‐ 
տող բայաձևերին: Այս առումով՝ հարկ է նշել, որ §Օրելիայում¦ ∙ե‐ 

192 

4 Ժերար դը Ներվալ, §Օրելիա¦, Librairie gռnռrale franջaise, 1972, էջ 9: 
5 §Օրելիայի¦ հայերեն հրատարակության մեջ նախադասությունը ներկայա‐ 

նում է հետևյալ կերպ. §Եվ մինչ նա ուղեկցում էր ինձ, ես սկսեցի երկնքում փնտրել 
մի աստղ, որ թվում էր՝ ճանաչում էի¦, Նաիրի, 2014, էջ 69, թար∙մ.՝ Շուշանիկ 
Թամրազյանի:



Բազմաթիվ են օրինակները. 
§Այդ ∙իշեր ես մի երազ տեսա, որը հաստատեց միտքս: ‐ Ես թա‐ 

փառում էի ընդարձակ մի շինությունում՝ բաղկացած բազմաթիվ 
սրահներից /.../¦ 8 : 

Հետաքրքիր է դիտարկել՝ ինչպե՞ս են նմանատիպ անցումները 
սահմանից սահման իրա∙ործվում կինոլեզվում: Ինչպե՞ս է ստեղծվում 
միջակայքը՝ երազի և իրականության միջև: Ի՞նչ դեր են խաղում պատ‐ 
կերների շարակցման միջոցները, պատկերների խավարումը և կամ 
խոսքը Ֆիլիպ Գարրելի այնքան սակավախոս կինոաշխարհում: 

Այս առումով՝ ուշա∙րավ են §Օրինավոր սիրեկանները¦ (2001) 
ֆիլմը եզրափակող կադրերը: Երիտասարդ Ֆրանսուան ընթերցում է 
Միացյալ Նահան∙ներ մեկնած ընկերուհու նամակը, որը, անդրադառ‐ 
նալով 68 թվականի Մայիսյան ապստամբության հետևանքներին, հն‐ 
չում է որպես մի ամբողջ սերնդի եղերեր∙: Նամակն ընթերցելուց հետո 
Ֆրանսուան ի վերջո տեղի է տալիս երազի §ուղերձին¦, որ երկար 
տարիներ փորձում էր խլացնել: Հաջորդ կադրում նա նստած է մահ‐ 
ճակալին՝ թաղված ննջասենյակի կիսամութում: Պատկերն ընդհատ‐ 
վում է: Մյուս կադրում դատարկ էկրանին կարդում ենք ենթա∙րերը. 
§Արդարների քունը¦: Դրան հետևող տեսարանը մեզ կրկին տեղափո‐ 
խում է Ֆրանսուայի կիսամութ ննջասենյակ: Հանդիսատեսն արձա‐ 
նա∙րում է լռելյայն ինչ‐որ հաբեր կուլ տվող Ֆրանսուայի շարժումը, 
բայց այս տեսարանն իր անբացատրելի դանդաղկոտությամբ և համ‐ 
րությամբ բացառիկ չէ ֆիլմում և առանձնակի մեկնաբանություն չի 
ստանում հանդիսատեսի կողմից: 

Դրան հետևում է պատկերների խավարումը: Ի դեպ, ֆիլմում 
դրանք մի քանիսն են: Նույնիսկ անզեն աչքի համար ակնհայտ է, որ 
համր կինոյում այնքան մեծ տարածում ունեցող այս հնարանքին որո‐ 
շակի ∙ործառույթ է վերապահված: §Մաքուր կինոյի¦ երազը ո∙եկոչե‐ 
լուց զատ՝ պատկերների մթա∙նումն այստեղ հենց ներվալյան միջա‐ 
կայքն է նշանավորում, երբ նայելով մութ էկրանին՝ մի քանի վայրկյան 
շարունակ մենք խարխափում ենք երազի և իրականության, քնի և 
արթնության միջտարածությունում: Քանի դեռ էկրանին շնչում է խա‐ 
վարը, մենք միջակայքում ենք: 

Հաջորդում են կադրեր, որ ∙արրելյան երազա∙րության տիպա‐ 
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կի: Եվ հաճախ պատումից հստակ ժամանակա∙րություն կորզելու 
փորձերը դատապարտված են ձախողման. 

§Մի երեկոյից հետո, երբ նա միաժամանակ այնքան բնական և 
∙րավիչ էր եղել, մի ∙րավչություն, որի կախարդանքը բոլորն էին 
զ∙ում, ես ինձ այնաստիճան հրապուրված զ∙ացի, որ մի ակնթարթ 
ան∙ամ չհապաղելով՝ ցանկացա ∙րել նրան: Այնքան երջանիկ էի այն 
∙իտակցությունից, որ սիրտս ընդունակ է նոր սեր ճաշակելու... Նոր էր 
միայն նամակն ուղարկվել, և ես կուզեի այն ետ բերել, և ∙նացի միայ‐ 
նության մեջ մտորելու նրա մասին, ինչն ինձ թվում էր պղծումն իմ հու‐ 
շերի: 

Երեկոն նոր իմ սիրուն վերադարձրեց նախօրեի ողջ փայլը: Տիկի‐ 
նը կարծես հուզվեց ∙րածս կարդալով՝ միևնույն ժամանակ իր զար‐ 
մանքն արտահայտելով՝ ի տես հանկարծահաս այդ պոռթկման 6 ¦: 

Մեջբերված առաջին պարբերության §մի երեկո¦‐ին (une soirռe) 
հաջորդ պարբերության մեջ հետևում է մի ուրիշ §երեկո¦ (le soir)՝ դր‐ 
ված որոշիչ հոդով. չնայած §նախօրեի¦ առկայությանը՝ ժամանակա‐ 
յին այս ցուցիչը մնում է տարտամ, ասես օդից առկախ՝ չտեղակայվե‐ 
լով իրական ժամանակում, դառնալով առաջին §երեկոյի¦ երազային 
կրկնակը կամ շփոթմունքի արդյունք: 

Անցումը մի սահմանից մյուսն իրա∙ործվում է նաև կետադրական 
նշանների միջոցով: Ներվալյան արձակում առանձնապես ուշա∙րավ 
է ∙ծի օ∙տա∙ործումը, որը հեղինակային կիրառության ար∙ասիք է և 
հակասում է ֆրանսերենի դասական կետադրության կանոններին: 
Այդ պարա∙այում ∙ործ ունենք ո՛չ ուրիշի ուղղակի խոսքի, ո՛չ տրոհ‐ 
ման և ո՛չ էլ միացման ∙ծի հետ: Ներվալյան արձակում բարդ նախա‐ 
դասության մեջտեղում կամ երկու անկախ նախադասությունների 
միջև հայտնվող ∙իծը դառնում է սահմանային սահանքների առար‐ 
կայական արտահայտությունը: Այդպիսով, թռիչքը սահմանից սահ‐ 
ման իր ∙րաֆիկական արձանա∙րությունն է ստանում. 

§Իր երկար զ∙եստի անտիկ ծալքերով՝ նա նման էր Ալբրեխտ Դյու‐ 
րերի §Մելամաղձի¦ հրեշտակին: ‐ Ես չկարողացա խեղդել սարսափի 
ճիչերը, որոնք ինձ արթնացրին քնից 7 ¦: 
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6 Ժերար դը Ներվալ, §Օրելիա¦, Librairie gռnռrale franջaise, 1972, էջ 5‐6: 
Թար∙մ.՝ Շ. Թամրազյանի, Նաիրի, 2014: 

7 Նույնը, էջ 9: 8 Նույնը, էջ 8:



նը: Սակայն այն ոչ մի կերպ չի ծառայում ռացիոնալ ժամանակ, պա‐ 
տում կառուցելուն: Գիշերի և ցերեկվա զու∙որդումներն այստեղ մեզ 
ավելի շուտ տեղափոխում են երազի ժամանակայնություն, որտեղ ան‐ 
ցումները չեն ենթարկվում ոչ մի տրամաբանության: Տեսախցիկի՝ 
առաջ սահող շարժմանը համադրվում է հակառակ՝ ընկրկող շարժու‐ 
մը. ճերմակին ասես ընդառաջ է ∙ալիս խավարը: Շարժումը նույնպես 
դուրս է ռացիոնալ մտքի տիրույթից: Ո՞ւր են ∙նում հերոսները, մինչ 
լույսն ու խավարն այդպես հետևողականորեն հաջորդում են իրար: 

Իհարկե, լույս ու ստվերի խաղերը, դրանց տարաբնույթ համադ‐ 
րումները բնորոշ են Գարրելի բոլոր ֆիլմերին, բայց այստեղ առանձ‐ 
նահատուկ ուշադրության է արժանի այն արտասովոր ճերմակ լույսը, 
որը նույնպես անուղղակիորեն հղում է ներվալյան երազին: Անմիջա‐ 
պես հիշում ես §Օրելիայի¦ տողերը. 

§Զարմանալի այդ ճերմակը ∙ուցեև ծա∙ում էր հատուկ մի փայլից 
կամ լույսի խաղից, որտեղ խառնվում, կորչում էին պրիզմայի սովորա‐ 
կան երան∙ները¦ 10 : 

Իսկապես, տարօրինակ ճերմակ լույսը ներվալյան երազի 
կարևորա∙ույն տարրերից է: Դարձյալ §Օրելիայում¦ մեկ այլ ճշ∙րտում 
կա երազային այդ լույսի բնույթի և ծա∙ման վերաբերյալ. 

§Յուրաքանչյուրին է հայտնի, որ երազներում արևը մեզ երբեք չի 
երևում, թեև հաճախ առավել պայծառ լույսի զ∙ացողություն ենք ունե‐ 
նում: Մարմիններն ու առարկաներն այստեղ լուսավորված են ներ‐ 
սից¦ 11 : 

Ինչպես նշեցինք, ուշա∙րավ է ∙արրելյան երազա∙րության պատ‐ 
կերային համակար∙ը: Հարկ է կան∙ առնել դրա ամենավառ տարրե‐ 
րից մեկի՝ հանդերձափոխության վրա, որն առկա է նաև ռեժիսորի 
մյուս ֆիլմերում: Այն հաճախ է օ∙տա∙ործվում՝ ցույց տալու համար 
անցումը սահմանից սահման: Այսպես, §Օրինավոր սիրեկանները¦ 
ֆիլմում ∙լխավոր հերոսի՝ Ֆրանսուայի ննջասենյակին հետևած կադ‐ 
րերում հերոսներն անսպասելիորեն երևում են XIX դարի հանդերձնե‐ 
րով՝ ասես անձնատուր անշրջելի մի արարի հրամայականին, որն 
անդառնալիորեն շարժվում է առաջ: Հանդերձափոխության կապը 
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կան դիմա∙իծն ունեն: Այստեղ մենք երազի ժամանակային և տարա‐ 
ծական դաշտում ենք: Էկրանին հայտնվում է ∙արրելյան երազապա‐ 
տումի ամենատպավորիչ տարրը՝ փշալարերը, որ դառնում են երազի 
և իրականության փխրուն սահմանի առարկայական արտահայտու‐ 
թյունը: Գլխավոր հերոսուհին՝ Ֆրանսուայի ընկերուհին, կան∙նած է 
անտառեզրին՝ փշալարերի ետևում: Պատկեր, որ միանշանակ չէ. եթե 
անտառեզրն ինքնաբերաբար հղում է Դանտեի խորհրդավոր 
ուղևորությանը, և անտառեզրին հայտնվող երիտասարդ աղջկա դեմ‐ 
քը՝ խոշոր պլանով, յուրօրինակ մի պատ∙ամախոսի ∙ործառույթ է 
կատարում՝ բնականաբար, հիշեցնելով Բեատրիչեին, ապա փշալա‐ 
րերը հուշում են համր սպառնալիքի մասին: 

Դրան հետևող կադրը է՛լ ավելի երկիմաստ մի տեսարան է առա‐ 
ջարկում. հերոսուհին պառկած է անտառեզրին՝ փշալարերի միջև: 
Նա քնած է, բայց հողի վրա դրված դողդոջ ճրա∙ը հսկում է աննա‐ 
հանջ: Ներվալի ուշադիր ընթերցողներն անմիջապես հիշում են թալ‐ 
կացող լույսի մտասևեռումը ներվալյան արձակում 9 : Կրկնվող այս 
պատկերը Ներվալի ∙ործերում ցույց է տալիս ինչպես կյանքի տրոփ‐ 
յունը, այնպես էլ վախճանի տա∙նապը: 

Հատկանշական է, որ քնի տեսարանում հերոսուհին, ի տարբերու‐ 
թյուն նախորդ կադրի, երևում է ոչ թե փշալարերի ետևում, այլ փշա‐ 
լարերի միջև: Երկու կողմից անհավասար ∙ծով փշալարեր են կապ‐ 
ված՝ թողնելով անձուկ մի միջանցք: Հերոսուհին իսկապես, հան∙չում 
է երկու ափերի՝ երազի և իրականության, քնի և արթնության, կյանքի 
և մահվան միջև բացվող երերուն անցումում: Այսպիսով՝ Ֆիլիպ Գար‐ 
րելը ներվալյան միջակայքի ամենաուղղակի կինոպատկերն է ստեղ‐ 
ծում: Ուշա∙րավ է, որ երբ ∙լխավոր հերոսը մոտենում է ընկերուհուն, 
արթնացնում նրան, նրանք սկսում են առաջ շարժվել նույն այդ փշա‐ 
լարերի արանքով՝ անձուկ միջակայքով: Ո՞ւր են ∙նում: Ի՞նչ տրամա‐ 
բանությամբ են էկրանին հառնող պատկերները հաջորդում իրար: 

Հետաքրքիր է, որ ∙արրելյան երազա∙րությունը չի բավարարվում 
պատկերներով, այստեղ տեսախցիկի նվազա∙ույն շարժումներն իսկ 
մեզ հուշում են, որ մենք աննկատելիորեն լքել ենք ռացիոնալ ժամա‐ 
նակն ու տարածությունը: Ազդեցիկ է լույսի և խավարի համադրությու‐ 
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9 Տե՛ս §Օրելիա¦, §Պանդորա¦, §Կրակի աղջիկները¦, թար∙մ.՝ Շ. Թամրազյա‐ 
նի, Նաիրի, 2014: 

10 Ժերար դը Ներվալ, §Օրելիա¦, Librairie générale française, 1972, ¿ç 24: Թար∙մ.՝ 
Շ. Թամրազյանի, Նաիրի, 2014: 

11 Նույնը, էջ 28:



ֆիլմի վերջին տեսարանում է բացահայտվում: Նշենք, որ մեկ ան∙ամ 
ևս ∙ործ ունենք ներվալյան երազապատումի ամենակրկնվող պատ‐ 
կերներից մեկի՝ անորսալի աստղի հետ, որի հետա∙իծն ակոսում է 
ներվալյան ամբողջ ∙րվածքը: 

Եվ կրկին հաջորդում են պատկերներ՝ անվերծանելի իրենց երկա‐ 
կիությամբ: Սաղարթի մեջ նշմարված աստղին անմիջապես հաջոր‐ 
դում է արևի լույսով հեղեղված բացատի կադրը, որտեղ հերոսուհին 
ցախ է հավաքում: Կենցաղային բնույթի այս ∙ործողությունն այստեղ 
նույնպես ապակոդավորված է, այն երազային, անիրական հնչեղու‐ 
թյուն է ստանում՝ դառնալով բացարձակապես անօ∙ուտ մի ժեստ. 
ցախը ոչնչի չի ծառայելու, հաջորդ տեսարանում հերոսուհին այն թող‐ 
նելու է պատի տակ: 

Մյուս կադրում հերոսները բախվում են անհասկանալի մի մակերե‐ 
սի. էկրանին պատ է, բաղեղածածկ պարիսպ կամ երազային քարե մի 
∙որ∙: Նույնիսկ հնչյունաշարը, որն ավելի շուտ ճաքճքող քարերի աղ‐ 
մուկ է հիշեցնում, չի կարողանում ցրել պատկերի տա∙նապալից եր‐ 
կակիությունը: Շուտով մահվան առկայությունը դառնում է ակնհայտ. 
ի՞նչ են նշանակում սպիտակ անհասկանալի մարմինները, որ Ֆրան‐ 
սուան ∙տնում է պատի մոտ դրված տարօրինակ պարկերի մեջ, եթե 
ոչ փտող նյութի կպչուն դադարը: Ապա երազի տառերը մթա∙նում են: 
Գիշեր է, և մենք դարձյալ երազի խավարչտին թավուտներում ենք, 
որոնք իրենց մութ ∙րկում §արդարների քունն¦ են հղանում: 

Երբ խորհրդավոր այդ միջնաշխարհում իր զբոսանքն ավարտե‐ 
լով՝ Ֆրանսուան վերջապես կփակի աչքերը բարձր, մութ ծառերի 
տակ, հանդիսատեսին դարձյալ կդիմավորի պատկերների խավարու‐ 
մը: Ու քանի դեռ էկրանը չի լուսավորվել, մի քանի վայրկյան տևած 
այդ խավարում պատկերներն արդեն հատել են իրականության սահ‐ 
մանը: Բայց մինչ ամեն ինչ կպարզվի, դեռևս ձ∙վող խավարում լսվում 
է ∙լխավոր հերոսի՝ Ֆրանսուայի ձայնը. §Գիսա՛ստղ, ցա՛ծ սուրա ամ‐ 
բողջ ուժով¦: Մյուս կադրում ոստիկանը շոշափում է երիտասարդի 
անշնչացած դեմքը և մահն արձանա∙րում: 

Այսպիսով, ֆիլմի ավարտին սևի ու սպիտակի կրկնվող զու∙որ‐ 
դումները հանկարծ մի ուրույն նշանակություն են ստանում՝ դառնալով 
մահվան յուրօրինակ նախեր∙անք, մահը՝ միակը ուղևորություններից, 
որին տրված է հիմնովին սրբա∙րել, վերասահմանել երազի և իրակա‐ 
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բեմի, բեմական արարի հետ ակնհայտ է, և հղումը թատրոնին պա‐ 
տահական չէ. թատրոնը՝ որպես խաղացկուն սահմանների ցնցվող 
տախտակամած, որտեղ ամենքն էլ ափից ափ թափառող նավորդներ 
են: 

Այս առումով՝ հարկ է հիշել ոչ պակաս առանցքային մի տեսարան 
Ֆիլիպ Գարրելի մեկ այլ՝ §Վայրի անմեղություն¦ ֆիլմից, որ կառուց‐ 
ված է ֆիլմ ֆիլմի մեջ հենքի վրա: Սյուժեի առանցքում ∙լխավոր հերո‐ 
սի՝ երիտասարդ ռեժիսորի ֆիլմերից մեկի նկարահանումն է: Երիտա‐ 
սարդի ֆիլմը կյանքից հեռացած կնոջ՝ Կարոլի մասին է: Նկարահան‐ 
ման ժամանակ շրջադարձային այն պահին, երբ երիտասարդ դերա‐ 
սանուհու ճակատա∙իրը լքում է իր սահմանները՝ անդառնալիորեն 
նույնանալով, միախառնվելով ռեժիսորի հան∙ուցյալ կնոջ՝ Կարոլի 
պատմության ու ողբեր∙ական դիմա∙ծի հետ, անսպասելիորեն 
հայտնվում է դանդաղընթաց թափորը՝ երաժշտական հնչյունների ու‐ 
ղեկցությամբ, XIX դարի հանդերձներով, և երազային, անիրական իր 
ընթացքով շարժվում դեպի նկարահանման հարթակ: Մենք դարձյալ 
երազի և իրականության սահմանեզրին ենք, ու համրաքայլ թափորն 
ասես սահմանեզրյա այդ սահանքի մարմնացումն է դառնում: Նշենք, 
որ հանդերձափոխությունը ներվալյան երազա∙րության կարևորա‐ 
∙ույն տարրերից է, այն ենթարկվում է նույն՝ սահմանեզրյա աշխար‐ 
հա∙րությանը: Բավական է մտաբերել §Սիլվի¦ վիպակի §Օթիս¦ ∙լու‐ 
խը, որտեղ երիտասարդ զույ∙ին վիճակված հրաշա∙ործ հանդերձա‐ 
փոխությունը ծեր մորաքրոջ ննջասենյակում նրանց մի քանի ժամով 
որակապես նոր ժամանակային և տարածական տիրույթ է տեղափո‐ 
խում 12 . հերոսները դեռ մուտք չեն ∙ործել անհնարին երազի աշխար‐ 
հը, բայց նրանց ընդամենը մի քանի ժամով տրված է փոխակերպել 
իրականությունը: 

Եվ, ահա, երազա∙րության տեսանկյունից ամենահետաքրքիր 
տեսարանը: Այն ∙րեթե համր է: Հերոսները ծառերի միջով շարժվում 
են առաջ: Լռությունն ընդամենը երկու կցկտուր ռեպլիկներ են խախ‐ 
տում: Երիտասարդ աղջիկը հասցնում է արձանա∙րել՝ ծառին նայե‐ 
լով. §Տե՛ս, ա՛ստղ է¦: §Արի՛¦,‐ պատասխանում է Ֆրանսուան: Եր‐ 
կու ռեպլիկ՝ պարզ, անբացատրելի, որոնց նշանակությունը միայն 
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12 Ժերար դը Ներվալ, §Սիլվի¦, Flammarion, 2013, Էջ 37‐42: Թար∙մ. Շ. Թամ‐ 
րազյանի, Նաիրի, 2016:



Øóøàíèê Òàìðàçÿí 

Îïèñàíèå ñíîâ Íåðâàëÿ â ôèëüìàõ Ôèëèïïà Ãàððåëÿ 

Ðåçþìå 

Ó ôðàíöóçñêîãî êèíîäðàìàòóðãà Ãàððåëÿ îòñóñòâóþò îòêðîâåííûå ïîñûëû ê 

ïðîèçâåäåíèþ  Æåðàðà äå Íåðâàëÿ. Îäíàêî åñòü ãëóáîêàÿ ñâÿçü ìåæäó 

êèíîèñêóññòâîì Ãàððåëÿ è îïèñàíèåì ñíîâ Íåðâàëÿ. Êèíîèñêóññòâî Ôèëèïïà 

Ãàððåëÿ - ïîèñê õðóïêîé ãðàíè ìåæäó ñíîì è ðåàëüíîñòüþ. Æåðàð äå Íåðâàëü 

èññëåäóåò "óòåêó ñíà â ðåàëüíóþ æèçíü".  Ãàððåëü è Íåðâàëü äîâîäÿò îïèñàíèå 

ñíà äî èäåéíîãî, ýñòåòè÷åñêîãî, ïîýòè÷åñêîãî ñîâåðøåíñòâà. Ó Ãàððåëÿ è ó 

Íåðâàëÿ ñíû îïðåäåëÿþòñÿ îñîáåííîé "ãåîãðàôèåé" ãðàíèö, ïåðåõîäàìè îò ãðàíè 

äî ãðàíè, â îäíîì ñëó÷àå ýòî âûðàæàåòñÿ ñòèõîòâîðíûìè îáðàçàìè, â äðóãîì 

ñëó÷àå - êèíîîáðàçàìè; ñòàòüÿ èçó÷àåò ñëåä íåðâàëåâñêîãî ñíîâèäåíèÿ â ôèëüìàõ 

Ôèëèïïà Ãàððåëÿ. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìå÷òà, êèíî, ðîìàíòèêà, îáðàç, èçîáðàæåíèå. 

Shushanik Tamrazyan 
Nerval dream scrap in Philippe Garrel's films 

Summary 

The obvious references to Gerard de Nerval's works are missing in French 

film director Philippe Gerard's film art. But there is a deep inner relationship 

between Garrel film art and Nerval dream scrap. The films by Philippe Garrel are 

the seeking of the mutable line of dreams and reality. Gerard de Nerval studies 

"the outflow of the dreams into the real life". Both artists take dream scrap to its 

conceptual, aesthetic, poetic height that is an infinite dialogue between dream 

and reality. It is expressed by peculiar boundary geography, fluent transitions 

from border to border, in one case expressed with poetic image, in another case 

with movie illustrations. The article intends to find out Nerval dream scrap trace 

in Philippe Garrel's films. 

Keywords: dream, movie, romanticism, image, character. 
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նության սահմանները: Եվ զարմանալի է, որ կինոբեմադրիչին, ասես 
ակամա, հաջողվել է պատկերա∙րել ինքնասպանությունից առաջ Ժե‐ 
րար դը Ներվալի՝ մորաքրոջը թողած առեղծվածային երկտողը 13 , որին 
անդրադարձել են կենսա∙իրների և ∙րականա∙ետների քանի‐քանի 
սերունդներ. §Ինձ չսպասես այս երեկո: Որովհետև ∙իշերը կլինի սև և 
սպիտակ¦: 

Եվ այդժամ մենք ∙իտենք, թե որն էր այն աստղը, որ հերոսները 
∙տել էին փշալարերից անդին՝ բարձր սաղարթի մեջ, և թե ինչու 
պետք չէր կան∙ առնել: Բայց ∙իտենք նաև, որ հաջողվել է անցումը: 
Երբեմն հաջողվում է փշալարերը հատելով՝ երազի ուղերձը տանել 
սահմանից սահման: 

Բանալի բառեր. ‐ երազ, ֆիլմ, ռոմանտիզմ, պատկեր, կերպար: 
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13 1855 Ã.-Ç ÑáõÝí³ñÇ 25-Ç ÉáõÛë 26-Ç ∙Çß»ñÁ:



Այս բանաստեղծությունը Թրակլը սկզբում վերնա∙րում է §Մարդ‐ 
կային տխրություն¦, սակայն վերամշակելիս փոխում է վերնա∙իրը՝ 
վերանվանելով այն §Մարդկային թշվառություն¦, որպեսզի ընդ∙ծի 
մարդու անզորությունը մահվան նկատմամբ. 

Նրանք խեղճ տիկնիկների նման են մահվան առաջ 4 : 
Մահվան ընկալումը Թրակլի պարա∙այում հան∙եցնում է և՛ նրա 

անբեկանելիության ∙իտակցմանը, և՛ ∙ործառութային կարևորմանը: 
Իսկ մահվան ∙իտակցումից առաջանում է սահմանայնության կամ 
անցողիկության ∙աղափարը, որն իր հերթին հան∙եցնում է օտարու‐ 
թյան և տոպոսի խնդրին: 

Օ. Շպեն∙լերն իր §Արևմուտքի մայրամուտ¦ աշխատության մեջ 
բացատրում է օտարության ու մենակության կապը մահվան ∙իտակց‐ 
ման հետ, ինչի օ∙նությամբ էլ կփորձենք վերլուծել օտարության թե‐ 
ման և §օտարականի¦ պատկերը Թրակլի պոեզիայում:  Այսպիսով՝ 
մտածողը ∙րում է. §Երեխան հանկարծ ըմբռնում է անկենդան դին [...] 
ու միաժամանակ ընկալում իրեն որպես առանձնացված ∙ոյ օտար, 
լայնարձակ աշխարհում: Այստեղ՝ ∙ոյության այս որոշիչ կետում, երբ 
մարդն առաջին ան∙ամ է դառնում մարդ և իմանում տիեզերքում իր 
հրեշավոր մենության մասին, համաշխարհային վախը հայտարարում 
է իր մասին որպես զուտ մարդկային վախ մահվանից¦ 5 : Այսինքն՝ 
մահվան ճանաչմանն անմիջապես հաջորդում են մենության և օտա‐ 
րության զ∙ացումները, իսկ մահվան վախը դրանց հետևանքն է: Թեև 
օտարության և մենակության հիմքերը բանաստեղծի և մտածողի մոտ 
նույնն են, արդյունքը էապես տարբեր է. Թրակլի պարա∙այում մահ‐ 
վան ∙իտակցման հետևանքով առաջանում է ոչ թե վախ, այլ՝ հակում 
դեպի մահը՝ Կերկե∙որից փոխառված §մահվան հանդեպ հիվանդու‐ 
թյունը¦ 6 : 

Գ. Քլեեֆելդը օտարականին համարում է բանաստեղծի օտարու‐ 
թյան մարմնավորողը ժամանակակից աշխարհում 7 : Նրան լրացնելու է 
∙ալիս Թ. Սպոերիի հետևյալ միտքը՝ §նա իրեն անզոր է զ∙ում իրակա‐ 
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ՏԱԹԵՎ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ 
ԵՊՀ, ռոմանա∙երմանական բանասիրության ֆակուլտետ, 

արտասահմանյան ∙րականության ամբիոն, հայցորդ 

ՄԱՀՎԱՆ ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔԻ ԳԱՂԱՓԱՐԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ 
Գ. ԹՐԱԿԼԻ ՊՈԵԶԻԱՅՈՒՄ 

Թրակլի թեման միշտ մահն է: Երբեմն նա այլ ճանապարհներով ու 
խորհրդանիշներով է մոտենում իր միակ թեմային, բայց դրանք բոլորն 
ի վերջո ∙ալիս և հան∙ում են միևնույն կետին: Յ. Նադլերն այդ առու‐ 
մով ∙րում է. §Հավանաբար դեռ ոչ ոք երբևէ այդքան մեծածավալ ու 
նրբորեն զար∙ացող բառապաշարի չի տիրապետել մահվան ու մեռ‐ 
նելու վերաբերյալ¦ 1 : Սակայն մահվան ընկալումը Թրակլի ստեղծա‐ 
∙ործություններում միանշանակ չէ: Առաջին շրջանում ∙րված ∙ործե‐ 
րում քնարական հերոսը հիմնականում սարսափում է մոտալուտ մահ‐ 
վանից և կառչած է կյանքին. 

Մահ: Մահ: Օ՜, ինչ քաղցր է կյանքը 2 : 
Ստեղծա∙ործական միջին շրջանից սկսած Թրակլի մոտ մահվան 

ընկալման բեկումնային փոփոխություններ են տեղի ունենում, որոնք 
հասունանում և ամբողջական տեսք են ստանում 1912թ. հետո: Մինչ 
այդ մահը դեռ միանշանակորեն դրական երևույթ չէ, բայց բանաս‐ 
տեղծություններում հայտնվող վախի մասին տողերը ներկայացնում 
են ոչ թե բանաստեղծի, այլ սովորական մարդու (որպես մահկանա‐ 
ցու) վերաբերմունքը մահվան նկատմամբ, ինչն, ըստ Թրակլի՝ մահ‐ 
վան չ∙իտակցման հետևանք է. 

Ժամը հին∙ն է խփում ժամացույցն այս ժամին‐ 
Եվ միայնակ մարդկանց մի սարսափ է լափում, 
Իրիկնային այ∙ում ծառերն են սոսափում: 
Եվ մեռյալի դեմքն է շարժվում պատուհանին 3 : 

(§Մարդկային թշվառություն¦ (853)) 
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* Հոդվածն ընդունվել է տպա∙րության 21.01.2019: 
1 Հղումն՝ ըստ Littek G. S., Existenz als Differenz: der “Dichter” im Werk Georg Trakls, S. 45. 
2  ....Tod! Tod! O  wie  süß  ist  das  Leben!  (Don  Juans Tod  [Eine  Tragödie  in  3 Akten] 

Dramenfragment  1. Fassung (251/70)). 
3  Die  Uhr,  die  vor  der  Sonne  fünfe  schlägt    /  Einsame Menschen  packt  ein  dunkles 

Grausen,  /  Im Abendgarten kahle Bäume sausen.  / Des Toten Antlitz sich am Fenster regt. 
(Menschliches Elend ›Menschliche Trauer‹ 2. Fassung  (22)). 

4 Sie tun wie arme Puppen vor dem Tod. (Allerseelen (21/6)). 
5. Øïåíãëåð Î., Çàêàò Çàïàäíîãî ìèðà: Î÷åðêè ìîðôîëîãèè ìèðîâîé èñòîðèè, ñ. 

268. 
6. Êüåðêåãîð Ñ., Ñòðàõ è òðåïåò (ñáîðíèê èç òð¸õ ïðîèçâåäåíèé), ñ. 285-404. 
7  Kleefeld  G.,  Das  Gedicht  Als  Sühne:  Georg  Trakls  Dichtung  und  Krankheit:  Eine 

Psychoanalytische Studie, S. 221.



Հայրերի 
Սա ցնցում է օտարի կուրծքը 11 : 

§Արևմուտք¦ բանաստեղծության առաջին տարբերակում՝ վեր‐ 
նա∙րված §Թափառում¦, օտարականը կոչվում է §մարդկանց կողմից 
լքված¦ 12 : §Դոն  Ժուանի մահը¦ ողբեր∙ության հատվածներից մեկում 
ևս խոսքը միայն հո∙ու օտարության մասին չէ: §Օտարածին¦ բնորոշ‐ 
ումն ու մարդկանց համար օտար ∙ա∙աթներում ∙տնվելը ցույց է տա‐ 
լիս, որ վերջինիս ընկալում են որպես օտարի: Այսպիսի մտքերը, սա‐ 
կայն, բնորոշ են միայն վաղ շրջանին, ինչին միանում են նաև չսիրված 
լինելու և մայրական սիրո պակասի մասին բազմաթիվ կարծիքները: 
Հետա∙ա Թրակլը վերանայում է իր տեսակետը, իսկ օտարն արդեն ոչ 
թե լքվածության, այլ առանձնաշնորհության դրոշմն է կրում. 

Մթին արարքի միջով, քո էության ճեղքվածքով 
Մի օտարածին և տառապանքի համար նախատեսված 
Մի հաղթված հաղթանակող, ինքնակորսված 
Սառցե ∙ա∙աթներին, որ օտար են մարդկանց, 
Մի որսորդ, որ նետերն է ուղարկում առ Աստված 13 : 

Օտարությունը վերջինիս չի պարտադրվել հասարակության ըն‐ 
կալման կամ մերժման պատճառով, որովհետև նա ոչ թե պարզապես 
կորուսյալ է, այլ՝ §ինքնակորսված¦, այսինքն՝ կամովի է կորսվել: Մի‐ 
այն այդպիսի օտարը կարող է որպես §հաղթված հաղթանակող¦ 
որակվել, որովհետև ոչ թե ցավով, այլ բարեհաճորեն է ընդունում իր 
խաչը, ըստ որի՝ ինքը տառապանքի համար է ստեղծված: 

Օտար հո∙ին նաև թափառող է: Ընդ որում՝ այդ թափառումը ոչ թե 
ուղղակի դե∙երում է, այլ՝ փնտրտուք, այսինքն՝ նպատակաուղղված է: 
Դա է պատճառը, որ օտարականը փնտրում է այդ ապաստանը երկ‐ 
րի վրա, քանի դեռ չի ∙իտակցել իր օտարությունը երկրին առհասա‐ 
րակ, այսինքն՝ ատոպոսայնությունը: Եվ հարցն ամենևին այն չէ, որ 
նրա համար երկիրը հարմար չէ:  Ինչպես փաստում է Հայդե∙երը, այդ 
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նության հանդեպ, այն խան∙արում է նրան, իրեն անվանում է օտա‐ 
րական, մենակյաց, հայրենազուրկ և երբեք չի զ∙ում որպես այսաշ‐ 
խարհայինին պատկանող¦ 8 : Ուսումնասիրողներից շատերը շեշտը 
դնում են կյանքի ու իրականության անընդունելիության վրա: Այսինքն՝ 
բախումը բանաստեղծի ու արտաքին աշխարհի միջև է: Սակայն 
թրակլյան օտարը շատ ավելին է. բախումը ոչ թե բարդ իրականու‐ 
թյան պատճառով է, այլ՝ հո∙ու բնույթի հետևանքով: 

§Հո∙ու ∙արուն¦ բանաստեղծության մեջ Թրակլը պարզորոշ 
ասում է՝ §հո∙ին օտար է երկրի վրա¦ 9 : Հայդե∙երն այսպես է մեկնա‐ 
բանում. §Պլատոնի ուսմունքից ի վեր հո∙ին պատկանում է ∙երզ∙ա‐ 
յականին: Սակայն եթե նա հայտնվում է զ∙այականի մեջ, ապա նա 
պարզապես քշվել է այնտեղ: Այստեղ՝ §երկրի վրա¦, նա իր ճիշտ տա‐ 
րերքի մեջ չէ: Նա երկրին չի պատկանում: Հո∙ին այստեղ մի §օտար¦ 
է: Մարմինը հո∙ու բանտ է, եթե ոչ՝ մի ավելի վատ բան: Այնպես որ հո‐ 
∙ուն, ըստ երևույթին, ոչ մի հեռանկար չի մնում, քան զ∙այականի 
ոլորտը հնարավորինս շուտ լքելը, որը, պայմանականորեն դիտված, 
ոչ‐ճշմարիտ‐∙ոյավորն է և սոսկ ապականը¦ 10 : Ըստ  բանաստեղծի՝ 
այնաշխարհը միակ ճշմարիտ հան∙րվանն է, որին պետք է ձ∙տել: Եր‐ 
կիրն ու երկրայինը պատկերված են որպես անցողիկ և երկրորդա‐ 
կան: Եվ քանի որ անցումն այնաշխարհ կատարվում է մահվան միջո‐ 
ցով, մահը դառնում է միակ ճշմարիտ իրողությունը: 

Թրակլի պոեզիայում բազմիցս կրկնվող օտարությունը հայրերի 
տան նկատմամբ օտարության ամենախոր դրսևորումներից մեկն է, 
որովհետև եթե դու օտար ես այնտեղ, որտեղ ամենահարազատ անկ‐ 
յունն ու այսաշխարհային քո հան∙րվանը պետք է լիներ, ապա դու 
դառնում ես օտարության ծայրա∙ույն վիճակի մարմնավորում, ինչն 
ավելի լայն իմաստ է ձեռք բերում՝ խորհրդանշելով օտարությունը 
երկրայինին առհասարակ. 

Ահեղ սենյակներ հին կայք 
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8 Հղումն՝ ըստ Wolff L., ¦Hinter dem Hügelistes Winter geworden.§  Perspektiven im 
Innenraum  einer  Dichtung.  Zum  textimmanenten  Nachvollzug  von  Georg  Trakls  Gedicht 
(Diss.), Berlin 2008, S. 303.//  http://dnb.info/990607089/34  14.09.2013. 

9 Es ist die Seele ein Fremdes auf Erden. (Frühling der Seele (78/23)) 
10 Heidegger M., Die Sprache im Gedicht (Eine Erörterung von Georg Trakls Gedicht), 

S. 3637. 

11 Die gestrengen Zimmer und das alte Gerät  / Der Väter.  / Dieses erschüttert die Brust 
des Fremdlings. (Anif (63/1315)). 

12 [...] Fremdling, / Der menschenverlassene (Wanderschaft (220/2025). 
13  Durch  finstere  Tat,  im  Zwiespalt  deines  Wesens    /  Ein  Fremdgeborener  und  ein 

Qualbestimmter  Ein  überwundner  Sieger,  Selbstverlorner,  /  Auf  eisigen  Gipfeln,  die  den 
Menschen fremd,  / Ein Jäger, der die Pfeile schickt nach Gott. (Don Juans Tod [Eine Tragödie 
in drei Akten; Fragment] (245/ 1317)).



ամենը զուր է, քանի որ օտարին, մենակյացին, թափառողին և նրանց 
բոլորի հանրա∙ումարը հանդիսացող բանաստեղծին, տրված չէ հաս‐ 
տատվել այսաշխարհում: Վերջիններս այսաշխարհային չեն, դա զ∙ում 
են բոլոր այնաշխարհայիններն ու անընդհատ կանչում են նրանց. 

Դե∙երողին փչում է ոսկե∙ույն սառնությունը 
Օտարին, ∙երեզմանից, 
Ասես հետևում է ստվերում մի քնքուշ դի 19 : 

1913 թ. կեսերին ∙րված նամակներից մեկում բանաստեղծը ոչ մի‐ 
այն տալիս է մահվան իր ընկալումը, այլև հատկապես ուշ շրջանի 
ստեղծա∙ործությունների բանալին. §Տենչում եմ այն օրը, երբ հո∙ին 
այլևս չի ուզի և չի կարողանա ապրել այս անհո∙ի, մելամաղձով վա‐ 
րակված մարմնում, երբ այն կլքի այս աղտ ու նեխումից կազմված 
ծաղրելի կերպարանքը, որը սոսկ չափազանց իրական արտացո‐ 
լանքն է մի անաստված, անիծյալ դարի¦ 20 : Այսինքն՝ մահը ոչ թե քայ‐ 
քայում է, այլ՝ մարդու քայքայված պատկերը լքելը. 

Ժամեր∙ությանը անհետանում է օտարը սև քայքայման 
մեջ նոյեմբերի. 

Փտած ճյուղերի տակ, բորով լցված պատերի նորքո 
Դեպի որ մինչ այդ սուրբ եղբայրն էր ∙նացել՝ 
Սուզված իր խելացնորության լարերի քնքուշ նվա∙ում 21 : 

Օտարականը ∙նում է այնաշխարհ՝ հետևելով սուրբ եղբորը: Թեև 
մահը բնորոշվում է որպես §նոյեմբերյան սև քայքայում¦, օտարակա‐ 
նը ինքնակամ է հետևում սուրբ եղբորը: Պատճառն այն է, որ թրակլ‐ 
յան քայքայումը §տարրալուծումն¦ է, որը քայքայման մեջ դրական է 
այնքանով, որ դրա շնորհիվ է լուծվում և միանում ընդհանրական էա‐ 
կանին՝ այս դեպքում մահվան այնաշխարհին: Մեռնողները կամովի 
են ∙նում ի մահ, քանի որ հասկանում են, որ մահը ոչ թե չ∙ոյության 
վիճակ է, այլ՝ այլա∙ոյություն, ընդ որում՝ ըստ բանաստեղծի առավել 
բարձր ∙ոյության վիճակ. 
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միտքն §անվանում է §հո∙ի¦ կոչվածի էությունը¦ 14 : Ու թեև նման հո∙ին 
զ∙ում է դա, շարունակում է փնտրել: Թերևս դա է նրա ամբողջ առա‐ 
քելությունը՝ անդադար որոնում, որը չի կարող արդյունք ունենալ, 
քանզի, ինչպես Ս. Ստեփանյանն է փաստում. §երկրի վրա արմատ նե‐ 
տելու նկրտումը մի մթին տենչանք է, ոչ բնական և ուրեմն չի ստանա 
բնական բավարարում¦ 15 : 

Անիրական է թվում ապրողների շուրջպարը, 
Եվ հրաշալի ցնդում է երեկոյի քամու մեջ 16 : 

Շուրջպարով հեղինակը նկատի ունի հենց կյանքը, որն անիրա‐ 
կան է, որովհետև ինչքան էլ մարդիկ՝ ապրողները, պտտվեն կյանքին 
համընթաց, այդ ամենը հօդս է ցնդելու այնպես, ասես չէր էլ եղել: Ըստ 
թրակլյան ∙ոյափիլիսոփայության՝ մահվանն է պատկանում վերջին 
խոսքը և կյանքի առավել իրական բաժինը: Դրա համար էլ հատում‐ 
ները այս‐ և այնաշխարհի անընդհատ են: §Թափառական¦ է վեր‐ 
նա∙րված այս բանաստեղծությունը, որտեղ մեռած կերպարանքը 
հետևում է տղային. 

Հետևում է տղային մի մեռած կերպարանք 17 : 
Հետևելու դրվա∙ի բազմակի կրկնությունների ուսումնասիրու‐ 

թյամբ կարող ենք փաստել, որ հետևման պատճառն այն է, որ վերջինս 
չի պատկանում այսաշխարհին: Նա դեռ այնաշխարհային չէ, բայց և 
այստեղ ևս չի կարողացել հաստատվել, դրա համար էլ §մի 
թափառող¦ է անվանվում: Այս առումով Հայդե∙են ասում է. §Նրանք՝ 
§թափառման մեջ¦ ∙տնվողները, իրենց արահետների մթության մի‐ 
ջով թափառելով, պետք է նախ տուն և սեղան ձեռք բերեն, ո՛չ միայն և 
ո՛չ այնքան իրենց համար, այլ շատերի. քանզի սրանք կարծում են, որ 
ընդամենը տներում տեղավորվելով և սեղանի շուրջը նստելով՝ արդեն 
իրերից իր‐այնացվել են և հասել բնակության¦ 18 : Ստացվում է, որ այդ 
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14 Heidegger M., Die Sprache im Gedicht (Eine Erörterung von Georg Trakls Gedicht), S. 37. 
15 Սեր∙եյ Ստեփանյան, Քրոջ սիմվոլի երեք մակարդակները. Երկիր. Երազ. 

Լեզու. Թրակլ. Տերյան. Ցելան, էջ 263: 
16  Unwirklich  scheinet  der  Lebendigen  Reigen  /  Und  wunderlich  zerstreut  im 

Abendwind. (Allerseelen (21/1314)). 
17 Folgt dem Knaben ein erstorbenes Antlitz,  (Der Wanderer 2. Fassung (68/6)). 
18 Heidegger M., Die  Sprache,  In:  Unterwegs  zur  Sprache  (Gesamtausgabe,  Bd.12,  I. 

Abteilung: Veröffentlichte Schriften  19101976),  Frankfurt  am Main: Vittorio Klostermann 
GmbH 1985, S. 20. 

19 Dem Schreitenden nachweht  goldene Kühle  / Dem Fremdling,  vom Friedhof,  / Als 
folgte im Schatten ein zarter Leichnam. (Vorhölle (72/ 1012)). 

20  Trakl  G.,  Die  Briefe:  Brief  85.  An  Ludwig  von  Ficker  (In  Innsbruck),  Salzburg, 
26.06.1913 (2. Teil, April 1913  Oktober 1914). 

21  Zur  Vesper  verliert  sich  der  Fremdling  in  schwarzer  Novemberzerstörung,  /  Unter 
morschem Geäst, an Mauern voll Aussatz hin,  / Wo vordem der heilige Bruder gegangen,  / 
Versunken in das sanfte Saitenspiel seines Wahnsinns (Helian (41/3437)).



Դերային այս փոփոխությունը մահվանից բացի բացատրում է 
մարդասպանի ընկալումը նկարչի և բանաստեղծի կողմից: Մարդաս‐ 
պանը ոչ թե անխիղճ դահիճ է կամ ոճրա∙ործ, այլ իր առաքելությանը 
հավատարիմ, համբերատար կերպար: Դա է պատճառը, որ §զոհը¦ 
խանդավառությամբ է սպասում սպանության ակտին: Նույն միտքն է 
արտահայտում Թրակլը §Կապույտ մորուք. Մի տիկնիկային ներկայա‐ 
ցում¦ պիեսում.

Վերցրո՛ւ ամենը, ամենը, ինչ ես եմ, 
Դու, հզո՛ր, իմ կյանքը վերցրո՛ւ դու: 
Ինչո՞ւ ես կան∙նած հեռու 23 : 

Կասպար Հաուզերը, որը §չծնված¦ է անվանված, մեռնում, ճիշտ է 
ասել՝ չի ծնվում մարդասպանի շնորհիվ, որովհետև հենց այն ժամա‐ 
նակ, երբ նա սկսում է թաթախվել կյանքի մեջ, մարդասպանը 
հետևում է նրան և կատարում §իր ∙ործառույթը¦՝ թույլ չտալով, որ 
վերջինս դառնա մահկանացու, այսինքն՝ ծնվի բառի թրակլյան նշա‐ 
նակությամբ 24 . 
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Քնքուշ պարուրում է մի նոսր կանաչ օտարի ծունկը 
Մի մեղմ Աստված՝ շատ հո∙նած ճակատը, 
Քայլքը արծաթ վերստին դիպչում է խաղաղությունը 22 : 

Վերջին տողում կիրառված §zurücktasten¦ բայը հեղինակային է և 
բառարանային թար∙մանություն չունի: §tasten¦‐ը նշանակում է §1. 
դիպչել, շոշափել, 2. խարխափել¦, իսկ §zurück¦‐ը նախածանց է, որն 
ունի §ետ¦ իմաստը: Այսինքն՝ այդ §կրկին դիպչող¦ քայլքը ինչ‐որ ժա‐ 
մանակ եղել է այնտեղ, հետևաբար՝ սա վերադարձ է: Այս բայն օ∙նում 
է հասկանալ Թրակլի §հո∙ին օտար է երկրի վրա¦ միտքը, որն իր հեր‐ 
թին օտարականի բանալին է: Այսպիսով՝ անմահ հո∙ին ժամանակա‐ 
վոր է հայտնվում այստեղ, դա է նրա օտարության պատճառը, այնաշ‐ 
խարհից է ∙ալիս ու պետք է վերադառնա այնտեղ մահվան միջոցով: 
Դրա համար էլ այնաշխարհը թոռների, չծնվածների հան∙րվանն է, 
որոնք ոչ թե չ∙ոյությունից հայտնվում են կյանքի մեջ, այլ այնաշխար‐ 
հից են ∙ալիս ու դրա ∙իտակցման շնորհիվ ընկնում են թափառման 
և որոնման ծիրի վրա, ինչն էլ հան∙եցնում է հավերժ ձ∙տմանը դեպի 
այնաշխարհ, որը, փաստորեն, նրանց իրական տոպոսն է: 

Օ. Կոկոշկան՝ ժամանակի ականավոր նկարիչներից և Թրակլի 
մտերիմներից մեկը, մի պիես ունի, որի վերնա∙իրն արդեն իսկ օ∙նում 
է հասկանալ թրակլյան մոտեցումը մահվան նկատմամբ՝ §Մարդաս‐ 
պանը՝ կանանց հույս¦ (?Mörder, Hoffnung der Frauen?): Ըստ ընդունված 
տրամաբանության՝ մարդասպանը պետք է սարսափ ու ատելություն 
ներշնչի, ոչ թե հույս, ինչպես Կոկոշկայի և Թրակլի մոտ: Այսպիսով՝ 
դրամայի ∙րեթե բոլոր կտավներում տղամարդը պատկերված է դա‐ 
նակով, իսկ կինը՝ համաձայնության նշանով (‹‹Ok››): Համանուն կտա‐ 
վում, երբ պետք է կատարվի սպանությունը, արդեն տղամարդն է հա‐ 
մաձայնության կրողը: Փաստորեն՝ կինն ի սկզբանե համաձայն է մեռ‐ 
նել, ու կրկին նույն համաձայնությունն է տղամարդու դաստակին, երբ 
նա պատրաստ է սպանությանը: Սակայն, ի վերջո, կինն է սպանում 
տղամարդուն. 
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22 Weich umschmeichelt ein spärliches Grün das Knie des Fremdlings,  / Ein milder Gott 
die  sehr  ermüdete Stirn,  / Tastet  silbern der Schritt  in die  Stille  zurück.  (Am Mönchsberg 
(209/911)). 

23 Nimm alles, alles was ich bin   / Du Starker  mein Leben  du nimm hin!  / Was stehst 
du fern – (Blaubart. Ein Puppenspiel  (Fragment) 2. Szene (243/122124;169171)). 

24 Առավել մանրամասն տե՛ս Հովսեփյան Տ., Կասպար Հաուզերի կերպարը 20‐րդ 
դարի ∙երմանալեզու բանաստեղծների` մասնավորապես Գ.Թրակլի պոեզիայում, 
Աղբյուրը` Համատեքստ ‐ 2013, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2013, էջ 220‐221:



կան հան∙իստը, դրա համար էլ Էլիզը կոչվում է §հան∙ստացող կլոր 
աչքերով¦ 29 : Բանաստեղծի ընկալմամբ մահը հան∙իստ է պար∙ևում 
կյանքի աղմուկից ու ապականությունից հո∙նած, լռություն տենչացող 
§օտար հո∙իներին¦. 

Մեռած հան∙ստանում ենք մենք շամբուկի թփի տակ 30 : 
Չնայած այսպիսի ընկալմանը՝ պետք է նշել, որ մահվան ∙աղա‐ 

փարական պաշտամունքը, նրա նախընտրելի լինելը հակափիլիսո‐ 
փայական դրույթ է, եթե սույն ∙աղափարի կրողը ∙ոյատևում է 
տևական ժամանակահատվածում և ինքնավախճանի նպատակով 
վճռորոշ ∙ործողություն չի կատարում կամ կատարում է ոչ թե կյանքի 
համեմատաբար լուսավոր կամ չեզոք ∙ոյաձևի պայմաններում, այլ՝ 
ծանր անկումային վիճակում, երբ շատ ավելի ատելի է կյանքը, քան՝ 
սիրելի մահը: Թրակլի ենթադրյալ ինքնասպանության ուշացման 
պատճառը երևում է նրա նամակներից մեկում. §Մի այնպիսի անասե‐ 
լի դժբախտություն է, երբ մեկին երկատում է աշխարհը: Օ՜, Աստված 
իմ, ի՜նչ օրենք է ինձ վրա թափվել: Ասացեք ինձ, որ պետք է ուժ ունե‐ 
նամ դեռևս ապրելու և ճշմարիտը իրա∙ործելու¦ 31 : 

Քրոջ ինքնասպանության պայմանները փաստում են նրանց 
երկուսի վերաբերմունքը մահվան հանդեպ: Եղբոր մահից երեք տարի 
անց Գրետե Լան∙են մի ուրախ հավաքույթի ժամանակ անցնում է կող‐ 
քի սենյակը և քսանհին∙ տարեկանում կրակոցով վերջ տալիս իր 
կյանքին: Այս արարքով վերջնակետին է հասնում քրոջ վերջին կերպա‐ 
րանափոխությունը, իսկ բանաստեղծություններում նրա շուրթերից հն‐ 
չող §սպանի՛ր քեզ¦ 32 արտահայտությունը ուղիղ իմաստ է ձեռք բերում: 

Ֆ. Ֆյումանը ∙րում է. §Թրակլի կյանքը այն վարձն էր, որը նա 
պետք է վճարեր՝ իր ∙ործերն այնպես ստեղծելու համար, ինչպես նա 
էր ստեղծում¦ 33 : Բանաստեղծի համար ապրելու ∙նով ստեղծա∙ործե‐ 
լը ծանր լծի, բայց և առաքելության նման էր, որը Աստծուց է տրվում և 
ավարտվում է միայն այն դեպքում, երբ §բոսոր բոցը հան∙չում է բե‐ 

211 

Տեսավ, որ ձյուն էր ընկնում մերկ ճյուղերին, 
Իսկ տան մթնող շեմին՝ ստվերը մարդասպանի: 
Արծաթ ընկավ ∙լուխը չծնվածի 25 : 

§Անիֆ¦ բանաստեղծության հետևյալ տողերը փաստում են, որ 
§չծնվածությունը¦ առաջին հերթին անմեղության չափանիշն է. 

Մեծ է մեղքը ծնվածի: Ավա՜ղ, դուք ոսկե հայեցողներ 
Մահվան, 
Քանզի հո∙ին սառնա∙ույն ծաղկունքներ է երազում 26 : 

§Չծնվածության¦ ∙աղափարն ավելի խորն է, քան ատոպոսայնու‐ 
թյունը, որովհետև չծնվածը ոչ թե տեղ չունի, այլ դրա կարիքը չունի 
(∙ոնե երկրի վրա): Նա ուղղակի ∙ալիս, հպվում է այսաշխարհին, հաս‐ 
տատվում միայն լեզվի մեջ, բայց չի փորձում իր աշխարհից կտրվել ու 
այստեղ վերածնվել: Չծնվածը բանաստեղծն է կամ արվեստա∙ետը՝ 
բանի կամ ձևի կրող, ով ավելի շատ այնաշխարհում է, իր բերած ձևն 
ու բանն էլ են այնաշխարհային: Նա ընդամենը հյուր է այստեղ, ∙ալիս 
է, կատարում իր առաքելությունը ու հեռանում: Նա §վերերկրային¦ է, 
ոչ թե երկնային, այլ հենց՝ ոչ երկրային իմաստով: Դա է պատճառը, որ 
Թրակլն իրեն համարում է §միայն կիսով չափ ծնված¦ 27 : Ծնվելը՝ 
հետևաբար կյանքը, անմիջապես մեղքի հետ է կապվում, իսկ ահա 
մահը՝ ճշմարիտի, որովհետև նրա հայեցողները ոսկյա են, իսկ մեռ‐ 
յալները միայն դրական նկարա∙իր ունեն: Դա բացատրում է պատճա‐ 
ռը, թե ինչու է մահը եր∙վում. 

Հո∙ին եր∙եց մահը՝ կանաչ քայքայումը մարմնի 28 : 
Ընդ որում՝ եր∙ողը հո∙ին է, որովհետև դա իր ազատա∙րումն է՝ 

թեկուզ և մարմնի քայքայման ∙նով: Բանաստեղծություններում մահը 
1913 թ. հետո ավելի ու ավելի է կարևորվում: Ըստ Թրակլի՝ միայն մահ‐ 
վան այնաշխարհում է ապահովվում իրական հան∙իստը, հավերժա‐ 
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25 Sah, daß Schnee fiel in kahles Gezweig / Und im dämmernden Hausflur den Schatten 
des Mörders. // Silbern sank des Ungebornen Haupt hin. (Kaspar Hauser Lied (56/2022)). 

26 Groß ist die Schuld des Geborenen. Weh, ihr goldenen Schauer  / Des Todes,  / Da die 
Seele kühlere Blüten träumt. (Anif (64/1719)). 

27 Cheie L., Georg Trakls ›Ruh und Schweigen‹. Kreative Bilddynamik  im Modus des 
Obsessiven. In: Georg Trakl und die literarische Moderne (hrsg. von K. Csu?ri), Tübingen: 
Niemeyer 2009, S. 106. 

28 Seele sang den Tod, die grüne Verwesung des Fleisches  (An einen Frühverstorbenen 
(65/12)). 

29 Erscheinst du, Elis, ein Ruhender mit runden Augen. (Elis 3. Fassung (50/5)). 
30 Erstorbene ruhen wir unterm Hollundergebüsch,  (Abendlied (38/7)). 
31 Trakl G., Die Briefe: Brief 106. An Ludwig Von Ficker (In Innsbruck), Wien, Ende (?) 

November 1913 (2. Teil, April 1913  Oktober 1914). 
32 Töte dich! (Offenbarung und Untergang (96/63)). 
33 Sauermann E., Fühmanns TraklEssay  das Schicksal eines Buches: zur Autorisation 

der Ausgaben in der DDR und der BRD, Bern: Peter Lang International Academic Publishers 
1992, S. 121.



պես Զրադաշտի կերպարը՝ մտածող Նիցշեից¦ 38 : Այո, Թրակլը, անտա‐ 
րակույս, Էլիզը չէ: Էլիզը մեկն է այն քիչ պատկերներից, որ քնարա‐ 
կան Ես‐ի կրող չէ, սակայն էլիզը մի Թրակլ է կամ Թրակլը ևս մի Էլիզ 
է: Ձ∙տումը դառնալ §մի Էլիզ¦ կամ §մի Սեբաստիան¦, նույնն է՝ թե 
ձ∙տել մահվան այնաշխարհ՝ նախօրոք կատարելով այսաշխարհա‐ 
յին իր առաքելությունը: Եթե Նիցշեի պարա∙այում ∙երմարդուն հաս‐ 
նելու համար երկար ճանապարհ պետք է հաղթահարվեր և մեծ ջան‐ 
քեր ∙ործադրվեր, ապա Թրակլի համար իր վերջին ու ամենակարևոր 
կերպարանափոխությունը վրա էր հասնելու մահվան հետ: Այսինքն՝ 
սա այն կերպարանափոխությունն է, որին բանաստեղծը, Թրակլի 
պատկերացմամբ, ենթարկվելու է անպայմանորեն: 

Բանալի բառեր. ‐ Մահ, օտարական, ատոպոսայնություն, թափառում, 

օտար հո∙ի, մեռյալ, մեղք, չծնված, այնաշխարհ: 
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րանում¦ 34 : Որպես Աստծուց տրված §օրենք¦ այն նաև աստվածային 
հատուցում էր ստանալու. 

Եվ մեր տառապանքները արյունաքամող 
Դեպի հեռավոր երկինքներ են մեր հո∙իները բարձրացնում 35 : 

Ինքնասպանությունը հակաքրիստոնեական երևույթ է և համար‐ 
վում է մեծա∙ույն մեղքերից մեկը, եթե ոչ ամենամեծը, սակայն Թրակ‐ 
լի ընկալմամբ այդ միջոցով ևս կարելի է հասնել մահվան այնաշխար‐ 
հին: Թրակլյան մահվան այնաշխարհը ընդհանուր դրույթներով ոչ մի‐ 
այն չի հակասում կրոնական ∙աղափարախոսությանը, այլև շատ 
դրույթներում շարունակում է դրանք: 

Ուշ բանաստեղծություններում §հեռավորը¦, որին ամբողջ ստեղ‐ 
ծա∙ործական ∙ործընթացում ձ∙տում է բանաստեղծը,  երկրային 
ոլորտներից անցում է կատարում երկնքին. 

Հեռուն մոտիկ է դառնում: Օ՜, ցնծալի դու: 
Արև, ամպեր, ծաղիկներ և մարդիկ 
Շնչում են աստվածային հո∙ևոր անդորր 36 : 

Երկրի վրա հան∙րվան ∙տնելու հույսը լիովին կորսված է, իսկ 
մահվան այնաշխարհը ∙նալով ավելի ու ավելի է նմանվում դրախտին: 

Օ՜, սրին∙ներ լույսի. օ՜, սրին∙ներ մահվան 37 : 
Մահվան այսպիսի ընկալմամբ է պայմանավորված մեռյալների և 

հատկապես վաղամեռիկների նկատմամբ այդքան դրական վերա‐ 
բերմունքը և աստվածային ∙ույների և խորհրդանիշների ներկայու‐ 
թյունը նրանց նկարա∙րերում: Էլիզը, Սեբաստիանը, Հելիանը, ինչպես 
նաև սուրբ եղբայր Հյոլդեռլինն ու սուրբ եկվոր Նովալիսը իրենց աստ‐ 
վածային ∙ույներով ∙ալիս են հաստատելու մահվան այնաշխարհի 
իրական արժեքն ու մեզ համար անտեսանելի նշանակությունը: 

Հայդե∙երը ∙րում է. §Էլիզը դեպի մայրամուտ կանչված օտարա‐ 
կանն է: Էլիզը ամենևին կերպար չէ, որով Թրակլը ինքն իրեն նկատի 
ունի: Էլիզը այնքան էականորեն է տարբերվում բանաստեղծից, ինչ‐ 
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34  Մի բոսոր բոց / հան∙ավ իմ բերանում:  [Eine  purpurne  Flamme  /  Erlosch  an 
meinem Mund. (Unterwegs II (49/2324))]. 

35 Und unsre Leidenschaften im Verbluten,  / Zu ferner’n Himmeln unsre Seelen heben. 
(Einklang (146/1213)). 

36 Fernes wird nah. O Freudiger du!  / Sonne, Wolken, Blumen und Menschen  / Atmen 
selige Gottesruh. (Die drei Teiche von Hellbrunn ›Die drei Teiche in Hellbrunn‹, 1. Fassung, 
Der Zweite (102/1719)) 

37 O die Flöte des Lichts; o die Flöte des Tods. (Verwandlung des Bösen (57/3839)). 
38 Heidegger M., Die Sprache im Gedicht (Eine Erörterung von Georg Trakls Gedicht), 

S. 50.



ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ 
ՀԱՄՈ ԿԱՐԵՆԻ ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ 

պ.∙.թ., դոցենտ, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստտիտուտի 
ավա∙ ∙իտաշխատող 

ՆԱՐԻՆԵ ՍՏԵՓԱՆԻ ԵՐԱՆՈՍՅԱՆ 
պ.∙.թ. , ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի ∙իտաշխատող 

ԽՈՐՀՐԴԱՀԱՅ ԵՐԳԻԾԱՆՔԻ ՆՎԻՐՅԱԼԸ. 
ԷԴՈՒԱՐԴ ԽՈՃԻԿ* 

Հայ հասարակական մտքի պատմության յուրօրինակ էջերից է 
Խորհրդային Հայաստանի եր∙իծական մամուլը, որի պատմությունը 
պայմանականորեն կարելի է բաժանել երկու փուլի: Առաջինը 1920‐ա‐ 
կաններն են, երբ հաջորդաբար լույս տեսան երեք սակավակյաց պար‐ 
բերականներ՝ §Շեշտ¦‐ը, §Զուռնա¦‐ն և §Կարմիր մոծակ¦‐ը: Սա հիմ‐ 
նականում կարելի է բնորոշել իբրև եր∙իծական մամուլի սկզբնավոր‐ 
ման և խոչընդոտների հաղթահարման շրջան: Երկրորդ փուլը սկսվում 
է 1954 թ., երբ 27‐ամյա հարկադիր դադարից հետո հանրապետությու‐ 
նում սկսեց հրատարակվել հաջորդ եր∙իծաթերթը՝ §Ոզնի¦‐ն: 

Խորհրդային Հայաստանում եր∙իծական պարբերական հրատա‐ 
րակելու առաջնության պատիվը պատկանում է հայ անվանի ∙րող և 
հրապարակախոս Վահան Թոթովենցին: Վերջինիս խմբա∙րությամբ 
1923 թ. հունիսի 3‐ից մինչև հուլիսի 23‐ը Երևանում լույս է տեսել 
§Շեշտ¦ եր∙իծական պարբերականը 1 : 

Հայաստանի խորհրդայնացմանը հաջորդող շրջանում եր∙իծա‐ 
կան պարբերականներ հրատարակելու բնա∙ավառում ∙ործուն մաս‐ 
նակցություն ցուցաբերած հաջորդ անձը Էդուարդ Մամասի Խոճիկն 
(Խոճիկյան) է: Չափազանց հարուստ ու բազմաբնույթ է նրա կենսա‐ 
∙րությունը: 

Է. Խոճիկը ծնվել է 1900 թ. Թիֆլիսում՝ արհեստավորի ընտանի‐ 
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Òàòåâ Îâñåïÿí 

Èäåîëîãè÷åñêèå îñíîâû êóëüòà ñìåðòè â ïîýçèÿ Ã. Òðàêëÿ 

Ðåçþìå 
Òðàêëü íà ñâîåì òâîð÷åñêîì ïóòè ïîñòîÿííî âîçâðàùàåòñÿ ê òåìå ñìåðòè. 

Íåçíàêîìåö, áëóæäàþùèé, îäèíîêèé è áåçäîìíûé ñòðåìÿòñÿ â èíîé ìèð ïî 
òåçèñó «äóøà ÷óæàÿ íà çåìëå». Òî åñòü, èìåííî ÷óæåðîäíîñòü äóøè 
îáóñëîâëèâàåò öåííîñòü ñìåðòè êàê âûñøåå ñóùåñòâîâàíèå. Ìèññèÿ ìåðòâûõ, 
ñâÿòûõ ïîñëàíöåâ, àíãåëîâ ñìåðòè, óáèéö ÿâëÿåòñÿ îòíåñåíèå ÷óæåçåìíûõ â 
ñâîþ èñòèííóþ îáèòåëü. Èññëåäîâàíèå îáðàçîâ ìåðòâûõ ïîêàçûâàåò, ÷òî ñìåðòü 
íå ÿâëÿåòñÿ äëÿ Òðàêëÿ ÷åì-òî íåãàòèâíûì, à íàîáîðîò, èáî îíî íå óíè÷òîæåíèå 
èëè ðàçëîæåíèå, à îñâîáîæäåíèå îò òþðüìû ëþäñêîé ïëîòè. À îñâîáîæäåíèå ïî 
ñâîåé ïðèðîäå íåçåìíîé äóøè âîçìîæíî òîëüêî ÷åðåç ñìåðòü. Òàêîå âîñïðèÿòèå 
ñìåðòè, íåñìîòðÿ íà çíà÷èòåëüíûå ðàçëè÷èÿ, äîâîëüíî áëèçêî ê ðåëèãèîçíîé 
êîíöåïöèè. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: Ñìåðòü, íåçíàêîìöû, àòîïîñèñ, ñòðàíñòâèå, èíîñòðàíåö, 

ìåðòâûé, ãðåõ, íåðîæäåííûé ìèð 

Tatev Hovsepyan 
The ideological basis of the cult of death in the poetry of G. Trakl 

Summary 
Trakl on his creative path constantly reverts to the theme of death. The 

stranger, the wanderer, the lonely and the homeless are striving for a different 
world according to the thesis “the soul is a stranger on Earth”. That is, the for‐ 
eignness of the soul determines the value of death as a supreme existence. The 
mission of the dead, the holy messengers, the angels of death, the murderers is 
to take the stranger to his true abode. The study of the images of the dead 
shows that death is not something negative for Trakl, but on the contrary, 
because it is not destruction or decay, but the liberation of the soul from inprison 
of human flesh. The liberation of the unearthly soul is possible only through 
death. Such perception of death despite significant differences is quite close to 
the religious concept. 

Keywords: Death, strangers, atoposis, wandering, foreigner, dead, sin, 
unborn, world. 
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* Հոդվածն ընդունվել է տպա∙րության 17.02.2019: 
1 Տե՛ս Երանոսյան Ն., Սուքիասյան Հ., Եր∙իծական մամուլի սկզբնավորումը 

Խորհրդային Հայաստանում. §Շեշտ¦ եր∙իծաթերթը, §Հայա∙իտության հարցեր¦, 
Երևան, 2018, N 2, էջ 174‐181:



նաստեղծ Եղիշե Չարենցի հետ: Հիվանդության պատճառով ուսումը 
կիսատ թողնելով՝ Խոճիկը ստիպված Մոսկվայից վերադարձավ Թիֆ‐ 
լիս 6 : Մասնավորապես 1921 թ. սեպտեմբերի 13‐ին Մոսկվայում ՀՍԽՀ 
լիազոր ներկայացուցչության կողմից Է. Խոճիկյանին տրված վկայա‐ 
կանում նշվում էր, որ նա Երևան է ∙ործուղվում իբրև դիվանա∙իտա‐ 
կան ցրիչ՝ իր հետ տանելով ∙աղտնի փոստը (12 փաթեթ ∙աղտնի 
∙րա∙րություն) 7 : 

Թիֆլիս վերադառնալուց հետո՝ մինչև 1922 թ. ∙արուն, Խոճիկն 
աշխատել է տեղի §Կարմիր աստղ¦ թերթի խմբա∙րությունում 8 : 1921 
թ. դեկտեմբերի 12‐ին Խոճիկին տրված վկայականի համաձայն նա 
հանդիսանում էր Վրաստանի արևմտահայերի աշխատավորական 
բյուրոյի ∙եղարվեստական մասի վարիչը 9 : 

1922 թ. Թիֆլիսից Երևան տեղափոխվելուց հետո Խոճիկը 
1922–1924 թթ. եղել է ՀԿ(բ)Կ կենտկոմի ∙րադարանի վարիչը, միա‐ 
ժամանակ պաշտոնավարելով իբրև ՀԼԿԵՄ մշակույթի բաժնի վա‐ 
րիչ 10 : 1922–1924 թթ. նա սովորել է Երևանի պետական համալսարա‐ 
նում, սակայն ուսումը կիսատ է թողել: Ուսումնառության սկզբում՝ 1922 
թ. տարեվերջին, համալսարանում կազմակերպել է առաջին անաստ‐ 
վածական բջիջը, ինչի մասին 1960 թ. ∙րած ինքնակենսա∙րությու‐ 
նում նա հպարտությամբ էր շեշտում և հատուկ ընդ∙ծում, որ հետա‐ 
∙այում այն հիմք է հանդիսացել §Անաստված¦ հակակրոնական միու‐ 
թյան կազմակերպման համար 11 : 1923 թ. կազմակերպումից անմիջա‐ 
պես հետո նա անդամակցել է Խորհրդային Հայաստանի պրոլետա‐ 
րական ∙րողների միությանը 12 : 

Է. Խոճիկի խմբա∙րությամբ 1924 թ. մարտին Երևանում հրատա‐ 
րակվեց §Զուռնա¦ եր∙իծական հանդեսի առաջին (նաև միակ) հա‐ 
մարը: Նա դեռևս 1923 թ. վերջից նախապատրաստվում էր պարբե‐ 
րականի լույսընծայմանը: Ասվածի վկայությունն է նրա նոթատետրում 
առկա §§Օրա∙րություն §Զուռնայի¦, 1 հունվարի 1924 թ.¦ խորա∙րով 
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քում: Նախնական կրթություն ստանալուց հետո՝ 1918‐1921 թթ., սովո‐ 
րել և ավարտել է Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցը: Այստեղ էլ ապա∙ա եր‐ 
∙իծաբանը կատարել է առաջին ∙րական քայլերը: 1918 թ. ∙արնանը 
նա մասնակցել է Թիֆլիսի Հայոց ազ∙ային խորհրդի փոստ‐հեռա‐ 
∙րական սեկցիայի կազմակերպած փոստ‐հեռա∙րական դասընթաց‐ 
ներին՝ ստանալով հեռա∙րիչի կոչում (վկայականը ստացել է 1918 թ. 
մայիսի 23‐ին): Այնուհետև աշնանը Թիֆլիսում հաշվապահություն է ու‐ 
սանել հաշվապահության ուսուցիչ Գ. Կ. Տեր‐Դավիդյանցի մոտ 
(ավարտական վկայականը ստացել է հոկտեմբերի 14‐ին) 2 : 

Հայտնի է, որ սոցիալ‐դեմոկրատների դարբնոց Ներսիսյան դպրո‐ 
ցում խոր արմատներ ունեին բոլշևիկները: Երիտասարդ տարիքում Է. 
Խոճիկը ևս տարվել է սոցիալիստական ∙աղափարներով: 1919 թ. նա 
հանդիսացել է Թիֆլիսի երիտասարդ կոմունիստների §Սպարտակ¦ 
միության անդամ, հեղափոխական ∙ործունեության համար 1920 թ. 
ամռանը Հայաստանի Հանրապետությունում ձերբակալվել է և ար‐ 
տաքսվել Թիֆլիս 3 : 

1921 թ. փետրվարին Վրաստանի խորհրդայնացումից հետո Է. 
Խոճիկը նպատակադրվեց ուսումնառության մեկնել Մոսկվա: Թիֆլիսի 
Ստեփան Շահումյանի անվան հայկական դրամատիկական խմբի 
վարիչ և ռեժիսոր Լևոն Քալանթարը 1921 թ. մայիսի 19‐ին Թիֆլիսում 
ՀՍԽՀ լիազոր ներկայացուցիչ Դանուշ Շահվերդյանին ∙րում էր, որ 
Էդուարդ Խոճիկյանը ցանկանում է Մոսկվա մեկնել՝ թատերական ար‐ 
վեստ ուսումնասիրելու նպատակով: Նա երաշխավորել է և խնդրել 
աջակցել Խոճիկին 4 : 1921 թ. մայիսի 30‐ին Թիֆլիսի Հայարտան կող‐ 
մից Խոճիկին տրված վկայականում նշված է, որ նա մեկնում է Մոսկ‐ 
վա՝ բեմական արվեստ սովորելու նպատակով 5 : Մոսկվայում ՀՍԽՀ լի‐ 
ազոր ներկայացուցիչ Սահակ Տեր‐Գաբրիելյանի միջնորդությամբ հու‐ 
լիսին Խոճիկն ընդունվեց Մոսկվայի Արևելքի աշխատավորների կո‐ 
մունիստական համալսարան, որտեղ և ծանոթացավ անվանի բա‐ 
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2 Ե. Չարենցի անվան Գրականության և արվեստի թան∙արան (ԳԱԹ), Էդուարդ 
Խոճիկի ֆոնդ, ∙. 256: 

3 Նույն տեղում, ∙. 263, թ. 1‐4, Հայաստանի պրոլետար ∙րողների 
ասոցիացիայի ֆոնդ, ∙. 796, թ. 1: 

4 Նույն տեղում, Էդուարդ Խոճիկի ֆոնդ, ∙. 327, թ. 1, ∙. 328, թ. 1: 
5 Նույն տեղում, ∙. 256: 

6 Նույն տեղում, ∙. 250, թ. 2: 
7 Նույն տեղում, ∙. 256: 
8 Նույն տեղում, ∙. 263, թ. 1‐4: 
9 Նույն տեղում, ∙. 256: 
10 Նույն տեղում, ∙. 263, թ. 1‐4: 
11 Նույն տեղում, ∙. 250, թ. 3: 
12 Նույն տեղում, ∙. 257:



ֆինանսական միջոցների անբավարարությունը: Չի բացառվում նաև 
∙րաքննական մարմինների միջամտության տարբերակը, քանի որ 
թերթում նրանց §ուշադրությունը ∙րավող¦ ուղղակի և անուղղակի 
ակնարկներ կային: 

§Զուռնա¦‐ի տպա∙րության ընդհատումից հետո Խոճիկը ուսման 
նպատակով մեկնեց Մոսկվա, ուր սովորեց և ավարտեց Պետական 
դրամատիկական ստուդիան՝ ստանալով դերասան‐ռեժիսորի որա‐ 
կավորում 17 : 

1925 թ. ամռանը վերադառնալով Երևան՝ նա աշխատանքի ան‐ 
ցավ ՀԿ(բ)Կ կենտկոմի §Հայաստանի աշխատավորուհի¦ ամսա∙րում՝ 
իբրև պատասխանատու քարտուղար 18 : Սակայն անհան∙իստ Խոճիկը 
չէր մոռացել ընդհատված պարբերականի վերահրատարակման մա‐ 
սին: Մանավանդ որ Մոսկվայում արդեն ծանոթացել էր ռուսական եր‐ 
∙իծաթերթերին, դրանց նկատմամբ ընթերցող հանրության ո∙ևորիչ 
վերաբերմունքին: 

Նրա ջանքերի արդյունքում 1926 թ. մարտին Երևանում սկսեց լույս 
տեսնել §Զուռնա¦‐ի իրավահաջորդ §Կարմիր մոծակ¦ եր∙իծական 
թերթը: Պարբերականի անդրանիկ համարի նախնական տարբերակը 
պատրաստելուց հետո, համաձայն ∙ործող կար∙ի, Է. Խոճիկը 1926 թ. 
մարտի երկրորդ կեսին դիմեց Հայ∙լավլիտին՝ եր∙իծական երկշաբա‐ 
թաթերթ (խմբա∙իրներ` Արամայիս Երզնկյան և Էդուարդ Խոճիկ) հրա‐ 
տարակելու խնդրով: Դիմումատուն ընդ∙ծում էր, որ պարբերականի 
նպատակը լինելու է Խորհրդային Հայաստանի իրականության բացա‐ 
սական կողմերը խարազանելը (դրա ապացույցն էր նաև նորաստեղծ 
թերթի անվանումը)՝ §ամրապես կան∙նած լինելով խորհրդային դիրքո‐ 
րոշման վրա¦: §Կարմիր մոծակ¦‐ի առաջնային խնդիրներից էր հայ‐ 
տարարվում արտասահմանի հակախորհրդային ուժերին (առանձնա‐ 
պես դաշնակցականներին, էսէռներին ու մենշևիկներին) §սուր ծաղրի¦ 
ենթարկելը 19 : Այլ կերպ չէր կարող լինել, որովհետև իրական չեզոք պար‐ 
բերականի հրատարակությունը թույլ չէր տրվի, իսկ ընդդիմադիր հրա‐ 
տարակության մասին խոսք ան∙ամ չէր կարող լինել: 

§Կարմիր մոծակ¦‐ի համարների ուսումնասիրությունից հստակ 
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∙րառումները (ի դեպ, սա հրատարակված չէ եր∙իծաթերթի տպա∙ր‐ 
ված համարում), որտեղ Նոր տարվա առթիվ §Զուռնա¦‐ն իր զիլ կան‐ 
չով շնորհավորում էր բոլորին, հատկապես §ի պաշտոնե հերթապահ‐ 
ներին՝ միլիցիոներներին, ՉՕՆ‐ի 13 և զինվորական պահակներին, տե‐ 
լեֆոնիստներին, և այլն, և այլն...¦ 14 : Նոթատետրում պահպանվել են 
նաև մի շարք ∙րական ∙ործիչների մասին հրատարակման ենթակա 
եր∙իծական պատմություններ: 

Նախապատրաստական աշխատանքից և ամսա∙րի անդրանիկ 
համարը պատրաստելուց հետո Է. Խոճիկը 1924 թ. մարտի 7‐ին դի‐ 
մեց ՀՍԽՀ քաղաքական լուսավորության ∙լխավոր վարչությանը (վեր‐ 
ջինի կազմում էր ∙ործում Հայ∙լավլիտը)՝ խնդրելով թույլատրել հրա‐ 
տարակել §Զուռնա¦ երկշաբաթյա եր∙իծաթերթի առաջին համարը: 
Նա դիմումում ներկայացրեց հրատարակման ենթակա նյութերի ցան‐ 
կը, որոնք տպա∙րության ժամանակ մասնակի խմբա∙րվել են: Դրանք 
են՝ §Փչի, զուռնա¦, §Հիմնարկի կառքը¦, §Ապահովա∙ր[ական] կաս‐ 
սա¦, §Երկունք¦, §Ֆուտուրիստի մրմունջը¦, §Ողջույնոզուռնա¦, 
§Գևոր∙ աղան¦, §Ա. Բադունի¦, §Մասսաներ¦, §Լուրեր¦, §Մամուլ¦, 
§Հայտարարություններ¦ 15 : 

§Զուռնա¦‐ն բաղկացած էր 16 էջից, հարուստ էր ∙ունավոր եր∙ի‐ 
ծանկարներով: Իբրև հրատարակիչ նշված է ՀԿ(բ)Կ կենտկոմի և 
Պետհրատի էքսպեդիցիան, տպա∙րվել էր Տպա∙րական տրեստի 
երկրորդ տպարանում՝ 1000 տպաքանակով: Թերթում տպա∙րված 
նյութերի հիմնական մասի հեղինակը խմբա∙իր Խոճիկն է: Այստեղ 
տպա∙րվել են նաև Դերենիկ Դեմիրճյանը, Լեռ Կամսարը, Գուր∙են 
Մահարին (§Գուրիս¦), Աթաբեկ Խնկոյանը (§Յուվենալ¦), §X¦‐ը, §Ս. Թ. 
Ալվոդը¦, §Տավուշցին¦ 16 : 

Աղբյուրների սակավության պատճառով դժվար է վերջնականա‐ 
պես պարզել, թե ինչ պատճառով է անդրանիկ համարի հրատարա‐ 
կությունից հետո §Զուռնա¦‐ի լույսընծայումը դադարեցվել: Ինչպես 
ժամանակի խորհրդային շատ պարբերականների դեպքում, բացառ‐ 
ված չէ, որ ընդհատման հիմնական դրդապատճառ կարող էր լինել 

218 

13 Կոմկուսի անդամներից կազմված հատուկ նշանակության ջոկատներ: 
14 ԳԱԹ, Էդուարդ Խոճիկի ֆոնդ, ∙. 265: 
15 Հայաստանի ազ∙ային արխիվ (ՀԱԱ), ֆ. 122, ց. 1, ∙. 763, թ. 31: 
16 §Զուռնա¦, Երևան, 1924, մարտ, N 1: 

17 ԳԱԹ, Էդուարդ Խոճիկի ֆոնդ, ∙. 263, թ. 1‐4: 
18 Նույն տեղում, ∙. 257: 
19 ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 6, ∙. 265, թ. 30:



մամուլի մատենա∙իտության հետազոտող Հովհաննես Պետրոսյանը 
թերթը ∙րաքննությունից ազատելու անհաջող փորձեր էր կատարում 21 : 

1927 թ. ∙արնանից Խոճիկն աշխատանքի անցավ §Խորհրդային 
Հայաստան¦ պաշտոնաթերթում՝ իբրև §շրջուն թղթակից¦, հոկտեմ‐ 
բերից՝ իբրև կինոյի, ներկայացումների, երեկույթների, համեր∙ների 
∙րախոս 22 : Այնուհետև նույն թերթում տպա∙րվում էր իբրև ֆելիետո‐ 
նիստ (դա այն շրջանն էր, երբ Լեռ Կամսարի ∙ործերը հազվադեպ 
էին լույս տեսնում մամուլում): 

1927 թ. հուլիսի 20‐ից §Աշխատանք¦ շաբաթաթերթը սկսեց հրա‐ 
տարակվել §Հերմես¦ մասնավոր հրատարակչության տպարանում: 
Օ∙տվելով այս հան∙ամանքից՝ Է. Խոճիկը փորձեց երկշաբաթաթեր‐ 
թի և §Հերմես¦‐ի միջոցով կյանքի կոչել եր∙իծական մատենաշար 
հրատարակելու իր ծրա∙իրը: §Աշխատանքի¦ ∙րադարան¦ մատե‐ 
նաշարով նա 1927 թ. §Հերմես¦‐ում եր∙իծական բնույթի փոքրածա‐ 
վալ ∙րքույկներ է հրատարակել: Մեզ հայտնի է այդպիսի 12 ∙րքույկ: 
Դրանցից առաջինն ունի §Կրիտիկո‐ծիծաղ¦ խորա∙իրը, որի հեղինա‐ 
կը մեզ քաջ ծանոթ Վահան Թոթովենցն էր 23 : 

Այնուհետև Խոճիկը հանդիսացել է §Անաստված¦ թերթի պատաս‐ 
խանատու քարտուղար, Պետական թատրոնի ∙եղարվեստական 
խորհրդի քարտուղար, Կուլտուր‐պատմական թան∙արանի թատերա‐ 
կան բաժնի վարիչ, Երևանի քաղաքային խորհրդի կոմունալ թան∙ա‐ 
րանի վարիչ, Հայֆիլհարմոնիայի ∙րական բաժնի վարիչ, Հայպետ‐ 
հրատի ∙եղարվեստական բաժնի վարիչ, Հայրենական պատերազմի 
տարիներին և հետպատերազմյան շրջանում՝ Ժողկոմխորհի (1946 
թվականից՝ Մինիստրների խորհուրդ) արվեստի ∙ործերի վարչության 
խաղացանկային հանձնաժողովի քաղաքական խմբա∙իր և այլն: 
Ավելին՝ §անաստված¦ Խոճիկը 1955 թ. եղել է ազ∙ային‐եկեղեցական 
ժողովի պատ∙ամավոր 24 : 

Այս ողջ ընթացքում Խոճիկը շարունակել է ստեղծա∙ործել, ∙որ‐ 
ծուն կերպով աշխատակցել հանրապետության բազմաթիվ թերթերի 
ու ամսա∙րերի՝ տպա∙րվելով §Այդ ես եմ¦, §Այդ ես չեմ¦, §Էդ Խո¦ և 
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երևում է, որ այն ուշադիր էր և արա∙ արձա∙անքում էր ինչպես 
խորհրդային իրականությանը բնորոշ բացասական երևույթներն, 
այնպես էլ տիպիկ հայ իրականության իրադարձություններն էր ներ‐ 
կայացնում ու մեկնաբանում՝ §խայթելով¦ երևացող և աներևույթ ան‐ 
հարթ անկյունները: 

§Կարմիր մոծակը¦, ըստ երևույթին, շատ էր ջանացել խորհրդա‐ 
յին իրականության արատների իր փնտրտուքում և, ի թիվս մեծ ու պա‐ 
խարակելի երևույթների, տեսել էր նաև խորհրդային հասարակության 
աչքին սպիտակ ներկայացվող, սև կողմերը: Այս հան∙ամանքը դա‐ 
տավճռի նշանակություն ունեցավ պարբերականի համար. 1927 թ. 
հունվարին 5‐րդ համարի հրատարակությունից հետո նրա տպա∙րու‐ 
թյունն ընդհատվեց: Պարբերականի հրատարակությունը դադարեց‐ 
վեց այն ժամանակ, երբ այն ճանաչում էր ձեռք բերել, իր շուրջը խմ‐ 
բել ժամանակի տաղանդավոր եր∙իծաբաններին, իսկ համարները 
տարածվում էին ոչ միայն Խորհրդային Հայաստանում, այլև նրա սահ‐ 
մաններից դուրս: Այն Խորհրդային Միության սահմաններում հրատա‐ 
րակվող միակ հայալեզու եր∙իծաթերթն էր 20 : §Կարմիր մոծակ¦‐ի ընդ‐ 
հատումից հետո Խորհրդային Հայաստանում ավելի քան քառորդ 
դար եր∙իծական պարբերական չի հրատարակվել: 

Եր∙իծաթերթի հրատարակությունը վերսկսելու ջանքերին զու∙ա‐ 
հեռ՝ 1927 թ. փետրվարի 20‐ին Հայաստանի արհեստակցական միու‐ 
թյունների խորհրդի (ՀԱՄԽ) §Աշխատանք¦ երկշաբաթաթերթի վերա‐ 
հրատարակությունից հետո Է. Խոճիկը սկսեց աշխատակցել թերթին: 
Կարծում ենք, ըմբոստ Խոճիկի՝ §Աշխատանք¦ տեղափոխվելն 
ամենևին պատահական չէր: Վերջինի խմբա∙իր, հետա∙այում հայ 
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20 Մանրամասն տե՛ս Սուքիասյան Հ., Երանոսյան Ն., §Կարմիր մոծակ¦ 
եր∙իծաթերթը և խորհրդահայ ∙րաքննությունը, §Պատմաբանասիրական 
հանդես¦, Երևան, 2018, N 2, էջ 121‐134: 

21 Հայ∙լավլիտի՝ 1927 թ. մայիսի 18‐ով թվա∙րվող §∙աղտնի¦ նշա∙րումով զե‐ 
կուցա∙րում ընդ∙ծվում էր, որ §Հ. Պետրոսյանը բացահայտորեն ձ∙տում է այդ 
թերթն ազատել ∙րառեպ∙լխվարի ∙րաքննությունից¦, ∙րաքննիչի վրա §հո∙եկան 
ճնշում ∙ործ դնելու նպատակով¦ հայտարարում, թե պարբերականի նյութերը նա‐ 
խապես համաձայնեցնում են ՀԿ(բ)Կ կենտկոմի քարտուղար Պյոտր Կուզնեցովի 
հետ (վերջինս 1924–1927 թթ. հանդիսանում էր ՀԱՄԽ‐ի նախա∙ահը): Պարբերա‐ 
կանը ∙րաքննությունից ազատելու հարցով §Աշխատանք¦‐ի խմբա∙րությունը դի‐ 
մել էր ՀԿ(բ)Կ կենտկոմի մամուլի բաժնին, Հայ∙լավլիտին, սակայն մերժում էր 
ստացել (ՀԱԱ, ֆ. 122, ց. 3 (2ա), ∙. 7, թ. 113): 

22 ԳԱԹ, Էդուարդ Խոճիկի ֆոնդ, ∙. 256: 
23 Թոթովենց Վ., Կրիտիկո‐ծիծաղ, §Աշխատանքի ∙րադարան N 1¦, Երևան, 

§Հերմես¦, 1927, 8 էջ: 
24 ԳԱԹ, Էդուարդ Խոճիկի ֆոնդ, ∙. 256, 257, Թատերական բաժին, Էդուարդ 

Խոճիկի ֆոնդ, ∙. 4:



Խոճիկն առաջարկում էր հավուր պատշաճի տոնել այդ հոբելյաննե‐ 
րը 30 : 

Է. Խոճիկը, ինչպես իր ժամանակի շատ մտավորականներ, բար‐ 
վոք նյութական‐կենցաղային պայմաններում չի ապրել: Վեց անձից 
բաղկացած նրա ընտանիքը (ինքը, կինը, որդին, մայրը, քույրը, կնոջ 
մայրը) 1946 թ. բնակվում էր մեկ սենյականոց բնակարանում 31 : Հա‐ 
ջորդ տարիներին ևս նրա նյութական վիճակը չի բարելավվել. այս 
մասին կարդում ենք 1954 թ. հունիսի 8‐ին Անաստաս Միկոյանին ուղղ‐ 
ված նրա խնդրա∙րում 32 : Տարիներ անց միայն Խոճիկը նոր բնակա‐ 
րան ստացավ: 

Տաղանդավոր եր∙իծաբանն ու հասարակական ∙ործիչը, որը 
կյանքի վերջին տարիներին կորցրել էր տեսողությունը, մահկանացուն 
կնքել է 1961 թ., Երևանում: Ժամանակակիցները նրա մասին ∙րած 
հուշ‐ակնարկներում ջերմ խոսքերով են հիշել անհան∙իստ, իր ողջ 
ժամանակը ∙րական‐հասարակական աշխատանքներին նվիրած, 
ամբողջ կյանքում մեծանուն եր∙իծաբան Հակոբ Պարոնյանի ∙րական 
ժառան∙ության նկատմամբ ակնածանք ունեցող Էդուարդ Խոճիկին 33 : 

Վահան Թոթովենցն ու Էդուարդ Խոճիկը հանդիսացել են ոչ միայն 
իրար շարունակող եր∙իծական պարբերականների հիմնադիր‐խմ‐ 
բա∙իրներ, այլև մտերիմներ ու համախոհներ: Մեկ ուշա∙րավ հան∙ա‐ 
մանք. եր∙իծական պարբերականների հանդեպ պետության չհան‐ 
դուրժող վերաբերմունքն արտացոլվել է և՛ Վ. Թոթովենցի և՛ Է. Խոճիկի 
ինքնակենսա∙րություններում: 

Առաջին հայացքից զարմանալի զու∙ադիպությամբ, սակայն 
խորհրդային ժամանակների իրողությունների համատեքստում՝ օրի‐ 
նաչափորեն, Վ. Թոթովենցը 1926 և 1936, իսկ Է. Խոճիկը 1960 թվա‐ 
կանին ∙րած ինքնակենսա∙րություններում խուսափել են հիշատակել 
իրենց հրատարակած համապատասխանաբար՝ §Շեշտ¦ և §Զուռնա¦ 
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այլ ծածկանուններով, հրատարակել բազմաթիվ ֆելիետոններ, եր∙ի‐ 
ծական և այլ ժանրերի ∙ործեր: Սակայն նա նվիրական ∙ործ էր հա‐ 
մարում եր∙իծական պարբերական հրատարակելը, ինչի վառ ապա‐ 
ցույցն է նաև այն, որ Հայրենական պատերազմի տարիներին 
(1941–1945 թթ.) բնակչության ռազմահայրենասիրական դաստիա‐ 
րակության նպատակով Երևանում լույս տեսնող §Ա∙իտ‐պատուհան¦‐ 
ը խմբա∙րելու առաքելությունը ևս ստանձնել էր Խոճիկը: Այդ հայրե‐ 
նանվեր ∙ործի համար նա երկու ան∙ամ պար∙ևատրվել է §Կովկասի 
պաշտպանության համար¦ մեդալով 25 : Իսկ արդեն 1954 թ. Երևանում 
§Ոզնի¦ եր∙իծաթերթի հրատարակությունից հետո Խոճիկը՝ իբրև 
բաժնի վարիչ 26 , իր բազմամյա փորձը, ուժն ու եռանդը ծառայեցրեց 
պարբերականի կայացմանը: Եվ ամենևին պատահական չէ, որ որոշ 
ժամանակակիցներ §Ոզնի¦‐ն իրավամբ §Կարմիր մոծակ¦‐ի իրավա‐ 
հաջորդն են համարում: 

Ժամանակակիցների վկայությամբ՝ Հ. Պարոնյանի հանդեպ պաշ‐ 
տամունքի հասնող սերը Է. Խոճիկին ուղեկցել է ամբողջ կյանքում: Նա 
ջանքեր է ∙ործադրել մեծանուն եր∙իծաբանի ստեղծա∙ործություննե‐ 
րը տպա∙րելու, հանրայնացնելու, տարածելու նպատակով 27 : Երբ 
1930‐ականների սկզբին ՀՍԽՀ Գիտության և արվեստի ինստիտուտը 
ձեռնամուխ եղավ Պարոնյանի երկերի լիակատար ժողովածուի հրա‐ 
տարակմանը 28 , այդ առթիվ Խոճիկին դիմեց Պետհրատի ∙րական 
բաժնի վարիչ Ե. Չարենցը՝ խնդրելով իր մոտ եղած նյութերը փոխան‐ 
ցել ինստիտուտին 29 : Կամ՝ 1940 թ. Հայաստանի ∙րողների միության 
քարտուղարությանն ուղղված դիմումում հիշեցնելով, որ 1941 թ. լրա‐ 
նում է, ինչպես նա է բնորոշում, §հայ ∙րականության խոշորա∙ույն 
դեմքերից մեկի, սոցիալ‐դեմոկրատ, հանճարեղ Հակոբ Պարոնյանի¦ 
մահվան 50‐ամյակը, իսկ հաջորդ տարի՝ ծննդյան հարյուրամյակը, 
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30 ԳԱԹ, Էդուարդ Խոճիկի ֆոնդ, ∙. 104, թ. 1: 
31 Նույն տեղում, ∙. 263, թ. 1‐4: 
32 Նույն տեղում, ∙. 18լր., թ. 1‐2: 
33 Տե՛ս Àðóò÷ÿí Ñ., Òàêèì îí áûë... (Ê 70-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 

Ýäóàðäà Õîäæèêà), "Êîììóíèñò", Åðåâàí, 28 àïðåëÿ 1971, N 98, Մէլիք‐ 
սէթեան Ս., Մշակոյթի պատուիրակը, §Ջահակիր¦, Կահիրե, 12 օ∙ոստոսի 1971, N 
391, Մադոյան Գ., նշվ. աշխ., էջ 95‐98: Նաև՝ Անմոռաց դեմքեր. Ներսիսյան դպրոցի 
սաները, Երևան, 1965, էջ 242‐244: 

25 ԳԱԹ, Էդուարդ Խոճիկի ֆոնդ, ∙. 263, թ. 1‐4: 
26 Նույն տեղում, ∙. 257: 
27 §Ջահակիր¦, Կահիրե, 12 օ∙ոստոսի 1971, N 391: 
28 Պարոնյան Հ., Երկերի լիակատար ժողովածու, հ. 1‐11, Երևան, 1931‐1948: 
29 ԳԱԹ, Էդուարդ Խոճիկի ֆոնդ, ∙. 209: Այդ նյութերը մեծանուն եր∙իծաբանի 

հրատարակած §Խիկար¦‐ի երկու տարիների համարներն էին, որը Առաջին աշ‐ 
խարհամարտի ավարտական փուլում Խոճիկը ∙տել էր Արևմտյան Հայաստանում 
(Մադոյան Գ., Էդուարդ Խոճիկ, §Հանդես Երևանի համալսարանի¦, Երևան, 1997, 
N 3, էջ 95):



"Êàðìèð ìîöàê" ("Êðàñíûé êîìàð") êîòîðàÿ îòêðûëà íîâóþ ñòðàíèöó â èñòîðèè 
ñîâåòñêîé àðìÿíñêîé ñàòèðû. Èçäàíèå ïðîñóùåñòâîâàëà ìåíåå îäíîãî ãîäà. Â 
ÿíâàðå 1927 ãîäà, ïîñëå âûïóñêà ïÿòîãî íîìåðà èçäàíèå ãàçåòû ïðåðâàëîñü. 
Ïîñëå ïðåêðàùåíèÿ èçäàíèÿ ñàòèðè÷åñêîé ãàçåòû Õîäæèê êîððåñïîíäåíòèðîâàë 
èçäàþùèåìñÿ â ðåñïóáëèêå ìíîãî÷èñëåííîé ïåðèîäè÷åñêîé ïå÷àòè. Â ãîäû 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû åìó áûëî äîâåðåíî ðåäàêòèðîâàíèå èçäàþùèåñÿ â Åðåâàíå 
"Àãèò-ïàòóàí"-à ("Àãèò îêíî"). À óæå â 1954 ãîäó â Åðåâàíå ïîñëå èçäàíèÿ 
ñàòèðè÷åñêîé ãàçåòû "Âîçíè" ("Åæèê") Õîäæèê, êàê çàâåäóþùèé îòäåëîì âåñü 
ñâîé ìíîãîëåòíèé îïûò, ñèëó è ýíåðãèþ âíåñ â äåëî ñòàíîâëåíèÿ ýòîãî æóðíàëà. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñàòèðà, ïðåññà, Ýäóàðä Õîäæèê, èñòîðè÷åñêèå ñöåíû. 

Hamo K. Sukiasyan 
Narine S. Yeranosyan 

Devotee of the soviet armenian humor. Eduard Khochik 

Summary 
Eduard Khojik (1900‐1961) has made a great contribution to publishing 

satirical periodicals in Soviet Armenia. He made his first literary steps during his 
studies at Nersisyan School in Tbilisi. 

In edition of E. Khojik In March 1924 the first (and only) number of satirical 
magazine “Zurna” was published in Yerevan. Two years later, in March, 1926 he 
started publishing the magazine “Karmir motsak” (“Red Mosquito”), which 
opened a new page in the history of soviet armenian satire. The magazine had 
less than a year of life. In January, 1927 printing was interrupted after publica‐ 
tion of the fifth issue. After the interrption of the publication of the satirical mag‐ 
azine, Khojik has corresponded to many periodicals published in the republic. In 
the years of the Patriotic war, he was entrusted with the editing of “Agit‐ 
Window”, published in Yerevan. In 1954 when the satirical magazine “Vozni” 
(“Hedgehog”) was published in Yerevan, Khojik, as the head of one of the 
departments, served his many years of experience, strength and energy to the 
formation of the journal. 

Keywords: satire, press, Eduard Khochik, historical stages 
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ու §Կարմիր մոծակ¦ եր∙իծական պարբերականների մասին 34 : Այդ 
իրողությունը պայմանավորված է այն հան∙ամանքով, որ նրանց հրա‐ 
տարակած եր∙իծաթերթերը, չնայած իրենց ∙ործունեության մեջ չա‐ 
փազանց կարևոր տեղ են զբաղեցրել, ինքնակենսա∙րություններում 
շրջանցվել են՝ միմիայն իշխանությունների համար անցանկալի լինե‐ 
լու և դրանց հրատարակությունը դադարեցված լինելու պատճառով: 
Այս իրողությունը ոչ համարձակ ակնարկներով արտացոլվել է խնդրո 
առարկա եր∙իծաթերթերում: 

Խորհրդային ժամանակների ∙ործիչների շրջանում տարածված 
երևույթ էր անցյալը մոռացության մատնելը և §խորհրդային քաղա‐ 
քացու¦ ինքնակենսա∙րություն ∙րելը, այն է՝ իրենց կենսա∙րության՝ 
իշխող ∙աղափարախոսության տեսակետից ոչ նպաստավոր էջերի 
շրջանցումը կամ կեղծումը, կուսակցական‐հեղափոխական ∙ործունե‐ 
ության (առանձնապես՝ քաղաքացիական կռիվներին մասնակցու‐ 
թյան) շեշտադրումը և այլն: Նույնիսկ ճանաչված և մեծ հեղինակու‐ 
թյուն վայելող անհատներն առավել հաճախ ∙երադասում էին մոռա‐ 
ցության մատնել իրենց անցյալի որոշ դրվա∙ներ, խուսափում մինչև 
խորհրդային կար∙երի հաստատումն իրենց ոչ հեղափոխական բնույ‐ 
թի ∙ործունեության մասին բարձրաձայնելուց: 

Բանալի բառեր. ‐ եր∙իծանք, մամուլ, Էդուարդ Խոճիկ, պատմական 

փուլեր: 

Àìî Êàðåíîâè÷ Ñóêèàñÿí 
Íàðèíå Ñòåïàíîâíà Åðàíîñÿí 

Ïðåäàííûé ïðèâåðæåíåö ñîâåòñêîé àðìÿíñêîé ñàòèðè: Ýäóàðä Õîäæèê 

Ðåçþìå 
Ýäóàðä Õîäæèê (1900-1961) âíåñ áîëüøîé âêëàä â ïóáëèêàöèþ 

ñàòèðè÷åñêèõ ïåðèîäè÷åñêèõ èçäàíèé â Ñîâåòñêîé Àðìåíèè. Ñâîè ïåðâûå 
ëèòåðàòóðíûå øàãè îí ñäåëàë â ãîäû ó÷åáû â Òèôëèññêîé Íåðñèñÿíîâñêîé 
øêîëå. 

Ïîä ðåäàêöèåé Ý. Õîäæèêà â ìàðòå 1924 ãîäà â Åðåâàíå áûë èçäàí ïåðâûé 
(è ïîñëåäíûé) íîìåð ñàòèðè÷åñêîãî æóðíàëà "Çóðíà". Ñïóñòÿ äâà ãîäà â ìàðòå 
1926 ãîäà ïîä ðåäàêöèåé Õîäæèêà íà÷àëà èçäàâàòüñÿ ñàòèðè÷åñêàÿ ãàçåòà 
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34 ՀԱԱ, ֆ. 122, ց. 5, ∙. 13, թ. 2, ԳԱԹ, Վահան Թոթովենցի ֆոնդ, ∙. 370, թ. 4‐6, 
Էդուարդ Խոճիկի ֆոնդ, ∙. 250, թ. 1‐5:



նել: Նույնիսկ ∙երեզմանաքարերի, շիրմաքարերի ∙րությունները 
յուրօրինակ հուշա∙րություն են, հուշա∙րության մի նախասկիզբ: 
Հայոց այբուբենի ∙յուտից մինչև 19‐րդ դարի ∙րեթե դարավերջ 
ընկած ժամանակաշրջանի հուշա∙րության էվոլյուցիայի մասին 
առկա է Կ. Դանիելյանի §Հայ մեմուարային ∙րականության պատմու‐ 
թյունից¦ 3 արժեքավոր աշխատությունը: 

Ավանդական կրիչները (քար, որմ, թուղթ) հետլուսավորչական 
ժամանակներից օբյեկտիվորեն նեղացրին իրենց սահմանները՝ տեղ 
տալով մեմորիալներին, թան∙արաններին, տպա∙իր ∙րքերին, ինչ‐ 
պես թատրոնը՝ կինոյին: 20‐րդ դարում հուշը, շարունակելով ավան‐ 
դական դարձած ∙րքային կրիչի վրա արձանա∙րվելու ավանդույթը, 
դրսևորման նոր միջավայր ∙տավ՝ ի դեմս լուսանկարի, ձայնա∙րու‐ 
թյան, տեսա∙րման: Հրատարակված և հրատարակվող լուսանկար‐ 
չական հուշերի ժողովածուները 4 , մամուլում և էլեկտրոնային կայքե‐ 
րում՝ հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող հրապարակված 
հուշ‐լուսանկարները 5 , ոչ ∙րական, սակայն հուշա∙րություն են այնքա‐ 
նով, որքանով այդտեղից քաղվում է մշակութաբանական լուրջ տեղե‐ 
կատվություն և հանդիսանում ∙իտական հետազոտման ապացուցո‐ 
ղական համակար∙ի բաղադրիչ: 

Առանցքային իրադարձությունների և դերակատարների մասին 
ականատեսներից կատարված ձայնա∙րությունները, ապա և՝ տե‐ 
սա∙րությունները, ինչպես նաև 20‐րդ դարավերջից մեծ արա∙ություն‐ 
ներով ծավալվող համացանցային տարաբնույթ նյութերը ∙րականու‐ 
թյան մաս չեն կազմում, սակայն ∙իտական հետազոտման և շրջա‐ 
նառման համար ունեն նույն արժեքը, ինչ ∙րավոր մեմուարները, իսկ 
հանրային ∙իտակցման վրա ունեցած ազդեցության հնարավորու‐ 
թյամբ՝ նաև ∙երազանցում են նրան: Ինչպես ժամանակին քարին փո‐ 
խարինած մա∙աղաթը և մա∙աղաթին փոխարինած տպարանային 
թղթային արտադրանքն իրենց խմբա∙րումը մտցրին ցանկացած 
ժանրի տիպաբանության մեջ, այնպես էլ նորա∙ույն կրիչներով, թվայ‐ 

227 

ՄԻՔԱՅԵԼ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ 
բ.∙.թ., Հայաստանի ազ∙ային 

պոլիտեխնիկական համալսարան 

ԿՐԻՉՆԵՐԻ ԴԵՐԸ ՀԱՅ ՀՈՒՇԱԳՐՈՒԹՅԱՆ 
ՏԻՊԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 

20‐րդ դարավերջից սկսեցին նկատվել հուշա∙րության ժանրի այ‐ 
լակերպումների առաջին նշանները: Այդ այլակերպումների հիմնա‐ 
պատճառներից են ժամանակակից տեխնոլո∙իական նվաճումների 
բերած հնարավորությունները, որոնց կիրառումից, ուստիև՝ որոնց թո‐ 
ղած ժանրաստեղծ փոփոխություններից չի կարողացել հրաժարվել և 
ոչ մի ∙րական ժանր: Այդ տեխնոլո∙իական հնարավորություններից 
անդրադառնանք ամենապարզ, ամենաառերևույթ ∙ործիքներից մե‐ 
կին՝ կրիչին, որը ժամանակակից հուշա∙րության տիպաբանության 
ընկալման տեսանկյունից բավականին կարևոր հան∙ամանք է: 

Հուշ, հիշատակ թողնելը բխում է մարդու էությունից, որը հո∙եբա‐ 
նական հատույթում մահվան դեմ պայքարի՝ան∙իտակցականի 
ձևերից է (սրա լավա∙ույն ∙եղարվեստական ձևակերպումը տալիս է 
Հ. Թումանյանը. §Երնե՜կ նըրան, որ իր ∙ործով// Կապրի անվերջ, ան‐ 
դադար¦) 1 : Հիշվելու երևույթն օ∙տա∙ործվել և օ∙տա∙ործվում է նաև 
ռազմական, քաղաքական, ∙աղափարական և տարաբնույթ քարոզ‐ 
չության, պայքարի նպատակներով, ծառայեցվել և ծառայեցվում է որ‐ 
պես պատմության ատյանի առջև արդարացման, ապաշխարանքի 
միջոց: Հնա∙ույն ժամանակների արքաների, զորավարների, իշխան‐ 
ների, մեծատունների, հո∙ևորականների՝ քարերի վրա ու շինություն‐ 
ների պատերին թողած արձանա∙րությունները որոշ պատմափուլում 
հիշատակման միջոցի առաջնայնությունը զիջում են պապիրուսի և 
մա∙աղաթի, ապա՝ թղթի վրա թողնված հիշատակություններին: Կրի‐ 
չի ամեն մի փոփոխություն, ինչպես բոլոր ասպարեզներում, այդպես էլ 
հուշային ոլորտում, հան∙եցնում է բովանդակային փոփոխության: Ին‐ 
չի մասին էլ որ դրանք լինեն, ունեն մի ընդհանուր ներքին շարժիչ՝ 
§∙րելու և հիշատակելու արժանի¦ 2 դեպքերն ու անձանց անմահաց‐ 
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* Հոդվածն ընդունվել է տպա∙րության 05.02.2019: 
1 Թումանյան Հ., Ընտիր երկեր (ՀԴԳ), Եր., Սովետական ∙րող, 1978, էջ 248: 
2 Մովսես Խորենացի, Հայոց պատմություն, Եր., ԵՊՀ, 1981, էջ 13: 

3 Տե՛ս Դանիելյան Կ., Հայ մեմուարային ∙րականության պատմությունից, Եր., 
ԳԱ, 1961: 

4 Տե՛ս, օրինակ, Սամուէլեան Վ., Հայ անցեալը լուսանկարներով, Եր., Հեղինա‐ 
կային հրատ., 2007: 

5 http://news.am/arm/news/280537.html ‐ §Թուրքի կուռը կոտրվեր¦... հիշողու‐ 
թյուն (ֆոտո) – 07.08.2015թ.:



համացանցային տիրույթում հնարավորինս մեծ տարածում ապահո‐ 
վելու ∙երխնդրով, ուստի պրոֆեսիոնալիզմի տարրը երկրորդ պլան է 
մղվում, երկրորդական է դառնում նաև տեսաձայնա∙րության տեխնի‐ 
կական ապահովվածության կողմը: Սրանով հանդերձ, դրանք ևս 
աղբյուր են ∙իտական հետազոտման համար: 

Ժամանակակից թվայնացված կրիչների շրջանառության մեջ մտ‐ 
նելուց դեռևս մի քանի տասնամյակ առաջ՝ ավելի սահմանափակ տի‐ 
րույթում այդ ∙ործառույթն իրականացնում էին միայն հեռուստատե‐ 
սությունը և ռադիոն. ∙րավոր հուշա∙րությանը §մարտահրավեր¦ նե‐ 
տած այդ ∙ործառույթն այսօր էլ շարունակվում է: Ավելին՝ եթեր հե‐ 
ռարձակվելուց հետո հեռուստահաղորդումները (հաճախ նաև ռադի‐ 
ոհաղորդումները) ∙րեթե առանց բացառության անընդհատ օ∙տա‐ 
∙ործման համար տեղադրվում են համացանցում, որտեղից հասանե‐ 
լի են ցանկացած պահի: Այդ հաղորդումներից որոշները կարող են 
∙րի առնվել և հրատարակվել 7 : Այդ դեպքում ավանդական՝ ∙րքային 
հուշա∙րությունը երկրորդված կրիչի դեր է ստանձնում: Այսպես, Ար‐ 
փեն Մովսիսյանի §Մեր մեծերը¦ ծրա∙իրը, որի ∙րեթե բոլոր հաղոր‐ 
դումներում բավականաչափ հուշեր կան, կարելի է համարել ∙րի 
կրիչին տրված հուշա∙րություն. հաղորդման տեքստային մասերը 
(բնականաբար առանց ձայնի, երաժշտության, շարժման, սուբտիտ‐ 
րերի և այլն) հրատարակվել են առանձին ∙րքույկով: Այդտեղ, օրի‐ 
նակ, կարող ենք կարդալ խմբավար Հովհաննես Չեքիջյանի բանավոր 
հուշը Արշակ Չոպանյանի մասին 8 : Անշուշտ, այն ∙րի կրիչին տրվելուց 
հետո միայն կարող է ընդունվել որպես ∙րականության փաստ, սա‐ 
կայն առանց դրա էլ, որպես համացանցում տեղադրված հաղորդում, 
այնտեղ եղող փաստերը ∙րականության պատմության համար միան‐ 
∙ամայն օրինական ուսմնասիրման օբյեկտ են: 

Հաշվի առնելով ժամանակակից տեխնոլո∙իաների միջոցով տե‐ 
ղեկույթի առավել ընդունելի, դյուրահաս, տարածելի լինելու հան∙ա‐ 
մանքները՝ հաճախակի կիրառվում է տպա∙իր ∙րքի հետ նույն ∙րքի 
խտասկավառակը զու∙ահեռելու եղանակը, երբ ∙րքի հետ միասին, 
∙րքի ներսում միաժամանակ հրապարակ է հանվում նաև դրա թվայ‐ 
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նացված ժամանակակից հուշերն են այսօր ժանրային խորքային 
խմորման փուլում: Դրա՝ արդեն իսկ նկատելի արդյունքն է նոր, եր‐ 
բեմն դեռևս չանվանված՝ համակցված ժանրատեսակների ծնունդը, 
երբ հուշը ոչ միայն ∙րավոր խոսքային պատումն է, այլև շարժապատ‐ 
կերում կարող է համատեղել, հերթա∙այել հեղինակի (կամ վերա‐ 
պատմողի) պատկերը, ձայնը, խորապատկերում ունենալ եր∙, 
երաժշտություն, ձայնային այլ էֆեկտներ, ընդմիջարկվել հարակից 
տեսա∙րություններով, պատկերավորվել ∙ույներով, շարժանկարնե‐ 
րով և այլն: 

Ինչպես ∙րական ավանդական ժանր հուշա∙րությունն է ∙րակա‐ 
նա∙իտական, պատմա∙իտական, ազ∙ա∙րական հետազոտություն‐ 
ների համար կարևոր սկզբնաղբյուր, այնպես էլ նորա∙ույն կրիչներով 
հանդես եկող հուշերը կարող են ծառայել նույն նպատակին: Հայաս‐ 
տանում առայժմ դա հաջողությամբ կիրառվել և քարոզչական նպա‐ 
տակներով համացանցում լայնորեն շրջանառվել է ցեղասպանության 
ականատեսների, արցախյան պատերազմի մասնակիցների, խորհր‐ 
դահայ քաղհալածյալների պարա∙այում: Օրինակ, ցեղասպանությու‐ 
նը վերապրած վերջին մոհիկանների հուշերը նաև 21‐րդ դարում են 
շարունակում հավաքվել: Տեսաձայնա∙րումները հիմնականում փո‐ 
խարինել են ∙րավորին (∙րքեր, հրապարակումներ): Եթե դրանք ար‐ 
տահայաստանյան լսարանի համար են, հավաքված մանավանդ այ‐ 
լազ∙իների կողմից, ապա ուղեկցվում են որևէ եվրոպական լեզվով 
տողատակի կամ համաժամանակյա թար∙մանությամբ 6 : Նոր՝ թվայ‐ 
նացված կրիչի հան∙ամանքն առանձնանում է նրանով, որ, ասենք, 
ցեղասպանության վերապրող ականատեսն ինքը չէ իր խոսքի վերջ‐ 
նական տեքստի հեղինակը. լրա∙րողը, հետազոտողը կարող է մոն‐ 
տաժել այն, ընդմիջարկել սեփական դատողություններով՝ ելնելով ի՛ր 
լուծելիք խնդրի պահանջներից: Իսկ խնդիրները կարող են տարբեր 
լինել: Սա արտաքուստ նման է վավերա∙րական ֆիլմերից, ինչպես 
նաև հեռուստա‐ և ռադիոլրա∙րության մեջ հայտնի ռեպորտաժնե‐ 
րից հայտնի պրակտիկային, ուր ևս պատմողը հեղինակը չէ, այլ սցե‐ 
նարիստը կամ լրա∙րողը: Սակայն այն սկզբունքորեն տարբերվում է 
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6 Տե՛ս, օրինակ, http://www.1in.am/1879952.html ‐ Հայերի կոտորածը 100 տարի 
անց դեռ հետապնդում է վերջին վերապրածներին. National Geographic 
(01.04.2016թ.): 

7 Տե՛ս Հացպանեան Ս., Սփյուռքը ինչպես որ կա, Եր., Շեմ, 2002: 
8 Մովսիսյան Ա., Մեր մեծերը. ծրա∙իր, Եր., ՀՀ Սփյուռքի նախարարություն, 

2013, էջ 18:



թյուն տալն է, բուն վերհուշն ու վերապրումն են, ապա այստեղ կոնկ‐ 
րետ անձանց դեմ պատժիչ ∙ործողություններ սանձազերծելը կամ 
դրանց ծառայելն է: Հուշա∙րական տարր պարունակող այդպիսի 
∙րություններում տարբերությունը նաև հո∙եբանական է. հուշա∙րու‐ 
թյան համար վերապրումը պարտադիր պայման է հեղինակի համար, 
ինչպես և պարտադիր նպատակներից է այդ վերապրումի փոխան‐ 
ցումը ընթերցողին, մինչդեռ զրպարտա∙րերում ու մատնա∙րերում 
առավելա∙ույնը վերհուշն է, ուր իսպառ բացակայում է վերապրումի 
երևույթը: 

Հուշա∙րության կրիչներ են մինչև իսկ դատակոչված վկաների 
բանավոր, ապա և սղա∙րություններում արձանա∙րված վկայություն‐ 
ները, որոնք օ∙տա∙ործելի են ∙րականա∙իտական հետազոտու‐ 
թյուններում 10 : Այս տեսակը հայ պատմա∙իտության և ∙րականա∙ի‐ 
տության մեջ հատկապես տարածված է խորհրդային հալածանքների 
թեմայի ուսումնասիրությունների, ինչպես նաև Մեծ եղեռնի մասին հե‐ 
տազոտությունների մեջ. ի դեպ, վերջինը կարող է հետապնդել նաև 
դիվանա∙իտական և քաղաքական նպատակներ, ինչպես, օրինակ, 
Սողոմոն Թեհլերյանի դատավարության արձանա∙րությունները: 

Գրողների նամականիով զբաղված ∙րականա∙ետները բազմիցս 
են անդրադարձել նամակներում առկա հուշա∙րական բաղադրու‐ 
թյանը 11 , դրանց տեղեկույթով կատարել համեմատություններ ու ճշ∙ր‐ 
տումներ, դրանց հիման վրա՝ ∙իտական եզրակացություններ: Նույ‐ 
նիսկ երկրի ղեկավարին ուղղված էլեկտրոնային նամակները կարող 
են լինել հուշա∙րական հենքով, որտեղ հուշա∙րությունն ամենից ազ‐ 
դեցիկ և ծավալուն միջոցն է: Ժամանակակից այս կրիչն այնքանով է 
առանձնահատուկ, որ կարող է հետադարձ կապ ապահովել ոչ միայն 
∙նահատման մասով, այլև ապացուցողական համակար∙ն ավելաց‐ 
նել նոր հուշա∙րությամբ, որն անմիջապես կատարում է ընթերցողը՝ 
իր հերթին վաստակելով հանրային հավանումներ, ∙նահատումներ, 
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նացված տարբերակը 9 ՝ կրիչի ընտրությունը թողնելով սպառողի նա‐ 
խապատվությանը: Ավելին՝ թվային կրիչի հնարավորություններն 
առավել շատ են և տեսողականից զատ այդպիսի §∙րքի¦ հետ հարա‐ 
բերման ընթացքում ներառում են նաև լսողական զ∙այարանը. կարող 
են պարունակել ∙րքի ոչ միայն շարվածքը, այլև մեջբերված վկայու‐ 
թյունների ձայնային և պատկերային բնա∙րերը, որոնք §ընթերցո‐ 
ղին¦ հնարավորություն են տալիս առաջին ձեռքից հարաբերվել նյու‐ 
թին: Թեև ավանդական կրիչը՝ տպա∙իր տեսքով հուշա∙րությունը, իր 
տարածքից աստիճանաբար տեղ է զիջում թվայնացված հուշա∙րու‐ 
թյանը, բայց դա ամենևին չի կարող ենթադրել առաջինի իսպառ 
դուրսմղում, ինչպես կինոն տարածք նվաճելով թատրոնից՝ այն դուրս 
չմղեց, այլ ձևավորվեց որպես արվեստի նոր տեսակ՝ սեփական ժան‐ 
րերով: Նույն միտումն է նկատվում նաև հուշա∙րության պարա∙այում: 

20‐րդ դարի հայ հուշա∙րության ոչ պակաս կարևորության կրիչ‐ 
ներ են ցարական, օսմանյան, խորհրդային ամբողջատիրական հա‐ 
մակար∙երի՝ արխիվային դարձած հարցաքննությունները, ուր հար‐ 
ցաքննվողներին պարտադրել են §հիշել¦ անցյալը, մանրամասնորեն 
նկարա∙րել պատժիչ մեքենային հետաքրքրող անձանց, նրանց մաս‐ 
նակցությամբ կատարված դեպքերը: Դրանք, որքան էլ խնդրի լուծման 
հատույթում ընդհանրություն ունենան և ձևական մասով նման լինեն 
հուշա∙րությանը, մի կարևոր հատույթում տարբերվում են. դրանք 
ինքնակամ չեն ∙րվել, այլ պարտադրանքով, հաճախ՝ պարզապես 
թելադրվել են, ուստի ոչ միայն հավաստի լինել չեն կարող, այլև հուշ‐ 
ա∙րությանը հատուկ հեղինակային սուբյեկտիվիզմի փոխարեն ունեն 
քննիչների սուբյեկտիվիզմը: Դրանք հեղինակային ոճի փոխարեն ու‐ 
նեն քննիչների ոճը կամ, լավա∙ույն դեպքում, այդ ոճերը խառնված 
են միմյանց: 

Հուշա∙րականության արտաքին տարրեր ունեն նաև այն զրպար‐ 
տա∙րերն ու մատնա∙րերը, որոնք ամբողջատիրության զան∙վածա‐ 
յին փսիխոզի շրջաններում հղվել են պետական ու իրավապահ մար‐ 
միններին: Սրանք նույնպես անարժանահավատ են, թեև կարող են 
պարունակել նաև հավաստի ինչ‐ինչ տեղեկույթներ: Սակայն, խնդրի 
դրվածքն է միան∙ամայն այլ. եթե հուշա∙րության համար դա վկայու‐ 
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9 Տե՛ս Սվազլյան Վ., Մուսա լեռան հերոսամարտը. Ականատես վերապրողների 
վկայություններ, Եր., Գիտություն, 2015: 

10 Բանբեր Հայաստանի արխիվների, Եր., բՀա, 1995, N 1 (97), էջ 4‐106. տե՛ս 
Ա. Զաքարյանի §Եղիշե Չարենցի դատավարությունը (5 սեպտեմբերի 1926թ. – 24 
մարտի 1927թ.). դատական փաստաթղթեր¦ հրապարակումը: 

11 http://www.vestnik‐mgou.ru/Articles/Doc/2936 – Êîçíîâà Í.Í., Äíåâíèêè, 
ïèñüìà, ìåìóàðû: Ê âîïðîñó î âçàèìîäåéñòâèè æàíðîâ.



թյան 18 , հայա∙իտության 19 և այլ ∙իտությունների ու ∙իտակար∙երի 
համար: 

Նույնիսկ այն դեպքում, երբ ∙իտական հրատարակության մեջ 
հուշա∙րական բաղադրիչն էական տարր չէ, միևնույն է՝ շատ հեղի‐ 
նակներ, հո∙եբանորեն միան∙ամայն հասկանալի պատճառներով, 
դժվարանում են դիմադրել իրենց ժողովածուները հուշա∙րությամբ 
սկսելու ∙այթակղությանը (օրինակ՝ ∙րականա∙իտական էսսեներից 
և ∙րական աշխարհի տարբեր հեղինակությունների հետ ինտելեկ‐ 
տուալ զրույցներից բաղկացած §...Իմանալ զբանս հանճարոյ¦ ∙իրքը 
պրոֆեսոր Լ. Մկրտչյանը սկսում է հուշա∙րությամբ, որ վերնա∙րել է 
§Առաջաբանի փոխարեն¦ 20 ): Նմանատիպ աշխատանքները հուշա∙‐ 
րությամբ համեմելը, առավելապես՝ սկսելը, ընթերցողի ենթա∙իտակ‐ 
ցությունը նախատրամադրում է ընթերցվելիք շարադրանքը հավելյալ 
կարևորությամբ ընդունելուն. և ամենևին պարտադիր չէ, որ շարադ‐ 
րանքի հեղինակն ինքը ∙իտակցի իր կիրառած հնարանքի հո∙եբա‐ 
նական այդ առաջնային ֆունկցիան. դա հաճախ բխում է հեղինակի 
ենթա∙իտակցական շերտից և ուղղված է ընթերցողի ենթա∙իտակ‐ 
ցությանը, թեև ∙իտակցության մակարդակում այն կարող է ներկա‐ 
յացվել որպես ընթերցողի հետ անմիջական ու մտերմիկ կապի ապա‐ 
հովման և ∙րվածքի անկեղծության ապացուցողական միջոց: 

Աղբյուրա∙իտական արժեքից զատ՝ հուշը կարող է ազդակ դառ‐ 
նալ մինչև իսկ մասնա∙իտական կողմնորոշման, ∙իտական խոյան‐ 
քի: Դրա ապացույցն է Վենետիկի Մխիթարյան միաբանության անդամ 
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մեկնաբանումներ 12 : Էլեկտրոնային կրիչով հուշա∙րություններին (տվ‐ 
յալ դեպքում՝ հուշա∙րական նամականուն) հատուկ է մեկ այլ ոչ ∙ե‐ 
ղարվեստական ժանրի՝ զրույց‐քննարկան դրդիչ դառնալը: Այսինքն՝ 
նամակները ևս հուշա∙րության կրիչներ են, թեև այլ՝ երբեմն դեռևս 
չանվանված, 21‐րդ դարի ծնունդ ոչ ∙րական ժանրերի մեջ: 

Հուշա∙րական շեշտված տարրեր են առկա ∙րավոր ամենատար‐ 
բեր կրիչներում, սկսած զանազան հանդիսությունների հրավիրատոմ‐ 
սերից, շիրմաքարերի արձանա∙րություններից մինչև ոչ ∙րական 
ժանր հուշ‐երեկոները, ուր բանավոր պատմվում են հուշեր, որոնք եր‐ 
բեմն արձանա∙րվում են լրա∙րական տպա∙իր նյութերում, տեսա∙ր‐ 
վում և տեսասփռվում են: Ան∙ամ որևէ տեղ չարձանա∙րված, ընդա‐ 
մենը փոխանցված, միջնորդավորված բանավոր հուշերը կարող են 
աղբյուրա∙իտական արժեք ունենալ: Օրինակ՝ Վ. Թերզիբաշյանը, 
հիմք ընդունելով պատմությունը Պ. Դուրյանի և Հ. Վարդովյանի միջև 
եղած մի միջադեպի մասին, այն համադրում է բանաստեղծի կենսա∙‐ 
րական և ժամանակա∙րական այլ տեղեկույթների հետ և անում ∙ի‐ 
տականորեն միան∙ամայն արդարացված եզրակացություն 13 : Հուշ‐ 
ա∙րությունները կարող են պարզաբանել հասարակական‐բանասի‐ 
րական այնպիսի խնդիրներ, ինչպիսին է, օրինակ, 1906‐ից մինչև 
1926‐ը Թիֆլիսում ընդհատումներով լույս տեսած §Խաթաբալա¦ եր‐ 
∙իծաթերթի հիմնադրման և ∙ործունեության պատմությունը 14 : Մաս‐ 
նակի հուշա∙րությունների կարելի է հանդիպել մինչև իսկ ∙իտական 
և ∙իտականի հավակնություն ունեցող աշխատություններում 15 , որոն‐ 
ցից շատերը աղբյուրա∙իտական արժեք են ներկայացնում մանկա‐ 
վարժության պատմության 16 , ∙րականա∙իտության 17 , պատմա∙իտու‐ 
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16 Մախչանյան Հ., Հայ ∙րականության ուսուցման պատմություն (V‐XX դարեր), 
Եր., ԵՊՀ, 1979, էջ 167: 

17 Հախվերդյան Լ., Ժամանակի հետ, Եր., Հայաստան, 1976, էջ 85, 181‐192, 
320 և այլն: 

18 Ներսիսյան Ա., Արևմտահայերի տնտեսական ու քաղաքական վիճակը և 
նրանց ռուսական օրիենտացիան XIX դարի առաջին կեսին, Եր., ԵՊՀ, 1962, էջ 
141‐142. մեջբերումները՝ Èñòîðèÿ âîåííûõ äåéñòâèé â Àçèàòñêîé Òóðöèè â 1828- 

1829ãã., ò. II, Âàðøàâà, 1843, ñòð. 303 և Պուշկին Ա.Ս., Ճանապարհորդություն 
դեպի Էրզրում, էջ 36‐37: 

19 http://news.am/arm/news/250877.html ‐ Հայերի ներկայությունը Իտալիայում 
1915‐2000թթ.. Գրքի շնորհանդես Վենետիկում – 03.02.2015թ.: 

20 Մկրտչյան Լ., ...Իմանալ զբանս հանճարոյ, Եր., Սովետական ∙րող, 1985, էջ 
5‐8: 

12 http://www.irates.am/hy/1488634777 – Տե՛ս ԽՍՀՄ, Հայաստանի և Իսրայելի 

կոմպոզիտորների միության անդամ Նուբար Ասլանյանի §Բաց թողեք հաց բերո‐ 

ղին¦ հրապարակումը և վարի ∙րառումներից՝ Ա. Նալբանդյան‐Ռիչարդսոնի լատի‐ 

նատառ հայերեն զրույց‐մեկնաբանություն հուշը: 

13 Թերզիբաշյան Վ., Պետրոս Դուրյան, Եր., ԳԱ, 1959, էջ 63‐64: 

14 Իշխանյան Ս., XX դարի սկզբի հայ քաղաքական եր∙իծանքը, Ե., 1972, էջ 

44: Խոսքը Սալ‐Մանի (Աշոտ Աթանասյան) 1200 էջանոց անտիպ հուշա∙րության 

մասին է: 

15 Մանուէլեան Լ., Ռուսահայ ∙րականութեան պատմութիւն, Ա, Ալեքսանդրա‐ 

պոլ, Շիրակ, 1909, էջ 12:



ÌÈÊÀÅË  ÀÉÐÀÏÅÒßÍ 
Ðîëü íîñèòåëåé â òèïoëîãèè àðìÿíñêîé ìåìóàðèñòèêè 

Ðåçþìå 

Â ñòàòüå àíàëèçèðóåòñÿ âîïðîñ âëèÿíèÿ íà àðìÿíñêóþ ìåìóàðíóþ 
ëèòåðàòóðó 20-ãî âåêà â êîíòåêñòå ñ íåõóäîæåñòâåííûìè ïðîÿâëåíèÿìè è 
ñîâðåìåííûìè òåõíîëîãèÿìè. Äåëàåòñÿ çàêëþ÷åíèÿ, ÷òî êàê õóäîæåñòâåííûå 

ìåææàíðîâûå âçàèìîïðîíèêíîâåíèÿ è ëîãèêà ðàçâèòèÿ íàèáîëåå §óâàæàåìûõ¦ 
ëèòåðàòóðíûõ æàíðîâ ýïîõè â ñëó÷àå ñ ìåìóàðèñòèêîé âëèÿþò íà 
æàíðîîáðàçóþùåå ÿäðî, òàê è îáñòîÿòåëüñòâî íîñèòåëåé âîñïîìèíàíèé îñòàâëÿåò 
ñâîé âîçäåéñòâóþùèé ñëåä íà íîâîå ïðîÿâëåíèÿ æàíðà ìåìóàðèñòèêè, ïîÿâëåíèå 
íîâûõ îòòåíêîâ, íîâûõ ñòèëåé, à ñîâðåìåííûå öèôðîâûå òåõíîëîãèè ïðèäàëè 
ýòîìó ïðîöåññó ìàêñèìàëüíûå ñêîðîñòè. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìåìóàðû, æàíð, íîñèòåëü, öåííîñòü èñòî÷íèêà, ÷òåíèå, 

âûæèâàíèå 

MIAKYEL HAYRAPETYAN 
Role of bearers in the typology of Armenian memoirs 

Sumarry 
The article analyzes the issue of influence on the Armenian memoir litera‐ 

ture of the 20th century in the context of non‐written manifestations and modern 
technologies. It is concluded that both artistic intergenre interpenetration and the 
logic of the development of the most “respected” literary genres of the epoch in 
the case of memoirs influence the genre‐forming core, and the circumstance of 
the memory‐bearers leaves its influencing trace on the new manifestations of the 
genre of memoirs, the appearance of new shades, new styles, and the modern 
digital technologies have given this process maximum speeds. 

Keywords: memoir, genre, carrier, source value, recitation, survival 
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Հայր Միքայել վարդապետ Հովհաննիսյանի §Հայաստանի բերդերը¦ 
մոնումենտալ աշխատությունը: Գրքի ներածականում պատմելով, թե 
ինչպես է իր մանկությունն անցել Խարբերդի բերդի ավերակների 
շուրջ՝ հեղինակը համառոտ հուշա∙րում է իր մանկությունը, որն առա‐ 
ջին հայացքից կարող է անհամատեղելի թվալ ∙իտական ներկայաց‐ 
վող աշխատության հետ, ապա ավելացնում է. §Անցան տարիներ, ու 
այս բոլոր յուշերը մեզ առաջնորդեցին մօտէն ուսումնասիրելու եւ քն‐ 
նելու մեր հայրենի լեռներուն վրայ բարձրացող բերդերու փառաւոր 
անցեալը, պատմութիւնը §Հայաստանի բերդերուն¦¦ 21 : 

Առկա է նաև հակառակ երևույթը: Թեև որպես կանոն ∙իտություն‐ 
ներն են հղում կատարում հուշա∙րություններին, բայց, ըստ հարկի, 
կարող է պատահել և հակառակը, երբ հուշա∙րության հեղինակն է 
իրադարձությունների շղթան ներկայացնելիս՝ իրեն անհայտ օղակնե‐ 
րի բացը լրացնում՝ դիմելով ∙իտական աշխատանքներին: Այսպես, 
մանկուց հորից քիչ բան հիշող՝ Դրոյի որդին իր հուշա∙րության 22 

շղթան անընդհատական դարձնելու ճանապարհին առավելապես 
դիմում է ոչ միայն այլոց հուշա∙րությունների, այլև իր նշանավոր հոր 
մասին ∙իտական ուսումնասիրությունների, վկայակոչում դրանք, մա‐ 
նավանդ երբ դրանք հիմնավոր և հավաստի է համարում: 

Այսու՝ ինչպես ∙եղարվեստական միջժանրային ներթափանցում‐ 
ները և ժամանակաշրջանի առավել §հար∙ի¦ ∙րական ժանրերի 
զար∙ացման տրամաբանությունն են հուշա∙րության պարա∙այում 
ազդում ժանրաստեղծ միջուկի վրա, այնպես էլ հուշի կրիչի հան∙ա‐ 
մանքն է իր ազդեցիկ հետքը թողնում հուշա∙րության ժանրի նորովի 
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