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Բանալի բառեր – մտահաղացում, խաչելություն, մահ, հարություն, 
ոգի, բանականություն, արվեստ, կրոն, գիտություն, պոեզիա, գրակա
նություն, լեզու:

I.
Որևէ գործ ձեռնարկելիս առաջին հարցը, որ բարձրանում է

մարդուառջև,այնէ,թե`ինչէնամտադիրանել,ինչնպատակովէ
սկսումտվյալգործըկամ,այլկերպասած,ինչներքինծրագիրէ,որ
նաձգտումէմարմնավորելտվյալձեռնարկիմեջևինչարդյունքէ
սպասումնրանից.արդյո՞քայդարդյունքըայնէր,ինչնասպասում
էր,արդյունքըհամապատասխանո՞ւմէծրագրին,թենրանքիրենց
ծավալներով(այստեղ«ծավալ»ասելովնկատիունեմհամակարգը
իրամբողջությանմեջ`ներքինևարտաքինմակարդակներիան
բաժանելիմիասնությամբ)տարբերվումենմիմյանցից`երբծրագի
րըկարողէավելիմեծ լինելքանարդյունքը,և հակառակը,արդ
յունքըկարողէգերազանցելմտադրությանը,որըդրվածէծրագրի
մեջ:Այստեղգործունենք,ըստէության,սկզբիևվերջիհետ,որոնց
միջևընկածէկամքիկամմտքիգործունեությունը,սկիզբը`հոգե
բանականգաղափարական«իմպուլսը»,գոր ծո ղութ յու նը,որիհիմ
քումդրվածէ«սկզբի»ներքինէ ներ գիան(կամայինևմտավորուժե
րիամբողջականշարժումը)և«վերջը»`ձևավորվածմարմնավոր
վածարդյունքը,որիմեջ«հանգչում»էայդէներգիան:Մարդկային
գործունեությանբոլորոլորտներըմտնումենայսսիստեմիմեջև
ենթարկվում նրա տրամաբանությանը` սկիզբ –  գոր ծո ղութ յուն – 
 վերջ,որըկարելիէձևակերպելայսպես`մտադ րութ յու նը(հոգեբա
նականգաղափարականպլանը,որիհիմքըմղումնէդեպիարտա
քինպլան`մարմնավորվելընյութականաշխարհում)–գործողութ
յունը,որըձգտումէհաղթահարել«նյութիդիմադրությունը»դեպի
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վերջհասնելիրմտադրություններիիրագործմանը:Դժգոհությունը,
անբավարարվածությունը,կյանքիպակասիզգացողությունը,աշ
խարհինկատմամբնե գա տիվվերաբերմունքը,որըպայմանավոր
ված է, ի վերջո, այդ անբավարարվածությամբ, լքվածության և
միայնությանապրումները,իմաստիևնպատակիորոնումները,հո
գեկան մղումների անխափան իրագործման անհնարինությունը,
որը նրան օտարացնում է աշխարհից, ամենուր հետևում նրան`
ստեղծելովհոգևորներքին էներգիայի«ավելցուկ»,որըհասնելով
իր սահմանագծին, սպառնում է նրագոյությանն ընդհանրապես:
Այսպես,միայնակ, չբավարարված,նադեգերումէաշխարհիճա
նապարհներին`չիմանալովինչանելայդ«ավելցուկի»հետ,փնտրե
լովիրագործմանայլուղիներ,«սուբլիմացիայի»(հոգեվերլուծական
տերմինով) այլ ձևեր և հնարավորություններ: Ըստ էության, նա
կրողնէՀեգելյան«դժբախտգիտակցության»(մտքիևփաստիան
համապատասխանությունըմեկըմյուսին), կամԱստծոդեմնետ
ված Կիերկեգորյան «միայնակ անհատին», որն ամբողջովին
բռնվածէ«մահվանհիվանդությամբ»,ՄարտինՀայդեգերյան«ներ
քինմարդուց»մինչևնրա«դիմակայինգոյությունը»(որնըստէութ
յան հակագոյություն է,Man). դիմակը նման է մարդուն, բայց դա
մար դըչէ:Մետաֆիզիկականկեցությանևար տա քին պլա նումնրա
իրագործման անհամաչափ բնույթը նրա համար ճակատագրա
կանխնդիրէ,որընասեփականմիջոցներովլուծելչիկարող:Հոգե
կաններքինդի նա մի կանևարտաքիննյութականաշխարհիստա
տի կանհակասումենիրար,վերջինը«կանչում»էնրան,խոստա
նումևխոստումըդրժում.բոլորալիքներըբախվումենաշխարհի
անշարժապառաժինևփլվում:«Մռայլէհոգիս»,–գրումէԲայրոնը`
տեսնելով,որանհնարէգործելսեփականկամքիտեսանկյունից.
աշխարհըարձագանքչիտալիս:Յուրաքանչյուրարդյունքանհա
մեմատփոքրէնախնականմտադրությունից`անկախայդարդ
յունքիմեծությունից:Ձգտելովներքինուժերիիրագործման(կոնկ
րետ`մտադրություններիկատարման`գիտակցականկամանգի
տակցական),նահասնումէինքնաբացարկի`ապրելովիրստա
ցածարդյունքիանբավարարության ողբերգական զգացողությու
նը: Եթե այդ ամենը աշխարհում չի իրացվում իր լրիվ ծավալով,
միևնույնէ`դանշանակումէ,որայնչիիրագործվելընդ հան րա պես. 
այսդեպքում «միքիչը» հավասար է նրաբացակայությանը:Այս
պես, Հին Հռոմում հասնելով իշխանության բարձրակետին`դիկ

արտաքինպլանդուրսգալուճանապարհին–արդյունքը,որիմեջ
«հանգչում»էսկզբիէներգիան:Նյութիհաղթահարմանինտենսի
վությունիցկախվածէարդյունքի(վերջի)ևմտադրության(սկզբի)
ներքին հավասարակշռությանաստիճանը: Որքան մեծ է դիմադ
րությունը,այնքանփոքր է մտադրությանևարդյունքի համաչա
փությունը:Այստեսակետից,արդյունքըիբրևկանոն,միշտփոքրէ
մտադրությունից` քանի որ մտադրությունը ստեղծում է ծրագիր
(դակարողէլինելգի տակց ված,հաշվարկված,ևայլն,ևչ գի տակց
ված,այլմիայններքինմղում,բայցորըորքանէլտարերայինլինի,
այնուամենայնիվձգտումէինչորմիներքինկազմակերպման,որը
օգնումէնրանմարմնավորվելուարտաքինպլանում),իսկծրագիրը
ինքըգործողությանպլաննէ,որըձգտումէհամաչափարդյունքի`
աշխատելովայդարդյունքըհնարավորինսմոտեցնելմտադրությա
նը:Մ տադ րութ յուն – ծ րա գիր –  արդ յունք եռանդամսիստեմի մեջ
(իհարկե այստեղ դիտարկվում է նրա ամենաընդհանուր մոդելը)
շարժումըկատարվումէվեր ևից ներքև,երբէներգիանանցնելով
«արտաքին պլանի» դիմադրողականության միջով, գնալով նվա
զումէևմինչևվերջչիկարողմարմնավորվելնյութականձևավո
րումստացածարդյունքիմեջ:Տվյալհամակարգումէներգիայիկո
րուստը ճակատագրական հետևանքն է նյութական աշխարհի
խիտշերտերիմեջներթափանցողմտքիև կենսահոգեբանական
մղումներիհակասության:Իրբնույթով,ինչպեսհայտնիէ,նյութա
կանսուբստանցըկլանումէիրմեջներթափանցողէներգիայիմի
զգալիմասըևբացէթողնումէներգիայիայնզանգվածը,որըկա
րողէհասնելմինչևվերջմարմինտալովստեղծվածարդյունքին:
Ըստէության,այստեղգործումէնույնօրենքը,որըգործումէէլեկտ
րալարիմեջ.էներգիանէլեկտրալարիսկզբումևվերջումնույնըլի
նելչիկարող.էլեկտրալարըինչորչափով(դակախվածէէլեկտրա
լարիխտությանևերկարությանաստիճանաչափից)դիմադրումէ
էներգիայիհոսքին,որը,պատկերավորասած,իր«վարձը»վճարե
լովնրան,անցնումէառաջևվառումէլեկտրալամպը:Միկողմից
էլեկտրալարը խոչընդոտում է էներգիայի անկորուստ ընթացքին
դեպիիրվերջնակետը(նպատակիիրագործումը),մյուսկողմիցօգ
նումնրան`բացթողնելովայնքանէներգիա,որքանանհրաժեշտէ
էլեկտրալամպին:Կարելիէասել,որայսաշխարհայինիրականութ
յանմեջմարմինառած,որոշակիհոգևորէներգիաևկյանքինկատ
մամբորոշակիմղումներունեցողմարդուհամարանհ նարէմինչև
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կույթ),ևիբրևայդպիսին,ապրելովբնությանմեջ,նահակադրված
էբնությանը:Նրաներքինկառուցվածքիերկ շերտբնույթըհակա
դիրէբնությանմիա շերտ էությանըևայն,ինչիցկազմվածէբնութ
յանմիա շերտ էութ յու նը,ամբողջովինգործումէնաևմարդումեջ
(այստեղնրանքհավասարենիրար),իսկմարդուերկ շերտկառուց
վածքիերկրորդշերտըբացակայումէբնությանմեջ(կամայնտեղ
նագտնվումէիրսաղմ նա յինվիճակում),այսմակարդակումնրանք
բաժանվումենմիմյանցիցիբրևերկուտարբերաշխարհներ:Մար
դումեջգործողայդվերբնութ յանշերտըպատմությանմեջստացել
էտարբերանվանումներ,որոնքթեևծածկվածենփիլիսոփայա
կանտարբեր,նույնիսկխիստիրարամերժանվանումներիքո ղով, 
բայց ամենաընդհանուր և ամենավերացական մակարդակում
նրանք էապես լրացնում են միմյանց` ստեղծելով մարդու ներքին
կառուցվածքիբարդևշատկողմերովանմատչելիմո դե լը:Պլատոն
յան«իդեան»,որըմարմնավորվումէբնության«կեղծպատկերի»
մեջիբրևիրստվե րի`խճճվելով«գոյությունչունեցող»նյութական
աշխարհի քա րան ձա վա յին պատրանքի մեջ, «ստվերն» ընդունե
լովիբրևիրականություն,մինչդեռմիակիրականըինքըի դեանէ,
որն«անցնում»էպատրանքներիմիջով`ենթարկվելով«վերբնա
կան»ճակատագրիկամքին,Արիստոտելյան«ձևավորվածհոգին»,
որը հա տա կագծ վում է նախ վերնյութական գիտակցության մեջ
(ինչպես շենքի մոդելը ճարտարապետի հոգում) և անբաժանելի
կապովմիանումսուբստ րա տին` հաղորդելով նրանո րո շա կիութ
յուն և մարմնի մեջարտահայտվում որպես էն տե լե խիա (կյանքի
սկզբունք), Շոպենհաուերյան նախաստեղծ կամքը, որը կրողն է
առաջինիմ պուլ սիևչունիորևէուրիշհատկանիշբացի«անբավա
րարությանտառապանքից»(որիմասնավորդեպքնէXXդարում
հայտնված հոգեվերլուծական «լի բի դոն»), Շելլինգյան բացարձա
կը (absolute), որըտրոհվում է երկու հակադիր սուբստանցների`
բնութ յանևինք նա գի տակ ցութ յան,որոնքձգտումեններքինմիաս
նության`ձգտելովվերադառնալ«բա ցար ձա կին»,ևՀեգելյանՀա
մաշ խար հա յին Ո գին` Համաշխարհային Բանականությունը` իր
կոնստ րուկ տիվ միասնության և պատմական զարգացման մեջ`
երբնամտնելովԻնքնագիտակցությանմեջ,որպեսբնությանոգուց
վերառնված«ես», հասնում է ճանաչողությանբարձրագույն մա
կարդակին,արտահայտվումորպես«բացարձակոգի»,որիանց
ման աստիճաններն են ար վես տը–կ րո նը– գի տութ յու նը (նախ և

տա տո րիաստիճանին,որնամենևինէլպակասչէր,քանկայսրի
իշխանությունը, Հուլիոս Կեսարը կործանվում է, քանի որ նրան
տրվածչէրհաջորդքայլնանել`կայսրհռչակվել,որընրաներքին
մտադ րութ յունն էր և կյանքի ծրա գի րը: Կեսարի համարայդ «մի
քայլի»բացակայությունընշանակումէ,որնաոչնչիչիհասել.Aut 
Cesar, aut nihil.  Կե սար կամ ո չինչ:Ի՞նչնէրխանգարում.պարզէ`
իրադարձությունների անբարենպաստ ընթացքը (դավադրությու
նը,իրերիանկանխատեսելիդասավորությունըևայլն).իրականում
այստեղգործումէմարդկայինկյանքի(կարելիէևայսպեսասել)
«ընդ հա տա կի» օրենքը` մտադրությունը երբեք չի կարող հանգել
համարժեքարդյունքին.նամիշտավելիմեծէ,քանարդյունքը:Այս
տեսակետից,դիմելովպատմությանը,տեսնումենք,որայսօրենքը
գործումէոչմիայնմարդուանհատականանձնականճակատագ
րիմեջ,այլևհասարակականշարժումներումևպատմականիրա
դարձություններում, որոնք, իբրև կանոն, սկսվում են մեծ մտադ
րութ յուն նե րով,բայցավարտվումենավելիփոքր արդ յուն քով(բոլոր
հեղափոխությունները,հեղաշրջումները,սոցիալականշարժումնե
րըևայլն), իսկպատմությունը շարժվում է հենցայդփոքր արդ
յունք նե րով,որոնքիրենցվրակրումենմեծմտադրությունների«մե
ռած ստվեր նե րը», իսկ հետագա սերունդներըայդարդյունքներն
ընկալումենայդստվերների«շուքի»տակ`հաճախդժվարանալով
դրանք զատել մեկը մյուսից, որիպատճառովպատմությունը վե
րածվումէպա րա դոք սի.այն,ինչունենք`ունենք,չունենքայն,ինչ
ուզումէինքունենալ,հետևանքըպատմությանի րա րա մերժբնու
թագիրնէ,նրաներքիներկփեղկվածությունըև«դիս հար մո նիան»:

II.
Չծավալվելովայսհարցիշուրջը(ըստէությանդահամաշխար

հային կրոնափիլիսոփայական մտքի կենտրոնական հարցերից
մեկնէ,որիմասինեղածգրականությունըսպառելհնարավորչէ)
ևընդունելովիրողությունըիբրևելակետկարելիէմոտենալնրա
ներքին մեխանիզմին` գտնելուայն զսպանակները, որոնք շարժ
մանմեջենդնումայդերևույթը:Չկրկնելովմինչևայժմեղածտե
սություններըևուսմունքները,պետքէշեշտելմարդուէությանին
տե լեկ տո ւալ բնույթը.նախևառաջնամտա ծող էակէ,որովնա
տարանջատվումէբնությունից`ստեղծելովիրսեփականաշխար
հը(իրմարդկայինաշխարհը,որըկոչվումէկուլ տու րա(հայ.`մշա
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քաոսիմեջ:Ինքնագիտակցությանհամարդժոխ քըկենդանական
աշխարհի «ի րա կա նութ յունն» է, ուր նապարզապես տեղ չունի.
իրբնույթովևստրուկտուրայովնահակադիրէնրան: (Բնությու
նը«եսի»բացակայություննէ,քանիոր,ինչպեսՀեգելնէնկատում,
բնության օբ յեկ տիվ ոգու վերառումն է տալիս սուբ յեկ տիվ ոգի,
«Ես»,որմարդուէությանսրբա զանկենտրոննէ):Բնությունըպետք
է սիրել (դա մարդկային կյանքի կարևորագույն անհրաժեշտութ
յուննէ),բայց`միայնմարդկայինինք նագի տակ ցութ յանտեսանկ
յունից:Բնությանաստ վա ծա յիննշանակությունըգործումէմիայն
մարդուինք նագի տակ ցա կանսահմաններում,որիցդուրսնակա
րողէկորցնելիրնշանակությունը:Մարդուինքնագիտակցությունը
«սրբագրում»էբնությաններքինգաղտ նի քը.նրատեսնողև ճա
նաչողԱչքըբացահայտումևտարբերակումէկոս մի կա կանուժե
րը,որոնքգործումենբնությանմեջ:Առանցայդ«Աչքի»բնությունը
կլանումէնրան,ոչնչացնումնրաինքագիտակցությունը,նրանվե
րածումբնությանմիմասի,որովկարողէավարտվելնրամարդ
կայինկեցություննընդհանրապես:Երկուհակադիրաշխարհների
նույ նա ցու մընշանակումէԲարձ րիոչնչացում,իսկցած րըավելիէ
ցածրանում` կորցնելով Բարձ րի (ինքնագիտակցության) մեջ վե
րաարթ նաց ման հնարավորությունը: Առանց մարդու` բնությու
նը կորցնում է վեր ևի աշխարհի հետ իր կապը և առնչությունը,
այսպեսասած,նակորցնումէհիե րար խիա յիմեջիրհենակետը:
Ն մա նութ յանշփոթումընույ նութ յանհետ(մարդընմանէբնությա
նը,բայցնույ նըչէ)պատճառնէմիշարքմոլորությունների,որոնք
տանումեննրաններքև,ավելիխիտշերտերը,որտեղիցսեփական
ջանքերովնաչիկարողդուրսգալ(Դանտեի«անտառը»,որտեղից
նրան օգնում է ազատվել Վերգիլիուսը): Ինքնագիտակցությունը
ձգտումէճանաչելներքևիաշխարհիցեկողազ դան շան նե րը`որ
պեսզի չտրվինրանցհրահանգինև չկորցնիերկուաշխարհների
սահմանայինգիծը.նրակյանքըգլխավորապեսանցնումէ«սահ
մանային իրավիճակներով» (էկզիստենցիալիզմի կարևորագույն
հասկացություններիցմեկը,XXդարիէկզիստենցիալականգրակա
նությանհիմնականլեյթ մո տի վը,որիակունքներիմոտկանգնածէ
Ֆ.Մ.Դոստոևսկին),որտեղչկարողանալով,ըստէության,ինք նու
րույնընտրությունկատարել,նահետևումէայդազդանշաններին
ևհայտնվումավելիցածրիրականությանմեջ:«Եսընկաանդունդ
ներըխավար/Իմցնորք,նորիցքեզեմկանչում...»,–գրումէՎ.Տեր

առաջ`փիլիսոփայությունը):ԱյսամենըՌուդոլֆՇթայներըհամադ
րում էանտ րո պո սո ֆիա կան համընդհանուր կառուցվածքի մեջ`
նշելովմարդկայինիրականությունն`իբրևՉոր րորդ աշ խարհ,որին
նախորդումենբնությաներեքաշխարհները`Հան քա յինաշխարհ
(անկյանքնյութը),Բու սա կանաշխարհ,ուրհանքայինինմիանում
էեթերը,որպեսկյանքիսկզբունք,ևԿեն դա նա կանաշխարհ,որի
մեջմտնումենառաջիներկրորդաշխարհները`ավելացրածզգա
յականաշխարհը(աստ րալմարմինը):Առաջիներեքըմիասինկազ
մումենԲնությունը,իսկմարդըորպեսՉորրորդաշխարհիբնակիչ,
ավելիբարձրէ,քաննախկիներեքաշխարհները,որոնքմիասին
կազմումենբնութ յու նը,իսկնրանիցվերև`«Ես»ը,բունմարդկա
յինէությունը,որըգտնվումէերկուաշխարհներիմիջև`հոգ ևորև
ն յու թա կան: Խիստպայմանականձևովայն կարելի էպատկերել
հետևյալկերպ(ավելիպարզևշոշափելիդարձնելունպատակով).

հոգևորաշխարհ

բնություն

Նայելովայս սխեմային` կտեսնենք, որ մարդկայինաշխարհը
բնութ յու նիցբարձրէ,հոգ ևո րից`ցածր.նրաէությանմիմասըամ
րացվածէբնութ յա նը,մյուսը`հոգ ևո րին,միմասովնաբնության
մեջէ,մյուսով`հոգևորի,ընդորում`բնությունըցածրաշխարհնէ
(իրբոլորերեքենթաաշխարհներով),հոգևորը`բարձ րը. (մարդը
ոչկեն դա նիէ,ոչհրեշ տակ).նրաիմաստայինառանցքիկենտրոնը
 Բարձրև Ցածրաշխարհների«հանդիպման»վայրնէ.այդերկու
աշխարհներըմարդուցբացիհանդիպմանայլվայրչունեն,քանի
որմիայնայդվայ րում էգործումինք նագի տակ ցութ յու նը,որնիր
ընտրությամբորոշումէիրշարժմանպարագծերը`կամվերևկամ
ներքև, կամ բարձրաշխարհները, կամ` ցածր, նրա մեջ կամ ու
ժեղանումէհոգ ևորիմպուլսը,որընաստանումէ«վեր ևից»,կամ
բնությանձայնը,որընրանհասնումէներք ևիցևձգումնրանդեպի
ներքև,դեպիբնություն,նյութականաշխարհի էներգետիկկենտ
րոնը` աշխատելով նրա մեջ լռեցնել վեր ևի «իմպուլսը», իջեցնել
ինք նագի տակ ցութ յանինտենսիվությունըմինչևնվազագույնաս
տիճանը,այնաստիճան,որինքնագիտակցությանձայնըկարող
է լրիվ խլանալ «ցածր» աշխարհի հակումների և «աղմուկների»
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րումկատարվումէիբրևշարժումվերևիցներքև,բարձրաշխար
հից դեպի ցածր աշխարհ, դեպի մարմին, ներթափանցում ե ռա
շերտ բնությանխորքը, դեպի նրա «էներգետիկ կենտրոնը», որը
նրանընդունելովիրմեջ`միկողմիցպատասխանումէնրապա
հանջներին,մյուսկողմից`պարտադրումիրօրենքները:Մարդկա
յինմարմինը,ինչպեսգրումէXXդարիֆրանսիացիփիլիսոփաՄ.
ՄերլոՊոնտին,ոչթեիրէ,այլսի տո ւա ցիա,ուրգործումեներկու
ներհակուժեր,վերևը(առաջինաշխարհը)ևներքևը(երկրորդաշ
խարհը):Իբրև«այսաշխարհային»կեցություննաերկուաշխարհ
ներիհա մա ձուլ վածքէ,բայցիբրևհակամետաշխարհներիհամա
ձուլվածքնագործումէդրա մա տիկիրավիճակում,էկզիստենցիալ
սահ մա նա յին ի րադ րութ յանմեջ,ուրամենքայլկարողէթեքելայս
կամայնկողմը`կախվածայնորոշումից,որնակայացնումէոր
պեսհիմնականուղենիշ,գիտակցվածկամչգիտակցվածծրագիր,
որիննահետևումէիրկյանքիընթացքում:«Թեզի»և«անտիթեզի»
սկզբունքըգործումէորպեստվյալսի տո ւա ցիա յիհիմքըև«կատե
գորիկիմպերատիվը»,որտեղառաջինըհամընկնումէբարձրաշ
խարհին(հոգևորոլորտին),երկրորդը`ցածրաշխարհին(նյութա
կանիրականությանը):

1.  Բարձր աշ խար հըսահմաններ չունի.«հոգու»սահմանները
սահմանվածչեն,տարածությանմեջնատեղչիզբաղեցնում`որ
պեսվերտարածականէություն,որմարմնավորվածէսահմանա
փակտարածությանմեջ,մարմինըզբաղեցնումէորոշակիտարա
ծություն,ուրամփոփվածէ«հոգու»ան տա րա ծա կանէությունը:

2.  Բարձր աշ խար հըչիընդհատվումժամանակիմեջ.անժամա
նակյաաշխարհ,որըներքևիջնելովմարմնավորվումէժամանակի
մեջ.ան ժա մա նակ յահոգուև ժա մա նակ յամարմնիհակասությու
նըհակասություննէերկուհակադիրաշխարհների,ուրառաջինին
պարտադրվումէերկրորդիսահմանափակությունը`նրանզրկելով
ամբողջությամբդրսևորվելուհնարավորությունից:

Այսամենիցկարելիէեզրակացնել,որմուտքգործելովայսաշ
խարհային իրականություն, որը եր կա կի բնույթ ունի` կապված
նրասի տո ւա ցիոնկեցությանհետ,մարդըիվիճակիչէիրագործել
իրբոլորմտադրություններնուծրագրերը,պար տութ յու նընրաճա
կատագրականանխուսափելիիրադրություննէ.բոլորհաղթանակ

յանը.գի տակ ցե լով, որինքըընկել է«անդունդներըխավար»,նա
ձգտումէանդունդիցվերև,դեպի«ցնորքներըպայծառ»,ճանաչո
ղությունը,այն«ձեռքը»,որկարողէնրանհանելԱնդունդից(ինչ
պես Վերգիլիուսը): Եթե հետևենք մարդկային կյանքի ընթացքին
(եսայստեղնկատիունեմնրաընդհանուրմո դե լըևոչառանձին
կոնկրետդրսևորումները,որոնքանչափբազմազանեն,տարբեր,
ինքնատիպ, անկրկնելի, յուրաքանչյուրն իր ձևով և եղանակով),
ապակտեսնենք, որայն, ըստ էության, ունիվայ րըն թաց բնույթ`
վերևիցներքև,բարձրիցցածրը,նոսրիցխիտը,առաջինպլանից`
երկրորդպլան,ևորըկարող էպարադոքսալթվալ,դաանցումն
էա զա տութ յու նից դեպիա նա զա տութ յուն: Նյութականաշխարհի
խիտոլորտներումազատությունընենգափոխվումէա նա զա տութ
յամբ. չունենալով ընտ րութ յան հնարավորություն (ընտրությունը
այստեղկեղծընտրությունէ.նաընտրումէերկուսխալներից,կամ
երկուչգոյություններից,մեկը,որընույննէ,ինչորհակառակը,այն
առաջացնումէընտրությանիլ յու զիա(մտապատրանք),նաչիկա
րող ունենալազատություն («հոգին» մարմնի մեջ չի կարող լրիվ
ազատլինել,այն«փակված»էմարմնիբնությամբ.կեսազատութ
յունը,ըստէության,ազատությունչէ):

1.  Բարձր աշ խար հը,որիցմարդկայինկյանքըսկիզբէառնումև
իջնումներքև,նյութականաշխարհ,ունիհոգ ևորբնույթ,որիտար
բերմոտեցումներըևանվանումները(որոնքկարողեննաևհակա
դիրլինելմեկըմյուսին)այնուամենայնիվզարգացնումեննույնպա
րա դիգ ման`կեցությաննա խապատ կե րա յինսուբստանցիան(եթե
միկողմդնենքկրոնականմեկնակետը,որիհետտվյալան վա նում
նե րըունենհարաբերություններիիրենցառանձնահատուկձևերը):
Այսպես,Պլատոնյան«ի դեան»,Շոպենհաուերյան«կամ քը»,Հեգել
յան«Ո գին»(թեևՇոպենհաուերի«կամքը»ևՀեգելյան«Ոգին»հա
կադիրենմիմյանց,բայցայստեղնրանքգործումենիմաստային
նույնհարաբերությանմեջ)նշումենայնԱռաջինաշխարհը,որից
սկսվումենբոլորձևերնուհարաբերությունները:

2.  Ցածր աշ խար հը,որինհանգումէմարդկայինկյանքիվայ րըն
թացշարժումը,նյութականաշխարհնէ,որըցածրէկոչվումհենց
այդնյութականությանպատճառովևիբրևառարկայականմար
մին,նյութականացվածպատկեր,գործումէներք ևում,աշխարհա
կարգիստո րինոլորտում(հակառակհարաբերությունըկհակասի
հոգևորևբնականբոլորօրենքներին):Յուրաքանչյուրմարմնավո
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III.
Քրիստոնեական«սկզբնականմեղքի»գաղափարը,ըստէութ

յան,կապվածէԲարձր աշ խար հիցդեպիՑածրաշխարհ«վայ րէջ
քի», նյութական «կեղևի» և բնության ոլորտում մարմնավորման
հետ: Իրականությունը, ուր հայտնվել է մարդը իր ճակատագրա
կանքայլիպատճառով,հետևանքնէայդ«սկզբնականմեղքի»,որը
տարածվածէողջմարդկությանվրա,ևնրադեմնաչունիհակադ
րությանսեփականմիջոցներ.ինքնուրույնուժերովնաիվիճակի
չէպայքարելուայն«հզորուժերի»դեմ,որոնքգործումեն«մեղքի»
սահմաններում:Այդթեմայիմիֆականըմբռնումնէպատկերված
հինշումերականառասպելում,ուրպատմվումէԵրկնքիոլորտնե
րից դեպի երկրի ընդերքները աստվածուհի Իննանայի վայրէջքի
մասին, որի մոտիվացիան տրված չէ առասպելում, միայն Աստ
վածուհուԿամքնէ,որցանկանումէիջնելԵրկրիամենախորշեր
տերը,ուրիշխումէնրաքույրՆինգալը(նրանքերկուքույրերեն,
բայցգտնվումենտարբերաշխարհներում`Իննանան`վերևի,Նի
նիգալը` ներքևի): ՀայտնվելովԵրկրիընդերքում (Տարտարոսում)
Իննանանկորցնումէիրբոլորշնորհները,վերադարձիուղին,դա
տապարտվումՏարտարոսիհավերժականգերության(«Իննանա,
դաժանենօրենքներըստորերկրյաաշխարհի»)ևմիակմիջոցըիր
ամուսնու` Դումմուզիիզոհաբերությունն է, որկարող է նրանվե
րադարձնել իր նախկին աշխարհը: Առանց զոհաբերության չկա
փրկություն.ԴումմուզիիփրկությանհամարՏարտարոսիուժերին
իրկյանքնէզոհաբերումնրաքույրՀեշտինաննան(բառ.`երկն քի 
խա ղո ղի վա զը),որըհոգեկանսիրոբարձրագույնօրինակնէ(եղբոր
ևքրոջսերըերկուտարբերսեռերիմիջևաստվածայինսիրոբարձ
րագույնօրինակներիցէ,ուրգործումէոչթեկիր քը,այլհոգեկան
կապը,այն,ինչըբացակայումէԻննանայիևԴումմուզիի(կնոջև
ամուսնու)միջև.նրանքկապվածեն«ցածրաշխարհի»«օրենքնե
րով»,ուրբացակայումէբարձրաշխարհինհատուկհոգ ևորկա
պը`պատրաստինքնազոհաբերության,որըտվյալդեպքումԻննա
նայիհատկանիշըչէ:

Իհարկե,նախաքրիստոնեականշումերականառասպելումչկա
«մեղքի»գաղափար(ոչմիտեղչիխոսվումԻննանայի«մեղ քի»մա
սին),այնգործումէքրիս տոն յաաշխարհում,որիհամաձայնԻննա
նայիվայրէջքըկարողէդիտվելայդմեղքիտեսանկյունից.«մեղքն»
է,որկարողէԻննանայիներկնքիցիջեցնելմինչև«ընդերքները»:

ներըկյանքիայսկամայնբնագավառում,իվերջո,ավարտվումեն
պար տութ յամբ.ձեռքբերվածարդյունքը,ինչպեսարդենասելենք,
միշտավելիփոքրէ,քաննրամտադրությունը.նրան«թույլատր
ված»էմիարդյունք,որըկարողէմիայնմոտ լի նելմտադրությա
նը,բայցամբողջությամբընդգրկելմտադրություննիրմեջ,ինչպես
տեսնումենք(ևինչպեսցույցէտալիսմարդկայինփորձը),ելնելով
մետաֆիզիկականանառարկելիօ րենք նե րից,պարզապեսանկա
րելիէ:Բոլորմեծգաղափարները,ծրագրերը,բոլորմեծմղումները
կյանքի«սահմանափակիրադրությանմեջ»կարողենիրագործվել
մի փոքր մա սովևդա`լավագույնդեպքում,եթեիրերըհաջողդա
սավորվեն,հակառակդեպքում(որըթերևսավելիհաճախէհան
դիպում)նակարողէհայտնվելդատարկությանմեջ`ապարդյուն
ջանքերով,ոչմիարդյունքով:Ամենհաղթանակունիտեղային,մաս
նավորբնույթ,ամենհաղթանակվերցվածէփակագծիմեջ,ինչոր
տեղիևինչորժամանակիմեջ,բայցմեծպլանով`նրանհետևում
էպար տութ յու նը: Կյանքիխիտ շերտերի մեջ մտնող մարդը, որը
ձգտումէայդկյանքիմեջհաստատվելիր«ներքինպլանով»,կանգ
նումէկորուստներիառջև, յուրաքանչյուրկյանք,կարելիէասել`
կո րուստ նե րի պատ մութ յուն է. նրանտրված չէ դուրս գալ իր կե
ցության«կախարդականշրջանակից»:Ռ.Մ.Ռիլկեի«կյանքըփա
խուստէ»պոետականբանաձևըռեակցիաէընդդեմայդ«շրջա
նակի»:Մեծպլաններով,ծրագրերով,ներքինորոշումներովևերա
զանքներովկյանքմտնողմարդըհետզհետեկորցնումէայդամենի
զգալիմասը(հաճախ`ամբողջը).մտադրությունները,որպեսգա
ղափար,կապվածենվեր ևիաշխարհիհետ,արդյունքը`ներքևի.
նպատակակետըբունմարմնավորումնէ,տվյալ«իդեայի»ինքնա
հաստատումընյութական«կեղևի»մեջ,թեևարդյունքիմեջնրա
չմարմնավորվածմասը,որըդուրսէմնումնրա«կեղևից»,նրամեջ
առաջացնումէտա ռա պան քիզգացողություն`ձգտելովվերագտնել
«դուրսմնացածը»,ձգտելովլրիվիրացման,առանցբացառության,
և չհասնելովնրան (ինչպեսգիտենք, ելնելովերկուաշխարհների
բնույթից,դաանհնարէ)նակամպետքէբավարարվիձեռքբերա
ծով(«վերևիցներքև»շարժմանհոգեբանականիներցիանհիմնա
կանումմնումէանհաղթահարելի`պահանջելովգնալմինչևվերջ),
կամկործանվի`կորցնելովձեռքբերվածարդյունքը(որքանմեծէ
ան հա մա չա փութ յու նը,այնքանհնարավորէնրակոր ծա նու մը,ընդ
որում`անկախնրաբարոյաէթիկականուղղվածությունից):
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սիմասին`նրամեջգտնելովիրմեղքիար դա րա ցու մը:Սմերդյակո
վը«ներքևում»կատարումէայն,ինչորոշվածէր«վերևում»(Իվա
նի գլխում).ակնհայտ էայդ երկուսիկար մա յա կան (բուդդիստա
կան«հոգեպատճառականության»օրենքը)կապը,երբ«վերևից»
իջածմեղքըհանգումէՍմերդյակովին(ինչորոշվածէ`կլինի,«բայց
վա՜յնրան,ումձեռքովդակլինի».Ավ.Ղուկ.,22.22):Մեղքիկոսմի
կականուժիդեմմարդըորևէպաշտպանությունչունի.մտքերեն`
հայտնվումենմարդուգլխում,չգիտեսո՞րտեղից,ինչպե՞ս,ինչո՞ւ,
ևայլն.հնարավո՞րէփակելնրանցմուտքը:Իվանիմտքումառա
ջացածքաոսըկապված էՔրիստոսինկատմամբկասկածիև ոչ
ճիշտ դիրքորոշման հետ. միակ հե նա կե տի կորուստը փակում է
«մեղքի»դիմադրությանճանապարհը:Նույնվիճակում,ավելիլայն
պլանում,գտնվումէմարդկությունը,որըկորցնելովիրմիակուղե
նիշը`կարողէարդարացնել«մեղքը»,նրանտալօ րի նա կանբնույթ:
Անկումըվեր ևից ներքևավելիարագանումէ,թեևարտաքինպլա
նումկյանքըկարողէդառնալավելինպաստավոր(տեխնոլոգիա
ների կատաստրոֆիկ զար գա ցու մը և մարդու ներքին աշխարհի
կատաստրոֆիկան կու մը): Ֆ. Մ. Դոստոևսկու հանրահայտխոս
քը`«եթեաստվածչկա`ամենինչթույլատրվածէ»,նշանակումէ
«սկզբնականմեղքի»լիակատարհաղթանակըՔրիստոսիցհեռա
ցողմարդունկատմամբ:Հարցնայնէ,որԱստվածկա,ևմարդու
յուրաքանչյուրինք նա կամ ո րո շում ուղղված է հենց իր սեփական
գոյությանհիմքերիդեմ,որըսպառնումէվերածվելչգո յութ յան(գո
յությունը հենց ինքըինք նագի տակ ցութ յունն է. մարդը գոյություն
ունիայնքանով,որքանգի տակ ցումէիրենիբրևգոյություն,հակա
ռակդեպքումգոյությունըգոյությունչունի):

«Ոճիրևպատիժ»վեպումՌ.Ռասկոլնիկովիփորձըցույցէտա
լիսմարդուհոգեկանմահ վանևնրահա րութ յանխորհրդանշական
պատկերը. Մահը Աստ ծուց դուրս, և Հարությունը` Աստ ծու մեջ. 
վերջինըկատարվումէՍոնյաՄարմելադովայիանմիջականազդե
ցությամբ(ԴանտեականԲեատ րի չեի): Սոցիալականանհավասա
րությամբ երկրի «դժոխքում» հայտնված Սոնյա Մարմելադովան
իրականումբարձրաշխարհիէակէ,որըանարգվումևստորաց
վումէերկրում,բայցմեղ քըիրականումանցնումէնրակողքով.նա
արդարացվում է, որովհետև սի րում է, մեղքը չի կարող նրա մեջ
բնակվել:Նաերկրումհայտնվելէանպաշտպան,մենակ,բայցնրա
թիկունքումՔրիստոսիպաշտպանություննէ,նամենակչէ: Սերը,

XIXդարիգրականությանմեջայդգաղափարիամենակատարյալ
մեկնությունը(ևգեղարվեստականկատարումը)տվելէՖ.Մ.Դոս
տոևսկին«Կարամազովեղբայրները»վեպում:Չմտնելովվեպիամ
բողջականՏաճարիմեջ(այնտեղիցդուրսգալըդժվարէ),եսպետք
էնշեմմիքանիհարց,որոնքկենտրոնականտեղենգրավումվեպի
ստրուկտուրայում: Նախ,«մեղքի»ծնունդը,որիզոհնենդառնում
Կարամազով եղբայրները` յուրաքանչյուրը` յուրովի: Ընտանիքի
հայրը «ամորալ» անձնավորություն է, կենտրոնացած իր անձի,
իրցածրակարգկրքերի,իրեսանկենտրոնկյանքիշուրջը,որիմեջ
չկա լուսավոր ոչ մի շող (հին հնդկականկրոնափիլիսոփայական
«խավարի մարդը», Թա մա սի տիպիկ օրինակը): Երեք եղբայրնե
րից ավագը` Իվանը, մտքի մարդն է, ինտելեկտուալ զարգացած
երիտասարդ,որըհետևումէժամանակիմտավորշարժումներին,
ցանկանումմտքով թափանցել իրերիխորքը` գտնելու մարդուև
իրականությանճշմարիտհիմքերը,ևինքնուրույնորոշումներկա
տարել: Նատեսնումէհոր«ամորալ»կյանքըև ներքուստպատ
րաստ է սպանել նրան: Սպանության գաղափարը ծնվում է նրա
մտքում,քանիորմինչայդնրամեջկասկածէառաջացելՔրիստո
սինկատմամբ,որիուսմունքընաձգտումէվերանայել`այնհար
մարեցնելովիրմտքերին:ԿասկածըՔրիստոսիևնրագործինկատ
մամբ,ևմարդումասինիրվերաշրջվածպատկերացումը(Քրիստո
սինկատմամբկասկածըտարածվումէնաևմարդուվրա,որըչի
կարողհասկանալՔրիստոսին,հետևաբարնրանպետքէազատել
նրագերությունից`փաստորեննրաննետելովիսկականգերութ
յանմեջ,որտեղիցնաչիկարողդուրսգալընդհանրապես`մոլորյալ
ձևովդահամարելովազատություն)պատճառէդառնումհորսպա
նությանգաղափարին:ՍպանությունըկատարումէՍմերդյակովը
(չորրորդ, ապօրինի եղբայրը), բայց, ըստ էության, սպանության
գաղափարըտվելէԻվանը:Նրահոգեկանխախտումըհետևանքն
էհոգեկանբարձրաշխարհիցստացված«իմպուլսի»ձևախախտ
վածընկալման,իսկբունիրերիաշխարհումայնմարմնավորվումէ
Սմերդյակովիարարքիմեջ:ԿասկածըՔրիստոսինկատմամբ`ար
տահայտություննէսկզբնա կան մեղ քի,որիցծնվումէսպանության
գաղափարը, այնուհետև` մարմնավորվում սպանության ակտի
մեջ:«Մեղքի»այսվայրընթացշարժումը(մտքիցմինչևկատարում)
ԴոստոևսկինկապումէՔրիստոսիսխալըմբռնմանևինքնակամ
մեկնաբանությանհետ.մեղքովբռնվածմարդըդատումէՔրիստո



ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 2020-1

16 17

ՀԵՆՐԻԿ ԷԴՈՅԱՆ

այստեղտեղիէունենումոչթեմարդուգիտակցությանմեջ,այլբուն
կյանքի,կենդանիբջիջների,բնության,մարդումարմնի`նրաեն
թագիտակցականևանգիտակցականոլորտներում,նրաողջգո
յությանմեջ.դաբարձրաշխարհիցնյութականաշխարհ«հոսող»
էներգիանէ,որըսպառ վումէայդաշխարհըպահպանելու,ակ տի
վաց նե լուևզարգացնելումեջ.նասպառվումէ`ո չինչ չստա նա լով. 
դամիակողմանիերթևեկությանփողոցէ:Արդյունքումկյանքնէիր
բոլորձևերով,որըիբրևարդ յունք,միշտավելիփոքրէ,քաննրա
նա խապատ կե րա յինմտադրությունը.դաամենինչիմիասնության
հիմքնէ.ինչպեսՊարմենիդեսնէմատնանշում`կեցությունըինքը
միասնականէ,քանիորնրահիմքումգործումէանբաժանելի«Մե
կը»`արտացոլվածհոգ նա կիիմեջ,ինչպեսարևըիրճառագայթնե
րիմեջ.յուրաքանչյուրըայդ«Մեկին»կրումէիրմեջ,ինչպեսամեն
ճառագայթ`արևին:Վերև– ներքևպարադիգմանգործումէև՛ար
տաքին,և՛ներքինպլաններում.վերևըչիկարողլրիվ«տեղավոր
վել»ներքևիմեջ,նագալիսէվեր ևից, ներք ևըայդմե ռածվերևնէ,
որըմտնելովարդյունքիմեջ,ընդունելովնրասահմանափակությու
նը,ենթարկվումէ«օբյեկտի»թելադրանքին:ԻնչպեսասումէՀենրի
Թորոն,երիտասարդըձգտումէստեղծելերկնայինպալատներ,իսկ
ծերությանժամանակտեսնումէ,որկառուցելէսոսկփայտեխրճիթ,
որ հազիվ կարող է նրան պաշտպանել շոգից և ցրտից: Փայտե
խրճիթըպալատիստվերնէ,ինքըպալատըստվերնէպալատիգա
ղա փա րի,որը«մեռնում»էպալատիմեջ(կամ`խրճիթի.դամիև
նույնէ):Պլատոնյանուսմունքիհամաձայն`է ներ գիաննյութական
«հագուստհագնելով»թուլանումէ,կորցնումնախկինուժը,տրվում
«մահացման»: Բոլորպալատները (ընդհանրապեստները, շենքե
րը,խրճիթներըևայլն)միընդհանուրՏանգաղափարի(Բարձրաշ
խարհի ֆենոմենը) անկատար մարմնացումն է: Այդ աշխարհի
առաջիններկայությունըմարդումեջմտա ծո ղութ յուննէ`մարդկա
յինկյանքիկենտրոնը,նրաներկայությանմիակձևը,առանցորի
նույնիսկմեկակնթարթնաչիկարողգոյատևել:Մտածողությունը
Աստծուներկայությանփաստնէմարդումեջ,ներկայություն,որը
միայնշար ժումէ,նաերբեքանշարժչիլինում.նրամիտ քըմտածո
ղության «մե ռած» կետն է, նրա «ոտնահետքը»: Մտածողության
շարժումըևպատկերիմեջամփոփվածմտքիանշարժությունը`որ
պեսձևավորվածպատկեր,կարողենհակադրվելմիմյանց(ինչպես
էութ յուն ևեր ևույթ), բայց հետզհետե քարանալով իր ձևի մեջև

որըԲարձրագույնաշխարհի«օրենքն»է,տվյալպարագայումմեղ
քիհաղթահարմանմիակմիջոցնէ:«Ի՞նչէդժոխքը,–հայրԶոսիմա
յիմիջոցովգրումէՖ.Մ.Դոստոևսկին«Կարամազովեղբայրները»
վեպում,–մտածումեմայսպես.դժոխքըսիրոբացակայություննէ»:
Սերըայստեղոչթեմտադ րութ յունէ,այլ`ե լա կետ.ամենինչսկսվում
էնրանից,նրագործունեությանարդյունքըմտադրությանարդյուն
քըչէ(որը,ինչպեսգիտենք,միշտավելիփոքրէմտադրությունից),
այլավելին, քան որևէ մտադրություն: Եթե վերցնենք մարդկային
կյանքը իր բոլորպարամետրերում, կտեսնենք, որ նաապրում է
շնորհիվ«աստվածայինզոհաբերության»,այնուժի,որըպահպա
նումէնրահոգեկանևֆիզիկականգոյությունը,այն,ինչընաստա
նումէանվ ճար,ինչընրանտրվումէինչորձևով,բայցորիհատու
ցումընաչիկարողվճարել:Այսպես,բոլորբուսականևկենդանա
կանաշխարհներըարևիցստանումենլույս,էներգիաևայլն,բայց
Արևիննրանքոչինչտալչենկարող:Աստծոդեմմիայնակկանգնած
մարդը ոչինչ չունի վերադարձնելու. նա պարզապես սպա ռող է,
մարդկայինկյանքըԱստծոմա հաց մանպրոցեսնէ.մարդուկյանքը
պայմանավորված էԱստծումա հով. մեկըմա հա նում է, որպեսզի
մյուսը ապրի: Այդ մասին բացահայտ ասված է հին հնդկական
Բ րահ մա նե րից մեկում (վեդայականգրականությանգլխավորժո
ղովածուներիցմեկը)`«ՄահացումըԲրահմանիշուրջը».տեսանելի
տիեզերքը,որիմեջծնվումէմարդը,կլանումէԲրահմայի(հինհնդկ.
գլխավորաստվածը) էներգիան,իսկինքըգտնվելովնրանիցմեկ
աստիճաններքև,չիկարողնրանփոխանցելիրէներգիան(դահա
կասումէնաևթերմոդինամիկայիերկրորդօրենքին`ցածրջերմաս
տիճան ունեցող մարմինը չի կարող իր ջերմությունը փոխանցել
ավելի բարձր ջերմաստիճանունեցողմարմնին): Բարձր աշ խար
հից (կոնկրետԷմպիրեայից)Աստված«իջնում»էցածրաշխարհ`
կենդանացնելունրան.մարդըևբնությունըապրումեն,որովհետև
Աստված«մեռնում»էնրանցմեջ.կարելիէասել`կյանքըԱստ ծու 
մահնէ.սաՖ.Նիցշեի«Աստվածմեռելէ»հայտնիարտահայտութ
յունըչէ.այդ«Աստվածը»մահանումէմարդուգի տակ ցութ յանմեջ,
իսկայդգիտակցությունիցդուրսԱստվածկա՞թեչկա,ըստէութ
յան,նրահամարմիև նույնէ,այդհարցըեթենույնիսկերբեմնան
հանգստացնումէնրան,նրանթվումէանլուծելիխնդիր,որը,քանի
որանլուծելիէ,նրամասինմտա ծելնավելորդէ(քանիոր,ինչէլլի
նի, նա հարցիպատասխանը գտնել չի կարող): Աստծու «մահը»
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 Վեր ևի և  ներք ևի պա րա դիգ ման. « Հայր մեր...»

«Հայրմեր»աղոթքըմարդկությանըՔրիստոսիտվածամենա
մեծ «նվերն» է, մարդկային լեզվի և մտքի բարձրակետը, որն իր
անչափելիխորությամբ և մարդու համար իր բարձրագույն նշա
նակությամբ իշխում է բոլոր ժամանակների վրա, քանի որ բոլոր
ժամանակներըընդգրկվածեննրամեջ,բոլորտարածությունները
գործումեննրահիե րար խա յինկոմպոզիցիայիմեջ,ուրանբաժա
նելի կապերովիրարենմիացած Բարձր (հոգևոր)և Ցածր (նյու
թական)աշխարհները(բնականաբար,թեթ ևըվերևումէ,ծան րը` 
ներքևում),որոնքթեևմիացածենիրարբարձրագույնոլորտում,
բայցտեսանելիտիեզերքումերևումենբաժանվածմեկըմյուսից:
(«Դրախտի»վերջին`33րդերգիմեջԴանտեննշումէայդմասին.
նատեսնումէՄիաս նա կա նը,որը,ինչպեսգրումէպոետը,«տիե
զերքումերևումէբաժանված»):Պետքէնշել,որ«Հայրմերը»նախ
ևառաջա ղոթքէ,այնտրվածէա ղո թե լուհամարևոչուսումնա
սիրելու:Մարդուհամարնաունիպրակ տիկնշանակություն`Աստ
ծուն հաղորդել մարդու ներքին աղերսները և ցանկությունները,
որոնցկենտրոնումփրկութ յանձգտումնէ,կարևորագույնըմարդու
համար(բարձրագույնիղձը,որովնադիմումէԱստծուն):Դակապ
վածչէտեղի,ժամանակիկամայլհանգամանքներիհետ.ռասա
յական,ազգային,սոցիալականբոլորտարբերությունները,ինչպես
նաևժամանակայինսահմաններըհավասարվումեն,բոլորվայրե
րում,բոլորժամանակներում,անկախտեղիցևհանգամանքներից,
մարդըՏիրոջիցաղերսումէայն,ինչըասվածէայսաղոթքիմեջ.սա
միհամընդհանուրմո դելէ,որտարածվումէբոլորիվրա`ընդգրկե
լովմարդկայինբոլորանհատականությունները`անկախնրազար
գացմանմակարդակից(եթեմարդէ,ապանաիրենկարողէգտնել
այսաղոթքիտողերիմեջ),քանիորհամամարդկայինհասկացութ
յանմեջներքաշվածէնաևանձնականը,անհատականը:Ինչըըն
դունելիէհա մա մարդ կա յին Ո գուն,այնընդունելիէկոնկրետցան
կացածանձի,քանիորնավերաբերումէբոլորանձերինանխ տիր: 
 Յու րա քանչ յու րի մեջ, ով ա ղո թում է « Հայր մե րը», ա ղո թում է ողջ 
մարդ կութ յու նը:Դաբոլորիննէևոչմեկինը,բայց«բո լորն»իրմեջ
ընդգրկումէայդ«ոչմեկին»,հետևաբարդաբոլորիննէևայդ«ոչ
մեկինը» միաժամանակ. ներքուստկրկնելովայդ «տեքստը»,այն

կտրվելովմտածողությանէներգիայից,նակարողէդատապարտ
վելմահվանընդհանրապես(դակարողէկատարվելժամանակա
յինորոշակիտևականությանմեջ):Մարդըթեևինքըմտա ծո ղութ
յուննէ,բայցնահենվածէմտքե րիվրա,որոնքնրաինքնագիտակ
ցությանկեն սա կե տերնեն,ևպետքէսնվենմտածողությանէներ
գիայով(ինչպեսմարդըօդով),մտածողությանշար ժու մից(«սրըն
թացԲացարձակի»,ինչպեսգրումէԹ.Ս.Էլիոթը):Միտքըմիկողմից
մտածողությանմարմիննէանմիջական,մյուսկողմիցայնկապված
էտեղի,ժամանակիևայլարտաքինհանգամանքներիհետ,որոնք
փոխվումենժամանակիմեջ`իրենցհետտանելովմտքի«դիմա
կը»: Մտքի հարատևությունը կախված է նրա մեջ ամփոփված
մտա ծո ղութ յան ինտենսիվությունից. մտածողությունը մեռնում է
մտքերիմեջ`կյանքտալովնրանց,որոնքհետզհետեքարանալով
իրերի աշխարհում (ընդունելով այդ աշխարհի հատկանիշները),
կտրվումենվեր ևի(մտածողության)էներգիայիցևդառնումվտան
գավոր`կյանքիհամար.վտանգըմեռածմտքիև կենդանիմտքի
նմա նութ յուննէ.սրանցտարբերությունըկարողէտեսնելմիայնչա
փազանցսուրհայացքը.առօրյագիտակցությանհամարդանկա
տելըհամարյաանհնարէ:Մեռածմիտքըսնվումէկեղծինֆորմա
ցիաներով, խուսափում բովանդակությունից, ձգտում արտաքին
ճիշտկառուցվածդեկորացիաների,դառնումանպտուղմտախա
ղերի զարդանախշ, ստեղծում իմաստների ինքնանպատակ կու
տակում,որտեղբացակայումէմիակիմաստը.թվումէ`ամենինչ
կա,բայցիրականում, եթեայդմիակ իմաստը չկա,ուրեմնոչինչ
չկա.կանմտքեր, չկա`մտածողություն: Դակարող էպարադոքս
թվալ,բայցպարադոքսայինէհենցինքըերևույթը,երևույթառանց
էության: Ապոկալիպսիսի առաջին նշանըանմ տութ յան պաշտա
մունքնէ,որըհետզհետեմարդկայինկյանքումզբաղեցնումէկենտ
րոնականտեղը.բունպաշ տա մուն քիհամարտեղչկա,բոլորտեղե
րըզբաղվածեն:Անմտությունըժամանակակիցքաղաքակրթութ
յանոս կե կուռքն է, յուրահատուկկռա պաշ տութ յուն, ուր «ջերմե
ռանդքուրմերը» (ժամանակակիցաշխարհիքաղաքական,մտա
վոր,գիտական,գեղարվեստական«երևելի»դեմքերը)այդ«կուռ
քին»զոհաբերումենայնամենը,ինչնի մաստունի,ունիհոգևոր
բովանդակություն,մտածողություն,որըզոհաբերվումէանմտութ
յանը(Ապոկալիպսիսըեթեդեռչիսկսվել,բայցառկաեննրաբոլոր
ազդանշանները):
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են տիեզերակարգի ի նը աստիճանների հետ, ներքին է զո տե րիկ 
պլանում ցույցտալովԵրկնքիևԵրկրիանցումները`աստվածա
յինբարձրագույնոլորտիցդեպիմարդկայինիրականություն,մինչև
նրաամենամութընդերքը(չարիքը):Ոլորտներիմասին(երեք,յոթ,
ինըկամտասը)խոսելենդեռևսնախաքրիստոնեականմտածող
ները(Պյութագորաս,Պլատոն,Արիստոտել,Պլոտին,Ավգուստինուս
Ավրելիուս, կեղծ Դիոնիս` «Աերոպագիտների» հեղինակը): Դան
տեի «Աստվածային կատակերգության» մեջ դա կենտրոնական
գաղափարներիցէ`կապվածնրաթվայինմիս տի կա յիհետ(Դժոխ
քի ի նը պարունակները, Քավարանի յոթ բոլորակները, Դրախտի
ի նը շրջանները, Էմպիրեայի հետ`տա սը): «Հայր մեր» աղոթողը
նախհաղորդակցվումէԱստծուհետ`դիմելովանմիջապեսնրան,
առանցմիջնորդի:Ասացինք,որդաոչմիայնանձնական,այլև`հա
մամարդկայինաղերսէ,խնդրանք,թեևԱստվածմինչայդգիտի`
թեինչէպետքմարդուն,պետքչէնրանհիշեցնելայդմասին,Նա
երբեքչիմոռանում,բայցպետքէ,որմարդնինքըիրկամ քովդի
միՆրան,հաղորդակցվիՆրահետ:Հաղորդակցությանհամարան
հրաժեշտէերկուկողմերիակտիվհամաձայնությունը.մեկըպատ
րաստէ (դա Տիրոջբնութագիրնէ,որնանփոփոխէ.ցանկացած
պահինյուրաքանչյուրըկարողէդիմելՆրան,Նա միշտ լսում է),մյու
սը`դիմողընույնպեսպետքէկամքդրսևորի:

 Կոմ պո զի ցիա յի ա ռա ջին մա սը. Երկ նա յին պլա նը
I. Բարձրագույն ոլորտը Աստծու ոլորտն է. « Հայր մեր որ յեր

կինս ես».դամարդումտքիցևերևակայությունիցդուրսգտնվող
Աստվածայինոլորտնէ,բոլորհնարավորսահմաններիցայնկողմ,
Էմ պի րեան, որտեղից դուրս է գալիս ՏիեզերականԱստվածային
էներգիան` առանց ձևավորման, առանց դեմ քի, վերանհատա
կանկոսմիկականուժ,որպատճառնէգոյացումների`Սկիզբ,որ
սկիզբ չունի. «Սկիզբը» ժամանակային հասկացություն է, սկիզբ
ունինա,ովգտնվումէժամանակիմեջ,հետևաբարնապետքէ
վերջունենա(ժամանակիատրիբուտը):«Ո՞րնէնրասկիզբը»հար
ցըպատասխանչունի.նա,ովգտնվումէժամանակիցդուրս,չունի
սկիզբևվերջ.դրանքժամանակայինհասկացություններեն,որոնք
չեն կարող գործելան ժա մա նակ յա վիճակների կապակցությամբ:
Ժամանակիմեջսկիզբևվերջունեցողմարդը`դեմքովկանգնած
ան ժա մա նակ յա Ո գու առջև, չի կարող հաղորդակցվել նրա հետ:
Կոսմիկական էներգիան, կոսմիկական բա նա կա նութ յու նը չունի

դառնումէքոնը,իսկդուներքաշվումմիաշխարհ(գուցեևդուլավ
չեսգիտակցումդա,բայցդաէականչէ),որտեղչկաայդ«ոչմեկը»,
այլ`«Ոգին»,որըքեզվերցնումէիրմեջ,ևդուենթագիտակցաբար
հայտնվումես Բարձր աշ խար հում, որտեղկարողեսգտնելինքդ
քեզևքոներքիններկայությանվստահությունը:

Այսբոլորիցհետո,վերցնելովայդաղոթքը`իբրևտեքստ,տես
նումենք,որայնունիխստորենկառուցվածհամակարգ,որիմեջ
ինչպեսոսպնյակիմեջ,արտահայտվածէոչմիայնմարդուներքին
աղերսների,նրափրկությանծրա գի րը (այսբառիմե տա ֆի զի կա
կանիմաստով),այլևԵրկնքիևԵրկրի,աստվածայինաշխարհիև
մարդկայինաշխարհի ճշգրիտ կառուցվածքը, հոգևոր և նյութա
կանտիեզերքներիհիե րար խիան`իրբոլորաստիճանակարգերով,
որոնցովաղոթողիհայացքըիջնումէվերևիցներքև`հետևելով«Ո
գուշարժմանը»:ԲարձրաշխարհիցդեպիՑածրաշխարհայդվայ
րընթացշարժումնէ,որկյանքէհաղորդումտիեզերքիողջմեխա
նիզմին,քիչառաջասվածԱստ ծու մա հը,որովներքևիաշխարհը
կյանք է ստանում և տեսնելովայդ մետաֆիզիկական վայրէջքը`
մղվումէդեպիԲարձրաշխարհ:Ըստէության,որպեսզիներքևինը
բարձ րա նավերև,անհրաժեշտէ,որպեսզիվերևինըիջ նիներքև.
մարդըմոտենումէԱստծունայնքանով,որքանովԱստվածմոտե
նումէմարդուն.Աստվածչիմոտենուման շարժմարդուն,Նամոտե
նումէմարդունայնժամանակ,երբմարդնինքնէքայլանումդեպի
Աստված.մեկըիջնումէ,որպեսզիմյուսըբարձրանա:Աստծումահ 
ասելովպետքէհասկանալայսվայ րէջ քը. չլինիայդվայրէջքը` չի
լինիմյուսիվե րել քըևհակառակը.մարդնինքըպետքէքայլանի
փրկութ յան համար,հակառակդեպքումայն (փրկությունը)տեղի
չիունենա:

Չմտնելով «Հայր մեր»ի մեկնաբանությունների մինչև այժմ
եղածհսկագրականությանմեջ`սկսածԵկեղեցուՀայրերից(լատ.
Միջնադարիպատ րիս տի կա,բյուզանդականաստվածաբանական
դպրոց, Գրիգոր Նարեկացի, եվրոպական աստվածաբանություն,
Ռուդոլֆ Շթայներիանտրոպոսոֆիական մեկնություն), ուզում եմ
ցույց տալ վերևից ներքև ձգվողաստիճանակարգը, այն պարա
դիգման,որնանցնումէայդաստիճանակարգովևգիտակցության
մեջակտիվացնումի նըաստիճանհենակետերը`արտահայտված
տեքստիի նըտողերի մեջ, ուր յուրաքանչյուրտող համընկնում է
հիե րար խիա յիայս կամայնաստիճանին: Ինըտողերը կապված



ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 2020-1

22 23

ՀԵՆՐԻԿ ԷԴՈՅԱՆ

երկխոսությանբարձրագույնձևնէ:Ա նու նըհայտնվումէմարդուն
իբրևէ զո տե րիկգաղտնի«նշան»,որինշանակությունըարտաքին
պլանից(հնչյուններիկոնկրետկոմբինացիայից)գործումէներքին
պլանում,այնհորինվածչէ,այլունիօբյեկտիվգոյություն,նակարող
էբացահայտվելանվանմեջ,որպեսայն կողմ նա յինգոյություն,որի
միմասըկապվածէմեզհետ(մենքգտնվումենքնրասահմանների
մեջ),մյուսմասը`Հորհետ(որըմերգիտակցությանմեջիններորդ
ոլորտից«իջել»էութերորդոլորտ,ինչպեսլույսիշողը,որմթության
մեջընկնումէերկրիվրաևցույցտալիսշրջապատողտեղանքը):
ԻրամբողջությանմեջնաՍուրբէ,քանիորստեղծվածչէմարդու
կողմից(մարդուկողմիցստեղծվածըսուրբլինելչիկարող,եթենրա
մեջչիաշխատելՍուրբՀոգին),այլմարդըինքնէամբողջովիններ
քաշվածիբրևգոյություն`այդանվանմեջ:Անունըտալ` նշանա
կումէհաղորդակիցլինելնրաներքինկյանքին,կապվելնրահետ,
ստանալնրաան մա հութ յու նըորպեսփրկություն,որիիմաստային
զարգացումըբացահայտվածէհաջորդտողերիմեջ:

III. «Ե կես ցէ ար քա յու թիւն քո».այսևհաջորդտողըանմիջապես
վերաբերում են երկնայինպլանին (առաջին չորստողերըաղոթ
քիկոմպոզիցիոնառաջինմասնենկազմում,որտեղգծագրվումէ
Երկնքիպլանը (ինչպեսնշումէ ՌուդոլֆՇթայները),իսկերկրորդ
մասըառնչվումէԵրկ րա յին պլա նին: «Ար քա յութ յու նը»  Բարձր աշ
խարհնէ`դեպիորնուղղվածէներք ևիաշխարհումգտնվողմարդու
հայացքը:«Արքայությանգալը»այդաշխարհիփակճանապարհը
բա ցելնէ:ԱստծուՈգինմարմ նա վոր վածէայդաշխարհում.աղոթ
քիմիջոցովայնոչմիայնհայտնվումէաղոթողիհոգումեջ(նրամեջ
ստեղծվում է այդ աշխարհի ներքին պատկերը` աղոթողին ընդ
հուպմոտեցնելովնրասահմանին),այլևբացումէնրաուղինդեպի
փրկություն.աշխարհիճանապարհնանցնում էնրամիջով. «Ար
քայությունը»ոչթեգալիսէդեպիմարդը,այլ`մարդնէգնումնրա
մոտ:Աստվածինքը,եթեգտնվումէԲարձրագույնՈլորտում( Հայր 
մեր, որ երկն քում ես),«իջնում»էներքևան վան(ութերորդոլորտ)և
Ար քա յութ յանմեջ(յոթերորդոլորտ,այսպեսասած`«Յոթերորդեր
կինքը»),որպեսզիմարդըհնարավորությունստանաբարձրանալու
դեպի«Արքայություն»:

IV. «Ե ղի ցի կամք քո որ պէս յեր կինս և  յերկ րի»:Երկնայինպլանի
չորրորդտողըվերաբերումէԱրարչագործությանը`ԵրկնքիևԵրկ
րիստեղծմանը,որըկատարվածէԱստծու Կամ քով. սկզբնական

որոշակիություն, որի հետ կարողանա շփվել մարդկային միտքը:
Հաղորդակցությանհամարանհրաժեշտէերկուսուբ յեկտ նե րիառ
կայություն.սուբյեկտիևօբյեկտիերկխոսությունչիլինում.օբ յեկ տը 
կլանումէսուբյեկտին:Մարդկային«Եսը»(միայնմարդնէ,որ«Ես»
ունի,միայննակարողէասել`«Եսկամ».դաանհասկանալիէկեն
դանունևհրեշտակին`ցածրևբարձրաշխարհներիներկայացու
ցիչներին)տարրալուծվումէօբ յեկ տիմեջ.անհատըխուսափումէ
այդտարրալուծումից,դրադեմէաղոթողըաղերսումփրկություն,
մահվանհաղթահարում:Անդեմևանորոշկոս մի կա կան բա նա կա
նութ յու նը (այն, ինչը շատհաճախգործածվում է գրականության
մեջ` փորձելով ճշգրտել Աստծու հասկացությունը) անտարբեր է
մարդկայինճակատագրինկատմամբ,մինչդեռաղոթողըձգտումէ
«բռնել»նրահայացքը`ուղղվածիրեն.դանրաաղերսանքնէ`«նա
յիր ինձ»: Վերացական «կոսմիկական բանականությունը» չունի
հայացք,նրաբնույթըվերանհատականնէ.Հայ րը,որերկնքումէ,
ևմարդը,որերկրումէ,չենկարողհաղորդակցվելմիմյանցառանց
միացնող«օղակի»,հետևաբարՀայրըպետքէմիքայլանիդեպի
ներքև,դեպիմարդը,նույնքայլըաղոթքիմեջկատարումէ«ստո
րինը»(մարդը)`խնդրելովՆրան`մոտենալիրեն,ընդունելանհա
տական(ինդիվիդուալ)գծեր,որպեսզիինքըկարողանամոտենալ
վերևիցմիքայլներքևիջնողՀո րը:

II. « Սուրբ ե ղի ցի ա նուն քո». Անունը նշանակում է, որ Հայ
րըկատարելէքայլը. Նաստացելէդեմք,որըկապվածէան վան 
հետ,հետևաբարնավերցրելէանհատականբնութագիր(անունը
մատնացույց էանումնրանիրմեջկրողանհատին. լատ.`ինդի
վիդուում,հայ.`անտ րո հե լի),Հայ րըիբրևա նուն,մոտէևմատչե
լիմարդուն,որընույնպեսանունունի:Անունըլեզվականայնպիսի
իրողություն է,որսահ մա նե լով էությունը`նրանդնումէորոշակի
շարժմանևհարաբերությանմեջ.ան վա նել`նշանակումէհաղոր
դակցվել էությանհետ(Էմ. Կանտի«նոումեն»մակարդակիհետ),
որը«թաքնված»էֆե նո մե նի(երևույթի)մեջ:Կարելիէասել`անու
նըէությանէ մա նա ցիանէ,նրաարտաքսումըներքինպլանիցար
տաքինպլան:ԱրտաբերելովԱստծուանունը`մենքնրանընկալում
ենքիբրև Սուբ յեկտ, որիհետկարողենքմտնելհարաբերության
մեջ, ստեղծել երկխոսություն երկու սուբյեկտների միջև. երկխո
սություննայստեղմետաֆորայինբնույթունի.նա չիխոսումմեզ
հետ, բայց մենք զգում ենք նրա ներկայությունը մեր կողքին. դա
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Երկն քի պլա նը

IՀայրմերորյերկինսես(Էմպիրեա)
սուրբեղիցիանունքո(անվանոլորտ)

IIեկեսցէարքայութիւնքո(Արքայությանոլորտ)
եղիցիկամքքո(Կամքիոլորտ)

Առաջին երկու աստիճանները բացարձակ հոգ ևոր բնույթ ու
նեն` զուրկ որևէ նյութականությունից. Էմպիրեայի նկատմամբ
անուննունիկոնկրետորոշակիություն,բայցայնամբողջովինձուլ
վածէԷմպիրայիլույսիմեջևգործումէսոսկա ղո թո ղիգիտակցութ
յանոլորտում`ստեղծելովհնարավորությունփոխադարձմերձեց
մանհամար (աղոթքը ինքը մի քայլ է դեպիմերձեցումը): Վերջին
երկուտողերիմեջերրորդը(Արքայությունը)թեևչունինյութական
որևէսուբստանց,բայցիբրևպատ կե րա յինհամակարգկատարում
է վերջինիմիքանիֆունկցիաներ (կոնկրետպատկերայինփոխ
հարաբերություններ): Չորրորդում, ուր նշված է Կամ քի գործոնը,
բացահայտվում է Երկրի և նրա վերևումփռված երկ նա կա մա րի 
(երկնայինմարմինների`արև, լուսին,աստղեր)Ա րար չա գոր ծութ
յանաստիճանը,որնյութականսուբստանցիալդերէկատարում`
սրբագործվելով «Ոգու» հայտնությամբ (Աստված սրբագործում է
այնամենը, ինչին մերձենում է): Տիրոջ հայտնությունը սկսվում է
երկրորդոլորտից.առաջինպլանից`Էմպիրեայից,ուրհայտնութ
յունըկատարվելէմինչևա ղոթ քիսկիզբը,ՆահայտնվումէԱն վան 
մեջ,Անունից`Ար քա յութ յուն,Արքայությունից`տեսանելիերկ նա յին 
ևերկ րա յինոլորտները,որոնքմիասինեննշվում,քանիորնրանք
տարբեր աստիճաններով առնչվում են նյութական սուբստանցի
հետ.Աստծուհայտնությունըերկնքում`նշանակումէՆրաԿամքի
լիակատարմարմնավորումըԵրկրիվրա:

 Կոմ պո զի ցիա յի երկ րորդ մա սը. երկ րա յին պլա նը
Կոմպոզիցիայի երկրորդ մասում երկրայինպլանն է` իր հինգ

աստիճաններով, որոնց մեջամփոփված է մարդու երկրային կե
ցությունը, ընդ որում այս կեցությունը ամբողջովին կախված է
առաջինից.կապըերկումասերիմիջևամրապնդվումէա ղոթ քիմի
ջոցով,աղոթքիմոռացումըիրհետբերումէկապիթուլացում,որի

Ուժը (այն, ինչ կոչվում է է ներ գիա), գոյության, շարժման, կյանքի
սկզբունքը,ուրնյութականսուբստանցնավելիէարտահայտված,
քանԱրքայությանմեջ:Ոչոքչիկարողասել,թեինչէԿամ քը.  Նա 
այդ պես է կա մե ցել,հետևաբարԵրկնքիևԵրկրիբոլորօրենքները
գործումենայդԿամ քիսահմաններում:Այդդեպքումի՞նչէնշանա
կում` «Քո կամքըթող լինի»արտահայտությունը, որը մի կողմից
աղոթողիիղձն էարտահայտում («թողայդպես լինի...», քանիոր
այդԿամքիհետէկապվածՓրկությանսպասումը),մյուսկողմից`
որևէկերպչձևավորվածևենթատեքստիխորքերումգործողիմաս
տայինմինուրբերանգ`իսկուրիշի՞նչԿամքկարողէլինելԵրկնքի
ևԵրկրիվրա,որոնքստեղծվածենբացառապեսՏիրոջ Կամքով,
կա՞արդյոքուրիշմիայլէություն,որկարողէգործելՏիրոջԿամ
քինհակառակ:Այդէութ յանլուռակնարկըկապվածէնյութական
աշխարհիառաջինարտահայտություններիհետ,ինչպիսինենԵր
կինքըևԵրկիրը.նյութականընշանակումէորոշակիքայլ`Աստծու
Ոգուսահմանից:ՆյութականացվածսուբստանցըԼյուցիֆերյանու
ժերիկողմիցենթարկվումէկեր պա րա խախտ ման. լույսի,խավա
րի, կամքի և խոսքի որոշակի դե ֆոր մա ցիա յի: Աղոթքն ուղղված
էընդդեմայդ«ուժերի».«թողքոկամքըլինի»ևո’չուրիշինը,ընդ
որումդրանքավելիմեծիշխանությունենձեռքբերելԵրկրիվրա
(նյութականխիտաշխարհում),մինչդեռԵրկնքիօրենքները(Աստ
ծուԿամքը)պետքէգործեննաևԵրկրիվրա,որտեղԼյուցիֆերյան
ուժերը ձգտում են փակել Բարձր Աշ խար հի ճանապարհը. նույն
Կամքըպետքէգործիև’Երկնքում,և’Երկրում,ՏիրոջըԿամքը,որը
միացնումէԵրկինքնուԵրկիրըտիեզերականմիԿամքիմեջ`ջնջե
լով սահմանները կյանքիև մահվան (նյութականացվածաշխար
հիդրամատիզմըբացվումէվերջինտողիմեջ):ՀինԿտակարանի
«օրենքի»հիմքիվրաբարձրանումէՆորԿտակարանիՍի րո  Տա ճա
րը.Օրենքիդի մա կիտակիցդուրսէգալիսՏիրոջիսկականդեմքը.
դիմակըդեմքինմա նութ յամբնախապատրաստումէԴեմ քիհայտ
նությունը:

Աղոթքիտեքստիկոմպոզիցիանբաժանվում է երկու մասերի.
առաջինում տրվում է երկնային պլանը (առաջին չորս տողերը),
երկրորդում`երկրայինպլանը(վերջինհինգտողերը).

Կոմպոզիցիայիառաջինմասը
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Աստծուխոսքիառջև,որըմարմնավորվելովնրասրտումամրապն
դումէկապըԲարձրոլորտներիհետ:

2. «Եւ թող մեզ զպար տիս մեր»
Մեկաստիճան ներքև, երբԱստ ծու խոս քը (Հացը հանապա

զօրյա)տրվածէ,ևմարդըգտնվումէայդԽոսքի«էներգետիկոլոր
տում», նա կանգնում է նոր սահմանի առջև` անհաղթահարելի
պարտ քիգիտակցությունը,«միայնակմարդու»սի տո ւա ցիան,որը
պետքէԱստծունվերադարձնիկյանքիուրիշգոյությանգի նը,այն,
ինչըկապվածէԱստծուցհեռանալուևմարմնականխիտոլորտ
ներիհետ(նախորդգլխումարդենասվելէայդմասին,մասնավո
րապեսսկզբնա կան մեղ քիկապակցությամբ,որինմարդը«պար
տական»էիրկյանքիհամար,բայցնրաուժերիցվերէհաղթահա
րելպարտքի«պատնեշը»(նորիցհիշենքՖ.Մ.Դոստոևսկուն,որի
հերոսը`ԻվանԿարամազովը,մատնանշելովմարդուողբերգական
կեցությունը,ուզումէվերադարձնել«նրատվածտոմսը»,քանիոր
ինքըհամաձայնչէիրերինմանդասավորությանհետ:Այնպարտ
քը,որըդրվածէմարդուուսերին,հնարավորչէորևէկերպփակել.
ներք ևի աշ խար հըիվիճակիչէվճարելՎեր ևիաշխարհի«փրկա
գինը».մարդըանզորէ«անվրեպ»գործողպարտքի(պարտքըհա
վասարէ«մեղքի»)դեմ.նակարողէառաջարկելիրկյանքը,բայց
վե րին աշ խար հիհետկապվելուհամարայդկյանքը«գին»չունի,
նապետքէպարտքըփակիիր կյան քի մեջ: Նոր Կ տա կա րա նում 
այդանհաղթահարելիպարտքիփակումըիրվրաէվերցնումՔրիս
տոսը`մարդունազատելով«սկզբնականմեղքի»պատասխանատ
վությունից. Նա մարդունազատում է համընդհանուրպարտքից,
բայցնաթողնումէմարդուննրաանձ նա կանմեղքը,որիցմարդը
կարող էազատվել միայն իր սեփականուժերով` եթեապավինի
Աստծուն.Նամարդունհնա րա վո րութ յունէտալիսազատվելուիր
մեղքից,բայցնրաանձ նա կանմեղքիփոխարենԻնքըպատասխան
չիտալիս(պատասխանէտալումեղքըկրողը):

3.«Որ պէս և  մեք թո ղումք մե րոց պար տա պա նաց»
Ըստէության,սանախորդնախադասությանմիմասնէ`քերա

կանությամբևբովանդակությամբանմիջապեսկապվածառաջին
մասի հետ, բայցտարբերվում է նրանից նրանով, որ մարդըայդ
խոսքիմեջգրավումէմիջինդիրքը.միկողմից`Տերըպետքէմեզ
ներիմերպարտքերը (որոնքմարդուհամարանհ նար էիրագոր
ծելևպետքէԱստծուներողամտությունը,որիհամարաղոթողըիր

հետևանքըտրվածէվերջինտողիմեջ:Այսմասըկարելիէբաժա
նելերկուենթամասերի`ելնելովնրանցիմաստաբանականներքին
ուղղվածությունից.առաջիներեքտողերը(երկրորդևերրորդտողե
րըթեևկապվածենմիմյանցհետորպեսմեկամբողջականնախա
դասություն,բայցնրանցկարելիէդիտելորպեսիմաստայիներկու
առանձինհատվածներ`պարտ քի նե րում`Հորներողամտությունը,
ևդրանիցելնելով`մարդուներողամտությունը)կապվածենմար
դուհոգևորկենցաղայինկոնկրետհարցերիհետ,չորրորդևհինգե
րորդտողերըտարբերվումենիրենց«էզոտերիկ»ուղղվածությամբ:

1. «Զ հաց մեր հա նա պա զօրդ տուր մեզ այ սօր»
Այստողըներքուստկապված է ՆորԿտակարանիերեքավե

տարաններումնկարագրվածէպիզոդիհետ,երբփոր ձի չըփորձում
էգայթակղելևխճճելՔրիստոսին`Նրանառաջարկելովքա րը հաց 
դարձնել, քանի որ, ըստ նրա, մարդունանհրաժեշտ է սոսկ նյու
թական բարիք` ապրելու համար, ենթադրելով, որ նրանավելին
պետքչէ:«Ոչմիայնհացով»,–լինումէպատասխանը,ցույցտալով,
որմարդըսոսկ բնութ յունչէ,այլև`հոգի,որնունիիրպահանջնե
րը,որոնցիցառաջինըՏիրոջխոսքնէ:ՍակապվածէնաևՀովհ.
ավետարանիառաջինտողերիհետ`«Բաննէրսկիզբը...».«Բանը»
նեղիմաստովբառնէ,լայնիմաստով`Խոսքը,ընդորում`Աստծու
խոսքը (ոչ թեայնխոսքը, որ դուրս է գալիս մարդու շուրթերից):
«Հայր մեր»ում «հաց»ասելով հասկացվում էայն, ինչըանհրա
ժեշտէմարդուն`իբրևամ բող ջա կանգոյություն.«հացը»անհրա
ժեշտէպահպանելումարդուֆիզիկականգոյությունը`բնութ յան 
մեջ,բայցնահոգ ևորգոյությունէ(բնությանմեջ`բայցբնությունից
բարձր,ԲարձրԱշխարհինշանիտակ),նրանանհրաժեշտէՏիրոջ
խոսքը.փորձիչըՔրիստոսիմոտնսե մաց նումէմարդուն`որպեսու
տողէակ,իսկՔրիստոսըբարձ րաց նումէնրանմինչևաստվածութ
յուն`որպեսհոգ ևոր էակ: Հացը Տի րոջ խոսքն է,ներքինգի տութ
յու նը.դադարելովիբրևհոգևորէակմարդըիջնումէավելիցածր
աշխարհ(կենդանականաշխարհ):Տիրոջխոսքովմարդըկապվում
էԲարձրԱշխարհիհետ.անհրաժեշտէհացուտել(բնությանկյան
քը),բայցավելիանհրաժեշտէՏի րո ջը լսել(փրկությունը):Աղոթողը
իրօրվահացըչիխնդրումՏիրոջից(դրահամարկանդիմելուավե
լիմատչելի«օբյեկտներ»),այլ`Նրախոսքը,ներքինգիտությունը,որ
կարողէուղիբացելդիմավորելումարդուփրկության«ծրագրով»
ներքևիջնողԱստծուն:Այսոլորտումաղոթողիսիրտըբացվումէ
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Ձախի)հավասարակշռությանխորհուրդը`հենվածՍիրովրա,որի
նյութականարտահայտություննէնե րո ղամ տութ յու նը,առանցորի
հավասարակշռությունըկարողէխախտվել(Ապոկալիպսիս):

4. «Եւ մի’ տա նիր զմեզ ի փոր ձու թիւն». այս տողը երկ րա յին 
պլա նիկենտրոննէ,ուրմարդըհանդեսէգալիսորպեսա զատէութ
յուն, հետևաբար կարող է կատարել ընտ րութ յուն` հաստատելու
իր ազատության գաղափարը: Լուծելով «հանապազօրյա հացի»
խնդիրը(Աստծուխոսքըևգիտելիքը)ևազատվելովՎերևիևՆեր
քևիպարտ քե րիցնահանդեսէգալիսիբրևանվախևինքնուրույն
էություն,ևիբրևայդպիսին`նապետքէքայլկատարի,հաստատի
ինքնիրեն,մտնիիրգոյությանլիարժեքհասկացությանմեջ.միայն
ազատորոշումըևընտրություննէգո յութ յանհիմքը,որիցդուրսնա
կկորցնիիրգոյությանհնարավորությունը:Ազատությանսահմանին
հասածէությունըպետքէինք նու րույնլուծիիրկյանքիհանգույցնե
րը,հաստատիիրենիբրևերկնքիևերկրիմիջևկանգնածինքնու
րույնէակ,ինքըպետքէորոշիիրքայլերը`դեպիո՞ւրէգնում`դեպի
վերև՞,դեպիներքև՞,ճակատագրականի՞նչընտրությունպետքէ
կատարիինքը,որընրանկա՛մկբարձրացնի(Բարձրաշխարհիտե
սիլքայինգա ղա փա րը),կա՛մկկործանի(Ցածրաշխարհիմոգական
կիր քը).առաջինըգա ղա փար է, երկրորդը`կիրք (հակվածության
ծայրահեղդրսևորում).միքայլըկարողէփրկել(փրկելմահ վա նից 
ևկործանումից),միքայլըկարողէկործանել(մոտենալբնության
էներգետիկ «կենտրոններին», որտեղ տրվելով անգիտակցական
մոլեգինկրքե րին,կդադարիիբրև«ես»,անձ,այսինքն`իբրևմարդ
կային էություն, որը, ինչպես գիտենք, բնությունից մի աստիճան
բարձրէկանգնած):Այսճակատագրականիրադրությունըարտա
ցոլվածէհատկապեսXXդարիգրականությանմեջ,որտեղմարդը
կանգնածէփոր ձութ յանառջև(դակոչվումէսահ մա նա յինիրադ
րություն.կա’մայսկողմ,կա’մայնկողմ`Կիեր կե գոր յան«ընտրութ
յանանխուսափելիպրոբլեմը`կամ,կամ»):Որպեսզիո րո շումկա
յացնի,նապետքէստանադրաազատությունը.այդազատության
«բեռը»(ընտրությանանտանելիծանրությունը)կա՛մկարողէդե
ֆոր մաց նելնրա«եսը»,կա՛մօգնել`ճիշտքայլկատարելու,ուրնրա
«եսի» սահմաններն ավելի կընդարձակվեն` մինչև ճշմար տութ
յանընկալումը(ի՞նչպետքէպատասխաներՔրիստոսըՊիղատո
սիհարցին.«Ի՞նչէճշմարտությունը»):Հեռանալովիրէ ներ գե տիկ 
կենտ րո նից(Աստծուց),նապարտավորէընտրությունկատարելիր

աղերսնէհղումՏիրոջը),մյուսկողմից`մենքինքներսպետքէկա
տարենքնույնակ տը,այսանգամնրանցնկատմամբ,ովքերմեզ
ենպարտապան:Ովքե՞րենմեզպարտապան.այսհարցըմիպահ
կարողէպարզթվալ,բայցմիայն`թվալ.իրականումդակապվածէ
հարցերիմիհանգույցիհետ,որիպարզությունըկապվածէմիշարք
հարցերիհետ:Եթեմարդըմիջինդիրքէգրավումերկուաշխարհ
ներիմիջևևներքևինըկախումունիՎերևից,որիպարտքըփակել
անհնարէ,ապամեզանիցցածրաշխարհիպարտքըմերնկատ
մամբնույնքանանհնարէ,որքանմերպարտքըՎերևինին:Պարտ
քը(այստեղ`«մեղքը»)թողնել`նշանակումէմոտենալԱստվածա
յինՈգուն (որը«թող նում» էմերպարտքերը)ևըն դօ րի նա կելայն
զոհողությունը,որԱստվածկատարումէմարդուհանդեպ:Կրկնել
Աստվածային«ակտը»`նշանակումէկրելՆրաէությանմիմասը.
ազատվել պարտքից` նշանակում է ստանալա զա տութ յուն` ճա
կատագրական դատապարտվածությունից, բայց ազատությունն
անհնարէ,եթեմենքկապվածենքմերպարտապաններիհարա
բերությունների հետ: Ազատությունը ազատությունն է երկու աշ
խարհներիներգործությունից.այնչիգործի,եթեազատչլինենքև’
Պարտատիրոջից,և’պարտապանից.եթեԱռաջինըներումէմեր
պարտքը,ապամյուսը(որընույնպեսչիկարողիրպարտքըփակել
մերնկատմամբ)պետքէներվիմերկողմից,որպեսզիմտնենքհա
վասարակշռվածևկայունԱզատությանմեջ.ինչըքոառջևէ,այն
պետքէլինիքոետևում:(Աստծուցներումստացածմարդունիրա
վունքէտրվածներելմյուսներին):«Որովհետևեթեդուքմարդկանց
ներեքիրենցհանցանքները,ձերերկնավորՀայրնէլձեզկների:Իսկ
եթեդուքմարդկանցչներեքիրենցհանցանքները,ձերՀայրնէլձեզ
չիներիձերհանցանքները»(Ավ.Մատթ.,6.14):Այստեղ«հանցանք
ները» կարող ենք փոխել «պարտքերը» բառով (այդ իրավունքը,
իհարկե,չունենք,բայցայստեղգործունենքնույնկոնստ րուկ ցիա
նե րի հետ): Ավելի պարզորոշ ասված է Քրիստոսի «պարտատեր
ծառայի»առակիմեջ.«Չարծառա,ամբողջպարտքդքեզներեցի,
որովհետևաղաչեցիրինձ:Արդ,պետքչէ՞ր,որդուէլողորմեիրքո
ծառայակցին,ինչպեսեսքեզողորմեցի»(Ավ.Մատթ.,18,34):Կեն
ցաղայինմակարդակիայսէպիզոդըներքինենթատեքստովշոշա
փումէերկուաշխարհներինկատմամբմարդուդիր քո րոշ մանգա
ղափարը(«Ներեքևներումպիտիգտնեք».Ավ.Ղուկ.,6,38):Աղոթքի
այստողերիմեջ,ըստէության,դրվածէՎերևիևՆերքևի(Աջիև
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նրանփոր ձութ յան ենթարկել և օգտվելով նրա «թույլ կետերից»`
ենթարկելնրանիրկամքին,դարձնելնրանիրհպատակը:Չա րը, 
որիանվանումներիցմեկը«փոր ձիչ»է,փնտրումէա զատմարդուն`
նրանմղելովփորձության.անազատմարդըինքնըստինքյաննրա
իշխանությանտակէ, նա չունիո րո շե լուազատություն,նաընտ
րումէայն,ինչըարդենո րոշ վածէնրահամարարտաքինուժերի
կողմից.Չարըհետապնդումէա զատմարդուն,շո շա փումնրահո
գին,ներշնչումնրանայսկամայնմիտքըևհակումը,որիհանդեպ
մարդը ինքնուրույն ուժերով պաշտպանություն չունի: Փոր ձութ
յանմղելուհակումըբնորոշէ Չարին (հիշենքԱդամիփորձությու
նը).«Չփորձես Տիրոջը`քոԱստծուն» (Ավ. Ղուկ.,4,12):Ընտրութ
յանառջև,սահ մա նա յին ի րադ րութ յան,Կիերկեգորյան«կամ,կամ»
պրոբլեմիառջև մարդը իր ուժերով չի կարող ճիշտ որոշում կա
յացնել.ազատմարդըկարողէճիշտորոշումկայացնելով`փրկվել
(Քրիստոսիցհեռացողիհամարդածայրահեղդժվարգործէ),հա
կառակդեպքումնաչդիմադրելովՉարին,կարողէենթարկվելնրա
ներգործությանըև հայտնվելամենացածրոլորտում («Հայր մեր»
աղոթքիմեջդաիններորդոլորտնէ,այսպեսասած`տիեզերքիհա
տա կը,որիցբարձրանալայլևսհնարավորչէ:Այսխոսքըհիերար
խիայիեզրինհասածմարդուճիչն է, նրավերջինաղերսը`ուղղ
վածԱստծուն.այնիրականությունը,որիմեջհայտնվածէմարդը,
ավելիմեծլարումէպահանջում:«Չորսկվարտետ»պոեմումԹ.Ս.
Էլիոթըգրումէ.«այսքանիրականությունմարդըչիկարողտանել».
մի կողմից`ազատության մեծ զգացողությունը, որնանհրաժեշտ
էմարդուն («...մի՞թեազատությունը,մարդկայինկյանքիամենա
մեծպահանջը,անհնարէաշխարհում».Ս տեն դալ),մյուսկողմից`
այդազատությանմեջփոր ձի չիմշտականհայտնություննուներ
կայությունը(տարբերդեմքերովևանվանումներով,ընդորում`ոչ
միշտսատանայական)մարդկայինկյանքումստեղծումէդրամա,
որիլուծումըառանց«Աստ ծու ձեռ քի»վերէմարդուուժերից:Թեև
Չարըենթադրվումէցածրագույնոլորտում(Հիերարխիայիհատա
կում),խավարիմեջ(իբրևհակադրությունբարձրագույնոլորտնե
րին,որտեղԼույսնէ,այստեղպետքէխավարըլինի),որտեղիցնա
մշտապես«հարձակվում»էա զատ մար դուվրա,բայցնրաներքին
արձագանքներըզգացվումեն4րդոլորտիցսկսած,ուրԱստվածա
յինկամ քիցբացիզգացվումէնաևմիու րիշկամքիառկայություն
(հակառակդեպքումչէրխնդրիՏիրոջից,որնրաԿամ քըլինի(այ

սեփականկամքով`պատասխանատվությունըվերցնելովիրվրա.
պատասխանտուրքոսեփականընտրությանհամար(ուրիշմեկը
քոփոխարենպատասխանչիտալու. յուրաքանչյուրըմիայ նակ է
գնումմահվաննընդառաջ):Իրբնույթովէ զո թե րիկայսգաղափա
րըՆոր Կ տա կա րա նումընկածէՍ.Պետրոսիու րա ցութ յանէպիզո
դիհիմքում.հեռանալովՔրիստոսից (ուրանալովնրան) Պետրոսը
հնարավորությունէստանումինք նու րույնորոշել`ինքըՔրիստոսի
հե՞տէ,թե՞ոչ.փորձությանենթարկվելով,Ս.Պետրոսըկատարումէ
իրընտրությունը(այսմասինեսմանրամասնանդրադարձելեմիմ
«Շարժումդեպիհավասարակշռություն»գրքում):Ընտրությունը,ի
վերջո,կատարվումէ«Վերևի»և«Ներքևի»միջև.դեպիո՞րկողմն
էուղղվածփորձությանմեջհայտնվածմարդը(այսհարցըդրված
էժամանակակիցմարդկությանկամ`ավելիճշգրիտ`քրիս տո նեա
կանաշխարհիառջև,թեևքրիստոնեությունըկարող էպատաս
խանտալնաևողջմարդկությանհամար`անկախնրաայսկամ
այնկրոնականպատկանելությունից),ևնրաո րո շու միցկախվածէ
նրաճակատագիրը(հետագաուղին):Չարաշահելովազատության
իր իրավունքները և չափազանց լայնացնելով նրա սահմանները
(սահմաններնա զա տութ յանևա նա զա տութ յան),մինչդեռմարդուն
տրված էազատության մի որոշակիաստիճանը. եթե մարդըհո
գուևմարմ նիմիասնությունէ,ապամարմինըսահմանափակումէ
նրաազատությունըառնվազնկի սով չափ,հետևաբարազատութ
յանծայրահեղձգտումըկարողէխորտակելնրաներքինկոնստ
րուկցիան հիմնավորապես: Կարո՞ղ է նա ընտրություն կատարել
սեփական կամքով: Հիերարխիայի բոլոր աստիճաններում Աստ
վածնպատակունիմար դուն`կանգնածանդունդիվրա.հիերար
խիայիամենաստորաստիճանըԱռաջինաստիճանի(Էմպիրեայի)
հակոտնյանէ,որըդուրսէտիե զե րա կան ռիթ միցևհակադրվածէ
նրան:

5. «Այլ փրկեա զմեզ ի չա րէ».
Մարդու վիճակը ճակատագրական սահմանին է մոտենում

փոր ձութ յանմեջ,որըկապվածէսեփականընտրությունկատա
րելումարդուազատությանձեռքբերմանհետ.ինքնուրույնորոշում
կատարողմարդըկանգնածէիրարամերժուժերիներգործության
առջև.վեր ևըձգտումէզարգացնելովնրա«ազատմիտքը»ևակ
տիվացնելով նրա ներքին էներգիան` օգնելու ճիշտ որոշում կա
յացնելփրկությանհասնելու,ներքևը (իններորդոլորտ)ձգտումէ
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2.ևթողմեզզպարտիսմեր–(մարդըերկնքիդիմաց)
3.որպէսևմեքթողումքմերոցպարտապանաց–(մարդնաշ

խարհիդիմաց)
4.ևմի՛տանիրզմեզիփորձութիւն–(Ազատությանոլորտ)
5.այլփրկեազմեզիչարէ–(Չարիոլորտը.ընդերկրյաաշխարհ)

Իջեցումը վերևից ներքև, ինչպեստեսնում ենք, նշանակում է
հոգևորսկզբիշարժումըդեպինյութականություն,Բարձր Աշ խար
հիմոտեցումըՑածրԱշխարհին,որիընթացքումտեղիէունենում
հոգևորէներգիայիկորուստ(ինֆորմացիայիկորուստ`եթեօգտա
գործենքժամանակակիցտերմինը):Չմտնելովտվյալհարցիաստ
վածաբանականփիլիսոփայականկնճիռներիմեջ(Աստ ծու մարմ
նա վոր ման ընթացքը, որը, ըստ էության, ոչ մի մենագրությամբ
չեսկարողսպառել,ևայդպիսինպատակոչմեկըչիկարողդնել),
կարելի էցույցտալ,թեինչպես էհոգ ևոր սուբս տան ցը մարմնա
վորվումնյութականպատկերիմեջ (պատկերիՊլատոնյանըմբռ
նումով,որըհամարժեքէա ռար կա յին)`ենթարկվելովնրատրամա
բանությանը.Պատկերըկարողէիրմեջընդունելայնքանհոգ ևոր 
սուբս տանց,որքանինքըկարողէկրելիրմեջ.ելակետը`ան սահ
մա նութ յունն է (հոգինսահ ման ներ չունի,դրահետկապվածայն
ամենը, ինչը իր սկիզբն ունի հո գու մեջ), իսկ նպատակակետը`
 Պատ կե րը(ինչըորքանէլիրմեջկրիիմաստայինանսահմանութ
յուն,իրստրուկտուրայիմեջայնսահմանափակէ,ինչպեսհոգու
և մարմնի անհամաչափությունը, որից մարդկային կյանքը դառ
նումէխիստպրոբլեմատիկ:Ինչպիսինէլլինիմարդուկյանքը`նա
ներքուստ,թեկուզևենթագիտակցականպլանում,փնտրումէայն
չկա յա ցածէներգիան,որըմնացելէ«դրսում»(նախորդգլխումբեր
վածՀուլիոսԿեսարիկիրքըկարողէդառնալայսմտքիօրինակը`
կայս րիգաղափարըայն«կորուստն»է,որընաձգտումէձեռքբերել
դիկտատորդառնալուցհետո.մակերեսայինմոտեցմամբայնկա
րելի էկոչելսնա փա ռութ յուն, որըայսկամայն չափովհատուկէ
մարդունընդհանրապես,իսկիրականումդաչիրականացվածներ
քինկո րուս տըվերագտնելուձգտումնէ,մարդկայինհոգուբնորոշ
վիճակը):Այսիմաստով,յուրաքանչյուրմարմնավորումնշանակում
էկո րուստ,հետևաբար,կյանքումապրողմարդը,ինչպիսինէլնա
լինի` կապված իրանձնական հնարավորությունների, չափանիշ
ներիևուժերիհետ,ապրումէկորստ յանտառապանքևկյանքի

սինքն`կարողէևչլինել,այդդեպքումո՞ւմկամքըկարողէայնտեղ
գործել): Նույնը«հա նա պա զօր յա հա ցի», պարտ քիև փոր ձութ յան 
մասին,ուրենթադրվումէմիուրիշ«ձեռքի»ներկայություն,որըկա
րողէայդամենիցզրկելմարդուն,մինչևամենավերջինոլորտը,երբ
արդենհանդեսէգալիսինքը`Չարը,որըթեևչիերևումխա վա րի 
մեջ,բայցՏիրոջ լույ սի ար տա ցո լան քըցույցէտալիսնրաներկա
յությունը(միջնադարյանԹեո դի ցիանուսմունքնէՉարիարմատնե
րիմասին`կապվածՏիրոջևնրահարաբերություններիհետ.որ
տեղի՞ցէՉարը,երբամենուրեքՏիրոջիշխանություննէ):

ԴիմելովՏիրոջըփրկությանաղերսով(փրկություն`Չարից,որի
հետկապվածէմահըևանկումը)աղոթողիմիտքը,մտնելովԱստ
վածային «միստերիայի» մեջ` իր գո յութ յան կենտ րո նը կապելով
Աստվածային Կամքի հետ (իբրև իրանառարկելինա խա պայ մա
նը),անցնումէայնբոլորոլորտներով,որոնքկապվածենԱստ ծու 
տիեզերական«վայրընթացի»հետ(Էմպիրեայից,որտեղԱստված
դեռա նունչունի,մարդումտքի,երևակայությանևգիտակցության
սահմանիցայնկողմ,մինչևա մե նա խա վարոլորտը`անցնելովբո
լորաստիճաններով`մարդունմոտենալուհամար,աննյութական
ԲարձրագույնՈլորտիցմինչևնյութականոլորտիամենախիտշեր
տը):ԱյսպեսասածմարդումիտքըԱստվածայինՈգուհետիջնում
էՎերևիցՆերքև,առնչվումբոլորի նըոլորտներիհետ,գիտակցա
բարկամանգիտակցաբարշփվումնրանցիցյուրաքանչյուրիհետ,
կրկնումԱստծումարմնավորմանուղին,որըմինչայդփակլինելով`
բաց վումէշնորհիվ«վայրէջքի»`մարդունհնարավորությունտալով
անցնելայդբաց վածուղիովդեպիԲարձրաշխարհներ:ՆորԿտա
կարանում Քրիստոսի մարմնական հայտնությունը հետևանքն է
վայ րէջ քի.այն,որդավայ րէջքէ,ցույցէտալիսՀիսուսիմկրտութ
յանէպիզոդը` Սուրբ Հոգուվայ րէջ քը Հիսուսիվրա(Երկնքից`եր
կիր, ԲարձրիցՑածր, ՎերևիցՆերքև):Այդվայ րէջ քիվերջնակետը
Քրիստոսի մահն է, և իջեցումը գերեզման, որով ավարտվում է
Աստծու«մահացման»գիծըևսկսվումՀա րութ յան«միստերիան»`
բարձրացումըներքևիցՎերև,վերադարձըդեպիԷմպիրեա(Բարձ
րագույնՈլորտ):

Երկ րա յին պլա նը
1.զհացմերհանապազորդտուրմեզայսօր–(Խոսքիոլորտը)
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ժիկորուստ),ներքևիցբարձրացողը`մեծանում(կորցրածուժիվե
րագտնում).առաջինիդեպքում`մտադրությունըմեծէարդյունքից,
երկրորդ դեպքում` արդյունքը մեծ է մտադրությունից` կախված
այնհանգամանքից,որիջ նո ղինպատակակետըեր կիրնէ(սահմա
նափակը), բարձրացողի նպատակակետը` եր կին քը (անսահմա
նափակը):

Ար վես տը որ պես «մե ռած» Աստ ծո հա րութ յուն

Արվեստիմասինասվածբազմաթիվկարծիքներիցթերևսամե
նաանառարկելինայն է, որարվեստը կազմում է մարդու գոյութ
յանամենաանհրաժեշտմիջոցը:Ինչպեսգրումէ Յու.Մ. Լոտմա
նը,մարդկությանպատմությանմեջչիեղելմիդարաշրջան(սկսած
նախնադարյան մարդուց մինչև ժամանակակից մարդկությունը),
որարվեստըբացակայիմարդկայինկյանքում.նույնիսկպատմութ
յանամենաճգնաժամայինպահերին(ասենք`նախնադարյանժա
մանակաշրջանում),երբմարդուբունգոյությունըդրվածէրհար
ցականիտակ`աղետներ,սով,պատերազմներևայլն,նաժամա
նակէգտելզբաղվելուստեղծագործությամբ.օրինակներըչափա
զանցշատենևկարիքչկաանդրադառնալուդրանց:Կյանքիշատ
բնագավառներ,որոնքմարդկայինկյանքիառաջինպայմաններն
են (պետություն, գիտություններ ևայլն), չեն եղել, բայցարվեստ
եղել է: Սավեճիառարկա չէ,այնքանպարզ էհարցը, որհակա
ռակկարծիքըպարզապեսանհնարէ(եթեմիայնվիճողըբռնված
չէինքնահաստատմանմոլուցքով): Հարցըառաջանումէայնժա
մանակ,երբպետքէցույցտրվի,թեո՞րնէայդանհրաժեշտությու
նը,ինչո՞ւմարդըչիկարողապրելառանցարվեստի:Բոլորվեճերն
ուկարծիքները,իվերջո,պտտվումենայսհարցիշուրջը:Փիլիսո
փայությանպատմությանմեջչեսկարողգտնելորևէտեսություն,
որմեկընդմիշտլուծած լինիայդհարցը(սահենցինքըարվեստի
կենսունակությանհետևանքնէ,նրաառեղծվածայինբնույթը,որը
չիկարողբացահայտվելորևէթեկուզևամենահանճարեղբանա
ձևով): Կարծիքների բազմազանությունը կախում ունի ոչ միայն
անհատականտարբերմոտեցումներից,այլևհարցիաննկարագ
րելի բարդությունից: Բոլոր մեկնությունները օգտվում են բա ռա
յինտեր մի նա յինբնորոշումներից,որոնքխորանալովէութ յանմեջ
կարողենչափազանցմոտենալմեկըմյուսին,բայցելնելովիրենց

անբավարարվածություն («Հոգինօտարէաշխարհում»,–գրումէ
գերմանացիբանաստեղծԳեորգԹրակլը):Նամիօ տա րա կանէ(դա
նակարողէգիտակցել,ինչպեսԹրակլը,կարողէևչգիտակցել,ինչ
պեսմարդկանցմեծմասը,բայցդրանիցհարցիէությունըչիփոխ
վում),որըմիշտփնտրումէիր«կորուստը»ևձգտումվե րա դառ նալ 
«հարազատտուն»` վերագտնել իր ներքինամբողջությունը, որը
անհնարէիրերիաշխարհում.«Որովհետևհույսչունեմնորիցվե
րադառնալ/որովհետևհույսչունեմ/որովհետևհույսչունեմնորից
վերադառնալ...»(Թ.Ս.Էլիոթ,«Մոխրեչորեքշաբթի»պոեմիառա
ջինտողերը):Միկողմից`նրանմիձեռքհրումէդեպիկյանքիխիտ
զանգվածը(ինչըհետևանքնէներք ևիԱշխարհիցեկողիմ պուլս նե
րի,լայնիմաստով`բնությանխորքը),մյուսկողմից`մի ձայնստի
պումէնրանետնայել,դեպիայնԲարձր Աշ խար հը,որիցնաի ջել 
էներքև,դեպի Ցածրաշխարհ):«Սկզբի»և«վերջի»մետաֆիզի
կականան հա մա չա փութ յու նըպատճառնէմտադ րութ յանամբող
ջական ծավալի և իրագործվածարդ յուն քի անհամաչափության:
Մարդկայինկյանքիներքինմղու միև իրերիաշխարհումԱստծու
«մա հաց ման»հակասությունըանհնարէդարձնումյուրաքանչյուր
նախագծիան թե րի և կա տար յալ իրագործումը, որի համարան
հրաժեշտէ«մա հա ցող Աստ ծու» հա րութ յու նը,շարժումըՑածրԱշ
խարհից Բարձր Աշխարհ` վերագտնելու հավասարակշռությունը
«ներքևի»և«վերևի»միջև,ուրմարդըհանդեսէգալիսոչմիայն
իբրևսպա ռող,այլնաևստեղ ծա գոր ծողէակ,որիներքինշարժումը
սկսվումէներք ևիցևուղղվածէդեպիվեր ևը,երբմտադրությունը
կապվածլինելովներքևիհետ,ավելիփոքրէ,քանարդ յուն քը,որը
հետևանքնէ«Վերևի»ներգործության,հետևաբարայնավելիմեծ
է ստացվում, քանսահմանափակներքևիցծնունդառածմտադ
րությունը:ՎերևիցիջնողԱստված,այսինքն`տվյալկոնտեքստում
մետաֆորայինիմաստովասված«մահացողԱստված» չիկարող
մա հա ցածմնալ(դանշանակումէգոյությանմահացում`ընդհան
րապես),նրահա րութ յու նը«ապահովումէ»տիեզերքի(մարդ կա յին 
տիե զեր քի)համաչափկենսագործունեությունը:Խաչիվրամեռնող
ՔրիստոսըևհարությունառածՔրիստոսընույնՔրիստոսնէ,բայց
երկու հակադիր վիճակներում` իջ նող Ք րիս տո սը և բարձ րա ցող 
Ք րիս տո սը, «մա հը»և«հա րութ յու նը»,կոսմիկականՇարժմաներ
կուուղղությունը`մեկըվեր ևից ներքև,մյուսը`ներք ևից վերև,այդ
պատճառով`վերևիցիջնողու ժըփոքրանումէարդյունքիմեջ(ու
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կա ցութ յունդի մակ ներեն,որոնցհոգևորիմաստայիններքինկյան
քը բխում է այդ «կենտրոնից»: Շոպենհաուերյան «Կամքը», որը
հա կաին տե լեկ տուալբնույթունի,հակադրվածէնախորդերեքին`
միաստիճանհեռանալովնրանցից, շեշտելով Կամքիի ռա ցիո նալ 
բնույթը`արվեստըհամարելովինտելեկտիճնշումիցԿամքիազա
տագրմանձգտում.լինելովա ռաջ նա յին,Կամքըչիկարողկյանքում
երկ րոր դա յին լինել (ենթարկվել ինտելեկտի ճնշմանը): Բնության
անմիջական ոլորտի հետ է կապված հոգեվերլուծական լի բի դոն 
(Զ.Ֆրոյդ),որիանհրաժեշտությունըկապվածէնրասուբ լի մա ցիոն 
գործունեությանհետ.XXXXIդարերինրաբոլորճյուղավորումնե
րը(հոգեվերլուծականտարբերուսմունքներևտեսություններ)ար
վեստնընդունումենորպեսբնականնյութականաշխարհի`մտքի
ևգիտակցությանհամարանմատչելիևնրանցնկատմամբառաջ
նայինֆունկցիակատարողի ռա ցիո նալարտահայտություն(էներ
գիայիանհրաժեշտպար պում, սուբ լի մա ցիա, որը հավասարակշ
ռություն էստեղծումմարդուհոգեկաններքինուժերիմիջև:Եթե
վերցնենքայսուսմունքներըմիասին,համադրելովնրանցմիմյանց
հետ,կտեսնենք,որնրանքկազմումենպարզորոշգծագրվածեր
կու ուղղություններ.Պ լա տոն Հե գել Շել լինգ և Շո պեն հաո ւեր (այս
շարքումկարողենքդնելնաևԿիերկեգորինևՆիցշեին),ֆրոյ դիզմ 
(իրբոլորճյուղավորումներով),առնչվելովԲարձրևՑածրաշխարհ
ների իմացաբանական կոնցեպտուալ կենտրոններին. առաջինը
կապվածէԲարձրիհոգևորինտելեկտուալ(«Ոգին»նախևառաջ`
մտա ծո ղութ յուն է),երկրորդը` Ցած րի (իրերիաշխարհի)իռացիո
նալզգայականներկառուցվածքային«կենտրոնների»հետ.առա
ջինըձգտումէկար գա վոր ման(Կոսմոսիհատկանիշը),երկրորդը`
հա կակար գա վոր ման(քաոսիբնութագիրը,որըգործելովառաջի
նի«քողի»տակ,ձգտումէազատագրվելայդ«քողից»,հանդեսգա
լովորպես«քաոսայինդեֆորմացիա»:

ԱյսերկուսիմիջևգործումէԷմ. Կանտի«դատողականունա
կությունը»,որընախապայմաննէա զա տութ յան(ազատ`մա քուր 
բանականությունից,որինպատակակետըար տա քինաշխարհնէ
ևորիհամարօրենքներէստեղծումմաքուրբանականությունը,և
պ րակ տիկբանականությունից,որնօրենքներէստեղծումմարդու
ներքինբա րո յա կանդիրքորոշմանհամար):Գոյությաննոու մենհիմ
քերը,որոնքչենտրվումճանաչողության`բանականությանան տի
նո միկկառուցվածքիպատճառով,անցնելովբանականությաներ

աշխարհայացքայինև փիլիսոփայականմեկնակետիցնրանքվե
րածվումենկա ղա պար նե րի,որոնցից«այնկողմ»թեևգործումէ
էութ յաննույնառկայությունը,բայցձևակերպման(լեզվականբա
ցահայտման)մակարդակումնրանքկարողենտարբերվելմիմյան
ցից,երբեմն`չափազանցընդգծված(նույնիսկհակադրված):Այս
պես,Պլատոնյան«էյդոսը»,որըբոլորիրերինախասկիզբնէևնա
խապայմանը,մարմնավորվումէառարկայիմեջ`հեռանալովնա
խապատկերից:Բ նութ յու նըՊլատոնիկարծիքովէյ դո սիստվերնէ,
գոյությունչունեցող,թեևբնութ յունասելովՊլատոնը,ինչպեսնաև
հինհունականմյուսփիլիսոփաները(ինչպեսԱրիստոտելը),հաս
կանումէրավելիլայնիմաստով.դաայնբնությունըչէ,ինչըմենք
ենքհասկանում,այլ`մարդկայինկյանքիո լոր տը,ուրէյ դո սըմարմ
նավորվելովառարկայիմեջ`այնվերածումէմեօ նի(գոյությունչու
նեցողի):Գ. Հեգելըէյ դո սիփոխարենօգտագործումէ«Ոգի»տեր
մինըևարվեստիանհրաժեշտության հարցը լուծում Բացարձակ
ոգուիրտեսությանմեջ.արվեստըանհրաժեշտէԲացարձակՈգու
(ԲացարձակՈգինինքնաճանաչմանհասածՈգինէ)զարգացման
օղակում,որիերեքաստիճաններիցառաջինըարվեստնէ,երկրոր
դը`կրոնը,երրորդը`փիլիսոփայությունը,որՈգին,հաղթահարելով
ար վես տի զգայական կաղապարը և կ րո նի ինքնապատկերաց
մանաստիճանը, փիլիսոփայության (գիտության) մեջ հասնում է
բա ցար ձակինքնաճանաչման,ուրարվեստինտրվումէթեևանհ
րաժեշտ,բայցստորինվիճակը(պատմականշարժմանմեջարվես
տըկորցնումէիրառաջավորինշանակությունը): ՇելլինգյանԲա
ցարձակիտեսությունը(սաչպետքէնույնացվիՀեգելիԲա ցար ձակ 
Ո գուհետ)արվեստըևբնությունըդիտումէորպես Բացարձակի
տրոհման հետևանքներ`առաջացնելով երկու իրարամերժ, բայց
Բացարձակիմեջիրենցնույ նա կա նութ յու նըգտնողուժեր`Բ նութ
յու նըևԱր վես տը, որոնքիրենցներքինզարգացմանմեջ ձգտում
ենմիանալմիմյանց`Բացարձակիմեջ(«բացարձակնույնության»
գաղափարը). արվեստը և բնությունը նման են միմյանց` որպես
Բացարձակի տրոհման երկու ինքնուրույն «աշխարհներ», որոնք
ոչթեարտացոլումենմեկըմյուսին,այլնույնականենիրենց«վեր
առնման»մեջ`ա սի մի լաց վե լովԲացարձակին(Ոգուն):Պ լա տոն յան 
Հե գել յան Շել լինգ յան ԻդեաՈգին որքան էլ տարբեր լինեն իրենց
աշխարհայացքային և համակարգային կոնցեպցիաներով, ներ
քուստ,ըստէության,նույն«ինֆորմացիոնկենտրոնի»երեքհաս
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Պոետըինքըիրպոեզիայումկերտումէիրգոյությանձևը.նամի
կողմէդնումիր«դիմակը»,որընրադեմքինփակցրելէարտաքին
աշխարհը (գոյության մտա պատ րան քը կամ կեղծգո յութ յու նը) և
ստեղծումէգոյությանմիձև,որտեղինքըիրոքգոյությունունի,ինչ
պեսօրինակ`ԴոնԺուանը,որըԱլբերԿամյուիկարծիքով,կանանց
սիրոկամ,ավելիճիշտ,կանանցսիրահետմանևնրանցմշտական
փոփոխությանմեջփորձումէստեղծելգոյությանիրձևը,այլկերպ
նաինքըիրենզգումէգոյությունիցդուրս,սե րըևփա խուս տըկյան
քիայնձևնեն,որնաընտրելէիրհամար,ուրիշձևնաչիկարող
ունենալ:Գոյությանձևերիորոնումը,ըստէության,ունիմե տա ֆի
զի կա կանբնույթ,ներքուստնահետևումէմարդուննրակյանքի
ողջընթացքում`ստեղծելովանանցանելիանջրպետնրաևնրան
շրջապատողիրականության,անանցանելիվիհ`երկու«ափերի»
միջև,որըհասցնումէկյանքիիմաստազրկմանը:Եթեավելիխորա
նանքնյութիմեջ`կտեսնենք,որնագալիսէինչորտեղիցևչգիտի`
ո՞ւրէգնում,ըստէությաննաօտարէայնամենին,ինչիմեջինքը
գտնվումէ,օ տա րա կան(Ալ.Կամյուիհերոսը),որի«փակդուռը»(Ժ.
Պ.Սարտրիպիեսը)կարողէբացվելմիայնուժեղսթրե սի, սահ մա
նա յինանլուծելիիրադրությանմեջ,որըլույսիմիշողէբացումգո
յութ յանխավարիմեջ`հասցնելովկեղծգոյությանկամնրադի մա
կիհաղթահարման: Դացածրաշխարհիիռացիոնալընդվզումնէ
ինքնիրդեմ,բարձրաշխարհի«իմ պուլ սը»,որըմիպահլուսավո
րումէներքևի«ռելիեֆը»`բացահայտելուկեղծիքնուանմտությու
նը (բարձր աշխարհի նրա ենթագիտակցական ռեակցիան): Ազ
դան շանիմ պուլ սըգալիսէ«դրսից»,գոյությանկեղևիմեջներամ
փոփվածէությունից,որի«փակագծերը»բացելիսկարողենքտես
նելԲարձրԱշխարհիինտենսիվառկայությունըենթագիտակցակա
նի«քողի»տակ,ուր«Ես»ըենթարկվումէտարբերուժերիակտիվ
ներգործության(«Ուղեղնիշխումէբոլորտարածություններիվրա,
բայցապրելուցավըերբեքչիանցնում»,–գրումէԱլ.Կամյուն):«Ապ
րելուցավը»ինքնին ԲարձրԱշխարհիարձագանքն է«անմտութ
յան»դեմ(այնարտահայտվումէորպեսընդվ զում),հետևաբարէկ
զիստենցիալիզմի այսաշ խար հա յին օ րիեն տա ցիան (ֆրանսիա
կանէկզիստենցիալիստների,հատկապեսԿամյուիևԺ.Պ.Սարտ
րիաթեիստականօրիենտացիան,որը,ըստէության,խիստտար
բերվում էաթեիզմիմյուսդրսևորումներից),այնուամենայնիվ, իր
«ապրելուցավի»մեջ(դաբնորոշէողջէկզիստենցիալիզմին`ան

կուշերտերի (մա քուրևպ րակ տիկ)միջովև խուսափելովնրանց
միջամտությունից,ձգտումէարտաքինաշխարհինկատմամբչե
զոքդիրքորոշման`պահպանելովնոու մենաշխարհի«իրավունքնե
րը»ա զատձևավորմանհամար,որինպատակնէմարդկայիններ
քինամ բող ջա կա նութ յան վերագտնում, որը «կորել» է բանակա
նությաներկուուղղությունների(մաքուրևպրակտիկ)մեջ:Ար վես
տըկարողէգոյատևելմիայնբա ցար ձակ ա զա տութ յան,նրախա
ղա յին ինքնամոռացարտահայտությանմեջ,որըանհետանում է,
երբնրանմիանումենարտաքինխորթուժերը`ոչնչացնելովնրա
ինքնաարտահայտմանազատությունը,այսինքն`ոչնչացնելովար
վեստի գոյության միակ հնարավորությունը: Նոու մեն աշխարհը
(ըստ էության, նույն ինքը` էութ յու նը) կարող է հարատևել միայն
ա զատ դիրքորոշման դեպքում. անազատ արվեստը արվեստի
մահնէ.միայնարվեստնէ,որմարդունելքէտալիս`դուրսգալու
արտաքին աշխարհի անազատ կաղապարից, որտեղ նա պա
ռակտվածէներ քինևար տա քինբանականություններիմեջ,ևձեռք
բերել կորցրած ազատությունը` արվեստի կատարյալ (այսինքն`
ա զատ)ձևերիմեջ:Արվեստըանհրաժեշտէբացահայտելուէութ
յան աշխարհը, նրա ներքին «անանուն» կյանքը, որը չի կարող
տրվել ուրիշ մեկ այլ անվանման, բացի արվեստից. բա ցար ձակ 
ազատությունը(էությունըդրանիցբացիուրիշայլազատությունչի
պատկերացնում)տրվումէիբրևխաղ,որիմեջարվեստիցբացի
ուրիշնպատակչիկարողլինել:ՄիկողմիցայնառնչվումէՊլատոն
յանՀեգելյանՇելլինգյան գծին, գործում նույն պա րա դիգ մա յում, 
մյուսկողմից`հնարավորությունտալիս Շոպենհաուերյան Կամ քի 
դրսևորմանը,որընույնպեսչունիորևէանուն,բնութագիր,զերծէ
«մաքուր»և«պրակտիկ»(ի րե րիաշխարհիևբա րո յա կանաշխար
հի) բանականությունից, հետևաբար նոու մեն աշխարհի հաջորդ
քայլըկարողէլինելՇոպենհաուերյանի ռա ցիո նալկամքը`ծնունդ
տալով XXXXI դարերի հոգեվերլուծական տեսություններին` ար
վեստըդիտելովորպեսազատ«ձևերիխաղ»:Այնգործումէնաև
էկզիստենցիալիզմի հիմքում. գոյությունն ինքը ի ռա ցիո նալ է. գո
յություննինքըգոյությունիցդուրսգո յութ յուն չունի.արվեստիմեջ
նաձգտումէստեղծելի րա կա նութ յուն,որըբացակայումէիրակա
նությանմեջ,այնոչթեիրականությանարտացոլումնէկամբնութ
յանընդօրինակումը(ինչպեսհինհույնփիլիսոփաներիմոտ),այլ`
կերտումըգո յութ յանձևի,որիվրահանգչումէմարդուգոյությունը:
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Աշ խար հի հարաբերության հետ, որոնք եթե այն տեղափոխենք
տարածականհասկացության,կվերածվենՎեր ևիևՆերք ևիկամ
 Բարձ րիևՑած րիհարաբերության`հենվածառաջինիվայ րէջ քիև
երկրորդիվե րել քիվրա,այլկերպասած` Մահ վանև Հա րութ յան, 
որիբարձրագույնդրսևորումըԳողգոթայիմիս տե րիանէ(Քրիստո
սիՄահըևՀարությունը):Եթեընդունենք,որ«գոյությունունեցողը
միասնականէ»,ապամարդկայինմտքիբարձրագույնդրսևորում
հանդիսացողփիլիսոփայականտվյալուսմունքները(նրանցկենտ
րոնական«ինֆորմացիոնմիջուկները»)ևքրիստոնեականընդհա
նուրթեո լո գիան կարող ենք դիտել իբրև մեկ ընդհանուր, համա
պարփակհամակարգի(որիսահմաններըմենքդժվարկարողենք
պատկերացնել)առանձինօղակներ,որոնքմիկողմիցստեղծումեն
այդհամակարգը,մյուսկողմից`իրենքստեղծվումենայդհամա
կարգի կողմից (համակարգի կառուցվածքաբանական օրենքը):
Փիլիսոփայականհամակարգերը որոշակի մակարդակի վրակա
րող են հակասել մեկը մյուսին` բայց համակարգի ին ֆոր մա ցիոն 
կենտ րո նի նկատմամբ հակասություն ունենալ չեն կարող. այդ
«կենտրոնը»իշխումէիրկառուցվածքիմեջմտնողբոլորմիավոր
ներիվրա,որոնքիհայտենգալիսորպեսայդ«կենտրոնի»առան
ձին մասնավոր դրսևորումներ (Աստվածէյդոս, ԱստվածԲացար
ձակ, ԱստվածՈգի, Աստվածէություն, ԱստվածԿամք), ուրաստ
վածիրմեջներառումևներձուլումէբոլորայդմիավորները`որպես
այդ բոլորի իմաստաբանական բարձրագույն սկզբունք, հետևա
բարԱստծուվայ րէջ քըԲարձրիցՑածր,Երկնքից`Երկիր,Նրաան
ցումը Գոյության հիերարխիայիտարբերաստիճաններով (մինչև
ամենաներքևիաստիճանը),այն,ինչըներկայացվածէ«Հայրմեր»
աղոթքիմեջ,ԲարձրագույնՍիրոևՆվիրապետությանայդ«սյուժե
էպոպեան»տարածվումէբոլորհոգևորինտելեկտուալուսմունք
ների վրա, իսկ Գող գո թա յի միս տե րիան պետք է դիտվի որպես
մարդկայինհոգևորպատմությանբարձրակետ.ամբողջԱստվա
ծաշունչըստեղծվելէորպեսայդմիստերիայինա խա հիմք,որտե
ղիցիջ նումենհոգևորբոլոր«կենսաէներգիաները»(մտքերը,գա
ղափարները,մղումները,նպատակները,ուղիները):Այստեսակե
տից,Աստծու Մա հը (վայրէջքը)և Հա րութ յու նը (վերելքը)պետքէ
դիտելորպեսհամաշխարհայինմտքիգերն պա տակ,ինչպեսլույսի
արագությունը`շարժմանբոլորձևերինկատմամբ:Խաչիվրամա
հացողՔրիստոսըպարտադիրպետքէհա րութ յունառնի. Խաչից

կախնրակրոնափիլիսոփայականդիրքորոշումից)ուղղվածէդե
պի ԲարձրԱշխարհիենթագիտակցականընկալումը:Այստեղնա
առնչվում է Պլատոնի, Կանտի, Շելլինգի, Հեգելի մետաֆիզիկայի
հետ,որըիրողջբազմազանությամբհանդերձկազմումէմիներքին
միասնական պա րա դիգ մա` Շոպենհաուերյան Կամ քի միջոցով
մտնել (վայրէջք կատարելով) Ցածր Աշխարհի գոյակենսաբանա
կանստրուկտուրայիմեջ:Հոգևորբարձրաշխարհիմարմնավորու
մը Ցածր Աշխարհի (իրերի աշխարհի) մեջ ընկալվում է, ինչպես
տեսնումենք,որպեսվայ րէջք,որըիբրևմարմնավորում`թեևկորց
նումէիրէներգիայիմիմասը,բայցկյանքուշարժումէհաղորդում
ներքևիաշխարհին`բացելովնրաուղինդեպիվերև(դեպիՈգին):
Ըստէության,ամենաընդհանուրպլանում(այդիրավունքըթեևչու
նենք,բայցկարողենքօգտվելգուցեևավելիբարձրիրավունքից)
այդշար ժու մը(վերևիցներքև)ներքուստառնչվումէայն«վայրէջ
քի»հետ,որի«հոգեպատկերը»տրվածէ«Հայրմեր»աղոթքիմեջ:
Բարձր Աշխարհի յուրաքանչյուր մարմնավորում, ըստ էության,
նշանակումէվայ րէջք`Պլատոնյանէյ դո սիմարմնավորումըպատ
կերստվերի մեջ, Շելլինգյան բա ցար ձա կի ինքնադրսևորումը
բնութ յան և գի տակ ցութ յան, Հեգելի Ոգու ֆենոմենոլոգիան` հեն
ված փիլիսոփայական տրիա դա յի սկզբունքի վրա` երբ «ոգին»
հաղթահարելովմտքի(տրամաբանության)ևբ նութ յան(իրերիաշ
խարհը)այլագոյությունը,մտնումէԲացարձակՈգուոլորտը`անց
նելովինքնաճանաչմաներեքաստիճաններով,որոնցիցառաջինը
արվեստն է` իբրև Ոգու ընկալման զգա յա կան աստիճանը, կամ
Կանտյանէությունը(նոումենը)մա քուր բա նա կա նութ յանմիջոցով
վերափոխվում է բնության` դառնալով անհաղթահարելի, և կամ
ՇոպենհաուերյանԿամքիիռացիոնալգործունեությունըԱշխարհը
«ստեղծում»էորպեսպատկերացում(Կամքինկատմամբ`երկրոր
դային,որըմոտէՊլատոնյանմեօ նին`գոյությունչունեցողստվե
րին): Փիլիսոփայականայսբոլորտերմինաբանությունըկարելի է
բաժանելհստակորենգծագրվածիմաստաբանականերկուշարքի.
1.էյդոս–ԲացարձակՈգի–էություն–Կամքև2.Բնություն–իրերի
աշխարհ:Եթեփիլիսոփայականմակարդակիցա ռա ջինշարքըտե
ղափոխենքկրո նա կանմակարդակ(ինձթվումէ,որմենքայդիրա
վունքըկարողենքունենալ),ապատերմինաբանականայսբազ
մազանությունը կարող ենք կոչել մեկ բառով`Աստ ված, իսկ երկ
րորդ շարքը`Աշ խարհ, հետևաբար մենք գործ ունենքԱստ ծու և
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հնարավորություն տալով Հարության ուժերին մարմնավորվելու
ստեղ ծա գոր ծութ յանմեջ: ՄարմնավորմանընթացքըԱստծո«վայ
րէջքի»դեպքումտանումէդեպիմա հա ցում,մյուսդեպքում,մարդու
հոգեկաններքին«կոդի»միջոցով`դեպիՀարություն.միտեղԱստ
ված մեռ նում է,մյուսում`Հա րութ յուն առ նում:Միտեղնա«իջնում»
է,մյուսում`«բարձրանում».նա«իջնում»էդեպի ՑածրԱշխարհ,
«բարձրանում»` դեպի Բարձր Աշխարհ: Ստեղծագործական իմ
պուլսները հանդես են գալիս որպես Աստծու հարության ազդա
նշաններ,հետևաբար`ստեղծագործությունըկրողնէայդհարութ
յան,նրաներքին«ինֆորմացիոնկենտրոնը»(որինվերլուծականոչ
միմիտք չի կարողսպառիչպատասխանտալ, ինչպիսին էլ լինի
վերլուծությանեղանակըկամմեթոդը) իր մեջդրվածհարության
«կոդի»միջոցովառնչվումէՀարությանմիստերիայիհետ`որպես
այդ«ինֆորմացիոնկենտրոնի»գերն պա տակևկեցությանանհրա
ժեշտիմաստբովանդակություն (սաչշփոթելստեղծագործության
ար տա քին ստրուկ տու րա յի մեջ հանդես եկող բովանդակության
հետ,քանիորայդմակերեսիտակգործումէիմաստաբովանդա
կայինավելիխոր,արտաքինհայացքիհամարանմատչելիմակար
դակ (այն, ինչը կոչվում է ստեղծագործության «ներքին կյանք»):
Եթե ստեղծագործական «ոգու» բարձրակետըար վեստն է (մյուս
ոլորտները`գիտությունը,քաղաքականությունըևայլն,որոնքայս
կամայն կերպառնչվում ենճա նա չո ղութ յան հետ, «ստեղծագոր
ծություն» կարող են կոչվել փո խա բե րա կան իմաստով, նրանք
ձգտումենմեկ նա բա նելգոյությունը,բայցգո յութ յան նոր ձևստեղ
ծելչենկարող,դաարվեստիմենաշնորհնէ),ապաարվեստիան
հրաժեշտությաննախապայմանըպետքէփնտրելՀա րութ յանգա
ղափարիմեջ,որիհամարնրանտրվածէներքինիրականության
հետառնչվողայդբացառիկ«կոդը»`կյանքիմեջ«մեռ նող Աստ ծու» 
(ինչպեսարդենասված է` կյանքը ինքը մե ռած Աստ վածն է, որը
պետքէՀարությունառնի)հա րութ յանհնարավորությունը`սպառ
ված,մեռածէ ներ գիա յիվերակենդանացումըկյանքինորձևիմեջ,
որըորքաննման վումէկյանքին,այնքանէլտար բեր վումէնրանից`
այն բարձրացնելով ավելի բարձր մակարդակի` ուղղված ոչ թե
 Ցածր Աշ խար հին (նյութական իրականությանը), այլ Բարձր Աշ
խարհին (հոգևորի րա կա նութ յա նը): Կարելի էասել, որԱրվեստի
յուրաքանչյուրմեծգործ,իրներքինպլանում,իրներքին«ինֆորմա
ցիոնմիջուկի»մեջ,անկախնրաթեմայից,դրդապատճառից,ուղ

մինչևՀա րութ յուն`երեքօրԱշխարհըգտնվումէանկշ ռե լիութ յան 
մեջ. չլինի Հա րութ յու նը`աշխարհըկարողէգահավիժել է՛լավելի
ցածր ոլորտներ, հետևաբար Հարությունը Աշխարհի (այսինքն`
մարդու)փրկութ յուննէ,միակու ղին,որովնակարողէազատվել
 Չա րից(այսինքն`կործանումից):Աստծուվայրէջքըուղղվածէդե
պիմարդը,նրա«մահը»միակշանսնէ,որտրվումէմարդուն,Աստ
ծուՀա րութ յու նընշանակումէ,որմարդուառջևբացվումէփրկութ
յանճանապարհը,այդճանապարհըչիբացվի,եթեԱստվածՀա
րութ յունչառնի.այդիմաստովքրիստոնեականմիստերիայիբարձ
րագույն օղակը Հա րութ յունն է, որտեղ չկա Հարություն`այնտեղ
չկաքրիստոնեություն:Ֆր.Նիցշեի«մեռածաստվածը»,ըստէութ
յան,հարությունչա ռածԱստվածնէ,որիցավելիմեծողբերգություն
մարդուհամարպարզապեսչկա.դանշանակումէ,որմարդն է մե
ռած.անհնարէ`մե ռած Աստ վածևապ րող մարդ,մարդկայինոչմի
երևակայություն,ոչմի«գիտական»և«ոչգիտական»մեկնաբա
նություն չի կարող ճակատագրականայդ հա կա սութ յու նը լուծել:
Այդ«ապրողմարդը»(եթե«Աստվածմեռածէ»)կենդանականաշ
խարհումա սի մի լաց վածմարդնէ,իր«եսը»(մարդուէությանկենտ
րո նը)ևներքինկյանքըկորցրածէակը,որըդուրսէտիեզերական
զար գաց ման ռիթ մից, կյանքի դռներից այն կողմ: «Մեռած Աստ
ված»`նշանակումէ«մեռածմարդ»:«Արքայությունըձերմեջէև
ձեզանից դուրս», հետևաբար Աստված հարություն է առնում ոչ
միայն «դրսում», այլ նաև մար դու մեջ, հակառակ դեպքում նա
հայտնվում է մահվան բացարձակ իշխանության տակ: Հա րութ
յուն` մար դու մեջ –նշանակումէմարդուներքինաշխարհումբաց
ված մի «կոդ», որով նա կապվում է «տիեզերական էներգիայի»
շրջապ տույ տիհետ(Համաշխարհայինբանականությունըիհայտէ
գալիսորպեսէ ներ գիա,որիկրողըՀամաշխարհայինՈգինէ(Հեգել
յանտերմինաբանությամբ)` վերապրելով նրա բոլորանցումները
Բարձր և Ցածր աշխարհների աստիճաններով: Մարդու հոգևոր
ներքինուժերըայդ«կոդի»միջոցովձգտումենկապվելԲարձրԱշ
խարհիհետ:Է ներ գիա յիայնկորուստը,որըտեղիէունենումԱստ
ծու մարմնավորման ժամանակ, մարդու մեջ, հարության «կոդի»
միջոցովիհայտէգալիսորպեսստեղ ծա գոր ծա կանէներգիա,վե
րադարձդեպի«սկզբնաղբյուրը», ՑածրԱշխարհից, որտեղԱստ
ված«մահանում»է,դեպիԲարձրԱշխարհ,իրագործելովՀարութ
յանանհրաժեշտմո տի վա ցիան,որպեսստեղծագործականմղում`
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որթատունկը». Ավ. Հովհ., 15,2): Մի ուրիշտեղ Քրիստոսնասում
է. «Միկարծեք,թեՕրենքըկամմարգարեներին ջնջելու եկա, չե
կաջնջելու,այլ լրացնելու»(Ավ. Մատթ.,5,18): ՀինԿտակարանի`
Մովսեսիևմյուսմարգարեներիհոգեմտավորկենտրոնըմիաստ
վա ծութ յան գաղափարն է, որովայնտարբերվում է ՀինԱշխար
հի(Եգիպտոս,Հնդկաստան,Միջագետք,Իրան,ՀինՀունաստան)
կրոնափիլիսոփայական մյուս ուսմունքներից, որոնք հենված են
բազ մաստ վա ծութ յան վրա: Չծավալվելով այս կապակցությամբ,
պետքէասել,որբոլորուսմունքներիմեջաղոտգծերով,տարբե
րակված,ստվերայինձևովներկաէներքինձգտումդեպիմիաստ
վածություն: Դեռևս լրիվ չգիտակցված, բայց են թա գի տակ ցո րեն, 
կրոնադիցաբանական այդ սիստեմներում ներկա է «Ան ծա նոթ 
Աստ ված»,որիմասինխոսումէՊողոսառաքյալըԱթենքում.«Աթե
նացիներ,տեսնումեմ,որդուքըստամենայնիպաշտումնասերեք,
քանիորշրջելովևտեսնելովձերպաշտածները`գտանաևմիբա
գին, որի վրագրված էր` «ԱնծանոթԱստծուն»: Հետևաբար, ում
դուքառանցճանաչելուեքպաշտում,եսնույննեմքարոզումձեզ»
(Գործքառաքելոց,17,2224):Այդ«անծանոթԱստվածը»տարբեր
ձևերով, դեռևս ոչ հստակ, ոչ ձևավորված, ներքուստ «գործում»
է բազմաստվածային բոլոր սիստեմներում (նույնիսկ պարսկա
կանԶրադաշտականա մե նա դուա լիս տա կանկրոնում,որիվերջին
շրջանումԶրվանիզմընկատելիորենմոտենումէմիաստվածության
գաղափարին,թեևսիստեմըդրանովայնուհանդերձմիաստվածա
յինչիդառնում):Բազմաստվածայինայսսիստեմներըմերժվումեն
(ինչպես«չորացածթզենու»օրինակը),բայցնրանցփլա տակ նե րի 
մեջմնումէայդձգտու մըդեպիմիաստվածություն. Պողոսինկա
տած «Անծանոթ Աստվածը» բարձրանում է այդ փլատակներից`
մտնելով քրիստոնեական միստերիայի մեջ: Մերժելով հին աստ
ված նե րին քրիստոնեությունը ընդունում է «Անծանոթ Աստծուն»`
իբրևՔրիստոսինախահայտնություն:«ԱնծանոթԱստծուց»բացի,
Քրիստոսիճա ռա գայթ նե րըներկաեննաևՔրիստոսիցառաջհին
հունականկրոնադիցաբանականմիքանիկերպարաստվածնե
րիմեջ(Ապոլլոն–Դիոնիս–Հերակլես),որոնքտարբերձևերովկրում
ենՔրիստոսիառանձինֆունկցիաներ.Ապոլլոնը`Լույսի,Դիոնիսը`
գաղտնագիտության(մահվանևհարության),Հերակլեսը`զոհաբե
րության(մահվանխարույկիցնրաներկինքէբարձրացնումԶևսը,
հարությունտալիսնրան):Կրոնադիցաբանականայդհիմքիվրա

ղությունից, կոնկրետ նպատակից, լեզվամտածողական կառուց
վածքից,այսկամայնկերպառնչվումէԳողգոթայիմիստերիայի`
ԱստծումահվանևՀարությանհետ,որի«այն կողմ նա յին պուլ սա
ցիան» կենդանություն էհաղորդումնրաողջկառուցվածքին,եր
բեմնգաղտնի,երբեմնբացահայտ,ուղղելովնրանդեպիԲարձրԱշ
խարհ(հոգևորիրականություն)`հնարավորությունտալովԲնութ
յան մեջ, մարդկային կյանքում, անցյալում «մեռած ժամանակի»
վերհառնմանը,նրահարությանըմինորմակարդակիվրա,երբայդ
ամենըազատագրվումէմահ վանոլորտից,մտնումնորկյանքիմեջ,
նպատակադրված` դեպիփրկություն (մարդու գիտակցված կամ
չգիտակցվածամենամեծերազը),քանիոր,ինչպեսգիտենք, Հա
րությունառածըայլևս մահ չու նի,այնապրումէգոյությանմիայլ
պլանում,որըմոտէԲարձրԱշխարհիի րա կա նութ յա նը:

Այստեղ կարող է մի հարցառաջանալ (շատհարցերից մեկը,
գուցեևամենաառաջնայինը)`իսկի՞նչհիմքիվրաէստեղծվելնա
խաք րիս տո նեա կանարվեստը,երբդեռտեղիչէրունեցելՔրիստոսի
խաչելության,մահվանևհարությանմիստերիան,մինչդեռ,ինչպես
գիտենք,նրանիցառաջստեղծվելէարվեստ,որիհիմքըայնուամե
նայնիվչէրկարողկապվելայդամենիհետ:Տրամաբանորենճիշտ
ևարտաքինհայացքիցանխոցելիայդհարցիլուծումըպահանջում
էպատասխաններիմիամբողջշարք,որնայստեղիրողջծավալով
անհնարէշոշափել.եսկաշխատեմբերելմիքանի,իմկարծիքով`
կարևորագույնհարցեր,որոնքկօգնենգտնելուճիշտպատասխա
նը.ինչքանէլդրանքբազմազանլինեն`կարելիէառանձնացնելմի
քանիսը.

1. Նախ,պետքէինչորչափովպարզելքրիստոնեությանկա
պըՀինԱշխարհիկրոնափիլիսոփայականուսմունքներիհետ,որի
մասինգրվածէ(ևգրվումէ)հսկայականգրականություն(աստվա
ծաբանական,փիլիսոփայական, միֆոլոգիականևայլն): Այստեղ
կարելիէընդգծելհետևյալը.

Հայտնի է, որ քրիստոնեությունը հիմնովինմերժում է նախա
քրիստոնեական կրոնափիլիսոփայական ողջ համակարգը. հի
շենքԱվետարանի«չորացածթզենու»օրինակը,որըըստէության
վերաբերումէհինկրոնականուսմունքին(կոնկրետ`ՀինԿտակա
րանի Մովսիսական Օրենքին, որը կարելի է տարածել մյուսների
վրա).«չորացածթզենին»նորբերքտալչիկարող,նորբերքկա
րողէտալմիայնկենդանիծառը`նորուսմունքը(«Եսեմճշմարիտ
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արվեստումորպեսոճականկա տե գո րիկ իմ պե րա տիվ): Կարելիէ
ասել`հունականսահմանափակԿոսմոսըարձանագրվածէհունա
կան արվեստի (քանդակագործության և ճարտարապետության)
ա վար տունձևերիմեջ.յուրաքանչյուրքանդակինքնիրմեջԿոսմոս
է,ինքնիրմեջպարփակվածէություն,որըչիբացվումարտաքին
աշխարհին(քանդակըաչքերչունի,նաչինայումոչմեկին,այդ«ոչ
մեկը»նրանհետաքրքիրչէ):Այդպատճառովհինհույներիհամար
Ար վես տըմարդկանցաշխարհը(Ցածրաշխարհը)ևԱստվածների
Աշխարհը(ԲարձրԱշխարհը)`Օլիմպոսը,որըբարձրէդաշտավայ
րից,ուրապրումենմարդիկ,իրարմիացնողկամուրջէ,որովԱստ
վածներըիջ նում ենաշխարհ,մարդիկկապվումենԲարձրիհետ.
դա միակ կամուրջն է, որ իրար է կապում երկու աշխարհները`
մարդկանց ևաստվածների.աստվածների վայրէջքը նշանակում
էնրանցմարմնավորումըներքևիաշխարհիպլաստիկձևերիմեջ:
ՈւշանտիկշրջանիմեծփիլիսոփաՊլոտինը (IIIդար)գրումէ,որ
եթեԶևսըերբևէհայտնվիմարդկանց,կհայտնվիայնպես,ինչպես
նրանպատկերելէքանդակագործՖիդիասը,որովհետևմինչևիր
վայրէջքըԵրկրիվրանաարդենհայտնվելէքանդակագործիմտքի
մեջ.քանդակագործըտե սել էնրանայնպիսին,ինչպիսինպատկեր
վածէքանդակիմեջ.Զևսըվայ րէջքէկատարելՖիդիասիմտքում,
նամարմնավորվելէքա րիմեջ.կարելիէասել`նամա հա նումէքա
րիև«հարություն»առնումդի տո ղիմեջ.վայ րէջք Ցածրաշխարհ
(Օլիմպոսից` դաշտավայր) և վե րա դարձ` Բարձրաշխարհ (դաշ
տավայրից`Օլիմպոս):Կոսմիկականայսցիկ լըկատարվումէաստ
վածներիանմիջականմիջնորդությամբ: «Իոն»դիալոգիմեջՊլա
տոնըտվելէսրբազան«խենթության»բնութագիրը,որը«աստ վա
ծա յին է ներ գիա յի»(մուսաներիներգործության)հետևանքնէ`երբ
հեղինակիեսիփոխարենգործումէաստվածների«կամքը»`նրան
կապելովԱստվածներիաշխարհիհետ,որիհետևանքըարվեստի
ստեղծագործությանծնունդնէ(«Իոն»իմեջդատրվածէպոեզիա
յիմակարդակով.քանդակագործությունըհունականգիտակցութ
յանմեջհամարվում էրա նա զատարվեստ (պատճառնայն է,որ
նաանմիջապեսօգտվումէնյու թից,իսկպոեզիան`լեզվից),բայց
նրամեջնույնպեսգործումէաստվածներիմիջամտությունը`հեղի
նակիններշնչելովտվյալիդեայի(կոնկրետ`Զևսի)մարմնավորման
ճշգրիտձևը,որնարտահայտվումէկեց ված քիևժես տիմեջ(նյու
թիդիմադրությունըհաղթած«Ոգու»պատկերմաներկուկարևո

ստեղծվածարվեստըթեևմերժվումէքրիստոնեականՄիջ նա դա
րիկողմից(ՔրիստոսԱստծու),բայցՎերածնությունիցսկսածայդ
արվեստըհարմոնիայի,համաչափության,կոսմիկականհավասա
րակշռության իր հատկանիշներով, մոտենում է քրիստոնեական
արվեստին,միաձուլվումնրան,քրիստոնեականհիմքիվրամիաց
նելովպլաս տի կան(անտիկարվեստիգլխավորսկզբունքը)ևհոգ
ևոր ներքին դի նա մի կան (քրիստոնեական արվեստի հիմնական
հատկանիշը):

2.Հինհունականարվեստըամբողջովինկառուցվածէհինհու
նական կրոնադիցաբանական Կոս մո սի վրա որպես մարդկային
գիտակցությանմեջ(գիտակցություն`ավելիլայնիմաստով,որիմեջ
մտնումէեն թա գի տակ ցութ յու նըորպեսայդգիտակցության«ներ
քինմակարդակը»)հունականԿոսմոսիգեղարվեստականմո դե լը` 
իրբոլորհատկանիշներով: Տարածականընկալմանվրա (Կոսմո
սըհունականմտքիմեջտա րա ծա կանբնույթունի,իտարբերութ
յունքրիստոնեականԿոսմոսի,ուրգլխավորըժա մա նա կա յինաս
պեկտնէ.հոգինզարգանումէոչթետարածության,այլժա մա նա
կիմեջ)կառուցվածԿոսմոսը(եսայստեղգերադասումեմԿոս մոս 
բառը, որըառաջին հերթին նշանակում էկար գա վոր վա ծութ յուն, 
շեշտելովնրակառուցվածքայինբնույթը)ենթարկվումէպլաստի
կայիօրենքներին`համաչափության,համամասնության,ներդաշ
նակության,որոնցհիմքումգործումէդեռևսՊյութագորասիցեկած
մաթեմատիկականճշգրիտսկզբունքը,որիցամենշեղումկարողէ
ԿոսմոսըտարրալուծելՔաոսի`Կոսմոսիհակադրությանմեջ:Կոս
մոսիգե ղեց կութ յու նընրաճշմար տութ յանհիմքնէ.ճշմարիտէայն,
ինչըգե ղե ցիկէ(իտարբերությունՀինԱրևելքիմյուսմշակույթնե
րի,ուրգեղեցիկէայն,ինչըճշմարիտէ,հետևաբար`ՀինԱրևելքի
աշխարհայացքիմեջպլաս տի կանէականդերչունի),հետևաբար
հունականարվեստիպլաստիկանունիմե տա ֆի զի կա կանբնույթ`
կապվածԿոսմոսի«գաղտնի»էությանհետ(այդգաղտնիքընաև
գե ղե ցի կիգաղտնիքնէ,որԿոսմոսիէ մա նա ցիանէմարդուգիտակ
ցությանմեջ,թեևայնգործումէնաևնրանիցդուրս,իբրևայդգի
տակցությունիցվերգտնվողօբ յեկ տիվգոյություն(այսպեսասած`
ԲարձրԱշխարհ,որըանտիկմտքիմեջհայտնվումէորպեսԱստ
ված նե րիաշխարհ):Այն,ինչըխորթէԿոսմոսին`խորթէնաևար
վեստին`ինչընույնացվումէդե ֆոր մա ցիա յիհետ(պլաստիկայիհա
կադիրսկզբունքը,որըհայտնվումէքրիստոնեականՄիջնադարի
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HENRIKH EDOYAN: INTRODUCTION AND RESULTS: The article deals
with the issues of the relationship between life and att related to the
intentionandtheresultastwospheresofaperson’sspiritualactivity:the
first one is the spiritualphilosophicalbeginning; the second is theendof
thematerialembodiment.Thequestionsareconsideredinabroadreligious
andphilosophicalcontextasasphereofmetaphysicalrelationsbetweentwo
worlds(SpiritualHighandMaterialLow).Theintentionandtheresultareof
unevennature.

Inthetermsoflife,the intentionisgreaterthantheresult,butinart,
theresultinitsinternalplanisgreaterthantheintention.Inreligiousand
philosophicaldoctrines,thelifeisdealtasaconsequenceof“GodDying”,its
descentfromtheHighWorldtotheLowWorld(theWorldofThings),andthe
artisconsideredasthe“Resurrection”(thedesiretogetfromtheLowWorld
totheHighWorld).

Art, in particular poetry, is regarded as “epiphany” (theophany), the
contentofwhich,inonewayoranother,referstothe“SearchforGod”:“The
content is theactionofaselfrecognizingentity” (Hegel).Lifeandartare
consideredastheprocessesof“Death”and“Resurrection”,therefore,their
generality,aswellastheoppositesides,arepresentedfromthepointofview
ofthe“Dying”and“Resurrecting”absoluteessence.

Key words: idea,crucifix,death,resurrection,spirit,mind,art,religion,
science,poetry,literature,language.

 

րագույնհենակետերը):Ավելիչտարածվելուհամարտվյալթեմայի
սահմաններում,պետքէնշել,որհինհունական,ինչպեսնաևհռո
մեական(որոշտարբերակիչգծերով)արվեստընույն հա րա բե րութ
յունն ու նի անտիկ կրոնադիցաբանական համակարգի հետ, ինչ
քրիստոնեականարվեստը`քրիստոնեականկրոնիհետ(մահվան
և հարության, վայրէջքի և վերադարձի, կյանքի և ճակատագրի
մշտականմո տի վա ցիա նե րը. «Ե թե մա հը լի ներ ե րա նութ յուն / Աստ
ված ներն ան մահ չէին լի նի»,–գրումէՍաֆոնՔ.ա.VIդարում):Թեև
տարբերենքրիստոնեությանևանտիկպատկերացումներըերկու
աշխարհներիևնրանցհարաբերություններինկատմամբ(ոչմիայն
տարբեր,այլև`հակադիրևիրարամերժ),բայցարվեստըկատա
րում է նույն ֆունկցիան, մեկը` քրիստոնեական մակարդակում,
մյուսը`անտիկ.նրանցհարաբերություններիընդհանուրգումարը
դրանիցչիփոխվում:

ГЕНРИХ ЭДОЯН: ВВЕДЕНИЕ И ИТОГ: В статье рассматриваются
вопросывзаимоотношенийжизнииискуства,связанныеснамерением 
ирезультатомкакдвухсфердуховнойдеятельностичеловека:первой
– духовного философского начала, второго – конца материального
воплощения. Вопросы рассматриваются в широком религиозно
философском контексте как сфера метафизических отношений двух
миров (Духовной Высокой и Материальной Низкой). У намерения и
результатанеравномерныйхарактер.Впланежизнинамерениебольше
результата,авискусстверезультатбольшенамерениявовнутреннем
плане.Врелигиознофилософскихученияхжизньрассматриваетсякак
следствие“УмиранияБога”,егосошествияизВысокогоМиравНизкий
Мир (Мир Вещей), а искусство рассматривается как “Воскресение”
(стремлениепопастьизНизкогоМиравВысокийМир).

Искусство, в частности поэзия, рассматривается как “эпифания”
(богоявление), чье содержание, так или иначе, относится к “Поиску
Бога”:“Содержание–действиераспознающейсамойсебясущности”
(Гегель). Жизнь и искусство рассматриваются как процессы
“Смерти” и “Воскресения”, следовательно, их сходство, также как и
противоположныестороны,представленысточкизрения“Умирающей”
и“Воскресающей”абсолютнօйсущности.

Ключевые слова: идея,распятие,смерть,воскресение,дух,разум,
искусство,религия,наука,поэзия,литература,язык
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որմ»(36),լրանալուկամլիովինկործանվելուանկարողանավարտ
տան պես «անավարտ կյանքեր»՝ հողակույտ շիրիմներից առա
վելցուրտումռայլ(42),արյունոտխորշակներիցցիրուցանեղած
միափմոխիր(47),«ամբողջազգմըանտունկ՚ոգևարիմասառ
մաս»(52), «Ավերակտունը»(5354), «օրերու փլատակ»(56), «հա
րազատխումբնանցյալիմերմեծտոհմինքարուքանդ»(58)ևայլն:
Պատկերաշարնամբողջանումէանկանգցրումի,անկայանհեռաց
ման,անհանգրվանմեկնումիգեղարվեստականինքնօրինակհա
մարժեքի՝«կյանքեն,մահենաքսորյալ»քարավանիհայտնությամբ,
որըսփյուռքահայիրականությանմեջԱյն«հեռավորկարավանի»
և«հալածականերթի»«մեկբեկորնէմիայն»(5455):«Հայկական
հյուղավանը»բանաստեղծությանմեջայդցրումսփռումըզգացո
ղականմակարդակովհամակումէբնագրիխորհրդապատկերա
յինողջներքինտարածությունը՝ավազի՝սորումիևփշրումինշան
ներով:Հյուղավանըհարազատաշխարհիճանապարհըմոռացած
քարավանիանկասելիընթացքիմեջժամանակավորմիհանգրվան
է՝տունչէ,հայրենիքչէ: Հատկանշականէնաևկյանքիանապա
տումցոլացողօազիսիպես«մեծափարթամքաղաքիպայծառտե
սիլքի»հայտնությունը,բայցավերվածէմինչևանգամայդտեսիլ
քը՝տաներազը:Երազիավերումըվերջնականկործանումէ,ուստի
քաղաքիերազնուտեսիլքըվերաշինելուպատգամէ«Անապատին
մեջկյանքի»բանաստեղծությունը:

Ցրումսփռվածության և ավերումի դիտարկված նշաններին
օրինաչափորենհակադրվումենհավաքումնուկառուցումը: Կա
ռուցման մտասևեռումըառանցքային իրողություն է ժողովածուի
կերտվածքում («Նոր շինվող տունը», «Հայաստանի բանվորնե
րուն»,«Վաղվանտունը»ևայլն):Եվահա,տունընախևառաջհա
վաքումի,կերտումիևլրումիխորհրդապատկերայիննշաննէդառ
նում,ապաև գաղափարահոգեբանականասոցիատիվ բռնկում
ներովբառավորվումորպեսսերտուն(իրհամարտունէդառնում
սերը,սիրոմեջէապրումուգոյումքնարականհերոսը),հոգիտուն
(հոգուևհյուղակիպատկերներնեննմանադրվումայսդեպքում,
հերոսնուսփյուռքահայբեկորվածհավաքականությունըիրհոգու
տանբնակիչներնեն՝որպեսանձիմեջպատսպարվածազգային
հիշողություն ու գաղափար, ոգեղեն կորիզում պարփակված բո
վանդակություն),գինետուննէպատկերավորվում՝իբրևտանբա
ցակայություն,մեծարենցյանշեշտովուխորքովհայտնվումէմարդ

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
ԼԻԼԻԹ ՍԵՅՐԱՆՅԱՆ

Բ.գ.թ.,դոցենտ

ՈԳՈՒ ՏԱՆ ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԸ.ՄՈՒՇԵՂ ԻՇԽԱՆ 
ԵՎ ՎԱԶԳԵՆ ՇՈՒՇԱՆՅԱՆ*

 Բա նա լի բա ռեր –  ո գու տուն,  Մու շեղ Իշ խան,  Շու շան յան, լե զու,  Հայ
դե գեր, ազ գա յին բնա վո րութ յուն, ազ գա յին ճա կա տա գիր,  Հայ կա կան 
սփյուռք:

ՄուշեղԻշխանիևՎազգենՇուշանյանիգեղարվեստականհա
մակարգերումտանխորհրդապատկերիառանձնահատուկդերի,
նկատվողընդհանրություններիքննությունըերևանէհանումազ
գային պատմափիլիսոփայության և հոգեկերտվածքի, աշխար
հատեսությանև կենսազգացողությանհիմնարարդրսևորումներ՝
բացորոշելովոգուտանըբնակվելունախապատվությանևվերա
բնակվելու պարտադրանքի՝ մասամբ ազգային ճակատագրով և
ազգայինբնավորությամբ,մասամբէլհամամարդկայինչափումով
հայտնակերպվող, աշխարհաքաղաքական տեղաշարժերով պայ
մանավորվածիրողություններ:

Մուշեղ Իշխանի «Տուներու երգը» ժողովածուի (1936) խոհա
զգացական մթնոլորտը կառուցակազմվում է մի քանի զույգային
հակոտնյաներիհենքով,որոնցիցենցրումցրվածությունը,սփռում
սփռվածությունըևհավաքումը,ավերումավերվածությունըևկա
ռուցումը, լռությունըև ձայնխոսքը,օտարըև հարազատը:Առա
ջին երկուսը նախ պատկերավորվում են ցրումսփռվածության
ևավերումիգեղարվեստականնշաններով՝ «հոգիսըրածհազար
մաս»1«ևցրվեցիմասառմաս//Ամենանկյուն,ամենտեղկյանքիս
խորհուրդն ու գանձեր(24), կործանված տաճար, «կիսակործան

* Հոդվածն ընդունված է տպագրության  11.03.2020 թ.:
1 Մուշեղ Իշխան, Երկեր, Բանաստեղծ., արձակ, դրամատուրգիա,

գրականագիտ., Կազմեց, ծանոթագրեց և առաջաբանը գրեց Վ.
Գաբրիելյանը,Երևան,«Նաիրի»,1990,էջ21:ԱյստեղևայսուհետՄուշեղ
Իշխանիհիշյալժողովածուիցբոլորմեջբերումներըկարվեննշվածգրքից՝
փակագծումնշելովէջը:
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չի «խոսում» մարդու հետ, օտարտունը լռում է՝ իպատասխան:
Այստեղէլահակրկինհարազատ,հայրենիտանբացակայությունը
հայտնակերպվումէլռությամբ,խոսքիչգոյությամբ,երկխոսության
անհնարինությամբ:Այսդեպքումևսհատկանշականէտունձայն
խոսքհարակցաշարը:Մեկայլքերթվածում(«Նորշինվողտունը»)
հարակցվումենտանկերտումնուխոսքիկառուցումը,խոսքաշա
րիկերտվածքը՝բյուրեղանալովճարտարապետականլուծումների
նշանայինհամակարգիներդաշնակությանմեջ.«Հագածմարմին
ուհոգի՝ահա´անշունչքարուհող//Կըբարբառինպերճորեն»(25):
«Խոսքխոսքիմեջ», «տեքստտեքստիմեջ»սկզբունքնիմաստա
յինուրույնդաշտովաշխատումէխոսքիուերգիպեսկառուցվող
ուհնչողտանմեջբառերիևտաղերիհնչումով:Այդպես«Տունմը»
քերթվածում ճերմակտան «հոսուն ու նրբակերտ գծերեն» հառ
նումէանուշմեղեդին(51):Ձայնայիննշաննէամբողջացնումնաև
«Խրճիթը» բանաստեղծության խորհրդապատկերային կառույցը
(դարձյալտունև տանմեջհնչողաղոթք)՝ «Տանմըերազը»գոր
ծումդառնալով«բառերիհանդարտտարափ»կամ«վճիտձայնի
անմարարձագանք»(3233):ՍփյուռքահայիգոյությունըՄուշեղԻշ
խանը«անոքուանճիչ»1էհամարումսակայն(«Իմտուն,իմմայր»
(56)):

«Տուներուերգը»ժողովածուում՝«Լերանտունը»,«Ձորիտնա
կը» և «Անտառին հյուղը» բանաստեղծություններում, Մուշեղ Իշ
խանը բացում է նաև ազգային հոգեբանության, ճակատագրի
ու գոյակերպի, կենսահայեցողության՝ առանձին միջտեքստային
նշաններով դրսևորվող նուրբ շերտեր: Առաջինում լեռան կատա
րինթառածժայռակուռ, հպարտտանև վերելքի դժվարությունը
հաղթահարողհերոսիպատկերայինլուծումըմիշերտովբացումէ
ազգայինպատմականգոյության,մաքառման,հարատևվերելքի՝
թումանյանականև շիրազյաննշանավորկերտումներըհիշեցնող
մթնոլորտը, մյուս շերտով շեշտադրում «հին կուռք ու հին ընկեր
ուրանալու»(45), գոյության բանաձևը մասնակիորեն վերանայե
լու,նորովիատելուգթալ,ապրելսովորելուանհրաժեշտությունը,
որը փակվում է անհուսության նշանով՝ աշխարհի ունայնության
գիտակցումով: «Ձորի տնակը» ասես «հաշտ ու խաղաղ մարդ

1 Այստեղ օրինաչափորեն զուգահեռվում է Վարուժան Ոսկանյանի
«Շշուկների մատյանը» վեպի առանցքային խորհրդաբանությունը՝
լռող, շշուկի վերածվող բառի պատկերը, որը վեպի հեղինակի կողմից
հակադրվում է Նարեկացու «Մատյան»ում առկա ողբալու երբեմնի
ազատությանը:

տուն զուգահեռը, ապա և կորուսյալ հայրենիքտուն ցավագին
հուշըև մայրտունհարակցումը՝իբրև Խորհրդային Հայաստանի
պատկերովհառնածհայրենիքիկարոտ:Սերը՝իբրևտուն,հոգին՝
իբրևտուն,մարդը՝իբրևտուն,հայրենիքըև մայրը՝որպեստան
խորհրդապատկերներ,և,վերջապես,տունը՝իբրևքերթված(«Պի
տիկերտե´մեսկրկինքեզքերթվածիմընման»(«Վաղվանտունը»,
57)),ևտունը՝որպեսերգ(«Հայաստանիբանվորներուն»):Այսվեր
ջին հարակցումը դուռ է բացում դեպի մշակութաբանականխոր
ուծանրակշիռշերտեր:Նատանըփորձումէ«մոտենալ»տարբեր
կողմերից՝կարծեսիվերջոասելուհամարհենցսա,որինբնակա
նորենպիտիհաջորդի«Հայ լեզունտուննէհայուն»(26)հանրա
հայտձևակերպումը:

Ավերմանը հակադրելով կառուցումը՝ Մուշեղ Իշխանը տան
պատկերավորումըգրեթեմիշտհագեցնումէձայնայիննշաններով,
լռությանևխոսքիզուգակշռումով:«Համերգ»վերնագրովառաջին
բանաստեղծությունը դիմառնության հնարքով ձևակերտված ու
շագրավկառույց է.այստեղէլմարդտներենկամտունմարդիկ՝
որըխեղճուբազմատանջ,ուսըկքած,որըգորշուհիվանդկախ,
ալևոր կամ նորահաս, որը բոլորիցխռով, մի կողմ քաշված, որը
թաղիտիրոջուիշխանիդիրքուդիմագծով,ևայսպատկերային
«բազմաձայնության»,համերգիմեջլսվումէնույնունմանպատ
մության՝աշխարհիչափհիներգը՝տանմեջապրվողկյանքը,որը
պատկերահաջորդմանօրինաչափնշաններով՝«սիրոմահիճ,օրո
րոց,հացիսեղանուդագաղ»(22),հնչումէորպեսերգ,կյանքիերգ,
ևայդերգնէերգումամենտուն,իրվառվածլույսերի«բառերովու
մեղեդիով»«հնչում»էամենտուն:Այսքերթվածիցավագինհան
գուցալուծումը հայտնի է («Եվ մինչամենամե՜ն մարդաշխարհի
մեջունիբույն.....//ՀայուՈրդին,ե´ս միայնկըթափառիմհոսան
տուն»(նույնտեղում)),սակայնմշակութաբանականթափանցումի
դուռըբացվումէդեպիտունձայներգխոսքհարակցաշարը:«Հայ
մամիկինաղոթքը»քերթվածաղոթքումհնչումէաղոթքիկորսման
տագնապը,մարդկայինգոյությանևկենսապատումիանհրաժեշտ
նշանների շրջումովհայտնակերպվողկարգակառույցիխախտու
մը («ծիծաղնէ լաց,երբմարդուն չիտարիրտուննարձագանք»
(22)): Սեփականտանմեջմարդկայինձայնիարձագանքիպարզ
պատկերըառանձնահատուկիմաստավորումէստանումժողովա
ծուիգաղափարահոգեբանականընդհանուրմթնոլորտում.տունը
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պատկերայինփոփոխակ), «չկորցնելու համար»՝ ազգայինտուն
հայրենիքըսրտումտեղավորելուևայդպեստեղիցտեղտանելու
իրողություն,անցյալը՝ծերացածմորևապագան՝նորածինզավա
կիպեսիրներսում՝հոգուտաննամփոփելու,ազգայինեսիիտա
րածությունըանձիսահմաններումսեղմելուև պահպանելու իրո
ղություն(ՀովհաննեսԳրիգորյան,ԱղասիԱյվազյան(«Արմինուս»)),
տարածահոգեբանականկրճատումսեղմումըաշխարհիքարտեզի
վրաարցունքիկաթիլիհասցնելուգեղարվեստականհատկանշա
կանպատկեր (ՀովհաննեսԳրիգորյան): Պատկերազգացողական
թվարկված փոփոխակները՝ տիեզերական անսահմանությունից
մինչև անհետացման ձգտող կետը, որը կորստի և հուշի ծանր
լիցքունի, շոշափումենազգայինիուհամամարդկայինի,հայիև
աշխարհի,մարդուևաշխարհիառնչությանտարաբնույթեզրեր:
Տան բացակայությունը դիտարկվել է իբրև գոյության հենարանի
բացակայության, ինքնության կորստի փոխաբերություն, որպես
խախտվածկարգակառույցի՝քաոսայինինշան1:Մեզայստեղառա
վելապեսհետաքրքրումէազգայինճակատագրովպայմանավոր
ված, մասամբնաևազգայինխառնվածքովհիմնավորված՝ հայի՝
հոգու տանը կամ ոգու տանը բնակվելու պարտադրվածություն
նախապատվությանֆենոմենը, հուշի, երազիև գաղափարի մեջ
պատսպարվելու,արտագաղթելովկամմշտանույնսպասմանմեջ
ապագայիմասիներազելով,հարթմնիերազիմեջ՝գեղարվեստա
կանիրականությունկերտելով՝ազգայինիրականությունիցփախ
չելուերևույթը: Բազմաթիվբնորոշումներկան՝«Մերգրականութ
յունըմերհայրենիքնէ»2,«...երբպետությունըչկար,պետությունն
ապաստանածէրգրականությանմեջ(դեռՐաֆֆու,Աբովյանիժա
մանակներից)3», «Մենք»ի հանգանակի՝ նպատակայնորեն հատ
կանշական «արվեստի հողին վրա բարձրացնել մեր ժողովուրդը,
որպեսզի դիմանա,մինչև որ իր իսկական հողը գտնի բնակարան 
կանգնելու համար»4 ձևակերպումը և ազգահավաքման՝ Ցեղաս
պանությանընախորդողտերյանականև«Մեհյան»ականմշակու

1Ք.Հովհաննիսյան,Տանբացակայությանփոխաբերությունըարդիհայ
արձակում,Գրականագիտականհանդես,2004,№Ա,էջ186196:

2Հ.Օշական,Համապատկեր,հատորԴ,Երուսաղէմ,տպարանՍրբոց
Հակոբեանց,1956,էջ152:

3 Հր.Մաթևոսյան, Գրականության բաց դարպասներ. պաշարված
ժողովուրդ, https://hrantmatevossian.org/hy/works/id/grakanutian_bac_darpa
sner_pasharvac_joxovurd

4«Մենք»,Փարիզ,1931,№1:

կության»մասիներազանքիսփյուռքյանձևակերտումըլինի՝ձորի
տնակում ապրող մանուկներիխաղաղ գոյությանը զուգահեռվող
կորուսյալտանհուշպատկերով:«Անտառինհյուղը»քերթվածում
«միափեղկ, նեղ լուսամուտից»աշխարհիննայողքնարականհե
րոսիաչքերովսփյուռքյանգոյությունը,սփյուռքահայիհոգիններ
կայանում են իբրև սարսափով ու գազաններով լեցունանտառի
խորքում կծկված, քաղաքակրթական զարգացումներից հեռու
շպրտված«փակհյուղ»՝«միշտանժպիտ,միշտանլաց»նույնդեմ
քերով՝ գերեզմանի մեջ կենդանի թաղված, միայնակ, լքված. «Ան
կ՚ապրիմահևամենօրկըմեռնի...»(4041):

Ժողովածուի քննաբանված պատկերաշարը, դիտարկված
տունձայնխոսքաղոթքերգքերթված հարակցաշարի բանաս
տեղծահոգեբանական հոսքը, արդեն հիշատակված՝ տան կեր
տումն ու խոսքի կառուցումը հանգուցալուծվում են «Հայ լեզուն
տուննէհայուն»քերթվածում,ուր լեզունէարդենդառնումտան
խորհրդապատկերայինհամարժեքը,հայտնակերպվումիբրև«վե
հություն,գեղուպերճանք»ունեցողճարտարապետականկերտ
վածք,հանճարեղ«ճարտարապետների»դարավորտքնանքիար
գասիք:ՄուշեղԻշխանըլեզունդիտարկումէիբրևազգայինհավա
քականկեցությանտուն,հոգուևինքնության՝տարածությունիցու
ժամանակիցվերհավիտենապեսգոյողբնակարան,օտարության
մեջ՝հարազատավազան:

Հայ գեղարվեստական մտածողության մեջ տան խորհրդա
պատկերն առկա է իր ողջ հնարավոր իմաստային դաշտերով՝
տունտիեզերք(«Հոգիստանըհաստատվել»սկսվածքովթուման
յանական քառյակի բանաստեղծահոգեբանական մթնոլորտը,
Իսահակյանի՝«Տիեզերքիսահմաններիցդուրսգայի»երազանքը),
տունաշխարհ(«Հայաստանասելիսաշխարհըիմտուննէ»սահ
յանական ձևակերպումը: Սա հասկանալիորեն պատկերզգացո
ղություն է, սակայնամենևինպատահական չէ Հայաստանտան
հնչման ներազդումով բառավորված այդ զգացողությունը), բնա
կանաբար տունհայրենիք/կորուսյալ հայրենիք (հայրենական և
սփյուռքյան այսօրինակ հայտնակերպումները բազմաթիվ են),
տունքարանձավ1 (ազգային ներփակ, ինքնանույնական գոյումի

1Տե´սԼ.Սեյրանյան,Անիմայիգաղափարագեղագիտականհարացույցը
Լևոն Խեչոյանի «Մհերի դռան գիրքը» վեպում | «Բանբեր Երևանի
համալսարանի.Բանասիրություն»,2019№2(29),էջ2036,Քարանձավը
որպես գոյաբանական ավազան և փակուղի արդի հայ պոեզիայում,
«Էջմիածին»,2019,հատորԴ,էջ101121:
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կորածխրճիթներին»:Իդեպ, լեզվիհամաբույրայիններվայելման
չարենցյանհանրահայտձևակերտումնիրհերթինսնվումէթեքե
յանականմատնանշվածավազանից1(«Մէյմէկպըտուղգոյնըզգոյն՝
ամբողջբառե՛րըդահա,//Հիւթե՜ղբառերըդ՝զորորքա՜նհասունցու
ցինարեւներ2»):ՉարենցՇուշանյանզուգահեռնամբողջացնումեն
«տուներծխապատ»՝«մերհազարամեայերկրինգիւղերունմեջ»,
«տուներ,որհազիւարարչականլոյսըկընդունին»,«մութ,հողմա
ծեծհայուտուներ»,«ձիւնիդէզինտակ»,«հալածուելովգոռմրրի
կէն» պատկերները, որոնք հիշեցնում են հայտնի «մթում կորած
խրճիթներիանհյուրընկալպատերըսև»և«ձմեռվավիշապաձայն
բուքըվսեմ»փառահեղբնորոշումները:

Գեղարվեստականպատկերիքառակողմխաչաձևումըկառու
ցակազմվում է ԹեքեյանՉարենցՇուշանյան, ԹեքեյանՄուշեղ Իշ
խան,ՉարենցՇուշանյանՄուշեղԻշխանսլաքումներով:Եվչնայած
այլէչարենցյան«հնամյաքաղաքներիհազարամյաքարը»,սակայն
գյուղքաղաքհակադրություննառկաէինչպեսՉարենցի,այնպես
էլ ՇուշանյանիևՄուշեղԻշխանիհամապատկերկերտումներում:
Զուգահեռաբարդիտարկելիենվերջինի«Հսկաշենքիմըդիմաց»
քերթվածիանհարազատքաղաքի«մեծղիհսկայիշեղջակույտը»և
պարզամիտհայգեղջուկի՝դրանհակադրվող՝«հայրենիպարզուկ
տունը»,«հյուղիարևոտպատերը»ևշուշանյանականտներիվե
րոնշյալհամարժեքհակադիրպատկերները,նաևերկուհեղինակ
ներիգեղարվեստականլուծումներումերբեմնառկասոցիալական
անհավասարությանենթաշերտը:Հատկանշականօրինաչափութ
յամբհարազատիև օտարիհակադրությունը Չարենցիպոեզիա
յում ևս հայտնակերպվում էտանխորհրդապատկերի երևումով՝
«ԹողածԿարսում,գետիափին,տունս՝շինվածանտաշքարով....
Ա՜նցեմկենումհիմաօտարքաղաքներիճանապարհով3»:

Շուշանյանիքնարականհերոսնապրումէգեղարվեստիտարա
ծության մեջ կերտված ու վերակերտված հուշերիտանը, հայրենի
կորուսյալլայնախարիսխուծաղկահեղց,ընդարձակտունըտեղա
փոխվում է վերհուշի, երազիուտեսիլիներհայեցողականիրակա
նություն՝ հակադրվելով սենյակ,խուց կամ ննջարանանունը կրող

1 Տե´ս Վ. Գաբրիելյան, Սփյուռքահայ գրականություն, Երևան, ԵՊՀ
հրատ.,2016,էջ34:

2Վ.Թէքէեան,Տաղհայերէն լեզուին,Յիսունքերթուած,Պէյրութ,1995,
էջ26:

3Եղ.Չարենց,Տաղանձնական,Երկերիժողովածու4հատորով,հատոր
I,Երևան,«Սովետականգրող»,1986թ.էջ251:

թայինշարժումմիտումները:Լեզուգրականությունպայմանական
նույնացմանհամատեքստում(«...բայցմերլեզվումըթեէսպեսբա
ներըլին,թո՛ղաչքսհանեն1»աբովյանականըմբռնմամբ),սփյուռ
քի մտահոգությունների ծիրում միանգամայն բնական էր Մուշեղ
Իշխանի«Հայ լեզունտուննէհայուն»պատկերգաղափարը,որի
քննաբանմանազգայինշերտնօրինաչափորենշոշափումէգոյա
պահպանման մտահոգությանն ուղղված նախընթաց լուծումներ՝
սկսած Վահան Թեքեյանի ըմբռնումներից և գեղարվեստական
իրագործումներից, «Մենք»ի հանգանակի հիմնադրույթների դի
տարկումիցմինչևմասնավորաբարՎազգենՇուշանյանիչափածո,
արձակևխոհագրականերկերիհամարնշանակալիհայրենիկո
րուսյալտանհիշատակիևվարձուսենյակիցավագինիրողության
հակադրությունը:

Թեքեյանի «Տաղ հայերեն լեզվին» քերթվածում «դալարագեղ
պուրակի»,պարտեզներիևլեզվիհամեմատականեզրերիշարքում
կա նաև «հայրենի պալատի» պատկերը՝ պետության, ազգային
տանդարավորգոյությանիմաստով,որինհարակցվումէ«Եկեղե
ցինհայկական»նշանավորբանաստեղծությանմեջեկեղեցինհայ
հոգուծննդավայրանվանելուպատկերը:ՄուշեղԻշխանիպոեզիա
յում նկատելի է բանաստեղծական ժառանգորդման այս երակը,
սակայնուշագրավմեկայլզուգահեռևսկարելիէնշել:1927թվա
կանինՎազգենՇուշանյաննի´րտուներուերգնէհնչեցրելխոհա
գրականարձակիէջերում՝«Տուներ,տուներ»գրույթում2: Շուշան
յանական տարակերպ տների շարքում նկատվում է գյուղական,
բնաշխարհիկ «հիւրընկալ ու արձակ դռներով, պարտէզներով»,
«խարխլած ու ծանրաբեռնուած տանիքներով, որ արևը կօծէ»,
«անդորրուչուառական»,«կիսակործանորմերով»կամ«այգիիմը
գոգընետւած»,նաև«հիւանդ,այլեւսծեր»տներիև«երկնակար
կառ,զարմանալի,խառնագնաց»քաղաքայինտներիհակադրութ
յունը:Իրգեղակերտածուպատկերագրած«տուները»ուշագրավ
խաչաձևումովհարակցելիուժառանգորդմանլեզվամշակութային
հոսքով նմանադրելի են ոչ միայն Մուշեղ Իշխանի՝ արդեն հիշա
տակված բազմադեմ ուտարակերպ, նաև մարդակերպտներին,
այլև ժառանգորդման հակադարձ սլաքումով՝ չարենցյան «մթում

1Խ.Աբովյան,Երկեր,Երևան,«Սովետականգրող»,1984,էջ7:
2Վ.Շուշանյան,Խառնիխուռն(Բնագիրըհրատարակությանէպատրաս

տելևառաջաբանըգրելՆ.Հարությունյանը),Երևան,ԳԱԹ,2001,էջ176
178:
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Մենքհաճախիրականությունիցպաշտպանվումենքբառերով
ու վերացական գաղափարներով, իրականությունիցփախչում և
պատսպարվումենքլեզվիտարածքումամրագրվածազգայինհայ
րենասիրականհզորուբեղունկոնտեքստումառկա՝տեղապտույ
տիտանող,իրականությունիցկտրված,իրենցսպառածորոշվե
րամբարձ գաղափարների կաղապարներում կամայլուր, անդին,
նյութական անծայրածիր տարածություններում՝ ցայսօր անկանգ
սփռումի մեջ: Բառերի ճակատամարտում հաղթելով՝ պարտվում
ենք իրական կյանքում, մեզ օրորումազգայինհայրենասիրական
երգովօտարությանմեջկամհայրենիքում:Պատսպարվումբառե
րիամրոցումկամթպրտումբառերիթակարդում:

Նկատվածևարդեննշվածտանպատկերըևդրանգրեթեմիշտ
հարակցվող ձայնային նշանը՝ լռության և խոսքի զուգակշռումը,
Մուշեղ Իշխանի բանաստեղծական մտածողության մթնոլորտում
հայտնակերպվումենհիշատակվածտունձայնխոսքաղոթքերգ
քերթված հարակցաշարի բանաստեղծահոգեբանական հոսքով,
որի վերջնահանգրվանը, ինչպես արդեն նշվեց, տունլեզու ընդ
հանրացումնէ:Լեզունառհասարակ,նաևազգայինլեզունիհարկե
ոգեղենտարածությունէ(ՎիլհելմՀումբոլդտըլեզունհամարումէր
այնտաճարը,ուրբնակվումէազգիոգին՝դարձյալշրջանառելով
լեզուտուն, այս դեպքում՝ տաճար՝ աստծոտուն զուգահեռը, նա
լեզունհամեմատումէնաևմարդուկամժողովրդիշուրջըգծված
շրջանիհետ,որիմիջիցհնարավորէդուրսգալմիայնայլշրջանի
մեջմտնելուդեպքում1),ուրպահպանվումեննյութականտարա
ծությանմեջառկան,բայցնաևարդենկորուսյալը,հիշողությունը,
կերտվումևմոդելավորվումէապագայիտեսիլը:Պատահականչէ,
որբանխոսքը,բանականություննուդրաբառապատկերայինթա
ղանթավորումըմարդուվերնատաննէտեղավորումևբնակեցնում
ժողովրդական մտածողությունը: Պատահական չէ «վերնատուն»
բառիընտրությունը:

Երևույթի՝սփյուռքյանիրականությանմեջկարևորվողազգա
յինչափումըդիտարկմանմիակևվերջինհայեցակետըչէ:Մուշեղ
Իշխանի«Հայլեզունտուննէհայուն»գեղարվեստականբանաձևը
ինքնատիպորեն հարակցվում է գերմանական գոյապաշտության

առաջինհամարում՝«Կըպարսավեմբառերը»վերնագրովգրույթում:
1 Տե´ս В.Гумбольдт, О различии строения человеческих языков и

его влиянии на духовное развитие человечества//Избранные труды по
языкознанию,М.,Прогресс,1984:

օտար,վարձուկացարաններին:Շուշանյաննայդպեսդառնումէսե
փականգրիտարածքումկենդանությունառածտանբնակիչը՝աչքե
րըփակ՝հաճախ,շատհաճախ,գրեթեմիշտվերադառնալովտուն,
ներս,հետ,այնտեղ,պատկերացնելովուայդու՝պատկերելովմիակ
ունեցած տունը՝ կորուսյալը, հետագաամբողջ կյանքում ապրելով
ոգեղենտարածքում,լեզվովվերակերտվածտանը,լեզվիտանը:

Ոգու տանը բնակվելու և վերաբնակվելու պարտադրվածութ
յաննախապատվության՝ ազգային գիտակցության և կեցության
մեջառկա սույն իրողությունը Շուշանյանի գուրգուրանքի և դա
տապարտմանառարկանէեղելմիաժամանակ:«Ներքինդաշտա
նկար»երկիխոհազգացականտարուբերումներիմեջՇուշանյանի
գրիչըշոշափումէնշվածերկուեզրերը:Հայրենականերգիհնչումով
«աքսորականարքայիպես»վերադառնումէհայրենիքըևվերա
հաստատումիրթագավորությունը: Շուշանյանը,«ապաստանում
է»գրաբարի«հնաբույր,մագաղաթյա»բառերիմեջ.«Հայոցլեզվի
շնորհիվէր,որամիսներուընթացքինհայրենիքիգաղափարինու
այսանոքևնժդեհտղունմիջև,որեսէի,նետվածգաղափարնե
րուտարագնացքառուղիներունվրա,հաստատվեցավմնայունու
անքակտելիկապմը»1:Բայցահասկսվումէկռիվըգրքերի՝«վերա
ցական գաղափարներուայս մոխրակույտին» «հեղձուցիչ դեզ»ի
դեմ(հիշենքնաևԹեքեյանի«Գիրքեր»ը),որիմեջմինչևմերվիզը
«խրածենք»՝ մեր«արյանհաղթականտենդը»կորցրած. «Ո՞ւր է
հնամյաու վավերականերկիրը, որկրնախարիսխծառայելայս
փլչողբաներուն»2:«Բառերովկերակրեցինքհայոցայսսակավա
պետուհառաջապահժողովուրդըամբողջտարիներ:Ուերբան
սկսավզարթնուլ,ուրիշբառերովօրորեցինքզայն:Բառերովհեղա
փոխությունկընենքամենօր….Բառերովերկիրմըկառուցինքու
այդերկիրըընդարձակէրուկըտարածվերափեափ,ծովեծով:
Ուերբերազըփլավ,կրկինձեզիապաստանեցանքմերանկարելի
արդարացումինհամար»3: Բառերըկանգնածենմերևհորդահո
սանկյանքիմիջև:«Կյանքիայսալեկոծտարերքինդեմ՝ձգեցեքմեզ
ազատումերկ4»,ամփոփումէՇուշանյանը5:

1 Վ. Շուշանյան, Ներքին դաշտանկար, Ձեռագիրը հրատարակության
պատրաստեց և առաջաբանը գրեց բ.գ.թ. Ս. Փանոսյանը, Երևան, ԵՊՀ
հրատ.,1995,էջ20:

2Նույնտեղում,էջ39:
3Նույնտեղում,էջ42:
4Նույնտեղում,էջ43:
5 Այս ըմբռնումները Շուշանյանն արտահայտել է դեռևս «Մենք»ի
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նությանոգեղենպատճենը,կորուսյալաշխարհիհուշը,որըգոյում
է լեզվումկրկին,ևմյուսկողմից՝ լեզվից՝մշակութայինավանդույ
թիցեկողհոսքըդառնումէմիակհնարավորը:ԱհաայսպեսենՄու
շեղԻշխանիգեղարվեստականմտածողությանմեջձևակերտվում
տունըիբրևքերթված,քերթվածըիբրևտուն,այդպեսէհայլեզուն՝
մշակույթը և մշակութայինավանդույթը, դառնումտունը հայուն,
ևայդպեսէհայը,օրինակ՝ՄուշեղԻշխանի«Կիլիկիոարքան»,վե
րաբնակվումերազիտանը,գոյումիբրևոգուտանբնակիչ:Մար
դուևիրականության,մարդուևաշխարհիխզումը,պարտադրված
անցանկալի,դարեդարանփոփոխիրականությանմերժումը,ինչ
պեսարդեննշեցինք,նաևհայրենիքումենհայտնակերպվումկամ
արտագաղթովևկամէլվերացական,երազակերտցանկալիիրա
կանությանմեջ,անցյալիկամապագայիբառակերտտեսլարանում
վերաբնակվելուայլընտրանքով:

Երերացող արժեքների հարափոփոխ աշխարհում կեցության
տունորոնելումտասևեռումըհամամարդկայինկշռույթուներերե
սունականքառասունականթվականներին:«Նամակհումանիզմի
մասին»գրույթումՀյոլդեռլինի«Վերադարձտուն»բանաստեղծութ
յանկապակցությամբՀայդեգերնանդրադառնումէ«նորեվրոպա
ցու» տնանկությանը՝ «Տնանկությունը դառնում է աշխարհի ճա
կատագիրը»1 ձևակերպումով: Համանման կենսազգացողության
ներազդմամբ,ապաևազգայինճակատագրինստվածքներիարդ
յունքումէթերևսաշխարհեկելՎահանՏերյանի՝դեռևսդարասկզ
բին՝ենթադրաբար1906թվականինգրված«Կյանքիորբերը»,«Ես
անջատվածեմհայրենիհողից»(1908),ապաևԱռաջինաշխար
համարտիօրերին՝1915ինև1917ինգրված«Մենքբոլորըս,բոլո
րըս//Մանուկներենքորբ…....Ո՞վկըփրկե,ո՞վկըգա,//Որտանիմեզ
տուն»տողերով2և«Երկուդժբախտմանուկ»3սկսվածքովբանաս
տեղծությունները: Աշխարհի, օտարի կանչդյութանքի, ազգային
տնից,ազգայինլեզվիցհնարավորմեկնումիևվերադարձիծանոթ
գեղարվեստական պատկերների, Ուլիսի, Նվարդի (հայերենի) և
Շամիրամի(օտարի,տվյալդեպքում,ինչպեսգիտենք,ռուսերենի)
միֆոլոգեմներիառկայությունըտերյանականպոեզիայիայսշերտի
ըմբռնմանհետաքրքիրդիտանկյունենբացում,որըտեղավորվում

1 Տե´ս М.Хайдеггер, Письмо о гуманизме, Перевод В. В. Бибихина,
http://phil.ulstu.ru/files/studentam/2.2_haid_hum.pdf

2Վ.Տերյան,Բանաստեղծություններ,Երևան,«Լույս»,1982,էջ151:
3Նույնտեղում,էջ157:

ներկայացուցիչՄարտինՀայդեգերի«Լեզունկեցությանտուննէ»1,
«մարդկությանողջմշակույթիգիրկը»բնորոշմանը:Որևէայլբա
նում աշխարհն այնքան ներկա չէ, որքան լեզվում: Վաղնջական
ժամանակներումաշխարհիխոսքըքամուձայննէր,ջրիճողփյու
նը,ծառերիսոսափյունը:Աշխարհնարտահայտվելէուզումևմար
դունէդիմում,մարդուկարիքնէզգում՝արտահայտվելուհամար2:
Մա´րդըկարողէբառտալ,խոսքտալաշխարհին:«Բանաստեղծը
հանդգնում է բառի վերածելաշխարհը», ձևակերպում է Ս.Ստե
փանյանը,«լեզվիմեջբացվումէհիշողությանաշխարհը»՝պահ
պանվելովև հիշվելով բառի մեջ3: Տարբերակելովև հակադրելով
գիտականճանաչողությամբըմբռնելիիրականությունըևապրու
մի միջոցով, ինտուիտիվ ճանաչողությամբ զգայելի կեցությունը՝
իբրևիրականությանխորհրդավոր,նվիրականբովանդակություն,
Հայդեգերըտագնապումէրկյանքիհոգևորնախասկզբիկորստի
համար(ԱյսհամատեքստումէըմբռնելինաևՏերյանինշանավոր
«Հոգևոր Հայաստանը»). ըստ Հայդեգերի՝ «եվրոպացիները մո
ռացելէինկեցությունըհանունիրականության»,ուստինադնում
է կեցությանը վերադառնալու, իրականությունն իր բացահայտև
խորհրդավորբովանդակությանամբողջականությանմեջվերապ
րելու ունակությունը: Գոյաբանական հերմենևտիկայի խնդիրը
կեցությանը ունկնդրելն է,և քանի որ լեզուն կեցությանտունն է,
«մարդկությանողջմշակույթիգիրկը»,հետևաբարգեղարվեստա
կաներկը«կեցությանլուրնէ»:Այնձևավորվումէերկուբևեռներից
եկողհոսքերիարդյունքում:Դրանցիցմեկըաշխարհնէ՝հեղինակն
ուպատմականիրականությունը,մյուսը՝լեզուն,բառը,որոնքկրում
են «կեցության լուրը», ամբարված մշակութային փորձը, ավան
դույթը: Առաջինը բացահայտն է, երկրորդը՝ գաղտնին, առաջինը
մարմինն է, երկրորդը՝ ոգին: Դիտարկելով ՄուշեղԻշխանի օրերի
սփյուռքյան իրադրությունը՝ նկատում ենք հետևյալը. աշխարհը
կորսված է, երկիրը չկա, հարազատիրականությունը չկա,պար
տադրվողիրականությունըմերժելիէ,աշխարհիցեկողհոսքըփակ
է կամփակվում է գիտակցաբար, դրափոխարեն սկսում ենաշ
խատել հիշողությունը, հուշի սրբագործված եզերքը, բացակայող
մարմնինփոխարինումենտեսլապատկերը՝այլևսանգոիրակա

1 Տե´ս М.Хайдеггер, Письмо о гуманизме, Перевод В. В. Бибихина,
http://phil.ulstu.ru/files/studentam/2.2_haid_hum.pdf

2Նույնտեղում:
3 Ս. Ստեփանյան, Ժամանակի երկու ընթերցում, Երևան, «Սարգիս

Խաչենց·Փրինթինֆո»,2009,էջ2425:
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 Լի լիթ  Սեյ րան յան – Գիտական հետաքրքրությունների առանցքում
հայ նորագույն գրականության պատմության և տեսության, Սփյուռ
քիգրականությանխնդիրներնեն:Անդրադարձներէկատարումարդի
գրականությանհիմնահարցերին:Հետաքրքրություններիշրջածիրումեն
նաևարդիգրականագիտականուղղությունները,մշակութաբանական
հարցեր: Գիտականմամուլումհրապարակելէչորստասնյակիցավելի
հոդվածներ:

ЛИЛИТ СЕЙРАНЯН: ЖИЛЬЦЫ ДУХОВНОГО ДОМА: МУШЕГ ИШХАН 
И ВАЗГЕН ШУШАНЯН: Встатьевконтекстенациональнойпоэтической
традициирассматриваетсясимволическийобраздомавсопоставляемых
художественных решениях Мушега Ишхана и Вазгена Шушаняна
в свете реалий армянской диаспоры. При помощи семиотического
анализаисследуютсянациональныеиобщечеловеческие,эстетические
и философские аспекты символического образа дома в параллели с
известным хайдеггеровским изречением. Рассматривается механизм
формирования спектра значений данного образа как проявление
национального характера, как феномен воздействий национальной
судьбыигеополитическихсдвигов,какпредпочтениеипринуждение
жизнивязыкевдуховномдоме.

Ключевые слова : духовный дом, Мушег Ишхан, Шушанян, язык, 
Хайдеггер, национальный характер, национальная судьба, армянская 
диаспора.

LILIT SEYRANYAN: RESIDENTS OF THE SPIRITUAL HOUSE: MUSHЕCH 
ISHKHAN AND VAZGEN SHUSHANYAN: The article in the context of the
nationalpoetictraditionexaminesthesymbolic imageofthehouseinthe
comparableartisticdecisionsofMusheghIshkhanandVazgenShushanyanin
thelightoftherealitiesoftheArmeniandiaspora.Usingsemioticanalysis,we
studythenationalanduniversal,aestheticandphilosophicalaspectsofthe
symbolicimageofthehouseinparallelwiththefamousHeideggerdictum.
Themechanismoftheformationofthespectrumofmeaningsofthisimage
isconsideredasamanifestationofanationalcharacter,asaphenomenon
oftheinfluenceofnationalfateandgeopoliticalshifts,asapreferenceand
compulsionoflifeinalanguageinaspiritualhouse.

Key words: spiritual house, Mushegh Ishkhan, Shushanyan, language, 
Heidegger, national character, national fate, Armenian diaspora. 

էնույնլեզուտունշրջածիրում,որիսահմաններումկարելիէընթեր
ցելնաև«Կարծեսթեդարձելեմեստուն»սկսվածքովքերթվածը՝
տունմայրպարզկա լեզուհեքիաթիլիկիձայն«խոսք»հարակցա
շարով:Իդեպ,այսառումովհետաքրքիրեննաևՇահնուրի«մեկ
նումը»և«վերադարձը»:

Աշխարհիցութերևսնաևազգայինավազանիցօտարվածլինե
լուհամոզմունքնիդեպկարողէդրսևորվելնաևսեփականլեզվում
ուցանկացածլեզվումօտարականլինելուզգացողությամբ:Կարեն
Սվասյաննիրիսկվկայությամբ«լեզվաբանականօտար»էզգացել
իրեն«հասանելիբոլոր լեզուներում»:«Եսայդ լեզուներիցոչմեկի
մեջ, որոնցով գրումև հաղորդակցվում եմ,այդպես էլ չսովորեցի
ինձզգալ,ինչպեստանը»1:Իմկյանքիբանաձևը.եսօտարերկրացի
եմ»2,հայտարարումէնա,թեևփորձումէդաբացատրելպրուստ
յանևդելյոզյանոճաբանականբարդբանաձևումներով՝գրիինք
նատիպությունըպայմանավորող լեզվականզարտուղությունները
համարելովյուրատեսակօտարլեզու:

Լեզուն՝իբրևմշակութայինգոյըպատսպարողուպահպանող
երևույթ, լեզվով կազմակերտված ու կազմակերպված ազգային
գաղափարականգաղափարախոսականկառույցը՝որպեսինքնա
նույնականությունըպահող,զարգացմաննորհորիզոնբացողկամ
առանձինպահերի զարգացումնարգելափակող իրողություն, դի
տարկելովազգային բանաստեղծականավանդույթից սնվող Մու
շեղԻշխանիևՎազգենՇուշանյանիհարակցվողուտարամիտվող
պատկերայինմտատեսությանծիրում՝հանգումենքհետևյալեզ
րակացությանը.և՛ազգայինշաղեկածմարմնիուազգայինցրիվ
եկածտիեզերքի,և՛մարդկայինբզկտվածէությանապաստաննէլի
լեզունէ,մարդուվերնատանը3բնակվողԲանը՝ոգուբնակարանը՝
կեցությանթերևսմիակչփլուզվողտունը:Եվմենքբոլորս,բոլորսի
վերջոունախևառաջ...ոգուտանբնակիչներենք:

1Կ.Սվասյան,Հոդվածներ,Երևան,«Անտարես»,2014,էջ4:
2Նույնտեղում,էջ5:
3Այսհամատեքստումառանձնակիխորքովէբացվումթումանյանական

«Վերնատան», «Վերնատուն» անվան խորքային բովանդակությունը:
Հարցիթումանյանականընկալմանհամիմաստնրբերանգէբացահայտում
նաևնրա«Անգինքարը»հեքիաթի՝«Թագավորըժպտաց,ապաթեմտքի
տուննընկավ»(այսինքն՝սկսեցմտածել,մտահոգվեց)արտահայտությունը
(Հովհ. Թումանյան, ԵԼԺ, հատոր 5, Պատմվածքներ, Հեքիաթներ,
Թարգմանություններ, Փոխադրություններ, Սևագիր և անավարտ էջեր,
Երևան,1994,էջ322):
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ՀԱԿՈԲ ՄՆՁՈՒՐԻ
ՓՈՔՐ ԱՐՄՏԱՆ ՀԱՄԱՍՏԵՂՈՒԹՅՈՒՆ*1 

 Գի տեմ մի մար դու ի Ք րիս տոս, որ տասն չորս տա րի ա ռաջ (թե մարմ
նով էր` չ  գի տեմ, և  թե ա ռանց մարմ նի` չ  գի տեմ, Աստ ված գի տե) հա  փշ 
տակ վեց մինչև եր րորդ եր կինք... և լ սեց ան պա  տում բա ներ, որ մարդս 

ար       տոն    ված չէ խո սել:

Բ ԿՈՐՆԹ., 12, 2-4

Բանալի բառեր – գյուղ, տոպոս, քրոնոտոպ, տապան, գյուղագրու
թյուն, Փոքր Արմտան, գոյություն, տեղանք, տեղ։

ՀակոբՄնձուրու«հափշտակության»պատմություննայլկերպ,
այլմիհարվածովուպայծառակերպմամբեղավ.ՄեծԵղեռնիժա
մանակիրբնօրրաննուողջընտանիքըկորցնելուցհետոնամնաց
Պոլիս,ևայնտեղառավոտկանուխգուցեհացթուխիփուռ,գուցե
ածխավաճառիկամհարդավաճառիիրգործի,գուցեհայոցսբՀով
հաննեսկամԹաքսիմիսբՀարությունեկեղեցիներիգավիթմոմա
վաճառությամբիրերկդրամյանըվաստակելուճանապարհին(թե՞
հենցեկեղեցում«ըս բառ մա չեթ»մոմըմեկնելիս)նրանմիօրիրենց
հանդերիուայգիներիԱստվածըխփեց: Տասնամյակներանցան,
նրաբարեկամներըմիքիչփողհավաքեցինունրանառաջարկեցին
այցելելկարոտիուհիշողություններիիրայդծննդավայր,սակայն
նանրապատկերըգերադասելէրբառերով.նա«երեքօր»շարու
նակ(եկեքմերայննույնտերտերինբերենք,չէ՞որնաժամանակ
ներիվրաիշխանությունունի,ևեթեքառասունտարինկրճատել
էրյոթտարվա,յոթօրվա,յոթժամվաև«մկա»ի,ուրեմնայսերեք
օրըերեքանգամերեքտասնամյակիընդլայնելուզորությունէլկու
նենա…)այնտեղէրևիրմանկությանուպատանությանտեսածնե
րըգրողականիրհափշտակությամբկրկինտեսավ.«անպատում
բանե՜ր»:Իրկյանքիիննսունտարի շարունակհիշողությունների՝
իրիսկհակոբյանսանդուղքովնրազմայլանքիուհափշտակութ

* Հոդվածն ընդունված է տպագրության  02.04.2020 թ.:

REFERENCES

AbovyanKh,Yerker,Yerevan,«Sovetakangrogh»,1984.
CharnecY.,Yerkerizhoghovatsu4hatorov,hatorI,Yerevan,«Sovetakan

grogh»,1986.
GabrielyanV.,Spyurqahaygrakanutyun,Yerevan,EPH,2016.
HaydeggerM.,Pismoogumanizme,http://phil.ulstu.ru/files/

studentam/2.2_haid_hum.pdf
HovhannisyanK.,Tanbacakayutyanpokhaberutyuneardihayardzakum,

Grakanagitakanhandes,2004,№A,ej186196.
HumboldtV.,Orazlichiistroeniyachelovecheskikhyazikoviyegovliyanii

nadukhovnoerazvitiechelovechestva//Izbrannietrudipoyazikoznaniyu,M.,
«Progres»,1984.

IshkhanM.,Yerker,Yerevan,«Nairi»,1990.
Matevosyan Hr., Grakanutyan bac darpasner, pasharvac zhoghovurd,

https://hrantmatevossian.org/hy/works/id/grakanutian_bac_darpasner_
pasharvac_joxovurd

OshakanH.,Hamapatker,hatorD,Yerusaghem,tparanSrbocHakobyanc,
1956.

Seyranyan L., Animai gaghaparageghagitakan haracuyce Levon
Khechoyani «Mheri dran girqe» vepum, «Banber Yerevani hamalsarani.
Banasirutyun»,2019,№2(29),ej2036.

SeyranyanL,Qarandzavevorpesgoyabanakanavazanyevpakughiardi
haypoeziayum,«Ejmiatsin»,2019,hatorD,ej101121.

ShushanyanV.,Kharnikhurn,Yerevan,GAT,2001.
ShushanyanV.,Nerqindashtankar,Yerevan,EPH,1995.
StepanyanS.,Zhamanakiyerkuentercum,Yerevan,«SargisKhachenc.

Printinfo»,2009.
SvasyanK.,Hodvatsner,Yerevan,«Antares»,2014.
TeqeyanV.Hisunqertvats,Beyrut,1995.
Teryan,Banasteghtsutyunner,Yerevan,«Luys»,1982.
TumanyanH.,ELZH,hator5,Yerevan,1994.



ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 2020-1

66 67

ՀԱԿՈԲ ՄՈՎՍԵՍ

լույստևողմենամարտնէ,ևպատմություննիրլախտըիջեցնումէ
մերամոլաջլին,բայցլուսոդեմմեզգուցեևհաջողվումէմիերկուէջ
օրհնություն(անանցողիկությունուտևում)կորզել:Երկրիերեսին
դրահամարէլծագելէգրականությունը`իխույզկորուսյալբանե
րի`«կորուսյալժամանակների»,կորուսյալտարածություններիու
վայրերի,մարդկանց,հույսերիուսպասումների,երազների,գան
ձերիուհարստությունների,կորուսյալբույսերիուկենդանիների,
մենքայսամենինԴրախտԿորուսյալենքասում,որիմերկարոտը
երգեցբրիտներիկույրբանաստեղծը,կորուսյալուավերյալԻլիոն,
որի վրա իրենց ողբը բարձրացրին նրատարաբախտ գուշակու
հիԿասսանդրան,նրաալեզարդՊրիամոսթագավորըևնրաչգի
տես՝իրական,թեանիրականերգիչ Հոմերոսը:Այնմիգուցեհենց
պատմության,ժամանակիունրանցարհավիրքներիերախիցմի
երկուբանփրցնելուհամարէկամերկրիվրաիբրևպատմություն
մոլեգնողժամանակիննրադրախտայինծագմանափսոսալիհի
շեցումը,որովնաոչթեանցնողէ,այլտևող...Այո,գրականության
միբունխնդիրըանցածընրատևականությանըվերադարձնելնէ։
Դրախտնընկավ,բայցնրապատկերըտևումէմերմեջՄիլտոնի
անմեռպոեմիէջերից:Իլիոննընկավ,սակայնամենաանխորտակն
ուհավերժատևըմնաց«իրեներգողհեքզամետրերով»:Էլամերկ
րիսալարկվածԶուզանմայրաքաղաքըջնջվեցերկրիերեսից,բայց
վայթեառավոտյան6իցմերպատուհաններիտակմայիսիերգա
րաններիմշտադալարպարտեզներիցիրենցդայլայլըբարձրացնող
կեռնեխներն ու սոխակները նրա չքնաղ թագուհիներն ու նրանց
նաժիշտներնեն,թեչէինչո՞ւենայդքաներգեցիկ...Պալմիրանփո
փոխական՝բռնակալներիքմայքներովձևվողքարտեզներիցքաշ
վեց գրի անփոփոխական՝ ողջ տիեզերքի չափերին համընկնող
քարտեզ,իսկերկրիերեսիցսրբվածՓոքրԱրմտանվաթսունյոթա
նասունտնանոցփոքրիկուաննշանայդգյուղԻլիոնըգտավիրՀո
մերոսին,ովիրերեքգրքերիեռաբանյայովողբացիրայդԻլիոնի
վրաև փառաբանեցայն։Դրախտը,ԻլիոննուԱրմտաննընկան,
ևգրականությունըերկրիերեսինմիայն ԿորուսյալնուԸնկածնէ
առկայում,չկարծեք՝այլբանէ,այնընկածներիուկորուսյալների
սուգնուհիշողություննէ:Դրանցանուններըպահելունավամատ
յան:Սևարկղ։ Կախարդականսնդուկ։Դրանցվրականգնեցված
ուդրանցկյանքըհավաստողխաչուհուշարձան:Զուրչփնտրենք՝
մենքՀակոբՄնձուրուՓոքրԱրմտանըոչմիքարտեզիվրաայլևս

յանայդտարածքազատելումուտէինանումիրայդ«Երրորդերկն
քի»որքանորիրական,նույնքանէլարդենհավիտյանսանիրական
բնակիչները`երկարթևերովԱզիկը, ՑորնիկիԳրիգորը,Տյուտուն
մամը,փշատիոսկեգույնծաղկիզուգսնայլևսմեկընդմիշտծամե
րին ընդունած Մանուկանց Նարոն, իրենց թուրք մոլլա Էոմերը և
նրանիցգնվածբիբլիական(բաղաամյան)զարմանահրաշէշը,Ար
ղունլեռանփեշերինամառայինարոտիիրենցճեմքինելած՝տուն
պահող միքելանջելոյաքանդակփաշաեզները, իրենց սբ Սարգիս
մատուռը,Կավիդարը,օգոստոսամսինլուսոդեմաչքիցհեռուև
միայնիրենհայտնիմիժամիԱրուսյակաստղովպճնվողիրենցԿա
պույտ Լույս լեռըևականջներըկախօրաններիցկախիրենցմա
նուկներին(«պլիկներին»)պահածևհունձուկալսիթեժմիջոցին
նրանց ստեպստեպ ծիծտվող իրենց հարսիկմայրերը: Նաայդ
ամենըկորցրելէր,ինչպեսԱդամըԴրախտըկորցրեց:Սակայնմեր
նախահորումեզ՝նրասերունդներիհետիսփոփանսՀիշողություն
աստվածուհինդրվեց.հույներըիբրևայդպիսինէլպատկերացնում
էիննրան՝իբրևմերբոլորոգեշնչումներիմայրՄնեմոսինե.նաան
ցածըբերումէներկաևգալիք,ՉկանդարձնումէմիՄշտակաև
կորցրածըվերականգնումէնրահենցկորուսյալությամբ։Եվգրա
կանությունընույնպեսայդաստվածուհուզավակէ.ՄարսելՊրուս
տիվեպումհերոսըհրուշակըթաթախում է լորենութեյիմեջ,որ
պեսզիբերանըտանի,և«այնամենը,ինչըձևումարմինէ,գոլոր
շուպեսդուրսէելնումթեյիգավաթից»։Կրիուշաղախի,կավիու
հարդաշաղախցեխիհետմիասինմեզտրվածէնաևմարդուհա
վիտենականշինանյութը՝վերհուշը...Հիշողությունըթերևսհարութ
յանմիձևէ,ևեթեայդպեսէ՝գրականությունըհարությանարվեստ
է։ՀիշողությանշինանյութովհարությունառածԱրմտանըայլևսև՛
իրիրականպատկերնէ,և՛հիշողությանխորհրդածես...Եվիրոք,
ի՞նչբանէխոսքնուգրականությունը.իրբոլորմարմնավորումնե
րովհանդերձ՝նաևհիշողություննուհարությունըչէ՞,որինենթակա
էգոյությունը,ևառաջինումտեղիունենալովչէ՞,որորևէբանտեղի
էունենումերկրորդում։Երկրիերեսինդրախտումտևողժամանա
կըերկրիվրաստորանումէանցնողժամանակի,որինմենքպատ
մությունենքասում,նաիրավելըձեռքինսրբումէամենբան,հի
շողությանայդորդիներըկանգնումեննրադեմ,ինչպեսԾննդոցում
ՀակոբըկանգնեցԱստծուհրեշտակիդեմ:Գրականությունըթերևս
պատմությանումերհիշողության`այդՀակոբըմբիշիմինչարշա
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գրականություննէ,որնէլիզորուէամենպատմությունվերածել
պատումիևայնպատգամելմեզ,որտեղգոյությունունեցողիևչու
նեցողի,լինողիևչլինողի,ներկայիուբացակայիտարբերությունը
դառնումէպայմանական։Այդնաէորոշում՝ինչըկակամչկա(«Իսկ
թե ինչը մնա՝ բնաստեղծն է կարգում». Ֆր. Հյոլդեռլին)։ Երբ նրա
ժանրերիցմեկը՝հեքիաթը,ասումէ՝«եղելէ,չիեղել»,այնժամանա
կըերկփեղկումէպատմականժամանակիևփոխաբերականժա
մանակի։Այսպեսասենք.այնչիվերացնումիրականությանպատ
մական վարկունակության հանձնարարականը, սակայն նրան
փոխաբերական, բանաստեղծական,այլևսառասպելական վար
կիգերազանցությունէհաղորդում։Պատմականևաշխարհագրա
կանվայրը՝տվյալդեպքումՓոքրԱրմտանը,«եղելէ,չիեղել»ովիր
«չկա»իպատմաաշխարհագրականությունըճեղքումևմտնումէ
«կա»ի օնտիկականություն, որնարդենառավելապեսփոխաբե
րականէևիրայդփոխաբերականությամբլիովինփոխհատուցում
էպատմականչգոյությունը։Այդերկփեղկմամբայնմիաժամանակ
ընդլայնումէնաևճշմարտացիությունը՝վերջինսմտցնելովփոխա
բերականճշմարտությանոլորտ,որնարդենժամանակիցուպատ
մությունիցդուրսէ,քանիորինքնէդրանքապաստանումիրմեջ։
Այնտեղեղածըչեղածիպեսմիբանէ,ևհակառակը՝չլինողը,երկրի
երեսինայլևսգոյությունչունեցողըներկաէիբրևամենաիրական
եղելություն,իբրևմիակգոյողը,որըգոյությանմեջպահելուզորու
թյունը,ուրեմն,գրիննէ՝էպոսինը,ասքինը,առակինը,հեքիաթինը,
վեպինը,բանաստեղծությանը...Եվայստեղժամանակըչիսողում
ուչքվում,այլիմաստաբաններիօձիպեսիրբերաննէառնումիր
պոչըևկլլումէինքնիրեն՝իրսկզբովուվերջովմիայնայդպեսլր
մանգալով,ո՛չթեանցնելով,այլտևելով։Ավելիշուտ՝այնայստեղ
իբրևպատմությունանցնումէ,իսկիբրևպատում՝տևում։Եվայդ
լրմանմեջմարդուաչքըդարձյալորքանոր«կա»իվրաէ,նույն
քանէլ«չկա»ի(«կարչկար՝միԱրմտան»)...Գրականություննայս
երկուսը՝եղածըևարդենգոյությունչունեցողընրանցպատմակա
նությունիցիրփոխաբերականությունքաշելնէ,դրանքմիաձուլե
լումիմիջոց,ևայնեղածնուլինողընույնացնողիրայդարտառոց
ժամանակի համար էլ հայտնաբերել է նույնքանարտառոց, բայց
թերևսամենաիրապաշտականայդժանրը՝հեքիաթը,այն,ուրեմն,
պատմությանուքերականությաներեքժամանակներնիմիէբե
րելմիժամանակով,որը,չեսիմանա,եղե՞լէ,կա՞,թե՞նորէլինելու,

չենքգտնի,քանզիքարտեզըերկրիվայրերիուտեղանքներինշա
գրումէ,իսկայներկրիերեսին,ինչպեսասացի,արդենգոյություն
չունի...Գրականության,Հիշողության,Հայրենիքի,Տան,Տեղի,Վայ
րի,ԴրախտիուԼեզվիայսխոսակցությանմեջեկեք«չպղծենքմեր
շուրթերըանեծքով»ևչտանքնրանցանունները,ովքերերկրիվրա
մարդասպանության ու ոճիրի տրոյական ձիու փորոտիք մտած՝
խուժեցինայնտեղև հանգցրինայդանունը: Փոխարենը`միան
գամէլհամբուրենքհայոցգրականությանայս Հակոբըմբիշիզո
րավոր աջը, ով իր հիշողությունների Փանուելում մենամարտեց
պատմությանուավերքի՝այսանգամդևիհետևնրանիցկորզեց
անհետացածիրծննդավայրիմշտականերևումը,ևումլեզվիբեր
մամբայն«հարենեղավ,երգեղավ,սերեղավ,քերթվածեղավ».
և քանիորգրողիարարքընաևեղածնանմեռությանցոլքովցո
լացնելուաստվածայինարարքէ,եկեքասենք,որնագրողական
աջովայնբարձրացրեցգրականությաներկինք,ինչպեսԶևսնիր
սիրելիԿարապինզետեղեցայնտեղ:Եվահաայնմերտանիքներին
ուբլուրներինշողշողումուառկայծումէայնտեղից,իբրևայլևսան
ջինջՓոքրԱրմտանՀամաստեղություն:

Պատմությունը՝ համակկորուստուկորուսյալություն,գրակա
նությունը՝ «ի խույզ կորուսյալի»... Տարածություններ ու ժամա
նակներգնումանհետանումենամայուտներում,գրականությունը
գտնումնրանցևապաստանումէայնտեղհիմնածիրապաստան
ներում:Լինի,արդենհասկացրի,իրսարսռունհուշերի,անձնական
տպավորություններիուապրումներիմեջներսուզող«Սվանիուղ
ղությամբ»,թե՝պայծառումորմոքունԱրմտանիևնրաբնակիչնե
րիպատմության,որըտվյալդեպքումպրուստյան՝իրբազմաթիվ
անկյուններում ու խոռոչներում մոլորեցնող գոթական «վեպտա
ճարը»չէ,այլպատմվածքներիփոքրիկմիմատուռ,ևնրանցհե
ղինակնէլ՝անապատուկոտորածքշվածդրաուխտավորիմիակ
պահապանը։ Պատմությունները, տարեգրությունները, ժամանա
կագրություններըերկրիվրաամրագրումենտեղիունեցածը,որը,
սակայն, նրանց ամրագրմամբ ամենաշատը փաստ ու փաստա
գրությունէ.տեղիունեցած,բայցարդյո՞քեղելություն։Առաջինըլի
նումևապահանգչումէպատմությանքարեդագաղներում,քանի
դեռչիելելիբրևանանցեղելություն,ինչնարդենտեղիունեցածի
անմեռություննէ:Այնպատմությանառարկաչէ։Նրաիրավասուն
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միջավայրունի(հարուստուաղքատ,տերուծառա),միևնույնէ,
դրանքնույնպեսներկայացնումէիբրևարքետիպեր՝ոչթեգոյութ
յունըսոցիալավորելու,այլանգամսոցիումըգոյութենականացնե
լուհամար։Սաէպատճառը,որՄնձուրուգյուղումհասարակական
հակասություններըչասենքթեբացակայումեն,սակայնլուծվածեն
գերագույնմիգոյութենականությանմեջ(ինչպեսԾննդոցգրքում)։
Այստեղմարդուկյանքըիրանհատականնկարագրերիցզատ՝դա
րերովեկածնվիրականմիծեսուավանդույթէ,որըյուրաքանչյուր
հասարակականաստիճանիիրտեղումապահովում էիրբարձր
աստիճանակարգով,ևամենդասպահումէիրնախաստեղծսրբա
դասությանմեջ։Սաէմիպատճառը,որիտարբերությունարևելա
հայ գրականության՝ ռուսական «նարոդնիկական» շարժումների
հետկապվածազդեցությունների,որը«գյուղագրություն»նվաստ
հասկացություննայնտեղսադրեցսոցիալականբախումներիկեղծ
միջավայրի,արևմտահայգրականությանևնրավերջինգրողի՝Հ.
Մնձուրու ստեղծագործությանմեջգյուղըմնացիբրևգոյաբանա
կանտարածություն, իբրև գոյության բնօրրան, ծոց, ապաստան
ուօթևան,բնութենականություն,հարուստիուաղքատի,չարիու
բարու,թուրքիուհայի, ղզլբաշիուասորուև կենդանիամենայն
արարածիգոյությանփրկությանվայր։Եսուզումեմակնարկածլի
նել,որաշխարհիերեսիցջնջվածԱրմտանփոքրիկգյուղը՝անցյալի
այդպատառիկը,իրպատմական(ևնրահարակիցբոլոր՝տեղա
գրական, ժողովրդագրական, ծիսագրական, ազգագրական, բա
նահյուսական,կոլորիտայինևայլ)տարրերովդուրսէելնումպատ
մությանևնրաավերքներիուարհավիրքներիջրհեղեղիցևմիտում
էդեպիփրկությանցամաքուգալիք՝դառնալովայնտապանը,որ
տեղասքիվերինօրենքովԱդամիզարմը՝ադամորդիները,գոյութ
յանորդիենևփրկվածենոչմիայն«չկա»իջրհեղեղիցումտած
են«կա»իփրկչականտապան,այլևամուրկառչածենգոյությու
նից՝քաղաքակրթությանևմիտեսակչգոյությանանդունդչգահա
վիժելուհամար,քանիորնրանքոչթեպատմությանուսոցիումի
տաժանակիրներնեն(թուրքկամհայ,հարուստկամաղքատ,տեր
կամծառա),այլնրատերերը,ժամանակակիցփիլիսոփայության
միհասկացությամբ՝«գոյությանհովիվները»...

ԱյդԱրմտանտապանումբոլորը՝«պարսիկուկովկասուարաբ
ուպելուճուաֆղանուքըրկըզութաթարուհնդիկութուրքմենու

անցյա՞լէ,ներկա՞,թե՞ապագա։Եկեքհեքիաթիայդ«լինումէ,չի
լինում»ժամանակինասենքվերկամգերկամհիպերժամանակ.
այնեզակիսիմբիոզէ,«կարուչկա»իմիտեսակկենտավրոս,որի
գլուխը«կար»նէ,իսկմարմինը«չկա»ն...կամհակառակը՝«չկա
ուկա»...Այդհիպերժամանակըպատմությանմեջվաղուցգոյութ
յունչունեցողԻլիոնըդարձնումէգոյությանամենաիրականՄայրա
Քաղաք,իսկԱրմտանփոքրիկգյուղը՝նրաանանցբնակավայրու
բննօրրան։

ԵրբՀակոբՄնձուրինինքըմիտեղիրպատմվածքներըկոչումէ
«հեքիաթ»,իրգյուղըպատկերելու(սրբապատկերելու)հիշողական
մեթոդիցզատ(քանիորամենհիշողությունհեքիաթէ)ևիթիվսայ
լոց՝հավանաբարնկատիունինաևնրապատմաաշխարհագրա
կանայն«չկա»եղելությունը,որնայսդեպքումահաամրագրվելէ
գրականության«կա»ժամանակով։ (Եվհեքիաթը հենց«չկա»ի
«կա»յավորումըչէ՞)։Գերմանացիռոմանտիկներըհեքիաթիժանրը
նախասիրումէինհենցայդպատճառով,որայնմեզանցյալով,ներ
կայովուգալիքովընդհանրականմիժամանակէբացում,որտեղ
չեղողնուեղողըիմիենբերված...Եթեանգամմիկողմթողնենք
հեքիաթին հատուկ դրանց անմեղությունն ու ասոցիալությունը,
հմայելուև թովելուդրանցհատկությունը,ապադրանքնաևժա
մանակայինիմաստով,ինչխոսք,հենցհեքիաթենորկան,քանզի
իզորուենիրենցմեջընթացողժամանակըպատկերելով՝այնպո
կելպատմության,տարեգրությանուժամանակագրությանքարե
դագաղներիցուտալգրիձեռքը՝իբրևմի«եղելէչիեղել»,իբրևայն
«եղելէ»ն,որըչկա,ևիբրևայն«չկա»ն,որնահամիակլինողնէ։
Բայցչկարծեք,թեեսսրանովուզումեմասածլինել,որՀակոբՄն
ձուրին՝իրգյուղի,ընտանիքիևողջժողովրդիբնաջնջումըտեսած
գրողը,նաիվմիհեքիաթասացկամռոմանտիկէ,որիհամարգյուղն
իրհրաշապատումովկորցրելէիրիրապատումիհետքերը,ջնջելէ
հարաբերություններիիրականմիջավայրը,ևորըհովվերգական
դարավորնահապետական նիստուկացի շնորհիվ մեզ ֆեերիկա
կանհարբածությանէհասցնում։Ճիշտէ,կարոտըևվերհուշըԱրմ
տանին հեքիաթայինբանաստեղծական նկարագիր են հաղորդել
(պատահակա՞նէԲանաստեղծիփոխաբերությունըՄնձուրուգրա
կանությանմեջ.անզենաչքնէլկնկատի,որդաինքնափոխաբե
րությունէ(«Բանաստեղծը»))։Հեքիաթը,եթեանգամսոցիալական
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րըևպահանջիփչել,այնկարձանագրիադամորդունրանցբոլորի
ներսերիցելնողԱստծուշնչիտակավինթունդհոտը...

Բայցհեքիաթ՝նաևկարոտիուկարոտյալիիրենցարտահայտ
չականտեսակետից,վերևումասվածմնեմոնիկականսրբադասու
թյամբ.թանկմիբան,որըերեկկարևմիակնթարթումվերացավ՝
հեքիաթդարձավ,ինչպեսհենցինքնէասում.«Այսբոլորբաները,
սակայն,որերեկիրականությունէին,հիմահեքիաթեղան»։Մենք
նրապատմվածքները (կամ ինչպես ինքն էասում, դաշտերգերը,
դաշտանկարները)իրիսկցուցմամբկարողենքհեքիաթհամարել
նաևայնպատճառով,որվերջինսմիակ«ռեալիստական»ժանրն
ու մեթոդն է, որը մեզ հնարավորություն էտալիսգնալ կորուսյալ
բաներիհետևից։Ուրեմն՝կորուստիհետևիցգնացողիհեքիաթա
յին արտահայտչականությամբ։ Սա նույնպես վերևում ասածս՝
եղածըփրկելուևեղողդարձնելու՝գրականությանշնորհով։Բայց
սադրասոսկգործառութայինկողմնէ։Եսուզումեմկրկնել. Հա
կոբ Մնձուրու գրականությունը էյդետիզմի արդյունք չէ, որն իր
պատկերի(էյդոսի)սրբացումուվառությունէենթադրումսոսկայն
պատճառով,որայնմեռածէ։Արմտանըհուշերիուհիշողություն
ներիտակհանգչողթանկմեռյալչէ։Ոչէլպատմականորևէժամա
նակիուտարածությանմեջտեղադրվածիրողությանգրողական
սոսկվերարտադրություն։Եվմենքչափազանցրա՞ծկլինենք,եթե
ասենք,որՀ.Մնձուրուգյուղըհեքիաթէենթադրումնաևնրանով,
որպատումիպատմականությանոչմիհավակնությունչունի.այն
տեղադրված է ժամանակիտվյալ հատվածումայնքանով, որքա
նովինքը՝հեղինակը,դատեսելէտվյալհատվածում։Հ.Մնձուրին
ազատէպատմությունիցուպատմականությունից,գոյությունըև
մարդընրագրականությանմեջառավելապեսոչթեպատմական
են,այլ՝բնութենական։ԱյսառումովեթեԱրմտանըինչորմեկիհի
շատակնէ,ապաոչայնքանիր,որքանմիգոյության,որնառկաէր
նրանում...Արտակարգտիրապետելովիրմիջավայրիբոլորիրա
կան՝հոգեբանական,բանահյուսական,տեղագրական,սոցիալա
կան և մյուսպարագաներին՝ նա միաժամանակ գիտի դրանք և
ընդհանրապեսողջիրականնութանձրացականըվերացարկելուև
գրականությանմեջ«ռեալիզմի»բռնադատությամբիրխորհրդա
նշականությունից չզրկելու, իր ժամանակի ուտարածության մեջ
չսահմանափակելուևայնտեղչբանտարկելուգաղտնիքը,մարդու

չինումոնղոլ ուհապեշ»,իրենցորոշակիտեղանքում՝ հայ,ասո
րի,հույն,թուրք,ղզլպաշ,արաբ,քուրդ... միմյանցհետկողքկող
քիապրումենմիկյանքով,որոնք՝միայնումիայնայդպես՝կյանքն
իբրևկյանքապրելովենհասնումմիծագումու էթնոս՝ադամոր
դուծագումուէթնոսունենալուիրենցմենաշնորհին։Պատմության
մեջ «Մինչև մարդը իր[ենց] ճամփին» կայենական մեղքով սպա
նելովուԱբելիպեսսպանվելով՝ նրանք ՀակոբՄնձուրիայս Նոյի
տապանգրականությանմեջդեռիրենցեղբորվրանրաիսկտա
նը յաթաղանքաշողպատմականտիպերչեն,այլգոյաբանական
արքետիպեր,այսգրականությունը,այո,նրանցփրկություննէև
նրանց շարունակվելու հնարավորություն է ստեղծում գալիքում...
Այսպարագայումմերդեմվերևումասածսհեքիաթայնությանու
փոխաբերականությանբացածըոչբանաստեղծականկամհեքի
աթայինհովվերգականԵդեմէևոչէլգյուղիիրապաշտականսո
ցիալականպատկերում,այլբաղձալիմիօնտիկականություն,որ
տեղգոյությունըդեռևսամբողջականէ,որտեղայնորքանորիր
երկրագործականհեսիոդոսյանկենսունակնախասկզբնականան
կերտության մեջէ (քաղաքակրթությունիցդուրս),այնքանէլկեն
սականէիրաստիճանակարգով.այնքաղաքակիրթչէ,բայցվերին
աստիճանիմշակութայինուկերտվածէ,բայցարգանդիպեսկրում
էգոյությանողջակուստիկականևաուտիկականբնույթը,որում
անձը նրապտղաջրերում դեռ համապատասխանում է նրաայն
տոնիկային,որովնաերգումէիբրևհամայնիմիերգչախումբ։Որ
տեղմարդըհոգևորիրհաղորդակցություններիմեջէ։Որտեղ«ան
քաղաքակիրթ» Աբրահամին դեռևս հրեշտակ է այցելում։ Որտեղ
քիմիանդեռգոյությանհրաշագործալքիմիաէ,իսկֆիզիկան՝հույ
ներիասածանխառնֆյուզիսը,այննյութը,որըոչթենյութապաշ
տությանէմղում,այլնյութականության...Որտեղկյանքըհենցխոր
հրդածեսէ։Որտեղմարդը,գալիքզանազանդավանաբանական,
աստվածաբանական, սոցիալական, մշակութային, քաղաքական
վերամարմնավորումներիցդուրս՝տակավինիրքիմիականֆիզի
կականկենսաբանականբնականնախատարրիմարմնավորման
մեջէ,որըԾննդոցըկոչումէկավևշունչ՝«շունչփչեցնրաբերանի
մեջ»։Մնձուրուհերոսները՝ՓոքրԱրմտանիբնակիչները,այդշնչի
ոգելիցիմեջեն։Եվեթեճանապարհայինոստիկանը(ասենք՝քննա
դատը)նրանցկանգնեցնիևնրանց՝կինուայրմարդու,երեխայի
ուծերի,հարուստիուաղքատիբերաններինմոտեցնիալկոթեստե
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յացքիցկարծեսթեաննշան«ԶոզիկՕհանը»պատմվածքիհերոս
«անոթիքալող»Օհանիդեմ(սաինքնէլլավչգիտի,թեզոզիկհայե
րիԱշխարովաերկրիիրԱլամոնիկգյուղիցելել՝իր«սրտիհրավեր
ներունհետևեն»իբրթեքեռունորոնելուհամարուրէգնում՝«Աճե
միստան» ու «Թեպրի՞զ», գուցե... Հինդու երկիր ու Չինումաչի՞ն,
բայցի՛նչկարևորէ,կարևորը՝որճանապարհինգրեթեմուրացած
կեսգարեբաղարջովսովյալիիրանորոշուղուննրադեմելնողչորս
երեխաներնրանընկույզենհրամցնում,նրանվռշիկիտեղդնողև
ճանապարհըցույցտվողմարդիկկիսումեննրածայրաղքատութ
յունը),ո՜վհրաշք,նրաանորոշուղունգոյությունըանսպասելիբաց
էանումիր«քոշքուպալատը»՝որմածմիմառան,որտեղթերևս
ողջաշխարհնուտիեզերքնէ,որըվերածվելէբերքուբարիքիև
նրաայդհամակթշվառությանմեջկախվելկախաններից՝իբրևսև,
սպիտակ,խունկիդեղին,լույսիդեղինխաղողիշարան,իբրևմեղրի
բլիթուշարոց...

Այդ«հեքիաթին»ուհենցնրանհատուկ«արքետիպերին»հաս
նելուհամարհատուկլեզու,պատում,ոճումեթոդէպահանջվում։
Վերջինբառըհունարեննշանակումէ«ճանապարհ»,«ուղի»,եթե
գրողի համարայն գեղագիտական դիրքորոշում է, ապա Հակոբ
Մնձուրու համար՝ թումանյանական «էն զիլ ձենն է իմականջում
մնացել»վերհուշիկամհամաստեղյան«երնեկայնօրերուն»հայրե
նաբաղձությունիցզատ՝դրանցիսկշինանյութովկառուցվածասք
էհենցբունգոյությանմասին... Կոտորված,բռնահանված,բռնա
զավթվածուչքացածԱրմտանիփոխարեն՝վերհուշըմիԱրմտանի,
որտեղգոյություննիրտաննէ,որտեղայնկարողէբնավորվելու
տեղավորվել, որտեղ գաղթելովպատմաաշխարհագրականԱրմ
տանից՝այնհանգրվանածէիրարքետիպիմեջ...Արմտաննայլևս
հրավերքէդեպիայնօրերնուվայրերը,որոնքտուն,օջախ,հայ
րենիքևհողուջուրլինելուցբացիկամհենցդրանցով՝գոյության
օրրանուբնօրրանեն։Մեթոդնայստեղիրվերոհիշյալնախասկզբ
նական իմաստով մեզ տանում է գոյության նախասկզբնական
գիրկ,որտեղբիբլիականԵփրատգետիաջափինընկածհայոցայս
գյուղնայդգոյությանհեսպերիդներիԵրկիրնուԾննդոցնէ,Ելիցը,
ԹվոցնուԹագավորացը։Ուրևինչհուներովուգետաբաժանքնե
րովէլընթանաննրաջրերը՝նաակունքունի,որտեղէլձվադրելու
համարամենանգամվերադառնալուէսաղմոնձկանպես...Որտեղ

պատմական կյանքը մինչևանսահմանպատմություն հասցնելու
առեղծվածը, որը գրականության մեծագույնառեղծվածն է։ «Մեր
գյուղըուրիշորևէերկրիպեսգյուղմըչէ,մեզհամարմիայնիրա
կանությունչէ,անսեմպոլմընէ,անցեղնէ,մերդիմագծությունն
է»,ասումէնա(ԺամանակագրությունԻԱ)։ Հեքիաթիօրենքովէ,
որմարդնայստեղիրիրապատումկերպերիցդուրսէգալիսիբրև
իրասածայդ«սեմպոլը».նառուսսոյականբնականարարածըլի
նելովհանդերձ՝իրայդբնականությամբ(որինհույները«նաիվ»էին
ասում)կապվումէայննվիրականությանը,որնէլիվիճակիէիրե
նումծրարիպեսամփոփելիրմեջամփոփվածգիրըիբրևմիիրա
կանություն,որը,սակայն,մեզհամարկրկնակիհավաստիէհենց
իրհեքիաթայնությամբումոգականությամբ,եսդաուզումեմկոչել
աշխարհինախասկզբնականիմաստիգիտակցություն,որինէլհա
սուէայդհեքիաթայնությունը,միայնթեայստեղգրողիասած«սեմ
պոլը»վերածվածէարքետիպի,որովհետևոչթեսոսկինչորբան
էխորհրդանշում,այլայդ«ինչորբանն»էիրբազմադարյանմշա
կութայինուկենսականփորձովևողջմենտալականությամբ։Այս
առումովՀ.Մնձուրումեթոդըկարողէ լիովինհամապատասխա
նելգերմանականռոմանտիզմի(նովալիսյան)«մոգականիդեալիզ
մին»կամ լատինների`20րդ դարիերկրորդկեսին շրջանառութ
յանմեջմտցրած«մոգականռեալիզմին»,բայցնկատիունենալով
դրանցվավերագրականությունը՝եսայնկկոչեի«վավերագրական
մոգականություն» կամ «հեքիաթային վավերագրականություն»,
այսդեպքումէլայննկատառմամբ,որնրագրականությանմեջայս
արտահայտություններիառաջին բաղադրիչները կատարելապես
կլանվածեներկրորդներով,իսկերկրորդները՝առաջիններով...Այդ
մեթոդով է, որեթենրահերոսներըիրականությանմեջ չենհաս
նումիրենց«ղսմեթին»,սրտնեղածքունենմտնումևերազումպո
տենցավորում ենև՛ իրենց,և՛այդ իրականություն կոչվածը՝ հա
զարապատիկձեռքբերելովվերջինիսմեջբացթողնվածը,ինչպես
Բորխեսի«Մյուսմահը»պատմվածքումՊեդրոԴամիանըերազում
շտկեցտարիներառաջճակատամարտիդաշտումմիպահիփոք
րոգու,վախկոտիուդավաճանի՝ողջկյանքումիրենհետապնդած
վիճակը,ևինչպես«Կոզիկը»պատմվածքումհաջողությունըձեռ
քիցբացթողած«հարսնիքկանչող»համանունհերոսըդառնացած
քունմտավևիրականությանմեջակնկալվելիքիրբոլորնվերները
երազումստացավքառապատիկ։Այդմեթոդովէ,որառաջինհա
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***
Գոյությունը համատիեզերական մի սրտխփոց է, որը բաբա

խելուհամարսիրտէկայացնում,ինչպեսսաղմը՝մորարգանդում։
Նաերկրիարգանդումիրսրտերնէփնտրում՝իրտարածություն
ները,ևերբգտնումէ՝մտնումէնրանցմեջ՝իբրևկենդանություն։
Միայնթեայդսրտերը«մսեղեն»չեն,հողեղենեն,դրանքկոչվում
ենտարածք։Տեղ։Վայր։Տարածքըկենդանությունէպարգևումգո
յությանը,այո,«իպատկերիևնմանությանյուրում»։Այնապահո
վումէնրաանկրկնելիմորֆեն։ ԿոսմոՊոլիտգոյությունընրանով
երկրիվրաիր«պոլիսն»էստանում։Իր լանդշաֆտը,բնանկարը,
բնակավայրը,իրծովնուցամաքը,իրքաղաքնուգյուղը։Իրհայրե
նիքը,որինէլթերևսայդպատճառովբոլորժողովուրդները«մայր»
ենասում։Իրտեղնուտեղանքը։ Սաէր,որըամորֆգոյությունը
«ըստիրպատկերի»մասնավորեցնումէիրմորֆեին։Նրանմայր
ուհայրենիքևայսերկուսիհամատեղմամբ՝ՄայրՀայրենիքէշնոր
հում։Ապահովում է նրավայրէջքի դաշտը։ Երկրի վրանրաոտի
տեղը։Նրատեղակայությունը։Այստեղհոգինվերացականանորոշ
կարգիցմտնումէիրէթնոգենետիկականտարածք։Եթեոգինան
վանենքԷթոս,ապակարողենքասել,որէթոսըէթնոսէփնտրում՝
իբրևքրոմոսոմի շղթայիմեջիրտեղը, որն էլաշխարհագրական
քարտեզիցզատնրագենետիկականքարտեզնէ։Այնտեղսկսվումէ
նրագոյությունը՝վերջինիսբոլորհատկանիշներով։Նաայդգոյութ
յամբէ,որդառնումէկենցաղ,մշակույթ,սոցիում,քաղաքակրթութ
յուն։Ահաայդտեղանքներիցմիքանիսըմարդուարարածգրակա
նությանմեջ.ՄելվիլիՀամաշխարհայինՕվկիանոսը,որտեղձկնոր
սականմինավիվրագոյությունըգոռումգոչյունովիր Կետիկեր
պարանքովհետապնդումէինքնիրենևիրհարպուններընետելով
գնումէդեպիսառցապատբևեռներսլացողՃակատագրիմիստի
կականկանչիհետևից։ Ֆոլքների Յոկնապատոֆը,որտեղպատ
մությանասքըհյուսվումէմարդուանկմանուանխորտակության
միահյուսզույգթելերով,ևորտեղմարդըանոչնչանալիէ,քանիոր
ամենպահիոչնչացվումէ,ևորտեղտիեզերքըգոյությանդաժան
մենամարտի մեջ մարդկային արժանապատվության ու աննկու
նությանիրհիմննէերգում։ՊլատոնովիՉեվենգուրը,որտեղպատ
մությունըվերածվումէանհեթեթության։ՄարկեսիՄակոնդոն,որ
տեղհամաշխարհայինպատմությունըԾննդոցիցմինչևՀայտնութ
յունվերախաղարկվումէառասպելիևիրականությանխաչասեր

էլմենքբոլորսոչթեմերկերպըկորցրածգոյությանպանդուխտու
օտարականնենք(Հյոլդեռլինիասածիպես.«...ևկորցրելենքմենք
/ԳրեթեԽոսքնայստեղպանդխտությանմեջ»),այլնրաև՛հոտը,
և՛վերևումասվածհովիվը։Որտեղհայրենակորուսությունըառա
ջին հերթին հենց գոյությունակորուսություն է, քանզի հայրենիք
ասվածնայստեղսոսկհողուջուրչէ,բունԳոյությունէ,ևնրանից
դուրսմարդըորտեղէլլինի՝օտարականուպանդուխտէ՝գոյության
օտարականուպանդուխտ։Որտեղանգամողջսոցիումը՝հարուստ
ուաղքատ,քուրդուհայ,չարուբարի,արդենասացի՝հասարակա
գիտական,ցեղականկամբարոյագիտականլինելուցառաջառա
վելապեսգոյութենականէ։Որտեղ«աշխարհիցհեռումիգյուղի»իր
փոքրիկանկյունումծվարածգոյությունըմեզհրավիրումէիրՊատ
կերն ու Նմանությունը չկորցնելու մեր հնարավորությանը, դեպի
իրապաստանպատկերը,դեպիիրենչկորցնելուիրհրավերները,
որոնքսրտիեն...Ոչթեանցյալիմեջհոշոտվածմիգյուղ,այլգա
լիքումառկամիգոյություն... Դեպիայնտեղ,ուրգրականությունը
գեղարվեստիուգեղագիտության,լեզվիուպատումիգործլինելուց
առաջ՝այլևսսրտիգործէ,կամգրականությանգործէայնքանով,
որքանովսրտիգործէ,կամեթեսրտիգործչէ՝գրականությանգործ
չէ... «Որովհետև մենք՝ հայրենակորույս օտարականներ, լայնութ
յուններու ուտարածություններու վարժվածներ,արև լեռներու ու
հովիտներուբնակիչներ...մենքգիտենք,անշուշտ,որմարդոցհա
մարանկարելիէետդառնալը,ինչպեսգետերիհամար...Մենքկեր
թանքմերսրտիհրավերներունհետևեն»․․․ԵվահաայդԱրմտան
«հրավերի»հետևիցգնացողիճանապարհինպատմությունըևսո
ցիումընույնպեսնրահամարեն,որիբրևիրապատումթափվենմի
տեսակհրաշապատմանմեջ,որտեղՀ.Մնձուրուհերոսներըիրենց
չարքաշկյանքիմեջհեռուենսոցիալականնզովքիցուխռովությու
նից(«Ելիր,ումկյանքնանիծելէ»),որովհետևիրենցբունսոցիումը
տեսնումենբունգոյությանմեջ,ինչպեսավետարանականաղքատ
այրին,որնիրերկդրամյանովոչթեչարացածէրիրկյանքիմեջ,այլ
երանության էրհասածիրգոյությամբ...Այսպարագայումիրժո
ղովրդինունրաբնօրրանփոքրիկգյուղըբնաջնջողներինչնզովե
լուկողքինհավասարապեսանհեթեթէՀակոբՄնձուրունսոցիա
լականբնազդչունենալումեջմեղադրելը...Արմտանգյուղումոչթե
գոյություննէսոցիալական,այլ,ընդհակառակը,անգամսոցիումնէ
գոյութենական՝վերջինիսողջներուժականությամբ։
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այդ«միպատառ»ումգոյություննիրգոյավորներով՝մարդկանցով,
կենդանիներով,բույսերով...ասպարեզէհանումիրեն։Եվքանիոր
արդենհիշատակվածիրվավերականությամբումոգականությամբ
Արմտանգյուղըգոյությանբույնէևիրաշխարհագրականությու
նիցմտածէիրնվիրականությանմեջ,եկեքայնկոչենքcivitasdei,
միայնթեcivitasըփոխարինելովգյուղով«գյուղնԱստծու»,ասել
էթե՝ «գյուղնգոյության»։Ի՞նչբանէԱստծուհայոցայսգյուղում
գոյությունը։

Բայց նախ. թվարկածներս բոլոր (իրակա՞ն, թե՞ անիրական)
տեղանքներըտեղագրվելովամրագրվելուիրենցեղանակնունեն։
Եթե,կրկնենք,Ֆոլքների«միթիզհողը»ամրագրվելէկյանքիևնրա
սրված («սահմանային») իրավիճակների մեջ հայտնված մարդու
իրավիճակներով,եթե,ասենք,Պլատոնովիկիսամիստիկականկի
սադժոխայինքաղաքըպատկերվածէսահմռկեցուցիչմիկտրված
քով, իսկ Բունինի Դուռնովա գյուղը (այստեղանգամանվան մեջ
սոցիալականվերաբերմունք էդրված,այնինձհիշեցնում է«Հի
մարներինավը»,պատահական չէ, որգյուղականկյանքինուրբ
պատկերումների կողքին պատմվածքի հերոս Կուզմա Կրասովի
բերանիցհնչողռուսական«ո՞վէմեղավոր»՝հավերժմեղավորներ
փնտրող հարցը ամփոփվում է քաղաքական եզրակացությամբ.
«Ռուսաստա՞նը։Բայցախրայնոտիցգլուխգյուղէ»),ապաՀա
կոբՄնձուրուայս «եղելէևչկաչկաևկա»իփոքրիկ գյուղը մեզ
մատուցվածէ...ոմանքկասեն՝հիշողությամբուվերհուշով,ոմանք՝
հայգյուղիուգյուղացու չարքաշկյանքիվերհանմամբ,նահապե
տական բարքերի պատկերմամբ, ավանդույթի ու աշխատանքի
փառաբանմամբ... ես կավելացնեմ.այնտեղտեղակայված գոյու
թյանհանդեպսիրովուակնածանքով,նրակենցաղի,նիստուկացի
ուվարքուբարքիհանդեպայնվստահությամբ,որայնտեղկարելի
էԳոյությունհրավիրել,ինչպեսԱբգարթագավորնիրփոքրիկԵդե
սիաքաղաքՓրկիչհրավիրեց։

Այո,դաոչայնքանԱրմտանգյուղիպատմություննէ,որքանգո
յությանմիպատկերումուպատկերագրություն։Նրավարքագրու
թյունը. ՓոքրԱրմտանանունովայս«գյուղնԱստծու»`մերհայոց
կորյունական վարքից սկիզբ առնող վարքագրության «սրբերի»
պեսմերառջևկանգնածէիրարտերիուայգիներիբուսազարդե

մամբ։ԱկսելԲակունցիՄթնաձորը,որտեղմարդնիրբնազդներով
մենմենակէիրգոյությանդեմ,որըվայրիմիանտառապահիկերպ
մտածցատկումէնրաուսերինուպլոկումնրագանգամաշկը։Լոր
կայիԱնդալուզիանևԴ.ԹոմասիՈւելսը,որտեղայնզնգումէիբրև
կանտեխոնդոկամվիլանել։Եվահահայոցմշակույթի՝գոյությունն
ուտիեզերքը իրենով բաբախյունի բերող մի քանի գաղտնարան
«տեղանքները»՝Քանաքեռը,«ԷնԼոռուձորը»,ԵրկիրՆայիրին,Մթ
նաձորը, Մանթաշը, ՄինասԱվետիսյանի Ջաջուռը(վերջինումգո
յություննիր լուսանկարներիբազմությանմեջառաջինանգամնե
րիցմեկըտեսնումէայնտեղլույսիարածիրգեղանկարը),սրանք
բոլորնայնվայրերնեն,որտեղտիեզերքըմեզավանդումէիրպատ
գամիտախտակները։ Տիեզերքիցդրանքհազիվթեերևան,բայց
առանցնրանցտիեզերքընույնպեսչիերևում...Այնանորոշուդոն
դողմիբանէ։Դրանքտիեզերքըգոյությանհետկապողկենարար
պորտալար են։ Այն տախտակամածները, որոնց վրա կանգնած՝
մարդը շարում էնրախախուտևամուրորմերը...Սրանցից Հա
կոբՄնձուրու ՓոքրԱրմտանումգոյությունը, լծինթառածմիեզ
նարած,բարձրացնումէիրօվիդիուսյանեզներգերը...Այնտեղայն
ցնծում է իր իբրև գյոթեական Նախաերևույթ, իբրև «աշխարհից
հեռումիգյուղում»իրփրկությունըգտածԻնքնինԻրուԻնքնԻնքը,
ԻնքնըստինքյաննուԻնքնական՝ևարդենոչթեիբրևերկրիերե
սիցջնջվածբնակավայր,այլիբրևմերգրականությանմեջգոյութ
յան մի լոկուսը։Աշխարհագրականմիջօրեականներումտեղադր
վածայստեղանքըիրայդառաքելությամբմտնումէպատումիմի
խորհրդանշականաշխարհագրություն,ինչպեսԲեթղեհեմաննշան
գյուղը,որնաշխարհագրականվայրլինելով՝արդենմիայլաշխար
հագրության վայր է։ Նրանց տեղադրությունն ու մասշտաբներն
ընդլայնվումենգոյութենականխորհրդանիշի։Ըստերևույթինդա
էրկռահելԿորուսյալսերնդիհայրերիցՇերվուդԱնդերսոնը,երբիր
առաջինպատմվածքներնիրդատիններկայացրածերիտասարդ
Ֆոլքներինասումէր.«Դուգյուղացիտղաես,այնամենը,ինչըդու
գիտես,հողիփոքրիկմիպատառէՄիսսիսիպիում,որտեղդուծն
վելես։Բայցդաէլբավականէ»:ԱյստեղԿորուսյալսերունդըփո
խարինենքկորուսյալաշխարհով,իսկ Միսսիսիպին՝Ծննդոցիգե
տով՝ԵփրատովունրաԱջակողմյանով՝միվաթսունտնանոցՓոքր
Արմտանովևասենք.բայցդաէլբավականէր,որնրաերգիչՀակոբ
Մնձուրինգոյությանհամարերկրիերեսինոտատեղսարքեր...Հողի
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«գոյությանբույնի»այդպատկերագրությամբուվարքագրությամբ
սոցիումըհանվածէ.չէ՛,այստեղամենինչէլկա.հարուստուաղ
քատ,ամուսնականդավաճանություն,ավազակություն(«հուղկա
հարություն»),մուրացկանություն,գողություն,սակայնայսվարքա
գրականությամբդրանքոչայնքանքրեական,որքանբարոյական
խնդիրեն.երբ«Ակնցոց Թանիկայծը»պատմվածքումհարևանի
ճերմակականջներովայծը(«գեղմըածերունմեջմեկհատմընէր»)
մորթածկինը՝«ՄուշեինՆուխունը»բռնվումէ,նրան«մյուտուրին»
տանելուփոխարենթքումեներեսներինևայդվարքագրությամբ
հարցը համարում լուծված՝ գողերի աստված Արեսի հովանավո
րությունիցկնոջըհանձնելով ՓոքրԱրմտանիԱստծուհովանավո
րությանը,քանիորնադրանովոչթեգողությունէարել,այլգոյութ
յանանմեղություննէխախտել։ՆաձեռքէբարձրացրելՆոյանտա
պանից Արմտանի պալացցոյին ապավինած Աստծու չքնաղ Այծի
վրա,որնայստեղպատկերվածէայնպես,ինչպեսԴոմենիկինոնէ
Ֆարնեզիպալացցոյիիրորմնանկարումպատկերելկույսինապա
վինածՄիեղջյուրին։Աղքատությունուհարստությունայստեղմիմ
յանցհանդեպարհամարհանքիուատելությանսոցիալականնշա
վակչեն,դրանքչենկորցնումհարգուակնածանքիիրենցմարդա
բանությունընաևայնպատճառով,որվերջինիսայստեղհասելեն
ոչ թե կապիտալի կուտակած հավելյալ արժեքով, այլ դարերով
պանդխտելով, քրտինքով ու աշխատանքով։ Երբ Արմտանի կալ
վորներնուզումենիրենցկորդհողերիցհարյուր«տալիա»ցորեն
հանածլինել,ապանրանցնպատակըհարստանալումարմաջնու
ունևորներիհանդեպանիմաստնախանձըչէ,այլայդհարգադրոշ
միիրենցպատվախնդրությունը.նրանքսերումենայնկալվորից,
որնիրկալումկալսվածցորենիանսպառշեղջերովչիհատկանշ
վում,այլ՝նրամեջհրեշտակիջեցնելուցանկությամբ։Նաերազումէ
հարյուրտալիայիհաշիվըկանգնածտեսնելիրկալիմեջոչիբրև
թիվուքանակ,այլինչպեսյեբուսացիՈւռնաանունովայնկալվորը
իրկալումհրեշտակտեսավ(ԲԹագ.,24,17),ինչիմասինասումէ
հայմեծբանաստեղծաշուղը.«ՎուրչէՈւռնիկալինման՝կալանի
լընինչինէշահ»։Եվայսպարագայումմարդկանցհարաբերութ
յունները առավելապես հիերարխիկ չեն, այլ հիերատիկ, ինչպես
երկնքում,որտեղաստիճանակարգերիտարբերություններըորոշ
վումև հաղթահարվումենԱստծունծառայելուբաղձանքով,այն
պեսորդժվարչէկռահելը,որեթեայսինչաստիճանըբարձրէայ

րով,ևեսասումեմ«սրբերի»ոչթենրագոյությունըբանաստեղծա
կանացնելուևայլաբանելուհամար,այլորպեսզինշեմճգնավորի
նրաողջ՝աղքատ,չքավոր,աշխատավոր,առավոտիցիրիկունբա
նող,մարախով(ջրվրայովուժուռով)սնվողևիրերկդրամյանըգո
յությանգանձանակբերողվարքը։Այդգոյությանդրոշինվիկիծփուն
արտէ,իսկգերբին՝ Տիրոջավանակը...Ուրեմնև՝սաինչքանոր
գոյությունունեցածմիգյուղիիրականպատմություննէ,երկուան
գամավելի՝արդենգոյությունչունեցողինույնքանիրականվարքա
գրությունը,ինչովնրագոյությունըբարձրացածէմինորաստիճա
նի...«ՎարքԱրմտանի»...Եվնրահեղինակնէլթեևտիրապետումէ
իրնյութիբոլորնրբերանգներին,սակայնտվյալկտրվածքովգրող
չէ,որնրասոցիալական,հոգեբանական,քաղաքականուայլևայլ
նկարագրերըտա,նաայդամենըէլիանումէ,սակայնայլևսիբրև
գոյության վարքագիր. նաԱրմտանըպատկերում է, եթե օգտվեմ
Տուրգենևի«Ազնվականբույնը»վեպիվերնագրից,իբրևգոյության
բույն. այնտեղ ապրող բոլորը, գեղջուկի իրենց նիստուկացով ու
վարքուբարքով,գոյությանորդիներնեն։Գյուղացիությունընրանց
սոցիալականհամայնքայինվիճակնէ,սակայնայդկճեպիներսում
գոյությունըլցնումուպահպանումէիրայնպտղամիսնուհյութը,
որընախատեսելէիրպտուղնումիրգըցանկացածձևիմեջաննեխ
պահելուհամար.ոմանքդրանավանդույթկասեն,բայցդաավելի
մեծմիբանէ.դաակնածանքէգոյությանհանդեպ,հիացմունքան
խառնկարմրոսկունրահարգիհանդեպ,որըհենցնրանքէլհար
գադրոշմելեննրավրաևիրենքբոլորընրավրադրոշմվածհար
գադրոշմեն.ունևորըունևորությանհարգնէ,իսկաղքատը՝աղքա
տության։Նրանքունևորությամբուաղքատությամբտարբերեն,
բայցգոյությունըհարգադրոշմելումեջհավասարեն։Երբ«Քենը»
պատմվածքումաղաներըաղայավարիմոռանումենիրենց«անա
սուններունքով»նստեցրածՎարդանինկերակրել,նավերջումու
տելիքիավելցուկըիրտուն չիտանում,տանումէխնջույքտված
«գյուղիառաջակալներեն»ՀաճիՆերսեսաղայիտուն՝թողիրթեր
մացքըիրընտանիքնէլուտի,ևթողայդ«առաջակալները»չիմա
նան,թեիրնպատակըփորըկշտացնելնէ,ինքըսովածկմնա,բայց
իր հարգը կպահի... Եվ այստեղ ապրողները իրենց գոյությունը
պահպանելով՝հենցգոյություննունրաբարձրհարգնենպահպա
նում՝թույլչտալով,որայնընկնի։ԵսայնքանխոսեցիԱրմտանգյու
ղիապասոցիալականությանմասին,որկարողէթվալ,թեայստեղ
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յուն, քանզիավելի վերևավելի նվիրականմիկրոնենընդունել՝
վարքի, կենցաղի ու մտածողության քրիստոնեությունը. արտ են
վարումուցանում,կով,ոչխար,այծուայգիենկթում,Ըստանպոլ
պանդխտողիրենցամուսիններիմոտմեկնելիսշաղակրատումու
լեզուներին են տալիս տարիներ շարունակ իրենց մարմիններին
«անոթի»մնացածնրանցկրքիկրակիմասին,իրենցերազումտես
նումենամռանըարոտբարձրացածիրենցերկարասրունքեզնե
րին,Մզրա լեռիցիջնողհովիտակձավարցուենաղումուպան
դուխտիիրենցերգերովփարվումենիրենցպանդուխտզավակնե
րինուամուսիններին...ԵվԱստվածփոխհատուցումէայդամենը.
ամպրոպներիժամանակ,երբկայծակըփայլատակումէ,այստեղ
«Ակնթարթմըաշխարհըլուբլուսկըլլա»(«Ջրհեղեղ»)․․․

Այդվարքագրությանմեջմեզիթիվսայլոցապշեցնումէժամա
նակներիփոխկապակցվածությունը.այստեղժամանակըոչանց
նումէ,ոչգալիս,այնիրհիմնականնվիրականբնույթի՝տևումիմեջ
է...Այնմիլեռէ,որիանցյալընրաստորոտնէ,ինչիվրաէլհենված
էողջգագաթը՝ներկանուապագան,ինչպեսՌիլկեիԵրրորդԷլե
գիայիտողնէասում՝նրանք«մեզենհենված»։Այստեղժամանակի
երեքդեմքերըմիմյանցհայտածումներնեն։Ժամանակըսոսկական
մի ավանդույթ չէ, սոսկական պահպանողականության տարրա
կանևհաճախվիճելիկեցվածքչէ,այլնվիրականմիբան։Ոչթե
ավանդույթ,այլավանդ.դրանովայդավանդընաևպատգամու,
եթեկուզեք,սրբազանպատվիրանէ՝սկսածկենցաղավարության
տեսակից(ասենք՝արտերըվարելուեղանակից.«Գյուղինհարավի
ուարևմուտքիմասերունարտերըցանվածչէին,արոսէին:Ջրկո
րուսի դաշտին, ՎերնԱղբյուրիկի լեռան, ԿապուտԿապաններու,
Եփրատիսարալանջերուկողմնէրքաղը:Մերպապերենմնացած
կարգադրությունմընէրատիկա:Արտերըերկուխումբիբաժներ
էինք,հաջորդաբարմեկըարոսկթողեինք,մյուսըկցանեինք»:«Սի
րահարություն մը»), վերջացած անձնական հարաբերություննե
րով։Այդհենվածությունըանգամդատաստանուդատաստանա
գիրքէ,այստեղմինչևիսկժառանգությանվիճելիհարցերըմիմ
յանց«հենվածության»այդիրավաբանությամբենանում,թեևայս
բառնայստեղավելորդէ.այստեղդատարանչիկարողլինել,քան
զիբոլորդատումներըոչթեիրավականկամիրավաբանականեն,
այլ իրավարարական, որովհետևանգամսեփականություննայս

նինչից,ապադաոչթեսոցիալականկարգէ,այլպաշտոնի,ասելէ
թե`Աստծուն,իսկՄնձուրումոտ`հողին,աշխատանքին,բարուն
ծառայության:Եվ«ՄարիկՏալիա»պատմվածքումհենցդաէլտե
ղիէունենում.իրկալումհարյուրտալիացորենիկուտակություն
երազողհերոսըուզումէհենցիրայդաստիճանակարգըբարձրաց
նել:Այդ«հարյուրը»ոչիրապրուստիհավելյալքանակություննէ,այլ
իրկարգիհավելյալիհավելումը։Նրակալիմեջպետքէհնչի«հար
յուրտալիա»արտահայտությունը,որպեսզինագոյությունըհար
գածլինի,որպեսզինահասնիուիրչափովսատարկանգնինրան.
դաէնրաբունփափագը։Նադրանովչիհարստանում,բայցօրհն
վումէ։Եզակիմիդեպք,երբահրիմանյանքանակիչորթիվըհրեշ
տակէդառնում՝«Հարյուր»անունովմիհրեշտակ,որըպատմված
քիհերոսիակնածանքնէգոյությանհանդեպ.«ՄարիկՏալիանմեծ
շունչմըառավ:Թինձեռքըլեցուցցորենը,տվավ՝ովեկավառաջքը՝
տերտերին,ժամկոչին,ժամուն,դպրոցին,ԵրզնկուԱվագվանքին
փոքրավորին,ԱկնաԵրևմանվանքինփոքրավորին, Ղարա Չոռի
կողմերենեկողասորիվարդապետներուն:Թողտանեին,ուտեին,
կբավեր՝որիրկալենալտալիամըըսվածէր:Փափաքինհասած
էր»:Որովհետևնադրանովոչթեգոյությանկողոպտիչնէ,նրանից
իր«փայը»փախցնողը,այլնրանփայտվողը,նրանտերկանգնո
ղը։Այսպատմվածքըկարդալիսգլխարկներսհանենք. ՓոքրԱրմ
տանգյուղիայսգեղջուկՄարիկՏալիանիրսակավիկուկորդհողե
րիցբոլորիտուրքըտալուցհետոտակըմնացածիրՀարյուրովգո
յությանՀարյուրապետէկարգվում՝նագոյությունէկերակրումու
պահում,ինչպեսՀովսեփնէրփարավոնիԵգիպտոսըկերակրում,
նահենցայդգոյությանՀարյուրըքամածգոյությանտերուտիրա
կալէ...Հ..Մնձուրու՝«Արտքաղիավադույթներով»այսՓոքրՅոկնա
պատոֆումկյանքըորքանէլծանրլինի,անգամսովյալներիհամար
նվիրականությանշղարշովէպատված։ Լինելով չարքաշուհացի
կարոտկյանքիգեղջկականտարածքը՝սաայդկյանքիհենց«ազն
վականբույնն» է։ Եթե դատելիս լինենք քրիստոնեականհասկա
ցություններով՝այստեղառկաէմիբան,որըվերէդավանաբանա
կանքրիստոնեությունից,ծիսականումշակութայինքրիստոնեու
թյունից,միովբանիվ՝ամենայնաստվածաբանությունից,այստեղ
քրիստոնեության «օբյեկտիվացումը» կամ «կապիտալացումը» ոչ
թե մշակութային կամ աստվածաբանական է, այլ կենցաղային։
Արմտանգյուղիբնակիչներըապրումենիբրևաստվածաբանութ
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մարդկանցթոխատականժամանակներիցմեզհասածմիլեզուէ,
որտեղբոլորխոսքիմասերըլուծվածենշշուկովարտաբերվողբա
ցականչականներիմեջ,որովհետևմիկողմենդրել լեզվիհաղոր
դակցականբնույթըևայլևսբացելնրահաղորդությանխորհուր
դը...Այստեղմենքլսումենքգոյության՝մերնախնուևմայրիշխանի
կանչըև հասկանումենք,որմերկյանքիբոլորիրավիճակներում
նրազավակներնենք...Այդկանչը«մնացել»էառաջնեկիուանդ
րանիկի»մերականջներում»՝գնալովևհասնելովմինչևմեր«տոհմ
ունուբարիպատվիրաններ»(«Дозоповедейродаипервины».Օ.
Մանդելշտամ)...

***
«Եսգյուղըկուտամ»իրդիրքորոշումըճիշտհասկանալուևայս

ցուցումը«գյուղագրության»պարզունակ(ևթերևսարհեստական)
հասկացությունիցպոկելուհամարհարկավորէհասկանալ,թեի՞նչ
բանէգյուղը...Եվապա՝ի՞նչբանէXXդարիայսհայմեծգրողի՝Հա
կոբՄնձուրուգյուղը...

Արևելահայգրականությանմեջգյուղիպատկերը,արդենակ
նարկեցի, սկսում է ի հայտգալ 19րդ դարիերկրորդկեսից, հա
վանաբար իբրև ռուսական «նարոդնիկական» շարժման և նրա
«պոչվայի»ու«զեմլյայի»արձագանք։Այն,ինչըհետագայում«գյու
ղագրություն» ընդհանուր հասկացության ներքո ներկայացվեց
իբրևուղղությունկամհոսանք,այստեղ,գուցեևՄ.Նալբանդյանի
«Երկրագործությունը որպես ուղիղ ճանապարհ» աշխատության
գաղափարներիազդեցությամբ,գյուղըներկայացնումէրիբրևա
ռավելապեսսոցիալականմիջավայր,որտեղիշխումենխավարը,
անարդարությունը, աղքատությունն ու անօրենությունը։ Այս շր
ջանումայնդեռևսգոյաբանականտեղանքու«կոնտինուում»չէ։
Հայգյուղագիրներըվերէինհանումչքավորգյուղացու«ծանրճա
կատագիրը», նահապետական «հետամնաց» քարացած բարքե
րը, պատմում գյուղը քայքայող սոցիալական հակասությունների
մասին։ Նրանց ստեղծագործական մեթոդը ազգագրական, կեն
ցաղագրական, բարքագրական նաիվ, պարզունակ ու դյուրըն
կալ գեղարվեստական միջոցներով նկարագրական «ռեալիզմն»
էր,այնանգամլուսանկարչականռակուրսներիխնդիրչէրդնում
իրառջև։Արևմտահայիրականությանմեջգյուղըլրիվայլնշանա

տեղներկայիպատկանելությունչէ,այլժառանգությունևդարերի
պարտամուրհակ(...«տունըինչե՞նքուկդկըլլա,արտերը,էգեստա
նը,մալերը,մուլքերըինչե՞նքուկդեն.մերպապերունովգիտեքա
նիհարյուրտարիառաջվանմերորպապերըձգածենմեզի,սանքի
կըսեսդունվաստկերես,ուառերես»:«Աղաճանամուինէլմասը»)։
Այստեղմիակդատավորը,որինենթարկվումենբոլորը,այդնվիրա
կանավանդնէ.այնանցյալըարտածումէներկա,այնհայտածում
էներկայիվրա,իսկներկանհրամցնումդեպիհեռավորանցյալներ.
այդավանդիուպատգամիբերումով՝ժամանակնայստեղիրպո
չովուգլխովչիհակադրվում,իբրևանցյալուարդիականություն,
այլ,ինչպեսասվեց,իմացաբաններիօձիպեսիրպոչնառնումէիր
բերանըևայդպիսովստեղծումնույնայդիմացաբաններիօղակը,
որիամենկետըև՛անցյալէ,և՛ներկա,և՛գալիք,միամբողջական
սկիզբուվերջ,քանզինրաոչմիկետըսկիզբուվերջչէ։Այսկերպ
գոյությունըգնումհասնումէմինչիրնախամայրություն,ևողջաշ
խարհը«նրաճկույթըչարժե»(Օ.Մանդելշտամ)...ՀակոբՄնձուրու
անգամ ամենապարզ, սոսկ տեղագրական նշանակություն ունե
ցող,սոսկկենցաղագրական,սոսկազգագրականևկոլորիտային
պատմվածքներըկարդալիսմենքառնչվումենք«Ֆաուստյան»խոր
հրդավոր«Մայրերին»,որոնքմեզբոլորիսպահումենմերծնունդի
անանցխորհուրդիմեջ:Այսգրականությունըդառնումէմիտեսակ
Ծննդոցիգրականություն,ևմենքբոլորսայնտեղգոյությանառաջ
նեկուանդրանիկենք։Այստեղմարդըհամակիրծննդաբանության
մեջէ՝նաՂուկասավետարանիչիբերածազգաբանությանպեսչի
կորցրելիրպապերով,նախապապերովուապուպապերովԱդամի
ևնրանովէլուղիղԱստծուվրադուրսգալուհիշողությունը։Մար
դաբանականտեսակետիցնադրախտիցվտարվածժառանգնու
շառավիղնէ,սոցիումիտեսակետից՝աշխատավորմարդը,սակայն
նաիրհիերատիկայիտեսակետնէլէպահպանել.նրահամարգո
յությունըլողէտալիսիրպտղաջրերում,այստեսակետիցՄնձու
րուհերոսներըպահպանելենառաջնաբերքիիրենցշնորհը.նրանք
ԴրախտիուԱդամիմասունքեն...ՆրանցՓոքրԱրմտանգյուղըԵր
կնքիմասունքէ...Այսգյուղիարտերը,այգիներնուպարտեզները
ՊարադիզՊարտեզի մասունք են...Նրանց Եփրատ գետը երկիրը
ոռոգողԵփրատիմասունք է... Այս գյուղի չքնաղմունջերենը, որը
սովորումենաղջիկները,որպեսզիհարսգնալիսլեզվինեղություն
չքաշեն(...«հը՜շշ,հո՜ւֆ,ը՜ֆֆ,ի՜սս,ի՜շշ»...),վաղուց,դեռառաջին
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րեկացունույնականընկալումնէ.աշխարհումուբնությանմեջհա
մասփռվածԱստված սայլով իջնում է Մասսյաց լանջերով, ևայդ
սայլինլծվածէողջգոյությունը։ԱյստեղԳյուղիմյուսավանդույթը,
իհարկե,վարուժանյանավանդույթնէ։Իրարմատներովմխրճվե
լովհայոցգեղջկականտաղերի,ՀորովելիուԱրևագալիերգերիմեջ՝
այնմշակութաբանականբազմաթիվշերտերովէանցնում՝Հեսիո
դոսի «Աշխատանքներև օրեր»ից, Վերգիլիուսի «Հովվերգական
ներից» ու «Մշակականներից» (նրա Երրորդ էլեգիայի Ոսկեդարի
ուտոպիայից)մինչևիրժամանակները։Եսմեծարենցյանգյուղեր
գությունըկկապեի«Հովվերգականների»հետ,թեևայնոչթեներ
բողայինէ,այլշարականային։ՄեծարենցյանԲինկյանըհունական
միջավայրիմիԱրկադիաչէ,այլքրիստոնեականժամասացության
միԲեթղեհեմ...Այստեղթեոկրիտեսյանայծարածներըևսրնգահար
Պանը(«Աշխարհիցհեռումիգյուղում,եղեգնյամիսրինգկտրած»)
ասեսարդեն նկատել ենԱստղըև միացել երկրպագության մեկ
նողհովիվներին... ՎարուժանյանգյուղըհայոցԱրկադիանէ,թեև
նույնպեսփրկչականմեսսիանականպատկերունի.այստեղՉոր
րորդէկլոգիՈսկեդարիևնրա«մեսսիայի»գուշակություննէ։ Հե
սիոդոսյան «Աշխատանք և օրեր»ը փոխարինված են երկրային
ու երկնային մի երկրաչափությամբ, որը հայ բանաստեղծության
այսմեծգիրքըերկրագործականգրքիցվերածումէ,այո,փրկչա
կանմեսսիանականսպասումիուհաղորդության(«Մըշա՛կ,ցանե՜.
հանունՏիրոջնշխարին/Թողմատերեդհորդինսերմերլուսեղեն,
/Վաղըամենմեկհասկիմեջկաթնային/Պիտ՛հասուննամասմ՛Հի
սուսի մարմինեն)։ Այդ փրկչականությունը «գյուղատնտեսական»
ողջգործընթացըվերածումէգոյությանգործընթացի,այնծննդի,
մահվանուվերամարմնավորմանխորհուրդէ,ինչպեսհենց Վեր
գիլիուսի2րդում.«Իրշրջաննէանումաշխատանքըհողագործի,
ևնրատարինվերադառնումէդեպիիրհետքերը...Դաշտայինաշ
խատանքի տարեկան պտույտը վերամարմնավորման պտույտն
է»,որովգյուղականաշխատանքըդառնումէմիտեսակհողագոր
ծականաստվածաբանութուն.«Երանելիէնա,ովհասուէիրերի
պատճառին»։ԱյդպեսէնաևԴ.Վարուժանիգրքում.իրգյուղիբար
ձունքներընրահամարտիեզերականապրումներիբարձունքներ
են, հողագործությունը՝ յուրօրինակպատարագ. «...Առաջին ծիլեր
/Կըփողփողինարտավորեարտավոր/Կարծեսկանաչմոմիկներ»:
Իրվարուքաղը,հունձնուկալսըանողըհողիմտավորականնէ։Նա

կությունուայլաբանությունունի.իտարբերությունարևելահայի,
որտեղայնհիմնականումսոցիալականմիջավայրէ,այստեղայն
առավելապեսօնտիկականէ։Այնտակավինգոյությանպտղաջուր
է,բնությանևբնականի՝հունականիմաստովֆյուզիսիբնօրրան։
(Պատահական չէ,որեթեարևելահայիրականությանմեջգյուղը
արձակիբաժինէ,որովհետև վերլուծությունէպահանջում (խոր
քայինթեմակերեսային),ապաարևմտյանիրականությանմեջայն
իր հիմնական դիմագծով բանաստեղծության նյութ է, որովհետև
իբրևգոյությանուբնությաննախավիճակ՝վերապրումէպահան
ջում)...Այստեղմարդկայինհարաբերություններըդեռֆիզիոնային
են,այնքանբնական,որ՝ինքնինբացահայտ։Գյուղըմիհամագոյու
թենականՏնտեսությունէ,որտեղ«Գույնի,ՁևիուԲույրի»բացատ
ներումիբրևամոքանքուբալասան՝երանությանուգրգանքիաջնէ
տարածվածամենինչի՝կյանքի,մահվան,տրտմության,վշտի,սգի
ուուրախությանվրա։Այն«Եդեմնէաստվածաձայն»,որտեղ«լույ
սիծառաստանեն»մեզկանչումէիրականությունը,որնայդԳյու
ղաՏնտեսությանմշակնէ։Այդնույնմշակությանմեջենբոլորը,և
այդբոլորիմեջնաևնա՝ԱրևանունովՈմն,որըերեկոյան«թիկնա
դարձ»«տունկդառնա»՝«Լեռներենվեր՝ինչպեսմշակնիջավգյուղ»։
«Հեռուքաղքինժխորներենտաղտկալի»՝գյուղըբոլորխոհերիու
ապրումների արտահայտչականություն է։ Տերյանական ջրաներ
կայինկավճաներկային մեղմ բնանկարը այստեղ մեծարենցյան
հունաբյուզանդականոսկիու«ապրշում»էհագնում։Այնբնության
զավակնէ,իսկնրազավակը՝մարդը,կենացիրտաղավարտոննէ
տոնում,իրգոյությանԶատիկը(«Կարմիր,նախշունհավկիթիպես
/կերթաարևնիրԶատիկին»)։ՄիսաքՄեծարենցիհամարայնշա
րականայինընկալումէ,իրհովվերգականանտուրաժըպահելով՝
միաժամանակ կրոնական և առասպելաբանական (պանական)
մի թաքուն նախասկզբի մեջ է։ Եթե գերմանական ռոմանտիկնե
րի համար, Այխենդորֆի գյուղական բնանկարներից մինչև Շու
բերտի՝ջաղացպանիաղջկաներշնչածերգերնուձմեռայինհոգե
ցունցթափառումները,գյուղըներանձնությանուներսուզումների
վայրէ,ապաՄեծարենցիհամարայնտաճարէ,որնապահովում
էգոյությանմիեղություննուհամընդհանրականությունը.դահամ
աստվածականավանդույթիառաջինենթակայացումն է մերբա
նաստեղծությանմեջ,միժամասացությունուպաշտոն,որըտեղի
էունենումբնությանտաճարում,ևորիարմատներըԳրիգորՆա
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կան«խաչասերումներով»),այլբնականևբունմիմղմամբ։Որտեղ
մարդուկենցաղըդեռենթակաէ«եղիցի՜»համաշխարհայինմեծ
ըղձականով նրան շնորհ արված գոյությանը։ Թեև այն բնորդից
(«նատուրայից»)արվածճշգրիտքանդակէ,բայցնրահեղինակի
բուննպատակըբնորդինքանդակելը,ասելէթե՝«գյուղագրելը»չէ,
այնանգամհամայնքայինկյանքիբջջայինայնմիավորըտալըչէ,
որըՏոլստոյըկոչումէր«պարսայինսկիզբ»՝գյուղըդիտելովիբրև
պարսկազմելուժողովրդիհնարավորությունը,հետևաբարդարձ
յալդնելովսոցիումիուհամայնքայինգիտակցությաննախատար
րերիհարցը։Հ.Մնձուրուգյուղըբնորդէ,բայցառավելապես՝գոյու
թյանբնորդը...Այնտեղապրումէմիէթնոս,բայցդահենցգոյության
էթնոսնէ,որըդրանովիսկոչայնքանէթնոգրականէ,որքանէթո
սագրական։ Քանզիգոյությունըիրենիբրև էթնոսներկայացնելու
(դրսևորելու)միձևունի.այնկոչվումէէթոս։Արմտանըգոյության
էթոսուբարոյությունէ՝վերջինբառնէլհասկացածոչիբրևբարո
յախոսությանկարգ,այլծննդաբանության(«․․․ևԱստվածտեսավ,
որբարիէ»։Ծննդ.,1,8).այնգոյությանծագումը,սերումը,առաջա
ցումը,ծագումնաբանությունըևելնէ...Իբրևիրնկարչիդեմկանգ
նածբնորդ՝մերդեմգյուղչէ,այլգոյություննինքը՝իրայնկերպա
րով,նիստուկացովուվարքուբարքով,որնէլվայելէիրեն...Նայելով
ԱրմտանիՊատկերքին՝մենքկռահումենք,որայնհենցայդպիսին
պետքէլինի...Լուսանկարչականճշգրտությամբպահպանելովիր
բնորդի կյանքի դիմանկարը՝ Հակոբ Մնձուրին գեղանկարչական
ճշգրտությամբտվելէգոյությանռեմբրանտյանպատկերը։Նամեռ
յալիգիպսեդիմակչիհանել։Եվոչէլնրահետմահուն։Արմտանը
ոչթեթշնամուձեռքովանցյալումխաչհանվածխաչյալէ,այլգալի
քումհարությունառնելիք։Գրողըորքանորիրգյուղըհիշողությամբ
«ռեալիստորեն»պատկերելուառաքելությունունի,նույնքանէլ՝գո
յությանմիհնարավորություն,որնայսպարագայումանցյալումչի
մնացել,այլընկածէապագայում,հետևաբարինչքանորավերվելէ,
նույնքանէլդեռպետքէկառուցվի։Այնանցյալիպատկերէ,բայցև
գալիքիմիուտոպիա։Մենքերազումենք,որվերջում,եթեամենինչ
բարեհաջողգնա,ևերկիրըչկործանվի,նրավրաապրենքմիՓոքր
Արմտանում։ Ուրեմն՝ հիշողության նպատակը միայն այդ գյուղի
ճշգրիտպատկերըտալըչէ,այլևգալիքիհամարգոյությանճշգրիտ
էությունըպահպանելը։Տալովիրբնորդին(որընրասիրելինէ,նրա
հայրնումայրը,մերկացածնրադեմկանգնածքույրը,ինչպեսԹո

իրհեթանոսականնախկինխրոխտկեցվածքըթողելէև դարձել
միտեսակերկրիլոգոնոնը։Նադրանովիրկյանքըհամարումէիր
ստացածբերքը։Նաերջանիկէ,որիրերկրայինգործնանումէներ
սույզևազնվորեն։Գիշերըխոտիդեզիվրաքնելուբարձրանալիս
նաասեսեգիպտականքրմերիբարձրաբերձհելիոպոլկամ,հեռու
չգնանք, Բյուրականիաստղադիտարան է բարձրանում, և ի հա
տուցումննրաաշխատանքի՝այդդեզիծայրինԱստվածդիտակի
պեսիրաստղերինուղղվածնրաաչքերինբացումէմիբան,ինչը
երևումէ,սակայն,ոչթեաստղադիտարաններից,այլիմացաբա
նությանմիայնևմիայնայդանկյամբտիեզերքիննայելիս.նատես
նումէիրևբոլորիսկորուսյալնախահայրենիքը.

Հե՜շտէմտքիսընկղմիլկապույտինմեջլուսալիք
Նավաբեկիլթեհարկէկրակներունմեջվերին,
Գըտնելաստղերնորանոր,կորսվածհի՜նհայրենիք՝
Ուրկեինկածհոգիսդեռկուլակարոտնեթերին։

ՀակոբՄնձուրինինքըգրում է, որ միանգամհանդիպել էՄ.
Մեծարենցին և իսկույն ներկայացել աստվածաշնչյան գետի աջ
ուահյակկողմերումկանգնածզույգքերովբեներով՝Արմտանովու
Բինկյանով(«Արմտաններենեմ,պզտիկեն,ըսիանմիջապես։Քու
գյուղդԵփրատիաջինէ,իմինս՝ձախին»)։ԴանիելՎարուժանիհետ
շփվելուվկայությունչկա։Այսերկուսի«գյուղերգության»տարրերն
էլպարունակելով՝նրանըմերգրականությանմեջմիաժամանակմի
երրորդ՝միանգամայնյուրահատուկկողմէապահովում։Այնգյուղի
ծննդոցայինավանդույթէ,մարդուկենացուկենցաղիծոցուգիրկ։
ՓոքրԱրմտանովմենքտակավինապրումենքմերծննդոցայինգո
յությունը,որտեղկենսականմերբոլորմղումներըդեռիրենցարար
չագործականկերպովեն։ԱյնմերԾննդոցը,Թվոցը,Ելիցը,Օրինացն
ու Թագավորացնէ։Հայ«գյուղագրության»այսերրորդությանմեջ
Հ.Մնձուրունըմարդուկենցաղիուվարքիհնգաբանյանէ (տվյալ
դեպքում՝Եռաբանյան,նաերեքգիրքէհրատարակել)։Արմտանը
պատմաաշխարհագրականիրողությունիցզատ՝ծննդոցայինիրո
ղությունէ։ԱյսգյուղըգոյությանմիտեսակԳալապագոսյանկղզի
է,որտեղտեսակըդեռպահպանումէիրԱրարչիմտահղացումը,
քանզինրազարգացումը(դարվինյան«էվոլյուցիա»ասվածը)տե
ղի է ունենում ոչ թե իր կողմնակիազդակներով (քաղաքակրթա
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մեկուսացված). այդպես էլ այն անցել է ռոմանական լեզուներին՝
ֆրանսերենին՝«village»՝միջինլատիներենիvillagiumձևից,որնէլ
նույն«villa»բառնէևնշանակելէ«ագարակ,գեղջկականկացա
րան»:(«Villageois»գյուղացի,գյուղաբնակբառընույնծագման
է)։ Ֆրանսերենն ունի նաև «paysan» բառը, որիարմատը «pays»
(երկիր) բառն է: Հայերենում սրա համահարաբերականը թերևս
«երկրագործ»նորաբանություննէ (համենայնդեպս՝ Հայկազյանը
այսբառըչինշում)։Փոքրինչայլէպատկերըգերմանականլեզու
ներում.«Dorf»բառը,որը«Thaurp»նախաձևովավանդվածէար
դեն Աստվածաշնչի՝ Վուլֆիլայի գոթական թարգմանության մեջ,
նշանակումէցանկապատված,առանձնացվածտարածք։Այստեղ
«գյուղացին» («Bauer»ը) կապված է «bauen»«կառուցել» բառի
հետ(ինչըթերևսհամապատասխանումէհայերեն«շինականին»),
որնայնքանխաղարկումէՄ.Հայդեգերը`այնբխեցնելովաշխա
տելու, (ստեղծա)գործելու, արարելու նախնական պատկերացու
մից՝ իտարբերություն «բանել»ու (որից «բանվոր» բառն է), որը
կապվածէոչթեարարելու,այլարտադրելուհետ։ԵրբՀյոլդեռլինն
ասումէ՝«Բանաստեղծորենէապրումմարդըերկրիերեսին»,նկա
տիունիառաջինհերթինայդ(ստեղծա)գործելուbauenիիմաստը,
ինչիցհետևումէ,որշինականըայդպիսինէհողիհետիրկապով,
որովէլնա(ստեղծա)գործումուբանաստեղծումէև,ուրեմն,«բա
նաստեղծորենէապրումերկրիերեսին»,նաերկրիուհողիբան
աստեղծն է։ Մենքսրանդեռկանդրադառնանք։ Հունարենκώμη
(կոմե)–«գյուղ,ավան,քաղաքիթաղամաս»ստուգաբանությունը
հայտնի չէ. նրանիցածանցյալ է՝ κωμήτης (կոմետես),ավելի քիչ՝
κωμητικός(կոմետիկոս,որածականէκώμηից)–«գյուղացի»:Կա
նաևχωρίον(քորիոն/խորիոն),χώρα(քորա/խորա)–«վայր,եր
կիր»բառը՝նվազականածանցով,որընշանակումէ«հողակտոր,
կալված»,սրաստուգաբանությունընույնպեսհայտնիչէ.նրանից,
ածանցյալէ՝χωρίτης(քորիտես/խորիտես)–«տեղաբնիկ,գյուղա
ցի»բառը։Եվվերջապեսառկաէἀγρός(ագրոս)–«դաշտ,արտ,
գյուղականվայր,գյուղ»բառը, որըծագում է նախահնդեվրոպա
կան*h₂éǵrosից(ազգակիցբառերեն՝միկենյանհունարենakoro,
լատիներեն ager, սանսկրիտ ájra, հինանգլերենæcer (անգլերեն
acre),նրանիցածանցյալէ՝ἀγρότης(ագրոտես)–«գյուղացի»)։Հու
նարեն՝«oikos»(Foikos)։Բառիգրեթենույնիմաստաբանականծա
գումնէսլավոնականլեզուներում.Ա.Ֆասմերի՝ռուսացլեզվիծա

թովենցի«Հովնաթան,որդիԵրեմիայի»գեղեցիկպատմվածքում)՝
Մնձուրինհիշումևմեզհիշեցնումէգոյությանմիթանկէթոս...Մի
թանկհնարավորություն...ԻնքնիրենմիՆմանություն...Արմտանը
հենցգոյությանԻնքնԻրՆմանություննէ...Արմտանիբնակիչը,չնա
յածիրսոցիալականծանրկյանքին,ռուսականիրականությանմեջ
ճորտատիրոջավատինկցվածճորտըչէ,որնապրում,թեարդենչի
ապրում՝մեռածհոգիէ։Երկրիերեսիցջնջելովգոյությանայսկենտ
րոնը՝պատմությունըջնջել էնրաայդէթոսնուհնարավորությու
նը...Որովհետևայնտեղմարդուկենցաղնուգոյությունըմիաձուլ
վածեն։Այսառումով՝Արմտանըբնակավայրլինելուցբացի՝միողջ
մշակույթէ։ՄենքԱրմտանիբնաջնջմամբինչքանորմարդուբնա
կավայրիհամարենքողբում,կրկնակի՝մարդուգոյությանգեղեցիկ
մի հնարավորության չքացման... Այդ հնարավորությունը գտնելու
«սեմպոլ»քարտեզիանհետացման,որովնկատվածէրմերկյանքի
ստիվենսոնյանգանձերիայնկղզին,որտեղԵփրատիափին,Մն
ձուրլեռանփեշերին,ԱկնիուՉմշկածագիմիջևընկածմիանձա
վումպահվումէնրաթանկարժեքուանկողոպտելիգանձը։

(Այս«մեր»՝գոյությանորդիներիսընդհանրականությանկողքին
մասնավորմիթեմակարողէ լինելգոյությանէնդեմիկընկալման
խնդիրը, որն այստեղ անգնահատելի մանրամասների է հասած։
Գոյությանայստեսակըմիայնհայոցայսմիջավայրումէ«աճում»։
Այսմիջավայրում է, որհայոցգոյությունընույնականէիրեն.այս
Արմտանըասեսկենսաբանական«արմենոիդ»գանգիհոգևորհա
մահարաբերականնէ,հայէթնոսիմենտալ«գանգաբանությունը»։
Արմտանգյուղըայսիմաստովհայոցկյանքուկենցաղիարխետիպ
է)...

***
Գոյությանծննդաբանությանտեսակետից«գյուղ»հասկացութ

յունըէնդեմիայինշանակությունունի։Բայցնախփորձենքընկալել
հասկացությանգեղարվեստական,ժողովրդագրականև բարոյա
կաննշանակությունը։Բացենքստուգաբանականբառարանները։
Հայերեն«գյուղ»բառը(բառիառաջինգրավորգործածումըթերևս
Կորյունի«ՎարքՄաշտոցից»է՝«իգեղջենՀացեկացայ»)Հր.Աճառ
յանըբխեցնումէհնդեվրոպական«villavicus»բառից,որըծագում
նաբանորենհիմքումնշանակումէ«տեղ»,«վայր»(ցանկապատով



ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 2020-1

92 93

ՀԱԿՈԲ ՄՈՎՍԵՍ

որնէլապահովումէնրաոչմիայնսոցիալականկարգը(ավատա
տիրություն),այլևառաջին հերթին՝ նրատոհմականությունազն
վականությունը.դուազնվականեսքոգյուղականկալվածքիտո
պոսով։Ավատը(հողատարածքը,կալվածքը,գյուղը)քեզապահո
վումէմիկարգով,որըժառանգականէանգամսնանկանալուդեպ
քում։Այնձեռնադրությունուժառանգությունէ(հետևաբար՝նաև
ծննդաբանությունունի.բուրժուանկարողէանսպասելիհարստա
ցածմեկըլինել,ազնվականըիր«հարստությունը»՝իրկերտվածքը
դարերով պետք է վաստակած լինի)։ Բուրժուան պետք է հարս
տություն ու փող ունենա, ազնվականը՝ տոհմական ունեցվածք,
կալվածքև,այո, հոգեկերտվածք, եթեառաջինը դաս ու դասա
կարգ՝երկրորդըտիտղոսէսահմանում։Բուրժուայիունեցածըսե
փականություն է, ազնվականինը՝ ավատով ու կալվածքով սահ
մանվածկարգուբարոյականություն,ասել էթե՝ կոդեքս։ Քաղա
քաբնակըարտադրումէ,գյուղացին՝մշակում(«մշակ»բառը«Հա
ցիներգի»հիմնաբառերիցէ.թեինչուէ«մշակ»և«մշակույթ»բա
ռերիարմատընույնը՝սաէլայլխոսակցությաննյութ է,այստեղ
միայն հարևանցիորեն նշենք, որ Դ. Վարուժանի ասած «մշա
կը»․․․«մշակույթի»մարդուգործիչէ.այնմերգիտակցությանմեջ
վերոհիշյալհյոլդեռլինյան«Բանաստեղծորենէապրումմարդըերկ
րի երեսին» տողի արտացոլումն է)։ Հայկական միջավայրում,
թերևս՝պետությանբացակայության,գումարած՝օտարբռնապե
տության լծիտակապրելուպարագայումգյուղըթեևազնվակա
նությանշերտչիձևավորել,բայցմնացելէիբրևազնվությանհողն
ուգետինը.այստեղհատկանիշիցմինչևտիտղոս,ազնիվմարդուց
մինչևազնվականմիքայլէ։Այդէպատճառը,որայստեղունեցված
քըառավելապեսոչթեանշարժգույքկամկալվածքուսեփակա
նությունէ,այլմիվերինժառանգություն՝դրանովմարդըոչմիայն
իրսոցիալականկեցություննէամրագրում,այլևիրմարդաբանա
կանգոյությունը,նաիրարտովկամայգիով(«էգիով»)հանդեսէ
գալիսոչթեսոսկիբրևսեփականատեր,այլև,ևառաջինհերթին,
իբրև ժառանգորդ, որի ժառանգորդության արմատները գնում
հասնումենմինչևիրբացարձակնախնիները՝ԱդամուԱստված,
նաայդժառանգորդությամբէամրագրված։Արդենասացինք՝Մա
րիկ Տալիաանունովաղքատգեղջուկըհարյուրկոտցորենովու
զումէոչթեիրհարստությունը,այլ(ստեղծա)գործողի՝մարդուաս
տիճանակարգության մեջ հենց իր այդ կարգը բարձրացնել: Այս

գումնաբանականբառարաննասումէ,որռուսերեն«деревня»ն
կապվածէնույնառանձնացվածհողատարածքիհետ՝սկզբումար
տի,իսկապա«խուտորի».մոտավորապեսայդպեսէնաև«село»
բառը՝դաշտ,հող,որըհետո«նստավայր»իմաստնէձեռքբերել։
Սակայնայստեղապշեցուցիչէ«գյուղացի»՝«крестянин»բառիառ
կայությունը,որընշանակումէպարզապես«քրիստոնյա»,«խաչա
վոր»,ռուսաց լեզվիհանճարըքրիստոնյակարգել էհողիվրաև
հողիհետաշխատողգյուղացուն՝մուժիկին,ռուսացընրանէհա
մարումքրիստոնեությանկրողը։Հակառակկայսրության,որըգյու
ղացունկցելէհողինուճորտէկարգել,լեզուննրանևնրամիջոցով,
ուրեմն,նաևգյուղըկապելէիրդավանանքիհետ,ինչըգիտեինբո
լորայնբռնապետները,ովքերքրիստոնեությունըվերացնելուհա
մար մտավորականի (Սկզբնականի՝ Բանի կրողի) հետ միասին
գյուղացունէինկուլակաթափանումուսովիմատնելովվերացնում
(միանգամայնայդպիսինէր,ինչպեսևբազմիցսնշվածէԲերդյաևի
ու մյուսներիկողմից, ԼենինիուՍտալինիպարագայում, որոնցից
առաջինըվերացրեցռուսմտավորականությանը,երկրորդըլրման
հասցրեցգործը՝գյուղացիությանըոչնչացնելով.երբ1934թ.Պովոլ
ժիեումբոլշևիկները(«անաստվածները»)հրդեհումէինգյուղացու
արտերը՝քրիստոնեությանարտերնէինհրդեհում)…

Ինձ հետաքրքրողը նաև բնակությանայստեղանքի (բնակա
վայրի) գոյաբանականմշակութաբանական նշանակությունն է։
Բաննայնէ,որ«գյուղվիլլայի»հետէկապվածմիհասկացություն,
որըեվրոպական(համաքրիստոնեական)մշակույթիմեջոչթետե
ղագրականկամսոցիալականէ,այլ՝տիպաբանականտիպոգրա
կան.եթեռուսականսլավոնականմիջավայրումայնստացելէդա
վանաբանությունըհատկանշողիիմաստը,ապաեվրոպականմի
ջավայրումգյուղըապահովելէմշակութաբանականմիուրույնշեշ
տադրություն.հակառականձուանձնականությունիրմեջլուծող
քաղաքայինմիջավայրի՝այնառանձնացյալությանվիճակէ(թեր
ևսայստեղիցէլգյուղացունտրվող«privat»բնորոշումը,որըմիա
ժամանակ գոյության «պրիվատությունն»է, սա հայերեն «մենա
տնտեսը»չէ՞),նրակարգուտեսակ,որնարդեննաևէքզիստենց
իալպահ էպարունակում։Եթեեվրոպականիրականությանմեջ
հարուստըքաղաքիարտադրանքէ,ապաազնիվը(ևնրաէթոսի
կրողը՝ազնվականը)կապվածէգյուղի՝ավատիուկալվածքիհետ,
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ցածըայսՊապուճանիուտելունկարագրություննէ։Սաայնպեսէ
ուտումողջօրապահիկը, ինչպես Պենտեկոստեիօրըհավաքված
աշակերտներըսուրբ Հոգիստացան։Այդպեսէլկա՝պարզվումէ՝
ուտելըսբՀոգովէ։Ոչթեկենսաբանականգործողություն,այլչքնաղ
միծես։Ոչթեորկրամոլություն,այլԱստծուբարիքինհաղորդվելու
նախանձախնդրություն։Ոչթեմարմնիցանկություն,այլհոգութե
լադրանքուպահանջ(«…հոգինպանիրուզեց»…)։Ուտելուաղոթա
սացություն...Մտածումես՝Աստվածայդօրըփոքրիկմիտկարութ
յուն էիջեցրելիրկողմիցմշակկարգված Հովակիվրա,որպեսզի
նրա(ևի՜ր,ևի՜ր)Պապուճանհորմիջոցովցույցտա,թեինչմեծու
սրբազան ճաշակություն է ուտելը... (Այստեղ դրան գումարվել է
մյուսխորհրդածեսը.ինչպեսորՊապուճանմշակըուտումէ,այդ
պեսէլՀակոբՄնձուրիմշակընկարագրումէ.հոգիդմինախադա
սությունէլէուզում.ևսմիպարբերություն.բերանիդջրերըվազում
են։Ձեռքդմեկնումեսշարադասության՝ասես«ներսիդիդբացող»
թթի ուրուպին... Բացականչականների դաղող տախդեղին)... Եվ
երբՊապուճանամունսոխնէկտրում,տեսնումես,որԱստծուբե
րանիջրերնէլենվազումիրիսկստեղծածայդգրգռիչբուսակա
նից...Նրաախորժակնէլէգրգռվում...Այլևսչիդիմանում.իջնում
նստումէՊապուճանիկողքը.նամեզպատիվէանում,այսպատմ
վածքումմերՏերըմերսեղանակիցնէ,նամեզհետճաշակումէև
վրայից լոշիկովպղպջուն ջուր էխմում... Հիմաանցնենք «Տյուկե
Մամուն եզը»ի պատմությանը, բայց այստեղ էլի առանձնապես
պատմություն չկա, եղածըՏյուկե մամի՝ իբրթե իր «մեռած»եզի
վրաողբնէ.սաայնպեսէողբում,ինչպեսԴավիդթագավորըմիամ
բողջօրողբացիրզոհվածԱբիսողոմապստամբորդուվրա:Եվիր
եզիառջևայնպեսէկանգնում,ասեսՂուկասավետարանիչըտետ
րամորֆի՝ եզի կերպ առած իր քերովբեի. «...ուրախության ար
ցունքներովդիմավորեցեզը,ոտքիելավ,ափերըբացավ,Աստված
փառաբանեցերեքանգամ,երեքանգամխաչակնքեց,երեքանգամ
եզինճակատը,երեսներըհամբուրեց.Արևդսիրեմ,մեզվախցու
ցիր,փաշաեզս,ըսավ»։Երբ«Սիլա»պատմվածքումՍլոյենցՎա
հանանունովնրաորդինչորստարիբացակայությունիցհետոբեռ
ուբարձովտունէվերադառնում՝իրհետբերելովաշխարհիիրերը,
դրանցթվարկումիցմենքաշխատումենքոչինչբացչթողնելուչմո
ռանալ,որովհետևայստեղոչթեառարկաներիուիթմենյանցուցա
կավորումէ,այլմեր«աչքերըլուսող»ԱշխարհիԻրերիԱնզուգական

իմաստովԱրմտանըմիայնբնակավայրուգյուղչէ,այլևգոյության
ևնրա՝Ադամիցցօրսձգվողիրորդիներիէքլեզիաստհավաքատե
ղի։Գոյությանբույն։Իրարտերիամենգարնան«կանաչմոմավա
ռությամբ»,իրայգիներիումառաններիաշնանայինխնկարկմամբ,
իրանասուններիզանգուլակներիկոչնակահարությամբ՝Տիրոջմի
եկեղեցի,որիծխականեկեղեցականներըայդպիսինենոչթեսոս
կականդավանաբանությամբ,այլևկյանքիուկենցաղիամենօրյա
ծեսով։Նրանք,ճիշտնասած,աղոթելուկարիքէլչունեն,քանզիերբ
աշխատումեն՝դաաղոթքէ...Նրանքգուցեևաղոթքէլչգիտեն,ինչ
պես Ադամը գուցեև աղոթք չգիտեր... Եթե այստեղ վերցնենք,
ասենք, հիգիենան,ապախոսքը քաղաքակրթական կամ բժշկա
կանհասկացությանմասինչէ,այլուրիշմիհիգիենայի,որը,մնալով
կենցաղ,կրոնականընկալմանէհասել.այստեղանմաքրությունից
խորշումենոչմիայնայնպատճառով,որդադեմէքաղաքակիրթ
պահվածքինևկարողէվարակուհամաճարակհանդուրժել,այլև
որովհետևգիտեն,որայնսրբությանկարգէխախտում.«Ամաննե
րըգիշերըանլվաձգելըմեղքունի»(«Հարսնություն»)...Այնազնիվ
չէ, այն վայել չէ իրենց՝ Աստծու այդ ազնվականներին... Այստեղ
հայրնայնպեսէապտակումիրենառարկողևդրանովՏիրոջայդ
արմտանիկեեկեղեցուկենսավարդապետությանսահմանածաս
տիճանակարգությունն իր հապճեպ վարքով խախտած որդուն,
ինչպես Պետրոսըթուր քաշեցիր Տիրոջդեմեկողներիվրա...Այս
եկեղեցումամենինչ՝ծնվելը,ապրելը,ամուսնանալը,հագնելը,եր
գելը,մեռնելը,պանդխտելը,անգամուտելըգոյաբանականծեսէ։
Հապաբացեք«Թամամմամայինարմանքնուզարմանքը»անե
րևակայելիպատմվածքը,բայցչկարծեք,թեեսձեզհղումեմփիլի
սոփայական կամ հոգեբանական վերլուծությունների. չէ, այդ
պատմվածքումպարզապեսնկարագրվածէ,թեԱստծուստեղծած
արարածըինչպես է... ուտում։Եսայն կմտցնեիմեր Ճաշակման
Շարականների մեջ, որտեղառավոտյան նախաճաշը ճաշակողը
վերին ճաշակի ճաշակման ճաշակավոր է, քանզի Հաճախապա
տումճառերիտողիխորհրդով(«Փութանհասանելիբաղձալինևի
հոյժախորժելիճաշակումն,որմնայմիշտ)ոչթեփորնէկշտաց
նում,այլհոգին.ԳալենցմեծտանմշակՈվակըայդօրըբացակայել
է,նրափոխարեննրահայրՊապուճանըպետքէանասունըհանդ
տանի,ևամենօրվապեստանտիկինը՝Թամամմամը,նրաառաջ
առավոտյաննախաճաշըև տանելիքօրապահիկնէդնում։Մնա
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րություններիսերնդեսերունդփորձվածուստուգվածհաստատու
նությամբևվստահությամբ։Դրանքանշարժգույքեն,որնամրագր
վածէոչթեօրենքներով,այլավանդույթով,իսկօրենքիևավան
դույթիմիջևմիմեծտարբերությունէառկա.առաջինըգործումէ
խստությամբ,համապարտադրականությամբուհրամայականով,
երկրորդը՝նվիրականությամբուսրբությամբ։Ավանդույթըգյուղում
բնականմիճարտարապետությունէ,քանիոր,հակառակքաղաքի,
այստեղձևերիհիերարխիանձգտումէիրնախնականմայրհիե
րատիկ ձևին։ Հակառակ ուրբանիզացված քրքրվածտարածութ
յան՝այստեղվերջինսհասնումէամենկարգիհավաքության՝բարո
յական, մշակութային, սոցիալական, կրկնում ու կրկնում եմ՝ իսկ
վերջինսայստեղմեծդերչիխաղում,ինչպես,ասենք,Ծննդոցում.
այստեղունևորներնուչունևորներըայդհավաքությամբինչորհա
վասարությունենպահպանում,քանիորբոլորըներառվածենմի
ընդհանուրէթոսիպարագիծ։Այստեղգործումէազնվությանմիկո
դեքս,որըսոցիալականկոդեքսինդեռչիենթարկվում։Ազնվակա
նության անգամ տնտեսական մի տեսակ մշտապես կապված է
հենցԳյուղկոչվողՏեղիհետ.սերնդեսերունդփոխանցվողսեփա
կանությունը՝տունը,հողատարածքը,արտը,հանդը,այգին,մար
դունապահովումէոչմիայնտնտեսականկացությամբ,այլևհար
գովուտիտղոսով։Ինչո՞ւչկրկնեմ.այստեղդրանցառկայությունը
տիտղոսիառկայությունէ,ևդրանցառուծախիննայումենիբրև
իրենցտիտղոսիառուծախին։Երբնրանքկանգնումենիրենցար
տիկամայգուգլխինևնայումենդրանց,նրանցայդտարվատված
վաստակով իրենց ոչ այնքան վարձատրված են զգում, որքան
պատվվածուօրհնված։Ինչուոր՝այդարտերնուայգիներընրանց
գիտակցության մեջ մտած են սրբության ոլորտ. նրանց հայրերի
Աստվածը՝ «Աբրահամի Աստվածը, Իսահակի Աստվածը, Հակոբի
Աստվածըօրհնելենայդարտերնուայգիները»։(Իդեպ՝սրանքայն
քանենձուլվելայսմիջավայրին,որիրենցսեմաասորականոլոր
տիցմտելենիրենցհայկականմիջավայր.սրանքայլևսԱրմտան
գյուղինահապետներիցեն,և ճիշտայդպեսէլքրիստոնեությունն
այստեղներքաշվելէմիառանձնահատուկհայքրիստոնեություն)։
Պապիցպապժառանգվածիրենցմիկտորհողըանգամպանդխ
տությանմեջնրանցկայունտիտղոսնէ,նրանցէթնիկականումշա
կութայինինքնությանցուցիչը,իրենցաշխարհագրականմիջավայ
րիցդուրսթռածներիաշխարհագրականանխախտհավաքության

ՄիԹվոց... (Իսկինչի՞նմանեցնենքբիբլիականավանակներին,ո
րոնքբանելուցհետոիրիկուններըգլուխներըկախուականջները
ցցածսպասումուսպասումենիրենցԱյնքաղցրհեծյալին)...Հիմա
բացենք«Հացուզելունպես»չքնաղ«էրոտիկականը»։Ճաշակման
նույնխորհրդովուծեսովչէ՞,որայստեղակնկալվածէկնոջմարմի
նը՝ իբրև հաց։ Եվ քանի որայստեղ հացը սուրբ է, մարմինն էլ է
սուրբ... Հոգին մարմին է ուզում... Հերոսը (Թորոս) ուզում է կնոջ
մարմինըտանելիրբերանին,ինչպեսԱղաճանամուն՝փրփուրլա
վաշը... Այս գրականության մեջ գոյությունն իր բոլոր հոգևոր ու
մարմնական դրսևորումներով վստահ է մարդուն. ինչքանով որ
մարդըգոյությունունենալովէառկա,այդքանէլգոյությունըառկա
էմարդով.նրանքմիմյանցներքինապավինություննեն։Եվայստեղ
ամենինչէայդպես։Անգամկնոջուտղամարդուսեռականությունը
ապավինությունէ։Եվեթեկինըչիապավինումտղամարդուն,վեր
ջինիսզգացմունքիվրամեղքիստվերէընկնում,ինչպես«Ավետենց
աղջիկը»պատմվածքիհերոսՄանուկիհետեղավ,որըմիպահմո
ռացավ«ապավինության»այդխորհուրդըևանվայելառաջարկով
հենց դա ոտնահարեց («–  Ա՛լ հետդ չեմ գար, գնա ճամբադ. հոս
կկայնիմմինչևորհեռանաս.եսմինակսպիտիերթամ,–ըսավ[Ավե
տենցաղջիկը]արհամարհական շեշտով ու նայվածքով մը: Քեզ
աղբարգիտցաուքեզիապավինեցա»․․․)ևողջօրըսրտնեղածու
գլուխըկախէրոչթեմերժումիուհանդիմանության,այլապավի
նությանիրբարձրկարգիցգահավիժածլինելուհամար։

***
Գեղարվեստականորեն յուրացվածտարածություննու ժամա

նակիմոդելը կամ, ժամանակակիցեզրաբառով, «կոնտինու  ումը»
Մ.Բախտինըկոչումէքրոնոտոպ։Արմտանգյուղըմիքրոնոտոպէ,
որտեղայդտարածությանուժամանակիմիպատառը՝լոկուսը,իր
սոսկականնկարագրականպատկերագրականձևիցվերաճելէա
վելիմեծմիբանի՝տոպոսի։Բայցմինչևվերջինիսանդրադառնալը
դարձյալխոսենքԱրմտան«գյուղքրոնոտոպի»միքանիգոյաբա
նականմշակութաբանականկողմերիմասին։Այստեղնրահիմնա
կանհատկություններիցմեկը,որովայնհակադրություննէքաղա
քի,անշարժություննէ.բայցդաոչթեստատիկկամմեռյալմիան
շարժությունէ,այլայն,որնամրագրվածէգոյությանանսասանու
թյամբ,ինչնէլիրհերթինամրագրվածէավանդույթովևհարաբե
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մտայինևհայեցողականարտեֆակտ,այլմտածողությունըևնրա
նիցբխողսովորականվարքնուկենցաղը,ինչնէլնրանցիցյուրա
քանչյուրիկյանքըմղումէվարքագրության,ևինչինառանցանա
պատքաշվելուկամբազումտրակտատներկարդալուտիրապե
տումենհայոցայսփոքրիկհամայնքիբնակիչները,որոնցառտնին
կյանքնէլհենցԱստծու«օբյեկտիվացիան»է։«...Մերժամըաղոթե
լուտեղմընէրմիայն։Ո՛չլումակար,ո՛չլումայափոխ։Իրհիմնադի
րին՝Հիսուսինուզածժամնէր»։(ԿյանքիվերջինտարիներինՓարի
զումեղածժամանակվերջինիսվիթխարակերտուպետականա
շուքտաճարներիցհեռուհայոց«արմտանիկե»այդպարզուան
պաճույճմի«ժամում»էրդաշնակահարուհիՄագդաֆոնԳաթթին
բերգին,ինչպեսպատմումէվերջինս,ժամադրություններիհրավի
րումՌ.Մ.Ռիլկեն)։Այդգյուղի՝եկեղեցականէկլեզիաստայինհատ
կությունընկատիունենալով՝մենքկարողենքասել,որդաԱստծու
որդիների մի «ժողովատեղի» է, որտեղ գոյությունը, Հ. Մնձուրու
պատմվածքներում իրփաստագրական ճշգրտությունըպահպա
նելով,ոչմիայնիրվերինռեալիզմինէհասնում,այլև՝կենցաղային
ևվարքագրականնվիրականության,որտեղՓոքրԱրմտանը՝այդ
սովորական«գյուղ»լեքսեմը,իրուղղակիիմաստից,իրանվանա
կանածանցյալնշանակությունիցզատ՝առաջինհերթինծնն  դաբա
նականօնտիկականիմաստէձեռքբերում.եթեեսփոխեմվերևում
մեջբերված«Իրհիմնադիրին՝Հիսուսինուզածժամնէր»դեմինա
տիվ արտահայտությունը «գոյության հիմնադրին՝ Հիսուսին հիմ
նածկենցաղնուգոյություննէր»կոննոտացիայով,գուցեևմիտքս
հասկանալիդարձնեմ։Հայոցփոքրիկայդգյուղումգոյություննիր
ծննդավայրումէ...ԻրՏեղում...«Դժվարէլքում,ինչըմերձէապրում
ակունքին,տեղը»հյոլդեռլինյանտողնայստեղգոյությանայնՏեղի
մասինէ,որիկորուստընշանակումէհենցիր՝գոյությանտեղահա
նություն։ԱյնՏեղի,որտեղքրիստոնեությունըհասելէկենցաղիու
վարքիմիկատարյալէլիտարիզմի...Աստծուտանումարդուտան՝
Եկեղեցու ու Տան միաձուլման... Օնտիկական միպաշտամունքի,
որնամենինչվերածելէխորհրդանիշիուխորհուրդի։Որընվիրա
կանություն է հաղորդել ամեն ինչին՝ բույսին, անասունին, իրին,
ապրուստինուողջապրելունևսրբագործելուսրբադասելէամեն
ինչ՝կրակը,արտը,թոնիրը,հացը...«Տանըմեջամենտեղկարելի
չէրսիրաբանել:Օճախը՝կրակվառվածտեղը՝նվիրականէր:Հոն
չէր ըլլար: Խոհանոցը նմանապես: Ուտելիքներ կային, բերաննիս

և մի հոգևոր աշխարհագրության պատկանելությունը, որտեղից
նրանքերբեքչենպանդխտում։Նրանքմիդեպք,միպատմություն,
միիրավիճակենհիշում,մի«հարեն»եներգումևկրկինուկրկին
ազնվականությանհայտնությունենունենում,որտեղսոցիալական
բոլորվիճակներըստորադասենմշակույթիուպատվինրանցհա
զարամյակոդեքսին,որիհիմքումընկածէոչթեսոցիալտնտեսա
կան,քաղաքացիականկամայլմիիրավիճակ,այլբարոյահոգեբա
նականինքնիշխանությունը.իրենցիսկհողիվրակորցնելովիրենց
պետությունը՝նրանցերկիրը,գյուղը,արտը,հանդը,տունընրանց
ինքնիշխանությունն ու ինքնավարությունն են դարձել։ Կայսրու
թյանսուզերեններըդրանցովսուվերեններեն։Նրանցգյուղերնու
քաղաքներընրանցտիտղոսներնեն.երբնրանքասումեն՝Ապուշ
տացի Թորոս, այդ Ապուշտացինայս Թորոսի միայն ծագումը չէ,
այլևտիտղոսը,նրաաստիճանակարգայինածանցյալը.տեղանու
նայինշերտըդառնումէազնվականությանցուցիչը,նրանցազգա
նունը։ Եվ երբ ասվում է Կաղնուտցի Գրիգոր, մենք այդ անունը
պետքէհասկանանքայնպես,ինչպեսգերմանացինէիրմեծբա
նաստեղծին ասում Յոզեֆ ֆոն Այխենդորֆ (չկարծեք, թե Յոզեֆ
ֆոնԱյխենդորֆըայլ բանէ.Այխենդորֆընույն Կաղնուտնէ,իսկ
«ֆոն» դեմինատիվըայստեղ ընդամենը «ցին» է՝ Կաղնուտցի...)։
Իրոքոր.գյուղացունպատկերելով՝Մնձուրինհայոցազնվականու
թյանէպատկերում,պարզապեսոչթեդասային,այլաստիճանա
կարգայինիմաստով։Հայոցերկիրըպատմությանբերումովազն
վականությանևազատականությանիրմոդելըստացավիրգյու
ղացու մեջ։ Գյուղացին իր հողի վրա հազարամյաազնվական ու
ազատականէ...Այնազատականը,որնակնածումուպատկառում
էինքնիրենից...Այստեղանգամկրոնը,հակառակ,ասենք,Տոլստո
յիզինվորական«ուստավային»քարոզչականության,իրվաղքրիս
տոնեականարտադավանաբանականկերպովէ։Քրիստոնեության
առաջինհամայնք,որտեղլումայափոխներնուաղավնավաճառնե
րը՝գաղափարականթեկենցաղային,դեռևսմուտքչենգործել։Այս
տեղավելորդէցանկացածաստվածաբանություն,որովհետևգի
տենայն,ինչըկյանքիվերջումհասկացավլատինտանմեծաստ
վածաբաննուսուրբը,որնիրաստվածաբանականտրակտատնե
րը «որոմ» համարեց, քանզի կռահեց, որ քրիստոնեության միակ
պահապանըոչթեծեսերնուդավանաբանությունները,աստվա
ծաբանություններնուդոգմաներնեն,որոնքԱստծունդարձնումեն
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սակայնմի՞թեայդքանը։Մի՞թեսակորցրածիհովվերգականուէյ
ֆորիկմիհիշողությունէ,կամհին,ավանդական,ֆաուստյանԲա
ուկիսիևՖիլեմոնիչքացածաշխարհիմինկարագրություն։Ֆրան
սիացիբանաստեղծներՖրանսիսԺամիկամՇառլՊեգիիգյուղեր
գությանպարզուանպաճույճմիջավայր։Եվարդյոքգոյությունն
այստեղիրբնականունվիրականմիկացութաձևըչէ՞,որըՀակոբ
Մնձուրու գրականությամբ վստահվել է մեզ: Իրոք, հայ գյուղա
գրությունկոչվածիընդհանուրհամայնապատկերիմեջՓոքրԱրմ
տանըհենցնրանովչի՞առանձնանում,որայնգոյությանտոպոսէ։
ԱյնգոյությանքարտեզիվրաառաջինհերթինայնԲնակավայրը,
Տեղը,ՎայրնուՏարածությունըչէ՞,այնԿետը,որտեղգոյությունը...
գոյությունունի։Արիստոտելյանայնտոպոսը,որտեղայնպահպա
նումէարարչագործությանիրկերպը.որտեղգոյություննումարդը
տակավինիրենցմարդկայինուգոյութենականկանխավարկածի
մեջեն...

***
Վերոհիշյալ«տոպոս»բառիմասինհունացԱրիստոտելիմաս

տասերնիր«Ֆիզիկա»գրքումգրումէ.«Բայցինչորմեծուդժվա
րամատչմիբանէթվումտոպոսը՝ասելէթե՝տեղտարածությու
նը»։Այնմտնումէֆյուզիսի«բնականսկիզբների»մեջ։Տոպոսըտեղ
է,բայց՝նվիրական,որովհետևգոյություննայնտեղտեղավորվում,
տեղակայվումուտեղանշվումէ։Տեղուցտեղուցէարվումևայլ
ևսոչթեանձև,անտերուանտեղ(ի)միգոյությունէ,այլտեղին
գոյություն։Եվդրանովիսկ՝այնտեղիէունենում։Ընդհանրապես՝
տեղանշվումէ։Առանցտեղիգոյությունըանտեղիէ։Տեղըերկրի
վրադառնումէգոյությանևԱստծուտեղապահություննշանը։Այդ
տեղապահությանըմենքասումենքհայրենիք,տուն,օջախ։Սրան
ցովերկրիերեսիննաևմենքենքտեղավորվում։ Մայր Հայրենի
քովէ,որմենքկապվումենքՄայրՏիեզերքիհետ,ասելէթե՝լինում
ենքկոսմոպոլիտ։Տեղնէ,որիրմեջհավաքումժողովումիմիէբե
րում,ուրեմն՝այնժողովարանուեկեղեցիէ,այնապաստանում
էամենինչ։Այնգոյությանապաստանը,օթևաննուկացարաննէ,
միով բանիվ՝ նրաապաստանը։ Գերմանացիփիլիսոփայիասած
ԳոյությանՏունը։Առանցնրա՝վերջինսանտունուտնանկէ։Տեղը
տարածություննուժամանակըհանումէնրանցանսահմանության
ուանորոշությանտարտամումթինոլորտներիցևլույսովէլցնում։

պիտիերթային,պիտիուտեինք,հոնալչէրըլլար:Հացինթոնիրին
քովը,թողպաղըլլար,հացչեփվերայդպահուն,չէ՞որհացըհոն
կեփվեր,նույնպես չէրըլլար: Հացատունը,հացինտաշտինքովը,
հացըկենար,չկենար,մեծմեղքկգործվեր,հացատունըկպղծեինք:
Հացըամենասուրբէր:Ցորենի,ալյուրիանպարներունառջևները,
ետևները,անոնց մութանկյուններըամենևին ներելի չէին ձեռքի
կատակներընել,իրարուհետգզվրտիլ,իրարպառկեցնել,կամսեղ
մռտել,համբուրելը:Ալյուրին,ցորենինքովկարելի՞էրընելասոնք:
Մեղա,մեղա,ցորենիկանանչարտերունմեջպահվըտիլուսիրա
բանելնալշատմեղքէր:Արտերունսրբությունըկպղծեինք»(«Մեր
ժամը»)։Եկեղեցինտունբերելուևտուննուկենցաղըեկեղեցիու
ծեսիվերածելուայսգիտակցությունըԱրմտանգյուղումգոյությունն
ուսրբությունըմիաձուլելէ։Նրանքիրենցտունմտնելով՝եկեղեցիեն
մտնում,այնտեղիցդուրսգալով՝եկեղեցուցենդուրսգալիս։Ասենք
հենցայդպես էլՄնձուրիննկարագրում է ՄեծԵղեռնիժամանակ
իրենցտներիցբաժանվելունրանցզգացումը.«...Տուներունդռները
ժամունդռներունպեսպագերէինուզատվերէին»(«Կենսագրու
թյունս»)...Մտածողությանայսքրիստոնեականացումը,որնիրհե
տևիցբնականաբարբերումէվարքիուկենցաղի,իսկփիլիսոփա
յականիմաստով՝ողջէքզիստենցիայիքրիստոնեականացում,այս
տեղայնպիսիմիշրջադարձէապրում,որիդեպքումոչթեմարդնէ,
իրբունկերպարնինքնիրհամարպարզելուհամար,դրվումգո
յության«սահմանայինիրավիճակների»առջև,այլ,հակառակը,գո
յություննէտրվումմարդուանսահմանափակապավինությաննու
ողորմածությանը,որտեղվախուսարսափայլևսմարդկայնացվում
են՝մարդունհալածողէքզիստենցիանդնելովնրանորդեգրողմար
դաբանությանմեջ։Էթնոսիցէթոսբխեցնողայսգրականությանմեջ
բարեպաշտությունը ոչ թեպիետատ է, ոչ թե բարոյախոսության
կամքարոզչությանմեջէմտնում,այլպարզուհասարակվարքիու
կենցաղավարման,ևայստեղ,միևնույնէ՝ուղղափառթեկաթողի
կե՝եկեղեցինայդկենցաղավարմանշնորհիվմինորկենսադավա
նաբանությունէձեռքբերել`դառնալովոչմիուսմունքովչտեսակա
նացվածէքումենիկա`նախնականմիարմտանափառկամարմ
տանիկեեկեղեցի...

Այսամենովհանդերձ՝էլի՛ասենք,որսանահապետականհայ
գյուղիկյանքիմինկարագրությունէ,ուրույնմի«Նահապետաց»,
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հասցնումէիր«մորֆեին»։Տիեզերքնավելիմեծէ,քանտեղը,բայց
այդտեղովէ,որավելիմեծէ։Տեղըմիակնէ,որըհավասարէՏիե
զերքինևկարողէներկայացնել(«ռեպրեզենտացնել»է...)Տիեզեր
քը.ՏեղըՏիեզերքիմասնավորումնուսեփականաշնորհումնէմար
դուն–եթեմարդըիրՏեղումչէ,նաՏիեզերքիտերըչէ,նակտրված
ուբաժանվածէնրանից։ԵթեվերախաղարկենքՀովհաննեսիավե
տարանի33գլխիհայտնիտողերը՝«ՑույցտուրմեզՀորը»ևՀակոբ
Մնձուրունասենք՝ցույցտուրմեզՏիեզերքը,ապանամեզկարողէ
ասել.«ԱյսքանժամանակեսձեզպատմումէիԱրմտանիմասին,և
դուքչճանաչեցի՞քՏիեզերքը»:Եթեերկրիվրատեղ(եր)չկա,տիե
զերքնանօթևանէ,նա«գլուխըդնելուտեղչունի»...Նատեղէորո
նումմարմնավորվելուևծնվելուհամար,ինչպեսերեխանիր՝մորը.
ևահաայսԱրմտան«Տեղը»իրտիեզերք«պլիկին»կախօրրանէ
սարքում,նրանկախումէծառիտակ,խաղումէհետը,նրահամար
երգումէիրհայրեններըևմեծացնումէնրան՝իրզավակին։Տեղը
Տիեզերքիանդեմևմիասեռզանգվածըդարձնումէարյունումար
մին(«արյունիմարյունից,մարմինիմմարմնից»)ևանուշմիանուն
էդնումնրան,ևայնայլևսոչթեպասկալյանայնսֆերիկշրջագիծն
է,որիկենտրոննամենտեղէ,իսկմիջավայրը՝ոչմիտեղ,այլայն
կետը,որտեղայդանբռնելինհողով,լանդշաֆտով,գետերով,տնե
րով,արտովուայգիովբռնվածուտնավորվածէ...նաարդենմեզ
չիսարսափեցնումիրլռությամբ,նաարդենմերգրկումէ՝իբրևմեր
«պլիկը»։Նամեզնովօթևանունի։Այդպեսէլողջգոյությունը...Այս
ամենովԱրմտանըդառնումէգոյությանոչթեֆիզիկականաշխար
հագրականությունը,այլնրաիսկություննուճշմարտացիությունը
հավաստողմինախագիծ,իսկՀակոբՄնձուրուգրականությունը՝
ոչ թե հիշողություն իր ծննդավայրգյուղի մասին,այլայդ ծննդա
վայրգյուղովանանցհիշողությանիրիսկ՝գոյությանմասին։

Տեղը, այս ամենով, ժամադրավայր է գոյության ու Աստծու...
ՄարդուևիրԱրարչի։Այնեզերքը,որտեղդուկարողեսհրավիրել
ողջՏիԵզերքըևնրաՏիրոջը՝«եսմիփոքրուգեղեցիկքաղաքու
նեմ,որերկուսիսէլբավականէ»... (ՀակոբՄնձուրուհրավիրյալը
իր դեմքով դաստառակ չիառաքում, բայցառաքում է կյանքի ու
կենցաղիիրդաստառակը։Եթեկուզեք՝ինքնէգալիս.որովհետև
այնտեղտեսնումէիրբնակությանամենաարժանավայելվայրերից
մեկը)...Եվչէ՞որՏիեզերքիՏերը(«ԵրկնքիուերկրիԱրարիչը»․․․)այլ
բանչէ՝երկրիվրաՏեղորոնողէ,որպեսզիկարողանաիրանսահ

Հները (հենց Արիստոտելը) տարածությունը չգիտեին, որովհետև
այն լուծված էր իր անորոշ սկիզբների մեջ։ Այն պատկերացվում
էրիբրևայնտեղմիԱնտեղև չէրվերապրվումիբրև Տեղ (topos),
որովմետաֆիզիկանդառնումէֆիզիկա,ԴուրսըդառնումէՆերս
տիեզերքըդառնումէ Հայրենիք, (ինչպեսԴ. Վարուժաննէասում
արդեն հիշատակված իր բանաստեղծության մեջ՝ «կորսված հին
հայրենիք»)։ Տարածությունը՝ գոյություն չունեցողայդ գոյությունը
գոյավորուգոյէդառնումմիայնտեղադրվելով՝Տեղով,որտեղայն
իրչգոյությունիցտեղափոխվումէ«դառնուանուշ»միգոյության
մեջ(Վ.Տերյաննասումէ.«Օ,հայրենիք,դառնուանուշ».այսերկու
մակդիրներովպատմություննուգոյությունը,միփիլիսոփակասեր՝
էքզիստենցիան և էսսենցիան, միախառնվում են)։ Եթե տարա
ծությունըհիշողականանդրադարձչունի,ապատեղըկապվածէ
հիշողությանունրադստեր՝կարոտիհետ.այնենթադրումէշարու
նակականմիվերադարձ։Անսահմանտարածությունը,մտնելովՏե
ղիսահման,իրանսահմանությանհատկանիշըընծայումէՏեղին,
բայց դաարդենանորոշ ուտարտամանսահմանությունը չէ,այլ
որոշակի՝իրերին,երևույթներին,բնանկարներին,քարին,ծառին,
ծաղկին,այնտեղապրողասունինուանասունինկապվածթանձ
րացականանսահմանություն։Որոշակիանսահմանություն։Հայրե
նիքըանորոշիհենցայդորոշակիացումնէ,անսահմանիայդսահ
մանավորումը(չշփոթենքսահմանափակմանհետ),վերացականի
այդթանձրացականություննէ։Համընդգրկունիկամանընդգրկելիի
ընդգրկումը...Հայրենիքումէ,որտեղմարդը«հրավիրվումէ»(Սիա
մանթոյիասած«հայրենիհրավերը»)գոյությանձև՝«մարդ»ընդհա
նուրհասկացությունիցծնվելովայլևս«անլքելի»իրորոշակիության
մեջ,«կոսմո»իցհեղվելովիր«պոլիտ»ություն՝իրՅոկքնապատոֆ
ուՓոքրԱրմտան.մարդըեթեիրայդՏեղումչէ,ոչմիտեղէլչէ,իսկ
եթեայդտեղումէ,ապաամենուրեքէ։ՏեղովՏիեզերքնիրանծայ
րածիր ու Պասկալին սարսափեցրածտարածություններով կապ
վումէսիրտըբերկրանքովլցնողՀայրենիքինուՄարդուն։

Ուրեմն՝այսՓոքրԱրմտանըՏիեզերքիևԱստծուողջարարչա
գործությանմիտեղայնացումուտեղէ,և Տիեզերքնառանց Տե
ղիկորածէ։ՈվչիընդունումՏեղը,չիընդունումողջտիեզերքըև
կոսմոպոլիտությունըվերածումէաղանդի։ՏեղըՏիեզերքիմարդե
ղացումնուհայտնություննէ։Այնտարածությունըամորֆությունից
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կ(այն)ությանպահպանությանայսծննդոցյան Նոյանտապանում
բոլորիհամարփրկությանտեղեղավ...

***
«Մենքբոլորսալհավատավորներնէինքայնշարժումին,որայդ

օրերունմերգրականությանմեջձևուկյանքառնելուվրաէր.թե
հայարվեստը իր բոլոր ճյուղերովը, ընդ որս և գրականությունը,
որպեսզիկարենացեղինհոգինցոլացնել,յուրահատուկգեղեցկու
թյունները երևանհանել, բնագավառեն ներշնչվելու,անկեառնե
լուէիրավիշը,անորհողենծնելուէ,այդպեսովմիայնկենսունակ,
բաբախուն, ինքնատիպ, նույն ատենխորապես մարդկային կա
րենալդառնալուհամար:Ուատորհամարպետքէդիմել,մոտե
նալբունիսկակին,առավելապեսգյուղին,ապրիլհոն,ճանչնալու
սիրելզայն»: («Սիրահարությունմը»)։ «Խորապեսմարդկային»ի
այս մարդաբանությունը Արմտանը հույնփիլիսոփայիասածայդ
«դժվարամատչ» ՏեղՏոպոսը՝ գյուղագրությունը վերածել է գոյա
գրության։Եզակիմիդեպք,երբանգամազգագրությունըծառայում
էմեծգրականությանը։ԵրբԱրմտանգյուղիՍրվանձտյաննուԼա
լայանըայդգյուղումտեսավմարդկայինգոյությանակնուաղբյու
րը։ԵվորովհետևգրականությանայսՆոյինպատակըփրկչական
էր, նա անգամ իր գյուղի կենդանիներին ու բույսերին համարեց
գոյության ներկայացուցիչ այն պատասխանատվությամբ, որ ին
քը,դրանցնկարագրելով,գոյությաննմուշէփրկում։Եվայսդեպ
քումեթեայնկարոտիգրականությունէ,ապաիրգյուղիկարոտով
միայլ՝մերբոլորիարխետիպծննդավայրմիգյուղի՝այդ«բունիսկ
ակին»հանդեպանանցկարոտի...Թերևսսաէպատճառը,որՀ.
Մնձուրուբնօրրանայդգյուղըմնեմոնիկականմիարարովդառնում
էբոլորիսնվիրականբնօրրանտարածությունը...

***
Հ..Մնձուրուգրականությանմեջբացառիկենգրողականար

վեստիտարրերը՝ուղղակիուանուղղակիխոսքիկառույցները,երկ
խոսությունը, Ա. Բակունցի բնանկարներին հավասարազոր բնա
նկարը...սրանքբոլորըխոսակցությանառանձիննյութեն։Այստեղ
միայնհընթացսասեմ,որհետթումանյանականմերնորագույնհայ
գրականությանմեջոչմիհեղինակիլեզունուոճըայնքանձուլված
չէիր«տոպոսին»ևնյութին,որքանարևմտահայոցիայսմեծվար

մանտարածություններինուտիեզերքինտիրանալ՝ Նանույնպես
տեղէփնտրում՝գլուխըդնելումիտեղ(«․․․բայցմարդուորդինմի
տեղ չունի,որգլուխըդնի»։ Մատթ.,8,20)։Որպեսզիկարողանա
իրանորոշտարածություններնուտիեզերքըայնտեղորոշադրել...
Արմտանը՝Աստծուևնրաստեղծածգոյությանայս Տոպոսը (ար
քիմեդյան «հենման կետը», հայդեգերյան վերևում հիշատակված
գոյությանտունը,որըՀայդեգերիցառաջհայբանաստեղծըհայտ
նաբերելէիբրևտիեզերքնետվելուցատկահարթակ.«Հոգիստա
նըհաստատվել/Տիեզերքնէողջպատել./Տիեզերքիտերնեմես,
/Ո՞վէարդյոքնկատել»),այսիմաստովէ,որպատմաաշխարհա
գրականվայրիցվերածվումէմիտեսակփրկչականվայրի։ Թույլ
տվեքասել՝ Գոյությանև Տիեզերքիտապանի,որտեղհավաքված
բոլորը՝հայթեթուրք,հույնթեասորի,պարսիկթեքուրդ,փրկված
են։ Այս տոպոստապանում բոլորի գոյությունը ապաստանած է
նրանց«հիմնային»՝մարդկայնությանկերպով,այսգրականության
մեջնրանքփրկվածենիրենցդրկիցինսպանելուևիրդարավոր
հայրենիքիցդուրսմղելումեղքից։Հիշո՞ւմեք՝սկզբումեսակնար
կեցիկյանքիվերջումիրգյուղայցելելուգրողիմիքանիբարեկամ
ներիառաջարկիմասին,որիցնահրաժարվեց։Հ.Մնձուրինգուցե
չուզեցիրևմերանցյալիուապագայիԱրմտանիպատկերըեղծած
տեսնել։Գուցենույնքանէլչուզեցիրայլազգիդրկիցներիկերպար
ներըտեսնելիրԱրմտանիցդուրս՝այսանգամոչթեդրկիցի,այլ
կայսրության քաղաքացիների կերպարներով, որոնք, երբ պահը
եկավ,թողեցինդրկիցությունըև եղեռնագործիութալանչուկեր
պարանքըհագան,բայցիրելակետը,միևնույնէ,դրկիցիելակետն
էրմնացել։Եվահա,ինչպես«Եզները»պատմվածքումիրենցեզը,
նրաերազումիրպապիհետիրբոլորհամագյուղացիներըեկան
նրանևնրանպատվիրեցին՝տառապանքիուեղեռնիուղիներով
անցածներիսհամարչնզովեսաշխարհը.մեզպայծառպատկերիր,
այնպես,ինչպեսկայինք։Եվանկասկածէ,որնրանցհետէիննաև
իրենցթուրքուքուրդդրացիները,և նաևնրանքխոսքվերցրին
ուասացին.մենքէլ,ձեզհետ,Ադամիզարմենք,մեզմիմատնիր
պատմության ու եղածիանարգանքին, մեզ էլառփրկության քո
տապան.երկրիվրամենքինքներսմեզանարգեցինք,բայցդումեր
երկնայինհետմահուգոյությանմեջ,աղերսումենք,նզովքմիմտց
րու...ԱյսառումովՀակոբՄնձուրու՝իրծննդավայրայցելելուցհրա
ժարիմքըիրենցսպանողներիթողությունէր։ Գոյությանև մարդ
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Եվարքայականդնեմգերեզման...
Դարասկզբի հայոց մեծ ողբերգության ֆոնին բարձրացված

տերյանականայսհարցերկմտանքըմիլուծումուներ.հարություն։
Մեծբանաստեղծի«․․․ևխաչվածինմահչկա»տողիթաքնատեսու
թյունըիրմեջհենցհարությանպատկերնունի։ԵվՀակոբՄնձուրու
ԱրմտանՆաիրինհարությունառավ...Ինչպեսղպտիքուրմերնէին
իրենցփարավոններիմարմիններնանմեռությանյուղերովզմռսում
և քարեդագաղներումպահում ժամանակներին ու գալիքներին ի
տես,այդպեսՄնձուրինիրգյուղփարավոնինխոսքիոսկեպատ
մուճանհագցրեցևդրեցմերաչքերիդեմ։ԵվԴրախտիպատկերն
արդենայնքանհիշողականէր,որայնմիայնբառերըկարողէին
պահել։ Տասնամյակներ շարունակնրաասածսհափշտակությու
նըՓոքրԱրմտանդարձյալմարմնո՞վէր,թե՞առանցմարմնի`մենք
չգիտենք,բայցմիբանհաստատգիտենք`որբառերովէր...Իրըն
կած ԻլիոնԱրմտանիայս Պրիամոսը, որի թագավորությունն ան
ցավթշնամուձեռքը,նրանցիցչէր,ովքերիրենցորդուդին,իրենց
մեջոխուվրեժզսպածևթունավորթուքկուլտալով,թշնամինե
րիցենաղերսում.նանրանցոչանիծելուպատգամուներ,ոչհա
շիվպահանջելու։«Մինչևմարդըիրճամփի»իրենբաժինհասած
այդդաժանհատվածումնագիշերըթաքունգնացգրականության
հրեշտակիմոտ`նրանիցաղերսելուիրորդու Պատկերը` Հայոցի
շողշողունվարշամակիմեջփաթաթելուև «արքայաբար»... գրին
հանձնելու համար։ Եվ գրականության այդ հրեշտակը (անունը,
լսելեմ,Ամբակումէ)նրանվերցրեց,տարավևԿորուստներիՁորի
պռնկիննրամազերիցբռնածկախեցանդունդիվրա,ցույցտվեց
այնտեղիջածիրենցերկուսիբնօրրանգյուղըևապսպրեց.նկա
րագրի՛ր։

Տերյանականայդ«թագուհին»,մեծարենցյանայդ«Լույսի,Ձևի,
Երանգի, Թրթռումի» վայրը, վարուժանյան այդ «Անդաստանը»,
Սիամանթոյի«Հայրենիտունը»  հիմաէլավետարանականկեր
պարներովասենք՝ՀայրոսիդուստրՏալիթանկամՂազարոսը՝հա
յոցդեռուրարտականշրջաններիցհայտնիայսԱրամատաՓոքր
Արմտանգյուղը ննջեց.և նրաքույրերը (Տեմուրճենց իրենցտուն
հարս եկած իրխոնարհ մայրն էր, իր թոռների հեքիաթասաց ու
տոտեմՆուռմամնէր,ԳալոյանցՄարոնէր,Շխիկենցհամավորիկ
հարսնէր,այլոցտանըիրամուսնուկողքըքնելուց«խպնող»Նարոն

պետինը,ըստորումսաասելով՝եսառաջինհերթիննկատիունեմ
նրապատմվածքներիկշռույթնուառոգանությունը,առանձնապես
նրաշարահյուսություննուշարադասությունը,որըտվյալդեպքում
ոչ թե քերականական համակարգ է, այլ պատումի աստիճանա
կարգ.իրնյութիճշմարտացիություննապահովողը,մանրամասնին
ուճշգրտությանըհավասար,հենցայդկշռույթնուառոգանությունն
է։ Գումարած՝արվեստի նրա բնականությունն ուանբռնազբոսի
կությունը՝պատումիսիգելնուճեմքը.քրտնամածությանևընթեր
ցողինքրտնեցնելուոչմիճիգուջանք,ինչըՄոցարտիպահանջն
էր երաժշտությունից։ Եվ գումարած՝ հայարձակի մեջ եզակի մի
բան.ոճըոչթեիբրևմեթոդ,դոկտրին,տեխնիկա,մաներա,ժեստ
կամորևէայլգործիք,այլիբրևհաղորդություն.... Հաղորդություն
ոչմիայննյութին,այլևկյանքին.դապարզապեսգրականություն
քաշվածկյանքիոճնէ։Այդոճըկարելիէնաևբիբլիականանվանել՝
պարզությունիցուբնականությունիցզատնկատիունենալովնաև
այն,որայստեղնախադասությանհաղորդակցականև քերակա
նականգեղագիտականնժարներըկատարյալհավասարակշռութ
յանենբերվածնյութիլծակով,պատկերավորասած՝սայլնայնքան
հզոր է, որ չի ճռնչում իր վրա բարձված բեռի ծանրությունից,և,
ընդհակառակը,բեռնայնքանծանրէ,որվերվերչիթռչումուհօդս
ցնդելովցիրուցան լինումսայլիցնցումներից։ Ձինպարումուսի
գումէհեծյալիծանրությանտակ,որովհետևհեծյալըխաղումէձիու
վրա։Տակառըչիպայթումիրմեջլցվածնյութիավելցուկիցևոչէլ
լխկլխկումէնրակիսատությունիցուբացակայությունից...Այստեղ
պատումըպարզապեսկլանվածէլեզվիկողմից,ինչպեսշիկացած
երկաթնէկլանվումհրիկողմիցկամուտելիքնէկլանվումօրգա
նիզմիկողմից։Ամենձևուոճ,ամենբովանդակությունուպատում,
գիրումեթոդիրմեջ,անշուշտ,արտեֆակտիտարրունի։Մնձու
րունը՝ոչ։Նրանյութըիրնախադասություններըայնպեսէբերում,
ինչպեսիրգյուղիհարսերնէինիրենց«պլիկներին»(ծննդա)բերում՝
անշշուկ,միկողմքաշված,թաքուն,լուռումունջևծննդկանիուեր
կունքիիրենցցավըթաքցրած։

***
ԵրկիրՆայիրի,երազհեռավոր,
Քնածեսքնքուշթագուհունման.
Մի՞թեեսպիտիերգեմքեզօրոր
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բացատրելը,սապետքէհասկանալ։Սերըանեծքուդատապար
տությունչիենթադրում,ասենք՝նրաառկայությամբԱրմտանգյու
ղը,ինչպեստեսանք,ոչէլավերվելէ.այնհարկենդանիէիրբնա
կիչներով,սարերովուձորերով, ջրերովուհողերով,արտերովու
այգիներով,բույսերովուկենդանիներով,որոնքտվյալդեպքումմի
սոցիում ենապահովում՝ գրականության մեջ բարձրագույն՝ Սիրո
Սոցիումը...Եվսաէպատճառը,որՄնձուրինչգնացտեսնելուիր
գյուղը.այննրանիցոչոքչէրխլել... Սաարդենասացի...Եվնաև
կարծեմասացի,որնաայնտեղինչտեսելէր`տեսելէր.այժմնա
բառերի«սիլա»անելուևայդտեսածներըգրականությանու«խոս
քիհովիտներում»նաևմեզտեսցնելուհրամանուներ,ևահադուք
ասեք՝որտե՞ղէր`Խառիծագիձորո՞ւմ,թե՞միերկուհանդանդին`
գուցեցանքսիմիջոցինթաքունմիանձավումխոնջածքնածպա
հին,գուցեհունձքիժամանակ«Լուսունկանփրթավխորեն»չքնաղ
արտերգը երգելիս, գուցե դեպիՄզրա լեռտանող ճանապարհից
«խելմըվերև»ձեռքնիրերկրիլեռնայինմալաչախաթունիկտան
ձինմեկնելիսզարմանալիմիզով,սքանչելիմիքամի,անիմանալի
միսյուքելավուքսվեցնրաճակատինևայննրաբառերովահա
մերճակատներինէլքսվեց:

АКОБ МОВСЕС: АКОБ МНДЗУРИ: ЗОДИАК МАЛЕНЬКИЙ АРМТАН: 
В статье обсуждается творчество последнего западноармянского
писателяАкопаМндзури.Авторстатьираскрываеттемуармянскогосела
втворчествеА.Мндзури,кактопологическоепонятиеисвоеобразный
хронотоп,которыетяготеютконтологическимоткрытиямжизненных
первоистин.

Ключевые слова: деревня, топос, хронотоп, ковчег, сельское 
хозяйство, Маленький Армтан, существование, место։

AKOB MOVSES: AKOB MNDZURI: ZODIAC LITTLE ARMTAN:Thisarticle
dealswiththeworksofthelastWestArmenianwriterHakobMndsuri.The
IdiomVillage is treated inthisarticle fromatopologicalpointofviewand
showsthattheideaofthe“village”inMndsuri’sworksdoesnotonlyrepresent
aplacetolive,butalsoanontologicalchronotope.

Key words: village, topos, chronotope, ark, agriculture, Litle Armthan, 
existence, place։

էր,ամռանըեզնոցըՄնզուրլեռանստորոտներիհուռթիարոտնե
րըքշողբոբիկոտքերովուերգեցիկկուրմանջիքրդերենովխոսող
զազատանքրդուհիԷլիֆնուԶանոնէին,Պոլիստասներկուտարի
պանդխտածևսիլաարածիրամուսնուբերածոսկիներըլույսիդեմ
պահածևնրանցփռփռացողշուքուփայլովզմայլվածԱրեգնէրև
վերջապեսգաղթիճամփաներինիրչորսզավակներիհետհոշոտ
ված՝բոլորիհետ«անխոս»իրՈղիտակիննէր(«Ասոնքինտո՞րքա
լեցին...Ի՞նչկուտեին,ո՞ւրկպառկեին...»),ուրիշներնէլէին…եկան
ուասացին.եթեդուայստեղլինեիր`նաչէրմեռնի:ԵվՀակոբՄն
ձուրիայսծերնասաց`եսայստեղեմ,վե՜րկաց,Ղազարո՛ս։Եվնա
պատմությանպատանքընետեցևգրականությանուլեզվիլուսե
ղենշապիկըհագածկանգնեցմերդեմ...

…Միայնթենկարագրելուայդառաքելությանհացըև՛քաղցրէ,
և՛դառը։Քաղցրէնրահամար,ումդեմայդիրերնընկածենիրենց
ողջկենդանիշուքուփայլովևպատկերումունկարագրությունեն
հայցում`«իպատկերիևնմանության»:Եվդառնէնրահամար,ով
ստիպվածէմարտնչելպատմությանկործանարարդևիդեմևայդ
ամենըպահելիբրև Կորուսյալիանունները,դրանք չկային,բայց
իրենց բացակայությամբ ներկայելու ամբողջ ցավը պիտի գրա
կանություննստանձներուքաշեր՝իբրևնրանցհիշատակը,իբրև
նրանցկարոտը,առաջինհերթին,իհարկե,նրանցունրանցպատ
կերովողջգոյությանԱրքեներկունքովծնելուհամար:Ադամըծնվել
էրԴրախտում,ևնրանայնտեղիցվտարեցմեղքը,և երկրիվրա
նրախնդիրըիրենծնածԴրախտըվերադարձնելնէ:ՀակոբՄնձու
րինծնվելէրհայոցաշխարհիԵրզնկագավառիգուցեթեավելիքան
երեքհազարամյաԱրմտան բնօրրանգյուղում,և նրանայնտեղից
վտարողըդարձյալմեղքըեղավ,ևնավերածնեցԱրմտանը:Բայց
թեև՛Ադամը,և՛թենագիտեին,որԴրախտըորքանորկորցնելով,
նույնքանէլվերադարձովէԴրախտ,իսկայդվերադարձըՍերնէ,
նաէ,որնրանցամենմեկինիրԴրախտիակնկալիքիմեջպահեց,
մեկին՝քավությամբ,մյուսին՝գրականությունկոչվողհիշողությամբ։
ԱյդՍերըվերադարձիճանապարհնէրևոչմիանեծքունզովքչէր
ենթադրում.նրամեջմոլլաԷոմերը,քուրդՀասոն,ղզլպաշԱհմադն
ու իրենց սուրբ Գևորգ ուխտանող Սարգիսը հավասար բնակիչ
են,խղճուկբանկլիներՀակոբՄնձուրունցասմանպակասիևիր
Դրախտը հանգցնողների հասցեին լռությունը զգուշավորությամբ
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յան հանդեպ մեկի սրված ցավագինտագնապները մյուսը չունի,
որովհետևինքնությունիցածանցվողզգացողություններիամբողջ
գունապնակըԴովլաթովըչունի՝կիսովհայլինելուևօտարմշակույ
թիկրող լինելու հիմնավորմամբ:Ինքնություններիաշխարհայաց
քային,մշակութանաբականհակասությունը,երբեմնթշնամական
բախումը Մաթևոսյանի ստեղծագործություններում կուռ համա
կարգայինգաղափարաբանությունեններկայացնում:Դիտարկվող
երևութըսփռվածէնրատարբերժանրերիգործերում,բայցդրան
ցիցմեկը՝«Խումհարը»,առանձնանումէսյուժեինպատակադրված
միտումով՝ քննելու մշակույթների, իրականության փիլիսոփայա
կանուգեղագիտականընկալումների,աշխարհաճանաչողության
ներհակհայեցակարգերը:

Սցենարիստների մոսկովյան դասընթացների մասնակիցնե
րիբազմազգկազմըդառնումէայնլավագույնմիջավայրը,որտեղ
աշխարհակարգի և մարդկային հարաբերությունների իրենց մո
դելնեններկայացնումտարբերէթնիկխմբերիպատկանող,հետ
ևաբարազգային գիտակցությանև մտածողության ինքնօրինակ
դրսևորումներովտարբերակվողհայեցակերպերը:

Վիպակիմուտքըտեսակներիգոյափիլիսոփայությունըառար
կայացնողպատկերնէբացում՝գիրըգրիմեջ.նախ՝ԱրմենՄնա
ցականյանի ստացվող պատմվածքի տեքստն է՝ բնության տար
րերիկատարյալհամակեցությանպատկերներով,որամրագրում
էթվացյալայլաբանական,բնապաշտհեղինակիհայացքովամե
նաուղիղիմաստովհամատիեզերականզարգացմանտրամաբա
նությունը:ԱրմենՄնացականյանգրողիգեղարվեստականպատու
մըՀրանտՄաթևոսյանգրողիվիպակիմեջսեփականկերպարը
պրպտելուհնարանքէ,իրենիրենիցդուրստեսնելուևգնահատե
լուտաղանդ:30ամյաարձակագրի՝աշխարհիումարդուկառույ
ցիգեղարվեստափիլիսոփայությունըակնհայտորենկայունհամա
կարգիվերածվելուհայտէներկայացնում:Ճանաչողությանևբա
ցասմանառաջինաստիճանումոչբանականգոյերնեն:Եվահա
գոյերի բազմաշերտ կեցության գաղտնիքները գեղագիտական և
փիլիսոփայականհարցադրումներիմիքանիշերտերենբացում:

Առաջին հարցադրումը բնափիլիսոփայական է՝«Ես լավ չհաս
կացա՝մորեխըտեսա՞կէ,թե՞վիճակ»1:Մորեխիմասին լրագրա

1 Հրանտ Մաթևոսյան, Երկեր երկու հատորով, հատոր 2րդ, Երևան,
«Սովետական գրող»,1985,էջ100:Այս գրքից հետագա քաղվածքների էջերը 
կնշվեն տեղում այսպիսի հապավումով՝ Ե,2,էջ…:

 
ՍԱ ԹԵ ՆԻԿ Ա ՎԵ ՏԻՍ ՅԱՆ
Բ.գ.թ.,դոցենտ,ՀՀԳԱԱգրականությանինստիտուտ

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀՈԳԵԿԵՐՏՎԱԾՔԻ ԵՎ 
ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՏԻՊԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ 

ՄԵԿՆՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԸՍՏ ՀՐԱՆՏ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆԻ 
«ԽՈՒՄՀԱՐ» ՎԻՊԱԿԻ*

 
 Բա նա լի բա ռեր – ազ գա յին հո գե կերտ վածք, ինք նութ յուն, կեն դա նի 

ար վեստ, գա ղա փար, ճշմար տա ցիութ յուն, մարդ կա յին տի պեր, բնա վո
րութ յուն, հա յե ցա կարգ, կեղծ ի րա կա նութ յուն: 

 
1988 թվականին Հրանտ Մաթևոսյանը և Սերգեյ Դովլաթովը

մասնակցել են գրողների՝ Լիսաբոնում կայացած կոնֆերանսին.
այդ շփումներից Դովլաթովը Հրանտ Մաթևոսյանի վերանձնային
էությունըբնութագրողտողերէգրել.«Եսգիտեմ, որոմանցհամար
սաահավորխայտառակությունէ,բայցերբեքզգացողությունչեմ
ունեցել,որեսինչորազգությանեմպատկանում:Եսչեմխոսում
հայերեն:Մյուսկողմից,եբրայերենեսնույնպեսչեմխոսում,հրեա
կանմիջավայրումեսինձյուրայինչեմզգում:Ումինչևվերջերսես
հայերիդժբախտություններիննայումէի,ինչպեսկնայեիցանկա
ցածայլազգերի՝հնդիկների,չինացիներիդժբախտություններին...
Բայցվերջերս`միգրականկոնֆերանսիժամանակ,եսծանոթացա
ՀրանտՄաթևոսյանիհետ:Նաինձբոլորովիննմանչէ,նաիսկա
կանհայէ,խելագարվումէայնամենից,ինչկատարվումէհայրե
նիքում: Նա այնքան ամաչկոտ, անկեղծ, բարի, հրեշտականման  
մարդէ,որնրահետընկերանալով,սկսեցինայելայսպեսասած
նրաաչքերով: Երբ կարդում եմ հայաստանյան իրադարձություն
ներիմասին,եսպատկերացնումեմ,թեինչէզգումՄաթևոսյանը:
Այաjսպես՝նրահանդեպտածածսիրոմիջոցովիմմեջինչորհայ
կականզգացմունքներառաջացան...»1:Դովլաթովիխոստովանութ
յունընույնհարթությանմեջդիտարկումէերկուինքնությունների
հոգեկերտվածքի, այդ հիմքի վրա ձևավորված աշխարհայացքի
արմատականտարբերությունները: Հայրենիքի և հայկականութ

* Հոդվածն ընդունված է տպագրության  07.04.2020 թ.:
1 https://hrantmatevossian.org/hy/abouthrant/id/2
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կարոտումուփախչումէ,կարոտումուփախչումէսրիկան:Ինչի՞ն
էկարոտումիրհաստագլուխեղբայրներին,իրենցնեղփողոցնե
րին,ջրիիրենցարահետին՝որգնում,իջնում,բարձրանում,ոլոր
վում, մասրենու արմատի տակով անցնո՜ւմ… Եվ որպեսզի մյուս
անգամայդգերիներըշատէլգլուխ չտանենիրենցկարոտով,ոչ
թեկենդանիմրջյուններ,այլնրանցձվերնենավարումհաղթողեն
րը:Գալիսայստեղձվերիցբանվորենծնվումուաշխատումենու
հավիտյանէլչենհասկանում,որգերիեն,որզինվորէինծնվելու,
որուրիշտեղէիրենցհայրենիքը»(էջ140141):Եզակիմրջյունիկեր
պարումՄաթևոսյանըստեղծումէբնօրրանիհետբոլորիրապես
աստվածաստեղծտեսակներիէներգենիկկապը,հոգևորիառկա
յությունըոչմիայնբարձրագույնբանականությանկրողներիէութ
յան մեջ: Մաթևոսյանի բնափիլիսոփայության ծիրումտրոհումօ
տարումըամայացմանուկործանմանխթանիչնէ,միայնմիավոր
վելովէբնությունըարարմանևզարգացմանմղվում:

Սցենարիստների՝մարդումենակությանհիմնախնդրիբանավե
ճումիրհայեցակերպըհիմնավորելուհամարԱրմենՄնացական
յանըօգնության էկանչումիրբնաշխարհիկգիտելիքները.այն է՝
բնությանմեջոչմիտեսակմիայնակչէ՝ լինիթռչունթեկենդանի:
Տեսակներիհավաքականությունըավելիհզորկենսատեղեկատվա
կանդաշտէստեղծումևլուծումոչբանականխմբի՝երամի,հոտի
կամպարսիառջևդրվածխնդիրը.«Թույլմիավորներն,այո՛,սար
սափիառջևգումարվումենև…Ոչխարըգալիսէոչխարիմոտ,ոչ
խարներըգալիսենոչխարներիմոտ,ոչխարներըհոտենդառնում
ևայդհոտըիրսարսափի՝գայլիհախիցգալիսէ,հոտըգայլիհերն
ուղղակիանիծում է» (Ե,2,էջ 122123): Եզրակացությունը մեկն է՝
տեսակներիկենսագոյությանկարգըպահանջումէմիավորվել,հա
վաքականուժըլուծումէինքնապահպանխնդիրներ,որնաևտե
սակիզարգացմանհնարավորություննէ,փաստարկը,որմիայնակ
թռչունըԵգիպտոսիտեղըչգիտի,այլգիտիմիայներամը,վկայում
է,որկենսատեղեկատվականահռելիդաշտէգոյանումնույննյար
դահղորդակցություննունեցողէակներիմիջև:Ցիալկոսկուտեսութ
յուննայսդեպքումտալիսէերևույթիճշգրիտ՝մաթեմատիկական
բնորոշումը.«Եվմիավորումընույնպեսունիիրօրենքը:Երկուաու
րաներըուժողացնումենմիմյանցյոթանգամ,եթեմարդիկհամա
խոհներեն,ալիքըմիատեսակէ՝նույննպատակինուղղված:...Ահա
թեինչու որքան շատմարդ,այնքանավելիարժեքավոր է յուրա

յինտեղեկությունըտարընկալմանուքննարկմանառիթէտալիս.
առանձնյակմորեխըուպարսավորվածմորեխըտարբերվարքու
նեն,քանակըորակականփոփոխություն էստեղծում, հարցադր
մանպատասխանըկարողէլինելբացարձակ՝տեսակընաևվիճակ
է,սրանքտարբերեզրերչեն,այլերկրորդնառաջինիհատկությունն
է,նրակոդը:Առանձնյակիէներգիանբավարարչէոչնչացնելուհա
մար,միավորվելովնաստանումէկործանողբավարարէներգիա,
տեսակիպահպանումնուկենսամիջավայրըընդլայնելուիրական
հնարավորություն. «Ծավալվելով ու ծանրանալով՝ ահեղ ամպը
բռնեցերկինքը:Արևըխավարեց:Առաջինմորեխներըկարկուտի
պես խփվեցին այգու տերևեներին, կարկտահարեցին թիթեղյա
կտուրները:Պղտորհողմըպտտվումէրգյուղիվրա,թևերիխշշո
ցիցմարդիկխլացելէին:Ճայթյունովջարդվեցինառաջինճյուղերը:
Գետինըխլթփլթումէր,բայցարևելքըդեռսևէր.նախրիվերջըդեռ
չէրերևում:Դրանիցհետոինըժամսևմորեխըամբողջերկնքով
մեկպիտիխշշալովհոսերևթափվերԱմանիիվրա:Հաջորդօրը,
ծաղկածերկրիցմեռյալանապատթողնելով,նախիրըհեռացավ…
»(Ե,2,էջ100):

Բնաշխարհի մաթևոսյանական ճանաչողությունը համակար
գային է: Ոչ բանական գոյատեսակների վարքի, նյարդաֆիզիոլո
գիականհատկություններիպատկերագրմանհաջորդմակարդա
կում մրջյուններն են, որոնց կազմակերպված կեցության գեղար
վեստականպատկերըբացահայտումէբնությանմեջամենտարրի
համակարգվածկենսակերպի,այնքանէլոչպարզունակնյարդա
յին կառույցիառակայությունը: Մրջյունի հոգեվիճակը իր կենսա
միջավայրիցօտարվածյուրաքանչյուրտեսակիզգացողություննէ,
այստեղէլմրջյունառանձնյակիևմիավորումներիվարքընույնըչէ,
տեսակիկեցութայինդաշտըհարուստէ,գեղագրմանարդյունքում
ստացվումէայսպիսիպատկեր.

«Եսմրջյուններիմասինեմպատմում,ԻվանՄիխայլովիչ:Գե
րիենտանում,բանեցնումեն,իսկգերինդումիասաայդքանէլ
մրջյունչի,համարյաթեմարդէ–կարոտումուուզումէփախչել,
կարոտումուփախչում՝զզվեցնումէ,կարծեսմիևնույն չիթեոր
տեղէպարկերշալակելու:Եվբռնումուզինվորներըվիզըկրծում
են,մկրատըգցումուկտրումենվիզը:

Պահակնե՞րը,ծիծաղեցնա:
Գերիբանվորիվիզը՝պահակզինվորները:Լավչիաշխատում,
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սակարգումէհետևալխմբերի՝անարդյունավետևարդյունավետ
կողմնորոշում ունեցողների: Անարդյունավետ համարվում են՝ օգ
տապաշտական, շահագործողական, կուտակային, շուկայական
կողմնորոշումները:Ըստէությանսրանքհոգևորարժեքչստեղծող
կամչարտադրողտիպերնեն:ՍրանցՖրոմմըհակադրումէհոգեմ
տավորէներգիաարտածողտիպին՝անվանելովնրանարտադրո
ղականկողմնորոշումունեցող:Մաթևոսյանիվիպակիմարդկային
տիպերը՝որպեսհամամարդուհավաքականկերպար,բնականա
բարխորապեսառնչվում ենՖրոմմի՝ բնավորությունների դասա
կարգման մոդելին: Թեևփիլիսոփանակնարկում է մշակութային
տարբերակմանմասին,բայց«ինքնություն»և«ազգ»եզրերը չեն
դիտարկվումորպեսմարդաստեղծգործոններ,մինչդեռմարդկա
յինտիպերիհոգեմտավորուղղվածությունըլիարժեքներկայացնե
լուհամարազգային,նույննէթե՝տեսակայինգործոննանտեսել,
նշանակում է բացառել տեսակը բաղադրող ԴՆԹն: Չկա մարդ՝
առանցազգայինհատկությունների,ընդհանրականմարդըգոյա
նում էառանձինէթնիկխմբերինմանություններիևտարբերութ
յուններիհամեմատությանարդյունքում,ֆրոմմյան«մշակութային
սխեմաներ» արտահայտությունը անպայմանորեն հիմքում ունի
էթնիկ պատկանելությունը: Անարդյունավետ կողմնորոշումներից
առաջինը՝ընդունող(օգտապաշտ)տիպը,այսպիսիսահմանումու
նիՖրոմմից.«Ընդունողկողմնորոշմանդեպքումմարդըենթադրում
է, որամենայն լավիաղբյուրըդրսում է, որցանկալինստանալու
միակմիջոցը՝դալինինյութականորևէբան,կապվածություն,սեր,
գիտելիք,հաճույք,արտաքինաղբյուրիցստանալնէ»1:

Բնավորությանայստիպըկեցութայինհարթությանմեջհակադ
րումէԺակլինՔենեդիՀասմիկՄնացականյանԵվաՕզերովակա
նանցազգայինէություններըևարտաքինաշխարհիհանեպնրանց
վերաբերմունքը:ԱռաջինաստիճանումքննարկվումէԺակլինՔենե
դիՀասմիկՄնացականյանբարոյականընկալումներիհամակար
գը:Լրագրայինհաղորդումըշեշտադրումէ՝ԺակլինՔենեդիԱրիս
տոտելՕնասիսմիությունըամիսներիֆինանսականքննարկումնե
րիհիմանվրակայացածգործարքէ.կշեռքիմինժարինՕնասիսի
միլիարդներն են, մյուսին՝ Ժակլինի «բարոյական վիթխարի կա
պիտալը»և«զոհվածՋոնՔենեդիիբարիանունը»,բոլորկողմերն
հաստատումեն,որսագործարքէ,փոխշահավետհամաձայնութ
յուն,քանիորզգացմունքայինատաղձըառողջբանականությամբ

1ЭрихФромм,Человекдлясебя,Москва,Астраль,2012,с.88.

քանչյուրհաջորդը:Նաբազմապատկումէուժըմիքանիանգամ»1:
Չարենցյանպատգամնճշգրտորենհամահունչէէներգագոյացման
համատիեզերականօրենքներին:

Երկրորդ հարցադրումը դարձյալ առաջադրում է լրագրային
տեքստը,միջտեքստայնությանհնարանքըՄաթևոսյանիտեքստի
կառուցվածքայինգաղափարաստեղծգործոններից է, որնահա
ճախ է կիրառում՝ բանավեճի բռնվելով իրեն հուզող սկզբունքա
յինխնդիրներիառիթով,այսինքն՝«օտար»տեքստըհեղինակային
տեքստիգաղափարականխթաննէ,որընթացքևցանկալիուղ
ղություն է տալիս մտածումներին: Ահա այդպիսի բարոյագեղա
գիտական խնդիր է լուծում Ժակլին ՔենեդիԱրիստոտել Օնասիս
ամուսնությանլրագրայինհաղորդումը:Աստիճանաբարվիպական
անհամասեռպատումըգաղափարականսևեռումէստանում:Եռա
կողմքննարկումըմիտվածէ«դարիամուսնության»շարժառիթնե
րիբացահայտմանը:Ըստէությաներեքինքնություններնէլ՝հայը,
վրացինևռուսը,մերժումենայդմիությունը՝այնորակելով«փոխ
շահավետամուսնություն»(ՎիկտորՄակարով):«Շահ»և«ամուս
նություն»եզրերըոչմիկերպչենագուցվումԱրմենՄնացականյա
նիևէլդարԳուրամիշվիլու՝ազգայինմտածողությունիցածանցվող
մեկնություններում,ըստէությանկազմավորվումէնրանց«անդր
կովկասյան» դաշինքի հակադրությունը իրենցազգային բարոյա
կան նկարագրի ըմբռնումներից ցանկացած շեղման դեմ: Արվես
տագետի նրանց հայտնարդեն ընդունել է բազմազգ հայրենիքը,
նրանցաշխարհայացքիկորնանշեղորենբարձրանումէ,բայցել
մանկետնազգայինմիջավայրնէ,ավելին՝բնօրրանգյուղը,որիհո
գեբարոյականնորմերըկեցութայինկայունհամակարգեններկա
յացնում:ԵվաՕզերովայիհարցին՝ուսումնասիրե՞լէՆիցշե,Արմենը
պատասխանումէ՝«Ո՛չ,եսԹումանյանեմուսումնասիրել»՝դրանով
շեշտելով,որարժեքայինիրչափորոշիչներըձևավորվելենազգա
յին մշակույթի և հայկական կեցութային դաշտի ազդեցությամբ:
Նիցշեի ուսմունքը կատարյալ մարդու մասին գալիս է լրացնելու
մարդագիտությանմաթևոսյանականհայեցակարգը,իսկփիլիսո
փայականմարդաբանությաննորագույնուսմունքներըօգնումեն
համակարգայինպատկերացումստեղծելումարդկայինտիպերիև
սոցիալական փոխառնչությունների բարդագույն կառուցվածքնե
րի մասին: Հոգեվերլուծության ֆրանկֆուրտյան դպրոցի հոգևոր
հայրը՝ԷրիխՖրոմմը,մարդկայինբնավորություններիտիպերըդա

1 https://zergulio.livejournal.com/4400387.html



ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 2020-1

116 117

ՍԱԹԵՆԻԿ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ

գը: Մարդագետըտարանջատում էաշխատված սերը սիրո իմի
տացիայից,առաջինըգոյանումէնվիրումի,պատասխանատվութ
յանևանշահախնդիրհարաբերվելուարդյունքումևինքնաբավէ,
ոչինչչիուզումսիրոդիմաց.ինքըսնվումևզարգանումէիրսիրով
ևայնպահպանելունուղղվածստեղծարարջանքով:Նկատենք,որ
Ֆրոմմնիրտեսակետներըհիմնավորումէոչթեկյանքիցվերցրած
իրականմարդկանցօրինակներով,այլգրականկերպարներով,մի
դեպքումդաԳյոթեի«Ֆաուստն»է,միուրիշդեպքումՀենրիկԻբսե
նի«ՊերԳյունտը»1:Տարբերդարաշրջաններիմարդկայինտիպերի
լավագույն պահոցը նրա համար գեղարվեստական գրականութ
յուննէ,որտեղիցպեղվումենհամապատասխանբնավորություն
ներինմուշները:Ըստայդմ՝աստվածաշնչյանՀովհանըմարդու,մեծ
իմաստով՝մարդկությանհանդեպսիրոբացակայությանդրսևորում
է,որինանգամԱստծոզայրույթըսիրառատչիդարձնում:Իհարկե,
ՖրոմմըորևէբացատրությունչիտալիսՀովհանիմարդատյացութ
յանը,գուցեդրահիմքումՆինվեիբնակիչներիհանդեպատելութ
յուննէր,նաչէրուզումմեղքերիցմաքրվածուփրկությանարժա
նացածտեսնելնրանց,մինչդեռՏիրոջսերնիրստեղծագործության
հանդեպանսահմանէ,իրջանքըկատարյալտեսնելուցանկությու
նը՝ հիմնավորված.«Եվ Տերն ասաց.«Դու ափսոսում ես դդմենուն,
որիվրաջանքչեսթափել,որինդուչեսաճեցրել.Դամիգիշերվա
մեջաճեցումիգիշերվամեջչորացավ:ԻսկԵսՆինվեմեծքաղա
քըչխնայե՞մ,որիմեջավելիքանհարյուրհազարմարդկա,որոնք
իրենցաջնուձախըչենզանազանում…»2:Ուրեմնսերըպարգևէ,
որպետքէամենօրյապատասխանատուաշխատանքովպահպա
նելուզարգացնել.այնփոխկապվածկենսաուժիդաշտէստեղծում
թե՛սիրողի,թե՛սիրվողիհամար,ըստէությանսիրվողընաևսիրող
է,երկկողմանիհոսքերըպահպանումենմիությունը,որընախ՝ըն
տանիքն է՝ սիրուց գոյացածսոցիալականամենափոքր միավորը:
ԱրմենՄնացականյանիազգայինմիջավայրնունիայսպիսիբացար
ձակսիրոմոդելներ:Դեռմտքումխմորվողպատմվածքիսյուժեով
գրողսցենարիստ Արմենը ստեղծում է ուժեղ հակադրություն ազ
գայինբարոյականությանբացառիկդրսևորումներիցմեկով՝սիրելի
կնոջմահիցհետոիրենսովամահությանդատապարտածծերունու
պատմությամբ,նվիրումիայսպիսիտիեզերականչափնուղղակիչի
ընկալումԵվաՕզերովան,նրակերպարում՝նաևօտարաշխարհը:

1ЭрихФромм,Человекдлясебя,Москва,Астраль,2012,с.130.
2Աստվածաշունչ,Հովնանի մարգարեությունը4:

չիհիմնավորվում:Իդեմսայսզույգի՝ ներկայանում էմարդկային
օգտապաշտտիպը,որըարտաքինաշխարհիցխլումէցանկացած
բարիք:Անարդյունավետկողմնորոշմանչորստիպերինորպեսհա
կակշիռՖրոմմըընդունումէմիայնմեկ՝արդյունավետտիպի,որի
բոլորգործողություններիմոտիվացիանբարոյականություննէ,ու
մարդկայինդեմքըպահպանելուջանքըուղղվածէդեպիներս՝նե
րաշխարհը իրական տիեզերական օրենքներով վերարտադրելու
և զարգացնելու միջոցով: Ինքնանարարման այս գործընթացում
փիլիսոփանարդյունավետությանստեղծարար լծակներ է համա
րումսերըևբանականությունը.«Մարդըմտքովևզգացմունքնե
րով ըմբռնում էաշխարհը սիրոև բանականության օգնությամբ:
Նրամտքի ուժըթույլ էտալիսթափանցել երևույթներիխորքերը
ևըմբռնելառարկայիէությունը՝ակտիվհարաբերություններիմեջ
մտնելով նրահետ:Սիրո ուժը մարդուն հնարավորություն էտա
լիսհաղթահարելիրենուրիշմարդուցառանձնացնողպատնեշըև
հասկանալնրան»1:Գերհզորտերությաննախագահականայսզույ
գին՝ՋոնևԺակլինՔենեդիներին,աշխարհնընկալելէորպեսսիրո
ևհավատարմությանչափանիշ,մահվամբնրանցբաժանումնան
գամերևակայելիչէ;Ժակլինիերկրորդամուսնությունըընկալվում
էորպեսդավաճանությունամուսնուհիշատակինևնրահանդեպ
սիրուն,որովնաներկայացրելէաշխարհին:Վեպումօգտապաշտ
այստիպինհակադրվոմէՀասմիկՄնացականյանիարդյունավետ
սիրոընկալումը՝որպեսառողջուզարգացողներաշխարհիմոդել:
Սիրո,հավատարմության,նվիրումիբարձրագույնզգացմունքների
ազգայինտեսությունըմերժումէսպանվածամուսնուհիշատակի
նմանօրինականտարբերուրացումը:ԱրմենՄնացականյանիկին
«ՀասմիկըկարծումէրԺակլինըսևգրանիտեմահարձանինման
երբեքայլ բովանդակություն չիառնի.կմնա միշտայդպես սևազ
գեստ,սլացիկ,փակևամուսնուսպանությանբոլորվարկածներնու
ենթադրություններըմերժած»(Ե,2,էջ195):Վեպիգաղափարական
միջուկըկազմավորողայսմիտքըշատէջերհետոկրկնվումէչնչին
բառափոխությամբ.«…Կարծումէր՝ԺակլինՔենեդինչիամուսնա
նա,կարծումէր՝սգաշորըհագինմիշտէդպեսկմնա…»(Ե,2,էջ195):
Ինչնէ,իվերջո,այսհարաբերություններումկարևորումհեղինա
կը,միանաշանակդաարդենշեշտադրվածֆրոմյանարդյունավետ
սիրոբացակայությունն է:Եվայստեղդարձյալ գրականտիպերի
մեկնությանն օգնում էայդպիսի սիրո բաղադրիչների համակար

1Тамже,с.130.
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նավեճիթեման.«…Ամենինչկանգնածէրինքնիրհամար,ոչմեկը
ոչոքիհետչուներոչմիկապվածություն»(Ե,2,էջ112):Միքելանջելո
Անտոնիոնիի՝ համաշխարհայինկինոարվեստիբոլոր օրենքներով
արժևորված«Գիշերը»ֆիլմիգաղափարաբանությունըքննվում է
այսծանուցմանհամատեքստում:Քննարկումնիրականումոչթե
առանձինօժտվածարվեստագետներիընկալումներիհամադրում
ուհակադրումէ,այլմշակույթներիևայդմշակույթնարարողինք
նությունների:Արևմտյանսպառողմարմնապաշտմշակույթըմերժ
վումէհատկապեսնրանցկողմից,ովքերմարդկայինարարողմիա
վորումներիանդամներեն՝ԱրմենՄնացականյան,ԷդգարԳուրա
միշվիլի,ՎիկտորԻգնատև,ՍերաֆիմԳերման:Ֆիլմիքննարկումից
մակաբերվողմտահանգումներիհանրագումարըարժեհամակար
գերիտարբերճամբարներ է ներկայացնում:Միկողմում«մարդը
մենակէ»բանաձևիհամակիրներնեն.նրանցբոլորփաստարկնե
րըհաստատումենսիրոբացակայությունը,որըմիանշանակկեցու
թայինսխալընթացքիվկայություննէ,քանզիմարմնավորմերձե
ցումըանձիներքին՝հոգևորևմտավորկենսաուժերըշարժմանմեջ
դնող,նյութիհոգուոգուհավասրակշիռհոսքերովլիարժեքպտույտ
ապահովողաստվածայինսիրոդրսևորումներիցէ,ոչթե«ամսվա
մեջմեկանգամպատահողմերկնյարդերիշփում»(ԱնատոլիՅունգ
վալդԶուսև),որումմարմիններըչենմիավորվում,որովհետևհոգի
ներըդատարկեն,միտքը՝աղքատ:Քննարկումըհստակեցնում է
աշխարհայացքային բախումը Միքելանջելո Անտոնիոնիի և նրա
ֆիլմիգաղափարներինհամակիրսցենարիստներիևմակարովյան
բանաձևմամբ՝«մեզ՝մերերկրիարվեստագետներիս»՝նկատիու
նենալովոգեշնչող,բարձրացնողարվեստիևոչգեղեցիկստի.«…Որ
արևմտյանարվեստագետՄիքելանջելոԱնտոնիոնին,լինելովհան
դերձտաղանդավորկինոգործիչ,վրիպելէ.մերժելիններկայացրել
էգեղեցիկ,ևմերժելին,այդպիսով,դարձրելէցանկալի»(Ե,2,էջ112):
Պոլոնսկու բառախաղը ճշմարտության բանաձևման նպատակով
մերժվումէիրականկյանքիցօտարվածությանպատճառաբանվա
ծությամբ,քանզիորքանէլնաձգտումէունիվերսալհամակարգեր
առաջադրելարվեստիհամար,«երևանցիՄնացականովը,որիրեն
համառորենկնքելէՄնացականյան»ևնրաթիմըպինդընդդիմութ
յունենստեղծելևբացառումեն«ազգերիցուհայրենիքներիցվեր»
ճշմարտությունները,որոնքկենսականպատվանդանչունեն,հետ
ևաբարֆիլմիգաղափարաբանությունըմերժումեն:

Ազգայինբարոյականդաշտըվարքիչափորոշիչներէսահմա
նումբոլորիհամար:ԱյսհարթությանմեջհայտվումէՕնասիսՊո
ղոսՅավրումյանհակադրությունը:ԵթեԱրիստոտելՕնասիսԺակ
լինՔենեդիմիությունընախնականհատկանիշներովօգտապաշ
տականկողմնորոշումէներկայացնում,ապաառաջինիգեղարվես
տականբնութագրումներըկերպարըհարստացնումենմյուսերեք
որակներով՝ զավթողական, շուկայական, կուտակային: Ինչպես
Ֆրոմըմարդկայինտիպերիհարուստպատկերասրահըներկայաց
նումէհամաշխարհայինգրականությանհաջողվածկերպարների
օգնությամբ,այնպեսէլմաթևոսյանականտիպերըհատկորոշվում
են ֆրոմմյան բնութագրիչներով: Ըստ այդմ՝ Օնասիսի կերպարը
որոշակիմիֆականացմամբհեքիաթիգեղեցկուհունհափշտակող
հրեշիորակներներունի՝

1.«…Տարիքը ենթադրվում է քառասունհինգութսուն»(Ե,2,էջ
102):

2.«Թիզուկեսնուրեմնխփեցուէդէլտակըքաշեց»(Ե,2,էջ103):
3.«Էդքանստորըկարո՞ղէրբարձրահասակլինել»(Ե,2,էջ103):
4.«Գիտե՞ս՝ինչէուտումվաթսունտարեկանայդտղամարդը:…

Չծնվածգառ,փորիերեքամսվագառ»(Ե,2,էջ101):
Բացարձակեսակենտրոնության,կյանքիցառավելագույնըխլե

լուգերնյութականացածայսփակհամակարգըվեպումբախվում
էՊողոսՅավրումյանիհոգատար,սիրառատ,նյութականությունից
զերծբացհամակարգին:ԿնոջիրկատարելատիպինԺակլինիհա
մապատասխանությունը նրան մղում է նամակով ամուսնության
առաջարկ անելու՝ միամիտ հավատով պատասխան ակնկալե
լովայրիացած,ասելէթե՝արդենազատԺակլինից՝առաջարկելով
միայնսերևպատասխանատվություն,անանձնականությունևաշ
խատանքևոչինչփոխադարձ,բացիսիրուց:Բայցսաէլազգային
բարոյականկարգակառույցըմերժումէ.այնինչքոնըչէ,նույնիսկ
մի՛ցանկացիր,միտքնանգամդատապարտելի է ՝«Է՛,քեզիվայե՞լ
է,Պողոսախպար»(Ե,2.էջ103):

Բոլորտեսակիփոխշահավետգործարքներըմերժողիկեցված
քով Արմենն ու Էլդարը մասնակցում են ֆիլմի դիտմանը, ապա՝
քննարկմանը:Շարժապատկերըտեքստումհայտնվումէհեղինա
կիցպատմվողտեքստիձևով,որն,այնուամենայնիվ,չեզոքպատում
չէ,ԱրմենՄնացականյանիմեկնությունըտարրալուծվածէբառա
վորվածպատկերներիմեջ:Ֆիլմիվերջաբանըկանխորոշումէբա
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հիմքումփնտրելով միայնանգիտակցականիևառողջ բանակա
նությունից շեղումների հիմնավորումներ, նկատելիորեն շրջանցել
ենբացարձակճշմարտությանուսմունքը՝տուրքտալովմիայնճա
նաչողությանիռացիոնալշերտերին:ՆաՅունգիմոտեցումներըան
վանումէհարաբերապաշտական(ռելյատիվիստական),որկողմ
նակիցն է միայն մարդկային հասարակության նեգատիվ դրսևո
րումներինևկատաղիհակառակորդնէառողջհոգեկանիևստեղ
ծարարէությանբացահայտմանուհետազոտման:Եվայնուամե
նայնիվ, Յունգը ամբողջապես չի շրջանցում եսին հավատարիմ
մարդկային տիպը: Իր «Մանաանձնավորություն» մեկնության
շրջանակներումանիմայի«ճիրաններից»ազատվածեսընահա
մարումէգիտակիցէություն.«Մանաանձնավորությունըկոլեկտիվ
անգիտակցականինգերիշխողնէ՝ուժեղտղամարդուհայտնիար
քետիպը հերոսի,առաջնորդի, մոգի, հեքիմիև սրբիպատկերով,
մարդկանցևոգիներիտիրակալը,Աստծոընկերը»1:Ակնհայտէ,որ
այս «Աստծո ընկերը» նույն ֆրեյդյան genitalն է՝ Աստվածամար
դը(первочеловек): Որքան էլ հարգարժան հոգեվերլուծաբանները
գաղտնագրելուհնարավորինսանհայտուերբեմնթյուրմեկնութ
յանտրվողբառերիմեջթաքցրելենաստվածայինծնունդը՝բարձր
ոգի,առողջմարմինևհոգիունեցողմարդուն՝«մանային»,այնուա
մենայնիվ նաունի իր ծննդաբանությունըև ճշգրիտանունը:Այս
բառը՝ «մանա»2, տեքստում խորհրդավոր անբացատրելիության
պատյանիմեջէ.ըստՅունգի՝մոգական,էզոթերիկհմտություններ
ունեցողկիննէմանայիկրողը,որնիրականումկանացիսկիզբնէ՝
իրբազմաշերտգործառույթներովևդրանիցբխողէությանհակա
սականությամբևստեղծարարությամբ:Արիական«մա»արմատն
էբառիհիմքում,որնշանակումէծնող՝մայր,հնդարիականհավա
տալիքներում՝ Սուրբ հոգին, որ Սուրբ երրորդություն կառույցում
Աստծոշունչնէկամխոհը,որիցծնվումէՈրդին:Եթեայսգործա
ռույթըչափազանցվերացարկվածուանիմանալիշերտերունի,և
Յունգիտեսականմեկնություններումանվանվումէանիմա(լատի
ներեն anima բառից, որ նշանակում է հոգի, կենսական սկիզբ),
ապա հնդարիական հոգևոր ավանդույթում այն խիստ իմանալի
էությունէ՝նյութիաշխարհըկազմակերպողսկիզբ,մաթևոսյանա

1КарлГуставЮнг,Сознаниеибессознательное,Москва,«Акаде ми
ческийпвоект»,2013,ст.124.
2 Կ.Գ.Յունգի մի ուրիշ աշխատության մեջ այս էությունը ունի Մանի 

անունը,որը նա մեկնաբանում է որպես առաջին մարդ(первочеловек):Տե՛ս 
КарлГуставЮнг,ОтветИову,Москва,,,Канон,,,214,ст.11.

ՄնացականյանՎաքսբերգ երկխոսությունը առավել խորաց
նումէհակամարտությունը:Այսհարթությանմեջարվեստիճշմար
տությունը,որսոցիումիպահանջարկնէ,բախվումէԱրմենՄնա
ցականյանհայարվեստագետիկենսականճանաչողությամբհիմ
նավորվածհայեցակարգին,որգրվելէորպեսսցենարևդառնալու
էֆիլմ:Զրույցիցհասկանալիէ,որխոսքը«Մենքենք,մերսարերը»
ֆիլմիսցենարիմասինէ:Վաքսբերգըպահանջումէկին,այսինքն՝
սիրայինինտրիգմտցնելտեքստիմեջ,ինչըսկզբունքայինմերժման
էարժանանումԱրմենիկողմից:Մարդկայինտիպերիպատկերաս
րահի շուկայական բնութագիրը Վաքսբերգի կերպարում ներկա
յացնումէկինոարվեստիպահանջարկ–առաջարկտուրևառութ
յունը,որիցշահույթունիպետությունը,ևեկամուտ՝հեղինակը:Ահա
այստեղէնա՝հեղինակը՝որպեսսցենարիստԱրմենՄնացական
յան,ինքնակերպավորվելու՝արվեստիիրճշմարտությունըվերդա
սելովբոլորտեսակիշահերիցուսոցիալականպատվանդաններից:
ՎաքսբերգնունիԱրմենիիրականությանիրմոդելը,որըվաճառվող
ապրանքէ՝որպեսսցենար,Արմենըկարողէկատարելնրապա
հանջըևտիրանալփառքիևփողի.ի՞նչնէնրաըմբոստությանհիմ
քում:Ըստփիլիսոփայականմարդաբանության՝սահենցլիարժեք
մարդն է, իր ինքնությանը հարազատ, սոցիալական պարտադ
րանքներից դեմքը չկորցրածչկորցնող: Մարդկային այս տիպի
իրենց բնութագրումներում հետաքրքիր նույնականություն են
դրսևորումներԿ.Գ.ՅունգըևԷ.Ֆրոմմը:Հոգեվերլուծությանգաղա
փարականառաջնորդներընկատելիտարաձայնություններունեն
մարդու հոգեկառույցի, ներաշխարհային զարգացումների իրենց
տեսւթյուններում: Ֆրոմմը նկատում է, որ Ֆրեյդյան ուսմունքի և
նրահետևորդներիտեսականհայացքներիհամակարգըկարիքու
նի վերանայման, քանզի նրանց վերլուծությունները հիմնված են
բացառապես նևրոտիկ տիպերի հետազոտման հիմքի վրա, այ
սինքն՝ հիմնականում եզրահանգումները և սահմանումները
տրվումենխեղվածհոգեկանիկլինիկականարդյունքներիամփոփ
մանմիջոցով.«Սակայննորմալ,հասուն,առողջանհատականութ
յունըհազիվթեարժանացելէքննության:Այդպիսիբնավորությու
նը,Ֆրեյդիկողմիցսեռական(genital)անվանանված,մնացելէբա
վականինաղոտ ու վերացարկված հասկացություն»1: Նույնպիսի
քննադատությանարժանանումէԿ.Գ.Յունգը.Ֆրոմմընկատումէ,
որ յունգյանտեսությունները,տարատեսակ միֆերի ու կրոնների

1ЭрихФромм,Человекдлясебя,Москва,Астраль,2012,с.113114.
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յուններևիրականությունչիխթանում:Մարմնիպահանջներիչա
փըայնքանէ,որքանպետքէմոլագարկամսրբապիղծչդառնալու
համար,մարդակառույցիմյուսմակարդակները՝հոգեկաննուոգե
կանը,նույնպեսսնուցումենպահանջում.«Խորենխեղճհորեղբոր
ջղայինկնիկըթողել,անիծելովգնացելէգյուղից,ասումէ՝փեշերը
շարժելովգնումուանիծումէր,Խորենխեղճհորեղբայրըյոթամիս
է ահա կնիկ չունի: Ասել են՝ «ախչի՛, կարգին մարդ է, ինչո՞ւ ես
գնում»,ասելէ՝«ի՜,հողեմդրագլուխը,մենակէդգիտի»,ևանիծելով
թողել հեռացել է»(Ե 2,էջ114):Խորենխեղճ հորեղբայրը սցենարի
Ավագնէ,որիհամարմիահամուռուժերովկինէինփնտրումբոլորը,
ևսցենարըչիկարողօտարկիններմուծել,որովհետևնախ՝իզար
մանսՎաքսբերգի՝սեռիհիմնախդիրըչէապաֆիլմիգաղափարա
կանմիջուկը,երկրորդ՝հովիվներիկեցությանբաղկացուցիչնէ«ոչ
խարիցփախչելը»,այսինքն՝գիշերովկնոջմոտգնալևգիշերովէլ
վերադառնալը:ՍագեղեցիկէհամարումգանձապահՎալենտինա
Սերգեևնան,բայցանընդունելիևանընկալելիէՎաքսբերգիևբո
լորարևմտյանարժեքներդավանողներին, որովհետևկրքիցգա
լարվողմերկմարմինըհրապարակումդրվածչէ.հայտղամարդուև
կնոջհամարդաներըընտանեկանգողտրիկթաքստոցումարար
վողմարմնիևհոգուներհյուսմանծեսէ,ևեթեանգամդամիայն
մարմնիբնականպահանջմունքէ,ապաբոլորովինկարիքչունիէկ
րանին ծածանվելու: Աղունի նախատիպը համարվող Հրանտի և
Արմենի մայրը սիրո իր սահմանումներում կարևորում է աշխա
տանքն ուպատասխանատվությունը,այն որակները, որՖրոմմը
դնում է լիարժեք, կատարյալ մարդու գործողությունների հիմ
քում.«Արուսըծանրէ,Փիլոն՝թեթև,գլորվում,ընկնումէԱրուսիվրա:
Սրանցսերըըստերևույթինայդէ:Չէ՛,մենքդրանիցչունենք,մեր
ոչխարը չխուզած,մերկարտոլըհանելու,մերխոզըհանդումկո
րած,մենքչենքկարողծիծաղել»(Ե,2,էջ32):Հետաքրքիրէ՝ինչբնո
րոշումկտարՖրեյդըայստիպին:ԳուցեՖրեյդըսեռագար,լիբիդոյի
ավելցուկիցտառապող նևրոտիկներին հակադրում էր սեռապես
առողջ, բանականությամբ իր պահանջմունքները կարգավորող
գենունեցողներին,ահաթեինչուէայստեսակինgenitalկոչել,և
քանիորնախնականբնազդայինըայդուսմունքումիշխումէհո
գունևմտքին,«գեն»արմատըհիմնականիմաստիցօտարվելով՝
«սեռ»էդարձել:Կարևորնայնէ,որհոգումասնագետները,հիմնա
կանումդժկամությամբ,բայցխոստովանումեն,որկա«Աստծոըն

կանարձակիգեղարվեստափիլիսոփայականհիմքերիցառաջնա
յինը.«Ինձդուրենգալիսազգայինբոլորմշակույթներիցայնմշա
կույթները և այդ մշակույթների մեջ հատկապես այն արվեստա
գետները,որոնքնույնպեսեն«զուտհայացի»,«զուտնահապետա
կան», «զուտ մայրական, իգական, պահպանողական, հեղափո
խականսկզբունքի»,որոնքնախաստեղծքաոսըտեսքիուհավա
սարակշռությանենբերում`իրենցվերստեղծվողաշխարհիցվտա
րելովվթարայինհնչյունը,գույնը,ձևը՝ասեսնույնիսկվախենալով
վթարայինիրավիճակիընկալումիցևառավելևսարտացոլումից»1:
Հայոցհնագույնհավատալիքներումայսաստվածայինկենսաուժը
մարմնավորումէԱնահիտը՝Ոսկեմայրտիտղոսովպսակված,Նա
նեն՝իրիմաստնությամբևողջախոհությամբ,Աստղիկնիրտիեզե
րական սիրով ու գեղեցկությամբ, կուսական ամոթխածությամբ,
ինչպեստեսնում ենք, հայազգային մշակույթում կանացի սկզբի
հետկապվածամենինչիմացյալ է,գիտակցված,նպատակային,
երկրաշեն:«Երկրիջիղը»պատվանունինարժանացրեցՀր.Մաթ
ևոսյանը իր հայուհիներին՝ Աղունին, Մարիամին, Աշխենին, բոլո
րին:Այո՛,մամայրնէծնումևփոխանցումիրևհայրԱստծոշնորհ
ներնիրՈրդուն՝Արմենին,մաքուրաստվածայինտեսակին:Ֆրեյդ
յանgenitalիբացատրությունըբոլորբառարաններումսեռականն
է:Այսկեղծիքիցափիբերան՝մնումէառողջմարդուհոգինոչնչաց
նողայստեսություններըմերժելևասել,որիրապեսճշմարտան
ման կեղծիքըավելի վտանգավոր է, քան հիմնավոր սուտը: Ակն
հայտէ,որgenitalիարմատըգեննէ,տեսակիհիմքըկազմավորող
ԴՆԹն,էթնոսիմատրիցան.սեռըեսըբաղադրողառաջինաստի
ճաննէ՝բնազդայինկենդանականը,բայդդայոթնյարդահյուսքե
րիցմիայնմեկնէ,ևնրահոգեկառույցըբնորոշել՝հիմնվելովմիայն
մեկ բաղադրիչով, նշանակում է խեղաթյուրել մարդաբանության
գիտականհիմնադրույթներըևկիսատթեզերովկեղծհամակար
գեր ստեղծել: Մերժելով Վաքսբերգի սցենարի մեջ կին մտցնելու
պահանջը,ԱրմենՄնացականյանըոչմիայնամուրէրպահումգրո
ղիիրողնաշարը,իրինքնությանըևարվեստիիրճշմարտությանը
հարազատմնալուկամքը,այլևչէրկեղծումիրկենսամիջավայրի
ձևավորածմարդբնություն,կինտղամարդ,ծնողզավակաստվա
ծայինկարգովսահմանվածհարաբերությունները:Մաթևոսյանա
կանհայեցակարգիմեջանգիտակացականսեռայինըգործողութ

1ՀրանտՄաթևոսյան«Սպիտակթղթիառջև»,Երևան,«Հայագիտակ»,
2004թ.,էջ23:
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դարձե՛քիմհեղինակակիցըևԴուքգնացե՛քԿանն,ստացե՛քՁեր
կեսկիլոգրամոսկին»(Ե,2,էջ146):ԸստԱրմենՄնացականյանի՝ար
վեստըկյանքիցվերցնում է նյութը,դարձնումգեղագիտորենկա
տարյալ, մշակված, շեշտադրվածևվերադարձնում կյանքին՝այն
առավել անթերի ու ճիշտ դարձնելու ուղերձով, ըստ Վաքսբերգի՝
արվեստիկեղծիքնընդունելիէ,եթեխայծէհանդիսատեսիհամար
ևգնվողապրանք:Միպահթվումէ,որնալավգիտիհայիրակա
նությունը, մշակույթն ու պատմությունը. արժևորում է կոնյակի
հրաշքը՝ակունքըտանելովմինչևուրարտականշոգայգիներ,բայց
այդպեսէլչիհասկանումկամչիուզումհասկանալ,որայդարևա
համկոնյակըստեղծումենհոգով,մտքովումարմնովառողջճաշա
կավորհայմարդիկ,ևնրահարցը՝«…Դուէդորտեղի՞ցեսքառա
սունառողջտղամարդգտնում,որհունձկազմակերպես,որզար
մացնես Վաքսբերգին»(Ե,2,էջ 147), պատասխան ունի: Արմենը
վստահէ,որիրհորսարերումկաքառասունառողջհնձվոր,իսկ
ՀրանտՄաթևոսյանը«Մենքենք,մերսարերը»նկարահանելուէր
ոչմիայնառողջ,այլևտաղադավորդերասաններիմիխմբով,որն
իրանզուգականխաղովօտարիբիրտմիջամտությունիցտառա
պանքովփրկածսցենարըդարձնելու էրհայիկինոյինվաճումնե
րից,հայությանամենասիրելիֆիլմերիցմեկը,որիտեքստնանգիր
գիտենքազգովին:Սաէֆրոմմյանարդյունավետտիպը՝հայրենիքի
հանդեպբարձրագույնսիրովուպատասխանատվությամբ՝«…Խոս
քըիմխղճի,իմվերաբերմունքի,իմմասինէխոսքը»(Ե,2,էջ142):

Վերլուծելովվիպակիկենդանիևմեռյալ շերտերը՝ գրականա
գետ Վ. Գրիգորյանը եզրակացնում է.«Վիպակի ողջ ենթիմաստը
կառուցվածէհիվանդքաղաքակրթությանևբնականկենսաձևե
րիբախումիհիմքիվրա»1:Վիպակինախնականվերնագրիհակա
դիրեզրերը՝կենդանինևմեռյալը,իրապեսընդգրկումենժամա
նակակից քաղաքակրթականարժեքների բոլոր մակարդակները:
Մոսկովյան մեկօրյա հագեցած շփումների, գաղափարական բա
խումների ժամանակըԱրմենը կորուսյալանկենդանժամանակ է
համարում,մեռյալշերտումկյանքինսխալպահանջներներկայաց
նողներնենկամկյանքիբնականոնընթացքիցշեղվածները,իրենց
կեղծ դերակատարում վերապահողները: Զարմանալի կլիներ, որ
ազգայինհիմնախնդիրներիառատությամբհատկորոշվողայսվի
պակումինքնությանգեղարվեստականպատկերագրումըառանց
1 Վ.Ռ.Գրիգորյան, Հրանտ Մաթևոսյան.ստեղծագործությունը, Երևան,

ԵՊՀ հրատարակչություն,2013,էջ260:

կեր»մարդկայինտիպը,ամենամայրԱղունիցծնվածառողջգենը,
որմերժումէբոլորկեղծտեսությունները,որքանէլդրանքինքնա
տիպուգեղեցիկերևութականությունունենան.«Ձերպահանջած
աշխատանքը ես չեմ անելու, Իվան Միխայլովիչ: Դուք ուզում եք
կյանքըսցենարիմիջիցհանել,փոխարենըհազարանգամեղած
նկատված կեղծիք խցկել ու կեղծիքը հարթել խնամքոտ աշխա
տանքով. դե գնա՛ ու փնտրի՛ր կեղծիքը, հեռացրե՛ք, ազատվե՛ք,
ԻվանՄիխայլովիչ»(Ե,2,էջ130):Վաքսբերգըշուկայականտիպէ,չի
կարողնրանհեռացնել՝«Մենքքեզվրափողենքծախսել»,բայցԱր
մենիսցենարիգաղափարաբանությունըընկալելիչէմարմնիպա
հանջմունքներինսևեռվածսպառողեվրոպացուն,ևֆիլմըԿաննից
կեսկիլոգրամոսկիևմեկմիլիոնդոլարչիբերի:ՀրեաՊոլոնսկինև
հրեաՎաքսբերգըլավգիտենհայիզորություններըևվաշխառուի
իրենցէությամբփորձումենհնարավորշահույթըկորզելնրաօժտ
վածությունից.«Տաղանդնահահենցդաէ,ասացնա(Վաքսբերգը՝
Ս.Ա.),այդ համոզված չկամությունն է տաղանդը»(Ե,2,էջ 136): Ի
դեմսԱրմենՄնացականյանի՝Մաթևոսյանըստեղծումէկամային
հզորտիպի,գաղափարական,սկզբունքայինարվեստագետի,որի
ազգայինարմատի զորությունը սնուցում ու կազմավորում էայն
ստեղծարարաշխարհայացքը,որովնադիմակայումէաշխարհին:
ՎաքսբերգՄնացականյան, ապա Եվա ՕզերովաՄնացականյան
երկխոսությունըտարածաժամանակայինփակտիրույթումէ.զրու
ցակիցներիհամարդամիագիծժամանակէներկայացնում՝զրույցի
սկիզբզրույցիավարտ,Արմենիհամարժամանակըշղթաէ՝անցյա
լիխոշորօղակներըագուցվածներկային,սրանքէլապագայինեն
կապվելու՝թույլ չտալովդատարկուանբովանդակօրերունենալ:
Զրույցիշղթանհաճախէընդմիջվումանցյալիապրվածպատկեր
ներով,որներկայիտրամաբանությանըկա՛մհակադրվումէ,կա՛մ
այն իմաստավորում հայրենականբովանդակությամբ:Այդպատ
մություններըգրականությունենդառնալու՝«Մեսրոպ»,«Ահնիձոր»,
«Մենքենք,մերսարերը»:Վաքսբերգիհամարայդթեմաներըվա
ճառվող սցենարներ չեն, դրանք ընկալելի չեն հանուրին, Եղեռնը
միայնհայիցավնէ,Արևիկիկարմրահատցորենիոչնչացումնառ
հասարակլսելիքինչիհասնում՝«Եսուդուողջլինենք»:Օտարիսա
ռը, հաշվարկված հայացքից սարսռում ու հետ է քաշվում Արմեն
Մնացականյանը.«Իմ ծնոտը դողաց: Ես ատեցի այդ մարդուն ու
նրատրամաբանությունը,եսչթաքցրիիմթշնամանքը.«ԻսկԴուք



ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 2020-1

126 127

ՍԱԹԵՆԻԿ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ

յանմեջստեղծարարդերունենբոլորը՝հայրը՝Սիմոնը,իրենցշունը,
քիվիծիծառները,ամբողջայգին:Իրծագումնաբանություննունի
նուռը,որիրաշխարհիբնակիչըչէ,բերովիէ,ևուրեմնգնվելկամ
փոխանակվելէիրհամար:Հորնամակնիրոճովևբովանդությամբ
որդումտքերը,օտարությանմեջկենսակերպըուղղորդողվարքա
կանոն է: Հրանտ Մաթևոսյանի գեղարվեստափիլիսոփայության
առանցքը՝ չկեղծվածդեմքովիրականությունը,գեղագրվումէհոր
ևմորկերպարներով,զավակիհանդեպնվիրումովևպատասխա
նատվությամբ:Ազգայինհոգեկերտվածքըկազմավորողամենազո
րեղօղակում՝ընտանիքում,դաստիարակությունըմիայնբառերով
չի կազմակերպվում,այլտառապագին չընդհատվողաշխատան
քով, զոհաբերման աներևակայելի կամքով: Ծանրոցի գուլպան
մայրականանձնազոհությանխորհրդապատկերն է.«Այդ կինը չի
ուզումհավատալ,թեպետությունըկարողէգործելայնպիսիբան,
որըլիներմայրաբարտաքևքաղաքավարկոկ:Պետությունըգոր
ծումէկա՛մկոպիտտաք,կա՛մնուրբսառը:Որդուխնամքիմեջկան
պռատտեղեր,որոնքպետությանհոգսըչեն:Այդկինըչիուզումոր
դուխնամքըհանձնելուրիշի:Արմիկհաքնիցուրտաբուկըցավի
ռուսաստանսառն:Հողի,փայտի,հացի,մասրենու,արաղքաշելու
գործըմատներըկոշտացրելեն:Մատներըոստակալելեն,լավչեն
ծալվում,հյուսելուշյուղերնընկնումենմատներիմիջից:Նահորս
հագցնումէխանութիգուլպա,իսկինձհամարհյուսելէինքը:Եվ՝
որոտքիսչափնայստասնհինգտարվամեջորևէտեղչիկորցրել»
(Ե,2,էջ205206):

ԿատարյալմարդուհոգեկառույցիպարտադիրբաղադրիչՖրոմ
մընախհամարումէանհատույցսերը՝որպեսօրինակառարկա
յացնելովմայրականզգացմունքայինդաշտըևգործողությունների
մոտիվացիան.«Մայրականսերըամենահաճախբերվողևամենա
հասկանալիօրինակնէարդյունավետսիրո.նրաէությունըհոգա
տարությունն ու պատասխանատվությունն են: Մայրական սերը
կախվածչէորևէպայմանից,որպետքէկատարիերեխան,որպես
զիսիրվածլինի.այնանվերապահէ,այնհիմնվումէմիայներեխա
յիպահանջմունքներիևմորարձագանքիվրա»1:Այսհայեցակարգի
հիմքիվրաՄայրաստվածայինֆենոմենըհաստատումենԱրմենի
մայրըևՀասմիկՄնացականյանը,իսկԵվաՕզերովան,Նադյան,
որոշիմաստով՝նաևԺակլինՔենեդին՝երեխաներիհորհիշատակը
ուրանալումեղադրանքով,օտարվելենիրենցբնականկոչվածութ

1ЭрихФромм,Человекдлясебя,Москва,,,Астраль,,,2012,с.133.

քայինչլիներ:Մաթևոսյաննայնսրումէառավելագույնչափով՝հա
կադրելով Արմենին Մնացականյանին՝ զտարյուն հայորդուն՝«Ես
մաքուրհայեմ»,ևԱրմենՎառլամովին,որաղճատվածազգանու
նը և աղավաղված հայերենը մուտացիայի ենթարկված էության
գլխավորցուցիչնեն:ԱրմենՄնացականյանին«մռութինթխկաց
նելու»աստիճանվիրավորումէազգայինմեծցավովիրողորմելի
գոյությունըիմաստավորողայդխղճուկը:Խառնածինիվարքագիծն
ուկերպարըպահիմեջհիմնավորապեսխաթարումեննրահոգու
հավասարակշռությունը,իդեմսառհասարակ«տափաստանային
խառնածինային»գոյությաննրաններկայանումէհամամոլորակա
յինկեղծիքը,բեմադրվածհերոսությունը,խաղացվողհայրենասի
րությունը:ՀրանտՄաթևոսյանինտրվածԴովլաթովիբնութագիրը՝
«Նաինձբոլորովիննմանչէ,նաիսկականհայէ,խելագարվումէ
այնամենից, ինչ կատարվում է հայրենիքում», ուղղակի կերպա
վորվում է Արմեն Մնացականյանով, ազգայինպատմական երթի
ամենդրվագը՝Մեծհայրենականումհամազգայինհերոսացմամբ,
իսկԷրզրումիճակատում՝անհասկանալիհայրենակործանապա
հերոսականությամբ,տրոփումէնրաուղեղինյարդահանգույցնե
րում՝վերականգնելովկորուստներիևնվաճումներիհամազգային
ժամանակըևցնցելովնրաէությունը.«Հետոեսնստելուհեկեկում
էի.Իսկ Էրզրումի ճակատում՝ ոչ մի հերոս, ոչ մի կրակոց, ոչ մի
ռումբ…»(Ե,2,էջ171):

Այսհամատեքստումուղիղևայլաբանականիմաստներիողջ
երանգապնակովիմաստայինհանգուjցէգոյացնումՀայաստանից
ուղարկված ծանրոցը: Ներընտանեկան ջերմությունարտածող և
«մարդը մենակ է» կարգախոսը հիմնավորոպես մերժող,անսահ
մանսիրուցուանանձնականությունիցբաղադրվածայդ«նատյուր
մորտը»Հայաստանը,հայրենիգյուղըևիրընտանիքըմեկտեղող
բույրերի,գույներիուսիրոխառնուրդէ.«Եսպոկեցիարկղիերեսը:
Խնձորիբույրըդանդաղելավարկղից,փարվեցիմդեմքին,բարձ
րացավ, կախվեց առաստաղից և ապա մանրամասնորեն լցվեց
սենյակիբոլորանկյուններնուանցքերը:Սենյակըդարձավգյուղի
մերտունը»(Ե,2,էջ203):Դեպիծանրոցըմղվումենհանրակացա
րանում ապրող այլազգի ուսանողները՝ մի պատառ ջերմություն
թռցնելումղումով:Ծանրոցիբաղադրիչներըսոսկնյութիտարբեր
ձևերչեն.խնձորնիրբնաշխարհիոգինէ,կենսագրությունունի՝Ար
մոյիտարիքինէունրահոգուընկերը:Խնձորիծագումնաբանութ
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րարտիպերիգործունեությանիրավունքըևմերժումանհայրենիք,
անպտուղբոլորկեղծտեսությունները,որոնքաղավաղումենար
վեստիևկյանքիանբեկանելիճշմարտացիությունը:

 Սա թե նիկ Հ. Ա վե տիս յան բանասիրականգիտություններիթեկնա
ծու,դոցենտ,ՀՀԳԱԱՄ.Աբեղյանիանվանգրականությանինստիտուտի
ավագ գիտաշխատող: Ունիտպագրված մենագրություն՝ «Գիր և ինք
նություն»խորագրով,երեքտասնյակիցավելիհոդվածներ:Զբաղվումէ
հայնորագույնգրականությանպատմությանև տեսությանհարցերով:
Հետաքրքրություններիշրջանակը՝հայևհամաշխարհայինգրականութ
յանպատմություն,գրականությանտեսություն,գրաքննադատություն:

 

САТЕНИК АВЕТИСЯН:  СРАВНИТЕЛЬНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОГО МЕНТАЛИТЕТА И ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ТИПОВ ПО ПОВЕСТИ 
ГРАНТА МАТЕВОСЯНА «ПОХМЕЛЬЕ» ПовестьГрантаМатосяна«Похмелье»
 это программное произведение с богатыми идеологическими и
эстетическимислоями,которыеможноанализироватьсразныхсторон:
структурной,лингвистической,контентной.Обилиевопросоввромане
позволяет выбрать необходимый ключ. Исследование национальной
средыименталитетаэтосмысловойцентрромана,вокругкоторого
формируются другие литературные и философские вопросы: тема
искусства, идеи, правдивость, жизненные основы. Грант Матевосян
утверждает и обосновывает право деятельности креативных
человеческихтипов,отвергаявсебесплодныеложныетеории,которые
искажаютнерушимуюистинуискусстваижизни.

Ключевыеслова:национальныйменталитет,идентичность,живое
искусство, ложная идея, правдивость, человеческие типы, характер,
концепция,ложнаяреальность.

 
SATENIK AVETISYAN:  COMPARATIVE INTERPRETATION OF THE 

NATIONAL MENTALITY AND HUMAN TYPES, ACCORDING TO HRANT 
MATEVOSYAN’S: “Hangover”novelHrantMatosyan’s“Hangover”novelis
aprogramcompositionwithrichideologicalandaestheticlayersthatcanbe
analyzedfromdifferentangles:structural,linguistic,content.Theabundance
ofissuesinthenovelallowsyoutochoosetheessentialkey.Theexamination
of the national environment andmentality is the semantic center of the
novel,aroundwhichotherliteraryandphilosophicalquestionsareformed:

յունից:Եվայինուղղվածհարցնուպատասխանըհեգնանքիբացա
հայտշեշտովմերժումենկնոջկոչվածությանայսպիսիխաթարու
մը՝ինտելեկտուալփաթեթավորմամբ.«Էկզիստենցիալի՞զմնէլավ,
թե՞երեխան:Իհարկե,էկզիստենցիալիզմը,Եվա՛:Երեխանի՜նչէ,
որէկզիստենցիալիզմիմոտ:էկզիստենցիալիզմըո՛չլացէլինում,ո՛չ
կուրծքէուտում,ո՛չ էլմարդուկյանքէմաշում»(Ե,2,էջ174):Գրո
ղականիրերևակայությանարգասիքպատմություններիառաջադ
րածխնդիրըԵվաՕզերովանչիընկալում՝հիմնականումմերժելով
ԱրմենՄնացականյանի,նույննթե՝ՀրանտՄաթևոսյանիաշխար
հատեսությանկերպը՝կասկածելով,որայդգրականհումքընրան
գրող,այնէլարդիականգրողկդարձնի:Բարեբախտաբար,սխալ
վում էր օտար գեղեցկուհին. նրա զրուցակցիազգամշակութային
պատվանդանըամուրէր,ինքնությունըսնուցողարմատը՝խորնու
առողջ:Մեկօրյագերհագեցածշփումներիարդյունքումհստակվում
ու կազմակերպվում է ԱրմենՄնացականյանի դավանածարժեք
ներիհամակարգը,ինչպեսխումհարիցհետոզգացողությունները
զուլալվումեն՝անվերապահորենզրոյացնելովայդօրվաարդյունա
վետությունըիրարվեստիևիրտեսակիհամար.«Եվայսանցրած
օրըինձայնպե՛սդատարկթվաց՝և՛բիլիարդը,և՛այդանվերջխո
սակցությունները,և՛այդթառափնուկոնյակը,և՛այդԱնտոնիո
նին,և՛այդտղաներիսառըխելացիությունը,և՛այդնկարիչները…
ամենինչայնքա՜նդատարկ,անարու,անկյանքուհիմարթվաց,
եսինձնիցայնպե՜սզզվեցի»(Ե,2,էջ183):Ինքնաճանաչայսխոստո
վանությունըներհայեցմաննորուղիներէրհարթում՝շեշտադրելով
գրողականեսիուհայիինքնությաննույնականությունը:

Ամփոփելով առաջադրված հիմնախնդիրների շրջանակում
ՀրանտՄաթևոսյանի«Խումհար»վիպակիքննությունը՝եզրակաց
նենք, որ այն գաղափարական և գեղագիտական հարուստ շեր
տերով ծրագրային ստեղծագործություն է, որ կարելի է վերլուծել
տարբերդիտանկյուններից՝կառուցվածքային,լեզվաոճական,բո
վանդակային:Վիպակումառաջադրվածհիմնախնդիրներիառա
տությունըհնարավորությունէտալիսընտրելուէականառանցքա
յինը:Ազգայինմիջավայրիևհոգեկերտվածքիքննությունըվիպակի
իմաստայինկենտրոննէ,որիշուրջգոյանում,հյուսվումենգրական
ևփիլիսոփայականմյուսհարցադրումները՝արվեստիթեմայի,գա
ղափարների, ճշմարտացիության, կենսական հիմքերի: Հրանտ
Մաթևոսյանըհաստատումևհիմնավորումէմարդկայինստեղծա
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N 62 միջն. դպրոցի ուսուցչուհի

ՄՈՒՇԵՂ ԳԱԼՇՈՅԱՆԻ ՊԱՏՄՎԱԾՔՆԵՐԻ 
ԲԱՆԱՐՎԵՍՏԸ*1

 Բա նա լի բա ռեր - պատմ վածք, բա նար վեստ, սա սուն ցի, ե զերք, 
սկիզբ, ճա կա տա գիր, ժո ղո վուրդ, մշա կույթ, վանք, ժա մա նակ: 

Պատմվածքի ներհուն «աշխարհագրության», հոգու անսահ
մանիրսկիզբնունիժամանակակիցարձակումԳալշոյանի«եզեր
քը»:60ականթվականներիվերջինհանդեսեկածայս«խենթը»,
ծուռսասունցին,ասեսհայմշակույթի,իրժողովրդիճակատագրի
բյուրեղացածմարմնավորումնէիրկյանքովևողբերգականվախ
ճանով…Տառապալից,տքնանքովևարարումովլեցունմիհոգեաշ
խարհ,որճակատագրիկանչով«հոգեգաղթի»ճանապարհներից
«հոգուվերադարձէր»տենչումհայրենիեզերքիմասունքներին:Նա
ասեսպատմվածքչէրգրում,նաԱռաքելոցվանքիկռվումչարձակ
վածգնդակնէրկրակում,որցավի,հիշողության,մաքառումիոդի
սականնէերեկվաուայսօրվա,գալիքիհեռապատկերում:

Գալշոյանի ստեղծագործությունը ժանրային հարուստ բովան
դակությունունի (ակնարկ,էսսե,վեպ,վիպակ,հրապարակախո
սություն):Պատմվածքը այս համակարգում իր ուրույն, ծավալուն
տեղնունի,ավելին՝Գալշոյան«երևույթի»ամենախիտտարածութ
յուննընդգրկող:

Նրա պատմվածքների «Մարութա սարի ամպերը» հավաքա
ծուն յարահատուկամփոփաշխարհէ,որնիր էությամբ«ճանա
պարհներիցեկող»ու«ճամփաներբացող»կեցությանմիարահետ
է մեր գրականության պատմության մեջ, որի նախահայրը Բա
կունցնէավանդույթներիիրուղեբեռով:

Գրականության պատմությունը անդրադարձել է գալշոյանա
կան«գալիքինևվերադարձին»,ուստի,փոքրինչհամառոտելով,
անդրադառնանքգրողիմեծտքնանքիայնճանապարհին,որը,ցա
վոք,մնացկիսատ,գուցեոչամբողջական,սակայնոչթերի…

* Հոդվածն ընդունված է տպագրության  12.03.2020 թ.:

the themeofart, ideas, truthfulness, vital foundations.HrantMatevosyan
affirms,substantiatestherighttoactasacreativehumanbeing,rejectsall
notpatriotic,infertilefalsetheories,thatdistorttheinviolabletruthofartand
life.

Keywords.nationalmentality,identity,livingart,falseidea,truthfulness,
humantypes,character,concept,falsereality.
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մըԳալշոյաննամփոփումէայսմիբառիմեջ(չմոռանանք),որնար
դիականությանայնսուրպրոբլեմնէ,ինչըմղումէգրողիններքին
ներհակությանդարաշրջանիաշխարհընկալմանը,ձևավորումնրա
աշխարհայացքը:Թերևսսամաթևոսյանականաշխարհիէպիկա
կանայն«սկիզբնէ»,որըԳալշոյանիպատմվածքներումզուգորդ
վում է «կորուսյալ եզերքներըտենչալու, իդեալիռոմանտիկական
պատրանքներովապրելուհոգեբանությունը»:Ավելին,քննադատի
խոսքիընդհանրացմամբ.«Սաէպատճառը,որռոմանտիզմըմեզա
նումառավելերկարակյացեղավևդեռշարունակումէայսկամայն
ձևովդրսևորվելմերգրականությանմեջ»1:

Պետքէասելսակայն,որԳալշոյանիպատմվածքներիռոման
տիկական սկզբի տեսիլը նկատելի տարբերվում է դասականից:
Ռոմանտիկական տեսիլը փոխաբերվում է Գալշոյանի ռեալիս
տականպատումի «համակարգում», զուգորդվում ու «լրացնում»
այն:Այսպիսով,տեսիլըհանդեսէգալիսորպեսառանձինսյուժե
տայինիրականպատմողականմիավոր:Գալշոյանիռոմանտիկա
կանտեսիլըուստիիրապատումհիմքունի,որնավելիմերձենում
է սիմվոլի(կերպարի, անգամ դիպաշարի, բառի, պատկերի սահ
մաններում):Յուրահատուկիրականհամածավալայսխորհրդան
շանացումըստեղծումէ«երկուհամակարգերի»,երկաշխարհային
տեսադաշտի հակադրամիասնություն: Սիմվոլիստական արվես
տիայսփոխլրացումըծավալվումէոչթեմիանշանակօբյեկտիվ
պատմողական դիպաշարում,այլ այն հանդես է գալիս «բնագրի
շարժունկտրվածքում(նրանհավասարաձիգ),որըհաշվիէառնում
հեղինակկերտողիմտքիընթացքըինչպեսհերոսների,այնպեսէլ
հերոսներիմիջնորդավորվածությունիցդուրս՝ստեղծագործության
մեջդրոշմվածհեղինակայինգիտակցությանոլորտներում:Կարելի
էպատկերացնելուրեմն,որդիպաշարըմասնատվածէ,ունիսյու
ժետայինտարբերմակարդակներ,որիմիասնությանմեջքննվումէ
պատմվածքիաշխարհայացքը(այնկարելիէանվանել՝հերոսների
սյուժե,հեղինակիսյուժե,ներքինսյուժեևայլն):

Բնականաբար, Գալշոյանիպատմվածքներում դիպաշարային
համակարգը իրարիցտարանջատված չէ, այլ միասնականպլա
նում «ճանաչում է էպիկական աշխարհը»: Ռեալիստականռո
մանտիկականխորհրդանշանայինկառուցվածքներիմիաձուլումը
հանգումէիրականաշխարհիմիեզրին,մյուսկողմից՝իրականի

1Զ.Ավետիսյան,Գեղագիտականմտածողությանհետքերով,Ե.,1985,էջ
75:

Գալշոյանըիրպատմվածքներովմարտիդաշտէրելել:Իրժա
մանակաշրջանիբարդ,հակադիրպատմականընթացքիմեջորո
նում,հեռումոտգյուղաշխարհիմի«անկյունում»մեծածավալաշ
խարհի հեռուները ասես տրոհում էր ժամանակի մեջ, իրական
շոշափելիպատրանքայինհոգևոր պատմության և հիշողության
կետումխարսխումներկային (ժամանակիիրականհոսքին)մեր
ձեցողև ձուլվողգալիքը:Իրմտապատրանքումասես Գալշոյանը
«պատմությանհատընտիրէ»հյուսումմարդկանցևհայրենիքիճա
կատագրիմասին, քննումժողովրդիողբերգականև հերոսական
անցյալնուհարատևոգին,ուստի«էնհերոսականդրվագները,որ
մերպատմությանմեջփայլատակումեն»,պետքէժողովրդինՈգի
ներարկեն1:ՀավանաբարայստեղիցէսկսումԳալշոյանի«տեսիլի
դաշտը»(Աթաբեկյան),որնառնչվումէգրականությաննախահիմ
քերի՝«ռոմանտիկականսկզբի»(Ղազարյան)կեցությանը:

Ռոմանտիզմը նախորդ դարի 60ականներին դեռևս մնում էր
ազգայինհզորավանդույթ:Հայոցարձակիռոմանտիկականուղղ
վածությունը ժամանակակից ռեալիզմի մեթոդի կառուցվածքի
անհրաժեշտ,անբաժանելիմիմասնէրանշուշտ:Դրանովէրբա
ցատրվում ավանդույթիխորըառկայությունը Գալշոյանի պատմ
վածքներում,ինչպեսնաևզարգացմաննորմիտումներին(օրինակ՝
էպիկական կառուցվածքի քնարական վերարտադրման ուղղութ
յանը):Վերջինհաշվովէպիկականի«քայքայումը»հանգումէռեա
լիստական աշխարհի կեցության վերականգնմանը գեղագիտա
կանիդեալիտեսակետից:Երևույթնինքնինպատմականհողունի,
որպիսինէհայիրականությունը(դակարելիէտեսնելև՛19րդդա
րում,և՛20րդ):ԱզգայինինքնաճանաչողությանգաղափարըԳալ
շոյանիպատմվածքներումառաջէմղում«հիշողության»կենդանի
վերարտադրման,կատարյալիկեցությանիրականտեսիլը:Գրողն
այսերևույթըհամեմատումէմիկետիկրակելուփոխաբերության
հետ,որըգալշոյանականհայեցակետիուղղություննէ:«Ակնարկնե
րիցսկսած,վեպից,վիպակից,պատմվածքներ,էսբոլորըգիտես,
ասում է Գալշոյանը, կա մի կետ, որտեղ թիրախ, նշանակետ….,
եսանընդհատմիկետիեմկրակում:Նույնկետըդա,գիտես,այն
կետնէ,կարոտը,կորցրածը…Առայժմմեզի՞նչէհարկավոր՝Չմո
ռանանք»2:Ազգայինկեցությանպատմականությունըևմաքառու

1Տես«Գարուն»,1990թ.,հ.6,էջ5859(մեջբերումնարվումէԳալշոյանի
ևՊապյանիհարցազրույցից):

2«Գարուն»,1990,հ.6,էջ52:
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Սակայն «հիշողության» իրականությունը մի քիչ ավելին է, քան
նաևսիմվոլը:Այնվերարտադրվումէ«երկատվածաշխարհների»
սահմանայինթռիչքայինպահին:Հետևաբարայն արտահայտում 
է բառի էմպիրիկ արտահայտության և  գեղարվեստականի աշխար
հընկալման հակասությունը (օրինակ՝ «Կանչը» պատմվածքում):
Ժանրագոյացմանպրոցեսում «խորհրդանիշը չի մնում ուստի իր
«շրջանակներում»,այլպատմականորեն«վերաճումէ»աշխարհա
յացքային ընկալման:Կերպարիգործողության և«շարժման»բնույ
թըմղումէճանաչելու նրա«ներքինաշխարհի»իրականությունը
(օրինակ՝ «Քեռի Թորոսը»պատմվածքում), որն այսաշխարհային
հարաբերությանմեջ«ոչթեարտացոլումէարտաքինօբյեկտը»,այլ
պատմվածքիենթատեքստումշրջանակում«նյութը»,այդհարաբե
րությանմեջարտացոլումգրողիհայացքնիրերիաշխարհում,որ
«առաջանումէբանաստեղծականբառիգործածությունից,ևհատ
կապես՝արտաքինօբյեկտիընկալմաննանուղղակիորենվերաբե
րողֆանտազիայիպատկեր(ից)1»:

Գալշոյանիծերունիներիհոգևորաշխարհի«հիշողության»մեջ
պահպանվումէանցյալըորպես«ինչորսկիզբ»,«նախապատմա
կանտարերք»:Նրանցգիտակցությանհոսքըմիաձույլ«գործողութ
յանակտի» դրսևորումն է, ուստի ժողովրդական ցավի, կարոտի
տեսիլներումայնվերածվում է էպիկականասքայինպատումի:Ի
դեպ, պարզաբանման համար ասենք, որ խորհրդանիշը կառույ
ցի«ինքնարտահայտման»ծավալով(նշանակությամբ)դարձյալչի
համընկնումմիֆադաշտին,այլմիայննրաիմաստին:Այսառումով
Բախտինըհետևյալդատողություննէանում,որ,երևիթե,կարելի
էԳալշոյանիպատմվածքներիկառույցի«ինքնադրսևորման»(գոր
ծողությանակտիիմաստով)ևկերպարի(իբրևսիմվոլի)սահման
ներիաճմանպրոցեսումդիտել:«Իմաստըանհատականէ,գրումէ
գրականագետը,նրամեջմիշտկանհարցը,դիմումըևկանխագու
շակումը,նրամեջմիշտերկուսնեն(իբրևերկխոսականմինիմում):
Դաոչթեհոգեբանական,այլիմաստայինպերսոնալիզմէ2»:

Նորիցանդրադառնանք«Կանչը»պատմվածքին:Այսպես,գոր
ծողության«հավելումը»հանգումէնրաիմաստիփոխաբերական
վեհացմանը(ծերունուերազտեսիլը,նրա«մաքառումը»ևխռով
ըմբոստությանպատումը): Ծերունու մահը վեր է «մահվան» գա
ղափարից(որոշառումովխորհրդանշանայինէսագրողիպատմ

1А.Блок,Стихотворение,поэмы,театр,т.1,М.,1955,с.533.
2М.Бахтин.Эстетикасловесноготворчества.М.1979,с.372373.

«գոյավորումը»դիտումհակադրամիասնությանմեջ:
Այսպես,Լ.Ղազարյանըգրումէ,որ,միկողմից,նրահերոսնե

րըընդգրկված են իրական սոցիալպատմականիրադրությունների
մեջ,նրանքժողովրդիմիմասնիկնեն,ավելիճիշտ՝բունժողովուր
դը, ևայսառումովայդ կերպարները ռեալիստականև նույնիսկ
էպիկականեն:Մյուսկողմից,Գալշոյանիծերունիներըկազմումեն
մի յուրահատուկ ռոմանտիկական կոլեկտիվ, որը ներկայացնում
էհեղինակիիդեալներըևհակադրվումէմարդկանցշրջապատող
անտարբերությանը, եսասիրությանը, հոգեկանի բացակայութ
յանը1:Լավէասված,սակայն,պիտիավելացնել,որկերպարների
ռոմանտիկականկեցվածքըմիայնակ,հասարակությանարատնե
րիդեմկռվողանհատըչէ,այլանհատիէությունը,որիտեսիլների
իրականբնույթըվերաճումէճանաչողականսիմվոլի:Այսառումով
Աթաբեկյանըգրումէ,որ«նախնական»պարզսյուժեննորիրադ
րությանմեջաճումէ,ստանումնորլիցքերևդրանհամապատաս
խան«Ճյուղավորվումէ,իսկկերպարըդադարումէմիանշանակ
անհատականլինելուց,այնիրմեջառնումէնյութականհոգևորմի
քանիշերտեր,որոնքկուտակվումենմարդուևհողի,անհատիև
հայրենիքիտեսադաշտում»2:

Գալշոյանիծերունիներինազգայինմիհամայնքումմիավորում 
է կեցության«հիշողությունը»: «Հիշողության»առեղծը շատավե
լիառնչվումէխորհրդապաշտական(սիմվոլիզմի)արվեստիհետ:
Ուստիայս էպիկականքնարական երակը նոր միտումներ է հա
ղորդումԳալշոյանիպատմվածքին,ուստիվերլուծենքայսպրոցե
սը…Ռեալիստականարվեստում «հակասական» է խորհրդանիշի
ընկալմանպատմականությունը, մանավանդխորհրդանիշը «հա
մարժեքչէբառին»,այլդաինչոր«սկզբնականձնէ»,իրէությամբ
«բազմադեմ է, բազմանշանակ»(Բլոկ):Ուստի «ետադարձ» շարժ
մանմասինխոսելով,Բլոկըառաջադրելէ«կառուցվածքային»մի
համակարգ Վյաչ. Իվանովի պոեզիայում, որի զուգահեռը մոտ է
Գալշոյանիպոետիկային:«Սիմվոլներիուղին,գրելէնա,մոռացված
հետքերիուղինէ,որովվերհիշվումէ«աշխարհիպատանեկությու
նը»3:Այս«մանրակերտը»իրապատումհիմքովտեսնումենք«Կան
չը», «Պատրանք», «Մամփրե արքան» և այլ պատմվածքներում:

1 Լ. Ղազարյան, Ռոմանտիկական սկիզբը ռեալիստական արվեստում
(«Գրականմեթոդևգրականպրոցես»գրքում),Ե.,1990,էջ163164:

2Ս.Աթաբեկյան,Բառիկեցությանխորհուրդը,Ե.,1988,էջ228:
3А.Блок,Стихотворение,поэмы,театр,т.1,М.,1955,с.533.
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օբյեկտիվձև,ևհերոսնիրմասինհիշումէերրորդդեմքով1»:Միա
ժամանակ,կարելիէավելացնել,որպատմողասացողըկամհեղի
նակըկարողէհանդեսգալևառաջինդեմքով,կամէլորոշպատմ
վածքներում հիշողություներկխոսությունների և հեղինակի ներ
հունաշխարհայացքիհոգեբանությամբներծծված:Դահեղինակի
գիտակցականհոսքիներձուլումնէհերոսիհոգեբանությանմեջև
նրատրոհումը,առանձնացումը:Ահա,օրինակ,«Կանչը»,ուրփոքր,
աննշան«դիպվածը»խոշորանումէ,ներհյուսվումհոգունուհոգու
հեռաստաններին: Ծերունի Զորոն պատահաբար հանդիպում է
պատանությանօրերիիրսիրածաղջնակին՝Ալեին:«Հանդիպումի»
նախնականայսվիճակիվերադարձըխորհրդանշումէհողիևնրա
զավակի ներդաշնակությունը, երբ արևը, բնությունը հայրենիքի
զուլալհեռունչէրաղարտվելհարամիոսոխիապականշնչից.«Է,
ե՞րբէր,էլի՝գարուն,այսպիսիկապույտուփափուկմիառավոտ
կար,կապույտաշխարհ2»:ԱհաԷրգրիկապույտհեռաստանը,որի
լանջերնիվերբանջարհավաքողաղջիկներիբույլքը,նրանցմեջ
յոթութտարեկանպստլիկԱլեն է, սևպլստանաչքերովև ջուխ
տակբարակծամովԱլեն,բոբիկունախշունգոգնոցովուկրակի
կտորԱլեն…ԵվԶորոնանակնկալհասկացավ,զգաց,որնաիրԱլեն
էուկա:Տարիներհետո,շատուշԶորոյիհոգումարթնանումէայս
«սկիզբը», որավելի արտասովոր է դառնում ու ծերունուն մղում
«խենթության»: Տարիներ հետո, որդու հարսանիքի համար գինի
«որոնելուճանապարհին»,Արարատյանդաշտիգյուղերիցմեկում
Զորոնհանդիպումէիրվաղեմիերազին՝Ալեին:Սակայնայսպարզ
իրադրությունըքննվումէներսից,նորուհինցավի,կարոտի,հոգու
անսահմանտառապանքի,հույսիվերապրմանհեռավորությունից:
Զորոյի«սիրո»պատմությունըվերաճումէ,ներհյուսումիրմեջհայ
րենիքի կարոտը, նրակորուստը: Կերպարիանհատականգծերը
ներքին շարժման մեջ հասնում ենփոխաբերությանաստիճանի:
Զորոյի հոգինմիահավորտենչ է վերզգում՝ վերադարձնելԱլեին,
վերապրելհայրենիքի(Էրգրի)հեռաստաններիերազըիրականութ
յանմեջ:Սայուրատեսակներքինպայքարէհանուն գեղեցիկի,վե
հի հաղթանակի:Անցյալը մի տեսակ դառնում է մարդկային տեսիլ
երազ,գեղեցիկիխորհրդանիշ,իսկ պահի հակադրությունը՝ընդդի
մանալու,ուղղելու ասես դաժան ճակատագրի անարդարությունը,

1Էդ. Ջրբաշյան,Չորս գագաթ,Ե.,էջ377:
2Մուշեղ Գալշոյան,«Ձորի Միրոն»,Ե.,1983,էջ167(այնուհետև մեջբե

րումները կկատարվեն այս գրքից՝ վերջում նշելով միայն էջահամարը):

վածքներում,օրինակ՝«Դավոն»,«Մամփրեարքան»,«Պատրանք»):
Հավանաբար,«անհատականը»այստեղկերպավորմանընթացքի
«պատումն» է, իսկ «իմաստայինը»՝ նրա խորհրդանշանացումը,
որիծավալըավելիմեծէ,քանօբյեկտիվ,իրայինաշխարհը:Դաէ
պատճառը, որտեսիլը Գալշոյանիպատմվածքներում հանգում է
«խորհրդանշանային»կեցության,որըտարածականհարաբերութ
յամբտարբերվում էբունպատումից:Այսհանգամանքը (միֆիև
սիմվոլի)նկատիուներԱ.Լոսևը,երբտարբերակումէ«միֆական
սիմվոլը»«սիմվոլիկմիֆի»տարածականությունից:Յուրաքանչյուր
միֆ,ըստնրա,սիմվոլէ:Բայցչիկարելինույնըասելսիմվոլիմասին,
այսինքն՝չիկարելիասել,որայննույնպեսմիֆէ1:

Երևույթների իմաստային ընդարձակումը Գալշոյանի պատմ
վածքներումհակադրվումէժամանակիևտարածությանհանգույ
ցում, ուստիկերպարիխորհրդանիշը ինքն իրենիցաճում,ավելի
տարածական է դառնում շնորհիվ ռոմանտիկական կեցվածքի և
սիմվոլիկ նշանակության: Շելլինգը ռոմանտիզմի ռեալականաց
մանայդ ճանապարհը դիտել էփոխաբերության ընդարձակման
մեջ:«Ռոմանտիկականէություննայնէ,գրումէնա,որհասնումէ
հակադրությանմիջոցովևնույնությունըպատկերումնույնչափով,
ինչ որ ամբողջականությունը2»: Հետևաբար, պատմվածքի «կա
ռուցմանհամարանհրաժեշտէոչմիայնգործողություն,այլևհա
կագործողություն, ինչորանհամապատասխանություն3»,գրում է
Շկլովսկին: Նովելի օրինակովասվածայս «անհամապատասխա
նությունը», կոմպոզիցիոն բոլոր ձևերով ու ճյուղավորումներով,
զարգացմանուղիներովևհարաբերություններիողջհամակարգով
Գալշոյանիպատմվածքներումհանգումէնյութիորոշակիբովան
դակության, իսկ ներքին կոնֆլիկտը «անհամապատասխանութ
յան»,«նույնությանևամբողջականության»մեջստեղծումէ(գործո
ղությանևհակագործողությանմիջոցով)բովանդակությանևձևի
«համապատասխանություն»:

Վերջապես, կառուցվածքային «համապատասխանության»
կարգավորողբնույթը«առաջէմղում»պատմողասացողըիրսուբ
յեկտիվ«ներկայությամբ»:«Իրբնույթով,գրումէհայգրականագե
տը,սուբյեկտիվհիշողությունըձեռքէբերումարտահայտության

1Лосев.Проблемасимволаиреалистическоеискусство,М.,с.174.
2Ф.Шеллинг.Философияискусства,М.1966,с.368.
3Шкловский.Развитиесюжета,М.1921,с.4
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գեղարվեստորեն ավելի պարզ, բայց հոգեբանական երակներով 
մեծ շփումի եզրեր ունի  Բակունցի(«Լառ  Մարգարը»,«Ծիրանի փո
ղը»)և  Գալշոյանի պատմվածքների հետ:Ասես սյուժետային նույն 
հոգեբանությունն է ծավալվում Օհանի և Առաքելի(«Կարոտ»)գոր
ծողություններում: Ռոմանտիկական տեսիլը իր փոխաբերական 
մտահայեցությամբ տարբերվում է սակայն ժամանակի իրական 
ներհակության, կենցաղային հարաբերության ոլորտում: «Կարո
տը»վիպակի կոնֆլիկտը բարդ է ժամանակի առումով (որդիների 
և  հոր, շրջապատի կարիերիստների ու հերոսի մենության միջև):
Օհանի ու Առաքելի«գործողությունը»համընկնում է:Միայն  Քոչարի 
երկում հոգեբանությունն առաջ է մղում գործողությունը,իսկ  Գալշո
յանի պատմվածքում՝ տեսիլը իր հոգեբանությամբ«գործողության»
պատրանք է ստեղծում,որն ավարտվում է կարոտի ողբերգական 
ինքնագիտակցությամբ(հերոսըվերջումերազի,տեսիլիմտապատ
րանքով բախվում է բիրտ իրականությանը): Մի տեսակ դաժան
հեգնանք կա իրականի ողբերգական կեցության մեջ, երբՕհանը
նստումէ«Շտապօգնության»մեքենան,իսկ«Կարոտում»Առաքե
լը«հաղթահարումէ»շրջապատիանտարբերությունըևհաղթում:

«ՓողփուչՄելոն»միիրականկանչէ,որնանպատումհիշողութ
յանմեջ,միայնությանիրհանգրվանումկենդանիառասպելնէասես
կերպավորում(նրա«լուռ»հիշողությունըձինփախցնելու,Չաուշին
ներկայանալու և «գովեստի» արժանանալու հերոսական դրվա
գը,Մակարիձեռքը«ճաքելու»թռուցիկնկարագրությունըևայլն):
Պատումըարվումէառաջինդեմքով,իսկ«հիշողությանվերադար
ձը»յուրատեսակխորհրդանիշներիշղթայումվերածվումէներքին
երկխոսությանմենախոսությանդրամատիկսրումով:Ենթատեքս
տիներքինշերտերումլսվումէհեղինակիձայնը,որպատմվածքի
գործողությունը ներքին ձայնի լարումով, բախումներով հարուստ
շղթայումայնպեսէբաժանում,որհասնումէնյութիզարգացման
իմաստին:

Տեսիլային իրականությունըարթնացել է մահվանանկողնում
պառկածԴավոյիհոգում(«Դավոն»),և  սահմանային իրավիճակում 
հերոսը բռնել է«վերադարձի»խռովության ճանապարհը:Լռության 
մեջ տրոփում է  Դավոյի հոգին: Բախումն իր ներսում (երգող պա
տանուն սպանելու դրվագը)բացահայտում է  Զորավարի կերպարի 
էությունը,պայքարի և  մաքառման համամարդկայնությունը: Դա
վոյի և  Զորավարի մաքառման ճանապարհը,վերջին հանգրվանը 

որովհետև. «Աշխարհքն է վիրավորել  Զորոյին… Մեջաշխարհքին
ինչքանմարդկա՝Զորոյինվիրավորանքէհասցրել:ՈւԶորոնաշ
խարհքիհետխռովէ…»(175):Ներքին այս տեսիլադաշտում բառ
պատկերներըծերունու ազնիվ երազի պես հորդում,լցվում են կյան
քով ու գեղեցկությամբ,խորհրդանշում գեղեցիկի կորստի իմաստը:
Պատումըվերաճում էևձեռք բերում համընդհանուրի,հայրենիքի 
ճակատագրի համապատասխանություն: Կերպարը ներքին խոս
տովանության ճանապարհով հասնում էպատմության և ճակա
տագրիմիասնության: Մարութա սարը,Ալեն,ծաղիկները,վանքը,
գառնուկները, երկնքի բոլոր գույներն ու բույրերը առնում են նոր 
իմացական երանգ,ամեն ինչ հաղորդում խոշորացված չափերով:

 Զորոյի արտաքուստ ռոմանտիկական կեցվածքը ներքին բախ
ման մեջ է շրջապատի,իրականության,մարդկանց հետ:Ծերունու 
«չհասկացվածությունն էլ»նրան մղում է երազտեսիլի,մենության,
սկզբի վերադարձին: «Կենցաղային» պահի ժամանակը պատմ
վածքի կառուցվածքային ընկալմանմի օղակն է,այն հենակետը,
որից սկսվում էչընդհատվողմեծ ժամանակը:Գալշոյանի հերոսնե
րըփոքրումեծժամանակներիմիջև սահման չեն գծում,որովհետև 
նրանցվերադարձը նման է ուխտագնացության դեպի սիրո,կարո
տի,ողբերգականորեն ընդհատված«հոգևոր հայրենիքի»մերձա
վոր հեռուն:

Ահա ժամանակի անսահմանության ընթացքիմի փոքրիկպա
տում«Ծովասարի Օհանը»պատմվածքում:Երազտեսիլի«կանչը»
ծերունի Օհանի«առօրյայում»արթնացնում է մանկության դաժան 
հուշը՝ հոր սպանությունը փախուստի ճանապարհին,կարոտի ել
ևէջումը Ծովասարի լանջերին:Օհանի հոգում վաղուց երազվածը 
մեծանում է,դառնում իրական՝ փոխաբերական իմաստով վերած
վում իրական ապրումի:Ու ծնվում է հաջորդ(դիպաշարայինկա
ռույցում)որոշումը՝բռնելԷրգրիճանապարհը:Կգնա,կխնդրիսահ
մանապահների հրամանատարին, վերջինս կբռնի Օհանի թևից,
Արաքսից կանցկացնի այն կողմ (կարծես մի դաժան կարեկցան
քի,մոլոր հավատի ու անզորության զգացում է հորդում հեղինակ
պատմողի հոգուց),կհրամայի թուրքին,որ«էս հալիվորը թող գնա 
տեսնիԾովասարը ու ետ գա…»:

Նախորդդարի60ական թվականների սկզբին կարոտի այս մո
տիվը«ասքային»պատումի հանդերձով ծավալվում ու նոր սկիզբ 
էր բացում Հրաչյա  Քոչարի«Կարոտը»վիպակում:«Կարոտը»թեև 
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հայացքը,որնրանքունենկյանքում:ԳալշոյանիՆերսեն(«Ներսեն»)
պատմվածքումդիմումէիր«խենթությանը»՝գնումէվերադարձնե
լուայնխոսքը,որզուրտեղըշռայլելէրմեծավորին:«Պատրանքի»
հերոսը՝ԲազեԱռաքելը,իրխոսքըևպարտականությունը,հպարտ
կեցվածքըհամարումէբարոյականիայնկենսակերպը,որշիտակ,
ազնիվմարդուուղինէուչափանիշը:

Յուրատեսակ«բանաստեղծականի», բանաստեղծհոգումեր
ձեցումներնուբախումըշրջապատին,ռոմանտիկմտապատրան
քիշունչենհաղորդումտեսիլներիուերազներիուղեբեռըտանող
Գալշոյանիհերոսներին (Լ. Ղազարյանըիրավամբ«բանաստեղծ»
հասկացությունըհամարումէռոմանտիկականսիմվոլիհամակե
ցությանդրսևորում,որշնորհումէԲազեԱռաքելինիրԱռաքել(բա
նասիրականի ուսանող)թոռը):Այնուհետև՝ անունների փոխանցու
մը,ինչպես  Միրոյի  Հարութ որդիների հաջորդականությունը(«Ձորի
Միրոն»),վերընշված«Պատրանքում»ևայլն:«Գինարբծաղիկը»
պատմվածքիհերոսԲարսեղը«նորմիջավայրում»,գարնանը,հան
կարծ(ինչպես  Զորոն)ծանոթի է հանդիպում. դա  Գինարբ ծաղիկն 
է, որ խորհրդանշում է «վրիպածի գեղեցկության» (Մաթևոսյան),
կորստի,ցավի,հիշողությանմաքառումը Բարսեղպապիհոգում:
Գինարբծաղիկը,որպես«Էրգրիցմիկտորնշխարք»,«որպեսկա
պույտցնորք»ուտեսիլ,հերոսիհամարդառնումէբարության,հույ
սի,անցյալինկապող,շարունակվողանմարելիմիկեցություն:Եվ
ծերունին,տարիներհետո,մահվանշեմին,թոռանըտանումէԽու
չերովարտ,որպեսզինրանփոխանցիԷրգրիտեսիլը,գեղեցիկնու
հույսը: Գործողությանուհոգեբանությանկապը,այսպիսով,դիտ
վումէխորհրդանշանայինշրջանակում:Սակայնիրականներհա
կությունը,որիրականժամանակիամենասուրկոնֆլիկտնէ,Գալշո
յանըներկայացնումէենթատեքստում:Նորժամանակներումավե
րելենԽուչերովարտը,Գինարբծաղիկըտրվելէմոռացության:Սա
վկայումէԳալշոյանիըմբոստությունըընդդեմժամանակիտիրոջ,
«զարգացած»սոցիալիզմկառուցող(կոլտնտեսությաննախագահի
հետբախմանդրվագը)հասարակարգի,որնսպանումէրդանդաղ,
ավերում միալար գեղեցիկը, Էրգրի երազն ու մաքառմանպոռթ
կումը:ՀոգևորոլորտումայնտեսնումենքթղթակցիհետՄամփրե
արքայիբախման(«Մամփրեարքան»),նորիցնորտերերիուգա
ղափարներիհետԳալշոյանիհերոսներիներքինպայքարիընթաց
քում(օրինակ՝«Ծառը»պատմվածքիՀազրոն,որի«ըմբոստությու

նույնն է,որ խորհրդանշում է շուկայի տեսարանում(առաջին ան
գամ,երբ էպոսի այս հերոսը մենակ,անզոր զգաց և  թույլ տվեց իրեն 
հարվածելու): Իսկ մինչ այդ՝ մարտադաշտի բարոյականհերոսա
կան չափանիշը մեկն է.«Ով զարկվեց՝ դավաճան է…»:

Ողբերգականի շունչը լսվում է համարյա բոլոր պատմվածքնե
րում:Օրինակ՝«Կանչում»այն ձուլվում է մե՛րթ հերոսի խոսքին(«Թե՝ 
չպիտի լինի…թե չպիտի լիներ,էն կապույտ առավոտը ինչո՞ւ ծնվեց,
թե  Զորոն էդ առավոտ իր պստիկ,նախշուն Ալեին պետք է գտներ 
ու իրիկուն չընկած կորցներ,էդ լույսառավոտը ինչո՞ւ եղավ,Ալեն 
երա՞զ էր,խորոտիկ հեքիա՞թ էր…(178)»,մե՛րթ հեղինակի հորդուն 
խոսքի մեջ է հնչում,մերթ«…(Զորոն)երգումէրխռպոտ,ծերունա
կանբեկբեկունձայնով,աչքերըգոց,ինքնամոռացուքանդվելով:
Երգը բնության մասին էր, նախշուն քարերով ու գույնզգույն ծա
ղիկներովսարերիևսարնիվերելվերողսայլուղուուսայլիևդե
պիերկինքճախրողբոցլծկանների,սարիկրծքին՝դեմարեգական
փռվածկորեկիկլորարտի…Երգըկանաչվարոցներովհոտաղների
մասին էրև բանջարիելածնախշունգոգնոցներովաղջիկների…
Երգըբնությանուսիրոմասինէր…(180)»):Երկուդեպքումէլներ
քիներկխոսությունմենախոսությունըիրքնարականտեսիլադաշ
տումհայտնաբերումէսկիզբը(կատարյալի,հայրենիքիկարոտի),
այնուհետևմասնատումողբերգականիկեցությանևշարժմանըն
թացքիպրոցեսում:Բառայինմիավորները(առավոտ,իրիկուն,բոց
լծկաններ, կորեկիարտ, նախշուն գոգնոցներովաղջիկներ) քնա
րականբացզեղումներչեն,այլէպիկականտարածությանփոխա
բերական ընկալումներ: Երազը, հեքիաթը գրողի աշխարհայաց
քումձեռքէբերումտեսանելիիրականարժեք,որբախմանմեջէ
կորուստիևվրիպածիհետ(«արևմուտքչեղներմեջաշխարհքին,
իրիկունուգիշերչեղներ»):Սկսածվերնագրից՝բառերիփոխաբե
րականիմաստըընդարձակվումէ,ևծերունուկանչըվերաճումէ
գրողիաշխարհայացքի,որպատումիծավալմամբձուլվումէընդ
հանուրիգաղափարին,ամբողջությանը:

Մոնումենտալ կերպավորման եղանակը գալշոյանական պա
տումի ռոմանտիկական էության մասնիկն է, ինչպես «Դավոն»,
«ՓողփուչՄելոն»,«Մամփրեարքան»,«Պատրանքը»ևայլպատմ
վածքներում:Այսառումովտեսանելի է նաևբարոյականփիլիսո
փայականայնմենակեցությունը,որնախընտրումենԳալշոյանիհե
րոսները,ինչպեսևայն«խենթություններն»ումաքառմանըմբոստ
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դառնումէգոյի«սկզբունքներիցմեկը»):
Քեռի Թորոսը՝ բարձրահասակ ու ջղուտ, «արծվաքիթ» և այլ

էպիկականբնորոշգծերովմարմնավորումէհեղինակիռոմանտի
կականսկզբունքիհերոսին:Նաիրանվանփոխաբերականիմաս
տըձեռքէրբերելշնորհիվիրհերոսականության,երբձեռքիափի
մեջկրակէրմատուցելՄեհմեդէֆենդու(ոստիկանապետի)՝ ծխա
մորճը վառելու համար: Էպիկականի վեհ դրսևորումը պատումի
ներքին շերտերում խորհրդանշում է սրի և  Թորոսիկի գործողության 
միասնությունը:Սրանից հետո ոստիկանապետը,զգալով լարված,
մաքառող,ըմբոստ իրավիճակը,հեռանում է գյուղից իր ասկյարնե
րի հետ,և գյուղն ըմբոստության շնորհիվ ազատում էիրորդինե
րին:Ահա երազի առաջինայդտեսարանը.«Այդ օրը շատ մոտիկից 
ու սուր նայեց ոստիկանապետի աչքերի մեջ և արնապարտ այդ աչ
քերը մոռանալ չի կարող,շփոթել չի կարող(187)»:

 Ծերունու տեսիլը երկփեղկվում է:Ոստիկանապետի ներկայութ
յունը երազում,սրի ամենօրյա հեսանումը,ծերունու կյանքի այս եր
կու«ծայրերը»միանում են իրար,որից ծնվում է անսպասելի որոշու
մը՝ վճռականորեն ընդդիմանալ նրան,արմատախիլ անել չարի գո
յությունը,որ նստել է մարդկության կոկորդում ու խեղդում է:Երազն 
ընկալվում է որպես իրական հակադրություն՝ իր խորհրդանշանային 
իմաստով:Ծերունու կերպարը փոխաբերվում է(անհատական գծե
րով հանդերձ)համամարդկային գծերի կուտակումով,երբ հասել է 
ինքնագիտակցության վերին աստիճանին, վերապրել գեղեցիկի,
կատարյալի կորուստը…Ահա այդ նույն,«իմաստային»տեսիլը.«Այ,
եթե կարողանաք թրատել քստմնելի ժպիտը, Քեռի  Թորոսը երա
զում փորձումէրբացելմետաքսաշորիփաթեթը,որիմեջսուրնէր…
(ահա՝մետաքսաշորըև սուրըիմաստայիննույնհավասարության
մեջ):Անզորկատաղությունիցլացըգալիսէ,ևինքը,կախարդված,
ճիրաններըտարածածշեհիտին.…տեսավ,որՄեհմեդըիրանճոռնի
մարմնովումագիլներովկծկվեց…փոքրացավ,բայցավելիկատաղի
էրոլորվումընկուզենուշուրջբոլորը,ավելիփոքրացավ,դարձավոզ
նուչափ,բայցմիշտսև,ճլստանուգալարունմագիլներով…Երազում
Քեռի Թորոսի աչքերի դիմաց Մեհմեդը տեղում մոլեգին պտտվող
ածուխիմիկտորէր… Մագիլներըկարիճիխայթոցի չափէին…և
հանկարծզգաց,երազումքեռի Թորոսըհանկարծնրանզգացիր
կոկորդում…»(187):Ծառը(ընկուզենին)քեռիԹորոսիկորցրածհայ
րենիքնէ,որՄեհմեդէֆենդին,նեռը,իրգալարունճանկերովուզում

նը»կայանումէնրանում,որչիդիմանումնախագահին): Կարելի
էայսպեսշարունակել,հիրավի,«Ծառը»պատմվածքումհայտնա
բերելովայնխորհրդանշանայինհամակարգերը, որոնքպատմա
կանհիշողությանխորքնուբովանդակություննունեն:Ընդհանուր
առմամբ«Ծառի»փոխաբերականիմաստըներձուլվումէՀազրոյի
կյանքիեզրերին:Մյուսդեպքումծանրությունիցկքողտունըխորհր
դանշումէասեսՀազրոյիկյանքիդժվարմաքառումը,հույսը,որհե
նասյունչունի:ՏապալվողծառիհետտապալվումէնաևՀազրոն:
Նրահառաչանքիումիայնությանհետհնչումէիրհառաչանքնու
ցավի «անհուսալիությունը»: Ավերակ տան և տապալված ծառի
խորհրդանիշըբացահայտումենգեղեցիկի,անհունեզերքներիկո
րուստը:«Ծառը»վերաճումէժողովրդիճակատագրիևողբերգութ
յան ինքնագիտակցության, հենասյուն չունեցող կտուրը և ծառի
բունը՝ (Հազրոնձուլվումէկտրվածբնին)հերոսիևիրժողովրդի
դաժանմաքառմանճանապարհիփիլիսոփայությանը…

Գալշոյանիպատմվածքներումանցյալի վերապրումները, ըստ
էության,սոսկհիշողություններչեն,այլռեալ,իրականկեցություն
ներ:Կենսականփաստըոչթեզուգորդվում,այլներաճումէ«անց
յալիիրողությանմեջ»:Տեսիլիզուգահեռը՝օրինակ՝«Տոնեն»պատմ
վածքիպատանեկանհուշը՝հորհետշուկամեկնելումասին,Բազե
Առաքելի(«Պատրանք»)ոչխարի հոտը լեռնալանջով քշելու,Մամփ
րեի պատրանքը աղբյուրի, ուսուցչի՝ տեր  Հարությունի մասին,
կյանքի բարոյականփիլիսոփայական այն մտաշխարհն է,որն իր 
կեցության անփոփոխ վիճակում(Բազե Առաքելը վարանում է,օրի
նակ,հրացանը կրակելիս,որովհետև դա չէր եղել),առասպելական 
է,իրական ու գեղեցիկ:«Քեռի  Թորոսը»պատմվածքըայսառումով
յուրօրինակ կառուցվածքայինամբողջություն է, որն ընդգրկում է 
 Գալշոյանի պատմվածքի չգրված եզրերը… Ծերունու «անհանգս
տությունը»,մարագում մոռացված իրերի մեջ սուրը,որհայտնա
բերվումէ«հանկարծակի՝«որդան կարմիր մետաքսաշորի մեջ փա
թաթված»,որը մի ժամանակ«հին մի գիրք էր ծրարել»…Այս երկու 
հոգևոր բևեռների միասնությունը,ասես,«պատմում է»ազգային 
կեցության այն երկու հենակետերի մասին,որ դարավոր ուղի է ան
ցելևորըպատկանում է այսուհետ գալիքին:Քեռի  Թորոսի կյանքի 
ուղին հաստատում է այն ճշմարտությունը,որի էական չափանիշ
ները ամփոփված են այդ երկու իրերի(սրի և գրքի)բովանդակութ
յան մեջ(հիշենքնաևՄամփրեարքային,որիհոգևորմաքառումը
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ARMINE MANASYAN: THE FOLKLORE IN THE STORIES OF MUSHEGH 
GALSHOYAN: The stories of Mushegh Galshoyan are the examination of
Armenians’destiny. It is theexpressionoftragedyofthe lastcentury, the
expressionofpainandlossthatthewriterdepictsfromaperson’sandthe
humanvalues’pointofview.

 key words  novel, folklore, Sasuntsi, edge, beginning, destiny, nation, 
culture, monastery, time.

АРМИНЕ МАНАCЯН: ФОЛЬКЛОР В РАССКАЗАХ МУШЕГА ГАЛШОЯНА: 
Рассказы Мушега Галшояна  исследование судьбы армян. Это
выражение трагедии прошлого века, выражение боли и утраты,
которые автор изображает с точки зрения человека и человеческих
ценностей.

ключевые слова  роман, фольклор, сасунцы, край, начало, судьба, 
нация, культура, монастырь, время.
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էխեղդել:Հայրենիքիտենչըևհամամարդկայինիդեալիգաղափարը
հավասարհարթությանվրաենբարձրացված:Էպիկականգծերով
հարստացված՝ մարդու մաքառումը վերածվում է թանձր գույների
մեջկերպավորվողնեռի՝Մեհմեդէֆենդուդեմպայքարի:Ցեղի,ար
յանփիլիսոփայությունըմղումէհերոսինսուրըբարձրացնելթշնա
մուդեմ,որմարդկությանթշնամինէ,ուստիՔեռիԹորոսիմահըող
բերգությաննմանչիհնչում,այլ«իդեալիվերադարձիուշարունա
կության»,որհաղթանակինմանէ«ահազանգում»(«հետոհաջորդ
օրը, որ քեռի Թորոսիկի թաղումն էր, հուղարկավորները, մարդիկ
պետքէզարմանային,թեինչպեսէպայծառժպտում Քեռի Թորո
սիկը,կնճիռներըինչպեսենետգնացել…»(199),որովհետևկյանքի
«ասքը»գաղափարականներքինշերտերումասեսչհասկացվածու
չբացահայտվածծերունուկերպարումդեռչիհայտնաբերելազգա
յինկեցությանմեծխորհուրդնուգալիքը:

Գալշոյանիհամարայսմահն,անշուշտ,հոգևորհրապարակա
խոսության, գրողական ասելիքի արտացոլումն է նախորդ դարի
60ականներին:Նա Խ.  Դաշտենցին համարում էր«բրաբիոն ծաղիկ 
որոնողը»մեր գրականության մեջ,ուստի նույնն էր նաև  Գալշոյա
նի մաքառման իմաստը,որ,ավաղ,Քեռի  Թորոսիկի ճակատագրի 
նման եղավ: Մահը,հետևաբար…Գալշոյանի արվեստում«յուրա
տեսակ կյանքի շարունակությունն է:Նրա հերոսները մեռնում են 
արտասովոր… բարձրագույն հոգեկան լարման պահին…Սակայն 
մահը նրանց համար մի արարք է,որ առավել ցայտուն ձևով մարմ
նավորում և  հաստատում է նրանց իդեալները»1:

Անշուշտ, ինչպես Նհո պապի «մահվան մեջ հազար մահեր 
կան»,այնպես էլ  Քեռի  Թորոսիկի,ավելին…նաև  Գալշոյանի,քանի 
որ,ցավոք,դիպվածն ընդհատեց մի բեղմնավոր կյանքի ընդամենը 
«սկիզբը»:

Խոսելով«Տատրագոմիհարսը»պոեմի(ԿոստանԶարյան)մա
սին,Գալշոյանըահաինչումիտեսակ«խանդով»էհիշումՄակար
ծերունուն.«ՍաԱստվածէ.Մակարծերունին,ասումէ,տրեխները
հանեցուգնացերկինք,Աստվածէր,էլի…Երկրիհետնրանկապում
էինտրեխները…տրեխներըհանեցուգնացերկինք»2:ԻնչպեսԳալ
շոյանիծերունիները,ինչպես,ավաղ,նաևինքը…

1Լ. Ղազարյան,Ռոմանտիկական սկիզբը ռեալիստական գրականության 
մեջ («Գեղարվեստական մեթոդ և գրական պրոցես» գրքում), Երևան,
1990,էջ176:

2«Գարուն»,1990,հ.6,էջ58:



ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 2020-1

146 147

ՆԱՐԻՆԵ ԿԱՐԱԽԱՆՅԱՆ

թեմայով գրել էր երկու դրամա՝«Ոտքի,դատարանն է գալիս»(1979
թ.) (նվիրված հայազգի վրիժառու  Սողոմոն  Թեհլերյանի դատավա
րությանը)և«Մեծ լռություն»(նվիրված եղեռնազոհ գրողներ  Դանիել 
 Վարուժանի և  Ռուբեն Սևակի կյանքի վերջին օրերին(1982թ.)):

Հայոց ցեղասպանության նախապատրաստման, Եղեռնի թե
ման արծարծելու համար  Պերճ  Զեյթունցյանն ընտրել է արևմտա
հայ նշանավոր գործչի՝ Գրիգոր  Զոհրապի կյանքը1,որիկերպարը 
իրողջկենսագործունեությամբբնութագրում էնրաապրած ժամա
նակաշրջանը: Հեղինակը Զոհրապիկերպարումփորձում է լուծել
իրառջևդրվածկարևորհարցերիցմեկը՝հերոսիկյանքիմիջոցով
ներկայացնելայնբարդուհակասականժամանակը,ուրհզորև
մեծ անհատը ջանքեր չի խնայում սանձելու իր ժողովրդի գլխին
կախված մեծագույն չարիքը, սակայն նրա պայքարը դառնում
էսոսկհողմաղացներիդեմկռիվ:«Եսուզումեմիմկյանքիբոլոր
ստվերներիու լուսավորկետերիգնահատականը….Իմանձիմի
ջոցով՝նաևժամանակի»2,ասումէվեպիգլխավորհերոսը՝ինքնին
արտահայտելովնաևհեղինակինպատակադրույթը:Զեյթունցյանը 
արևմտահայ նշանավոր գրողի ու հասարակականքաղաքական
գործչիճակատագիրը մեկնաբանում է իր ժողովրդի ճակատագրով 
ևպատմաքաղաքականհանգամանքներիմիջամտությամբ:

Վեպի գործողությունները զարգանում են ոչ թե ֆաբուլայի,այլ 
սյուժեի տրամաբանությամբ: Առաջին էջերից երևում է հասուն,
ձևավորված հայացքների տեր և  ճանաչում ունեցողարևմտահայ
նշանավորմտավորականը:Վեպիգլխավորհերոսը կոչված էկրել 
լեռը բարձրացողի ճակատագիրը:Այդպատճառովէ  Զոհրապը մեր
ժումիրտաղանդիերկրպագու Մարտեն  Հակոբյանի՝գրողինմեծ
գումարովփրկելու առաջարկը:Առաջին էջերիցհեղինակնընթեր
ցողին հաղորդակից է դարձնում արևմտահայության ճակատա
գրովմտահոգ,նրանինչորկերպիրկարգավիճակիցելնելովօգնել
ցանկացող,մինչևվերջժողովրդիբախտըկիսողմեծգրողի,գործ
չի,հայրենասերմարդուներաշխարհին:Այդնպատակինհեղինակը
հասնումէհայտնիփաստերի գեղարվեստական վերացարկման և 
 հոգեվերլուծության միջոցով:

1Հայ գրականության մեջ առաջին անգամ Զոհրապի գեղարվեստական 
կերպարին անդրադարձել է եղեռնից հրաշքով փրկված Երվանդ Օտյանը 
իր«Մեր երեսփոխանները:Ազգային ժողով»գրքում և«Թիւ17խաֆիէն»
վեպում:

2Պերճ Զեյթունցյան,«Վերջին արևագալը»,Ե.,«Արևիկ»,Էջ414:Վեպից
բերվածմեջբերումներըկտրվենկողքին՝փակագծերիմեջ:
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ՇՊՀ հայ ցորդ

ՊԵՐՃ ԶԵՅԹՈՒՆՑՅԱՆԻ «ՎԵՐՋԻՆ 
ԱՐԵՎԱԳԱԼԸ» ԿԵՆՍԱԳՐԱԿԱՆ ՎԵՊԸ*
Պերճ  Զեյթունցյանն արդեն ճանաչված հեղինակ էր,երբ գրեց 

իր«Վերջին արևագալը»կենսագրական վեպը՝ նվիրված եղեռնա
զոհ գրող Գրիգոր  Զոհրապին:Այն լույս տեսավ«Վարք մեծաց»մա
տենաշարով,որն ինքնինմատնացույցէրանում նաև վեպի ենթա
ժանրը՝ կենսագրավեպ:Ըստիրենթաժանրայինտեսակի«Վերջին 
արևագալը»մերպատկերացմամբկենսագրականվեպէ,որնու
նի գեղարվեստական ու գաղափարական, կառուցվածքային հա
րուստենթաշերտեր:Այստեսակետիցիրավացի է Ս. Արզումանյա
նը,որ«Վերջին արևագալը»պատմակենսագրական,քաղաքական
վեպի և վեպժամանակագրության բաղադրիչներով ստեղծված
«չափազանց բարդ, միանգամայն ինքնատիպ և գեղարվեստա
կան առումով բարձրարժեք ստեղծագործություն է»1 համարում:
Ասվածինկարելիէավելացնել,որ այն ունի նաև փիլիսոփայական 
վեպի տարրեր,ուստի«Վերջին արևագալը»վեպին բնորոշ է հա
մադրականությունը,ինչը համարում ենք նրա գլխավոր արժանիք
ներից մեկը:Այսպես՝«Վերջին արևագալը»(1990)ազդարարում է 
հայ կենսագրավեպի արդի փուլիսկզբնավորումը:Կարելիէասել,
որայնարժեքավորձեռքբերումհանդիսացավայսժանրատեսակի
հետագազարգացմանհամար՝ստեղծելովամուրևհեռունտանող
նախադրյալներ:

Կենսագրական վեպի ժանրի մեջ  Զեյթունցյանը ինքնատիպ կեր
պով է հանդեսեկելդեռևս«Կլոդ  Ռոբերտ Իզերլի» (1968)և«Ամե
նատխուր մարդը»(1981)վեպերըստեղծելուշնորհիվ:Այսպես20րդ 
 դարի ողբերգությունների արծարծումը հայտնվում է  Զեյթունցյանի 
ստեղծագործությունների կիզակետում, իսկ հայ ժողովրդի ողբեր
գությունը մեծագույններից էր, ուստի բնական էր հեղինակի անդ
րադարձը1915թ.Մեծեղեռնի թեմային:Մինչ այդհեղինակը եղեռնի 

* Հոդվածն ընդունված է տպագրության  20.03.2020 թ.:
1Արզումանյան Ս. Հ.,Արդի հայ վեպը,հ.5,էջ335:
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գործչի ծնունդը1878ին էր,երբ կատաղի հոդված էր գրել  Մինաս 
 Չերազի«Թե ինչ շահեցանք  Բեռլինի վեհաժողովեն»գրքույկի դեմ՝ 
մերժելով«լացի լեզուն»:Ու  Զոհրապը ստիպված է ամբողջ կյան
քում կռվել«միսմենակ».«Հոգ չէ,թե  Դոն  Քիշոտ ըլլամ,թող ջրա
ղացպաններուն դեմ կռվիմ…»(220):

Զոհրապըսիրում է կյանքը և  չի հրաժարվում նաև իր վրա դրված 
պարտականություններից.«Լավ բան է ապրելը: Մանավանդ,երբ 
ուժերից վեր ծանրություն ունես ուսերիդ:Եվ պարտվելու ոչ մի իրա
վունք»(374):Հերոսի գիտակցական հոսքում ապրելու երջանկութ
յան բաղձանք կա.պայծառատեսիաչքերովնա տեսնում է իր զա
վակներին արդեն ամուսնացած. հարսներ կունենա,փեսաներ,իսկ 
ինքը չի լինի.«Խանդեց,ոչ նրա համար,որ կենդանի կլինեն,հազար 
անգամ ոչ,այլ որովհետև ինքը չի լինի» (441): Գոյության փիլիսո
փայության կարևոր դրույթներից մեկը  Զեյթունցյանի վեպում  Զոհ
րապի կերպարի մեկնաբանման ելակետ է: Մահվան և անորոշի 
վախը սաստկանում է օր օրի,և  հերոսը պայքարում է իր ազգի հա
մար ամեն օր:Առաջինաշխարհամարտըսկսվելուցհետոնափոր
ձումէգործելհանունիրժողովրդի,թեկուզև այդ ջանքերըհաճախ
ցանկալիարդյունքչէինտալիսև ամեն ինչ արդեն որոշված էր:Նրա
առջև ծառացած ամենամեծ պարտականությունը դառնում է ոչ թե 
ապրելու պարտականությունը, այլ պատասխանատվությունն իր 
ազգի առջև:Զոհրապըչիմտածումիրանձըփրկելումասին,նրան
շարունակմտահոգումէժողովրդիկացություննուճակատագիրը:

«Վերջին արևագալը»վեպումհերոսներիհոգեվիճակներումև
փոխհարաբերություններումգերակայումէդրամատիզմը:Հերոսի 
մենախոսությունըհաճախմիջոց էհանդիսանումհեղինակի խոհե
րի արտահայտման համար և  դառնում է հեղինակի արտաքին մե
նախոսություն:«Գոյանում էր մի մեծ մենախոսություն,Գրիգոր  Զոհ
րապի մենախոսությունը» (165),պարզապես գրում է հեղինակը:
Այս առումով ուշագրավ է  Զոհրապին հետապնդող զանգակը:Լեզու 
առած զանգի հետ բանավեճը  Զոհրապի խղճի մե նա խո սութ յունն 
է,ինքնադատաստանը ու խոստովանանքը: Զոհրապը ինքըիրեն 
չի կարողացել ներել,երբ պահանջել է Եղիշե արքեպիսկոպոս  Դուր
յանի հրաժարականը,որպեսզի Ադանայի եղեռնից հետո կառավա
րությունը լուծեր մի քանի կենսական հարցեր. հակառակ դեպքում 
ոճիրի մեղքը կբարդվեր հայերի վրա:Հատկանշական է նաև այն,
որ  Զոհրապի խղճի մենախոսությանը ներկա են մոր ու երկու հայ

Վեպը գրված է հակադրության սկզբունքով. հեղինակը մե՛կ 
ցույց է տալիս սուլթան  Համիդին, մե՛կ՝ երիտթուրքերին, հետա
դարձ հայացքով մե՛կ ներկայացնում է1980ականթթ.ձևավորված
արևմտահայմշակութային,քաղաքական կյանքը,թե ի՛նչ արժեք
ներ է ստեղծել հայժողովուրդը,ի՛նչ քաղաքական հայացքներ ու
նեիննրամտավորականները,ազգային ի՛նչ խմորումներ էին ձևա
վորվում և ինչպես էինդրանքճնշվում:Այս առումով մեծ դերակա
տարություն ունեն«Հետադարձ հայացք»վերնագրվածգլուխները,
որոնք ինքնատիպ գեղարվեստական լուծում են հեղինակի կողմից:
Դրանքթույլենտալիս,որ հեղինակը իմաստասիրական խորհրդա
ծություններ անի,երբեմնէլհանդես գա հրապարակագրականուղ
ղակիմեկնաբանություններով:

Մտքի ու գործողությունների մակընթացությունների և  տեղատ
վությունների նման հաջորդականությունը,արագությունն ու հան
դարտ ընթացքը ապահովում են վեպի ռիթմը:Ընդհատվող ժամա
նակն ու տարածաժամանակային կտրուկ անցումները ինքնատիպ 
գեղարվեստականհնարքներ են:Քրոնոտոպըվեպումվարպետո
րենէկիրառված:Այսպես՝ լարված իրադարձություններին հաջոր
դում է խաղաղ կյանքը, երբարևմտահայ մտավորականությունը 
զբաղված էր ստեղծագործական աշխատանքով:

Հիշողությունների շղթան գնում է դեպիանցյալի երջանիկ օրե
րը՝ «ութսունականների» շարժումը, «Արևելք»ի տպագրությունը,
երբ  Զոհրապը մուտք էր գործում գրականություն և  հասարակա
կանքաղաքական կյանք: Ներկայացվում է մանկությունը գո յա
բա նա կան վա խե րով՝ դպրոցական ֆալախկայով ու գավազանով:
Մեռնում է հայրը՝ ակնեցի  Խաչիկ աղան. ա ռա ջին մա հը կյանքում:
Առաջինսերը՝  Քաթինա անունով հույն աղջիկը,մշտապեսներկաէ
նրահոգեաշխարհումևհանուննրահետագայում պաշտպանում 
է «Օրոզդիբաք» հաստատության աշխատողների դատը: Այսպես
Զոհրապըդառնումէոչմիայնիրազգակիցների,այլևօտարական
ներիիրավունքներիպաշտպան:

Գրողը հոգեբանորեն համոզիչ է ներկայացնում  Զոհրապի կեր
պարի զարգացումը:Գրիգորիկի«մեջ կամացկամաց Գրիգոր դառ
նալու գիտակցությունն է ծնվում»և ձգտում էր«ինքն իրենից առաջ 
անցնել»(28,29):Երբ«Մասիս»ի խմբագիր  Կարապետ Ութուջյանը 
մերժում է նրա բանաստեղծությունները տպագրել,որոշում է ան
պայման բանաստեղծ դառնալ:Զոհրապի՝ որպես հասարակական 
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նավերը փակել էին  Դարդանելը,որ սարսափ էր առաջացրել մահ
մեդականների և առաջին հերթին երտթուրքերի պարագլուխների 
մեջ),նա քնում է շորերով և  կոշիկներով,և երբ կինը քնած ժամա
նակ հանում է կոշիկները,բոբիկ կանգնելով իրեն չափազանց ան
պաշտպան է զգումևսպառնումկնոջըթողնել Պոլսում(66): Թա
լեաթըվախկոտէ,նենգուանհավատարիմ:Իսկ1915թ.ապրիլի
25իառավոտյան՝հայմտավորականներինձերբակալելուցհետո,
Թալեաթի՝Վագենհայմիհետ«մտերմիկ»զրույցումպարզվումէ,որ
նագիշերըկարողացելէրհանգիստքնել,որովհետևա՛յսանգամ
քնաբերնազդելէր:Թուրքիշխանավորիգազանայինէությունըհե
ղինակնինքնատիպէբացահայտում:

«Վերջին արևագալ»ի կարևորագույն հարցադրումներից է
նաև մարդու մենակության հարցը: Վեպի հերոսները մենակ են,
անպաշտպանիրենց բաժին հասած դառնությունների առջև,որով
հետևԱրևմտյանՀայաստանըԹուրքիայիտիրապետությանտակ
էր: Գում Գափուի ցույցերի կազմակերպիչ Արփիար Արփիարյանը,
Լևոն  Բաշալյանը և  Զավեն պատրիարքը ճաշակում են առաջնորդի 
և ամբոխի հակադրության,ինչպեսնաևհայի և  թուրքի հակադ
րություն դառնությունը,:Սակայն առաջնորդողներին տրված է լցնե
լու այդ դատարկությունը,և Արփիարը,որ հազիվ էր ազատություն 
ստացել, դառնում է մեկ ուրիշ՝  ԲաբըԱլիի ցույցերի կազմակերպիչ 
(այն կոչված էր եվրոպական դեսպաններին հիշեցնելու մայիսյան 
ծրագրերի մասին և  Բարձր Դռնից պահանջելու դրանց իրագործու
մը):Ու նորից է ծնվում ճակատագրին դիմակայելու մարդու անզո
րության հարցը,մանավանդ այդ ճակատագիրը թուրքական իրա
կանությունն էր և եվրոպական պետությունների դեսպանատները:
Արփիար Արփիարյանըինքնատիպհայմտավորականիհաջողված 
կերպար է: Նա ճանաչում է թուրքական իրականության ամբողջ 
դաժանությունը:

Զեյթունցյանն արծարծում է հայի և  թուրքի հոգեբանության և 
 բարոյական սկզբունքների տարբերությունը,խորհրդածում արժա
նապատիվ ապրելու և կյանքի պահպանման հավերժական հար
ցերի մասին:Թուրք պետականգործիչներնապերախտ են ու կեղծ,
ինչպես  Թալեաթը,Ջեմալը,Խալիլ բեկը:ԻսկԶոհրապը  Խալիլ բեկի 
առջև«մեղավոր»էր մեկ բանով. նրա կյանքը փրկած մարդն իրա
վունք չուներ կենդանի մնալու:

Վեպում հայազգի գրական կերպարները, ի տարբերություն 
թուրքերի,ունեն բարոյական արժեքներ ևհոգեբանականարգելա

րերի ստվերները:Սկիզբը և  վերջը մոտենում են,նրանց ներկայութ
յունը հիշեցնում է մոտալուտ վախճանը: «Մայրը… հիացմունքով 
նայում էր որդուն,Ավետիս  Յորդամյանի դեմքը ոչինչ չէր արտահայ
տում,որովհետև ինչ կարծիք էլ ունենար,թեր կամ դեմ,վախենում 
էր սխալ կմեկնաբանվի,չէ՞ որ խորթ հայր էր»,իսկ  Խաչիկ աղայի 
«աչքերում դարձյալ իր որդու արտացոլումը չկար»(422):Ավետիս 
 Յորդամյանը խորթ հայր էր ևԶոհրապիհամար նախասկիզբ չէր 
կարող լինել,իսկ հարազատ հոր՝  Խաչիկ աղայի ժառանգորդական 
կապը,որքան էլ ցավալի էր,ընդհատվել էր վաղաժամ մահով. ար
տացոլանքի բացակայությունը որդու աչքերում այդ է նշանակում:
ԲնականէԶոհրապիզգացմունքների,տրամադրություններիդեպի
ներսուղղվածությունըևմորարքետիպիհաղթանակը:

Անձի ինքնահաղթահարումը,կատարելագործման ճանապար
հը բախվում է ընտ րութ յան հարցին,իսկ թուրքական միջավայրում 
«ընտրություն կա վատի ու է՛լ ավելի վատի միջև…»(350351):Հե
ղինակըգեղարվեստորենակնառուէդարձնումայնիրողությունը,
որ Սուլթան  Համիդի և երիտթուրքերի քաղաքականությունը վեր
լուծելով, հակադրելով և  նույնացնելով նրանց գործունեությունը,
ցույց է տալիս,որ թուրքի«երիտասարդն»ու«զառամյալը»նույնն 
են: Սուլթան  Համիդի հաջորդը՝ թուրքի «երիտասարդը»՝  Թալեաթ 
փաշան,իրականում ոչ թե նրա թշնամին է,այլ հոգեզավակը,սո
վորեց իր նախորդից դիվանագիտության մի տեսակ՝«Խոսակցին 
հիմարի տեղ դնել:…Դրանո՛վ շփոթեցնել ու դրանո՛վ հաղթել»(314):
Այդկերպ է վարվում  Թալեաթը  Զոհրապի, Զավեն պատրիարքի և 
 նախկին պատրիարք Եղիշե արքեպիսկոպոս  Դուրյանի ներկայութ
յամբ:Վերջինիսհրամանով էին աքսորվել ամենախելացի հայերը,
բայց ասում է, որ աքսորել է կուսակցականներին, իսկ  Զոհրապը 
ողջառողջ նստած է իր առջև:Եվ նրանց ճանապարհելիս ասում է,
թե հեշտ չէ երկիր կառավարելը:Նույն«խոստովանությունը»անում 
է ամերիկյան դեսպան  Մորգենթաուի ներկայությամբ և  չի զլանում 
նրան դիմել խնդրանքով,որ ամերիկյան ապահովագրական ընկե
րություններում իրենց կյանքը և  գույքը ապահովագրած բոլոր հայե
րի փողերը ստանա թուրքական կառավարությունը՝ որպես օրինա
կան ժառանգորդ,քանի որ նրանք արդեն մեռած են:

Թալեաթնանկեղծչէանգամ«միայնության մեջ,երբ ինքն էր և  
իր ստվե րը պատի վրա»(65):Նաերևումէիր վախերի հետ՝ ան
գիտակցականի ոլորտում (անգլիական և ֆրանսիական ռազմա
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ԴանիելՎարուժանի,Սիամանթոյի,ՌուբենՍևակիկերպարնե
րինԶեյթունցյաննանդրադառնումէհիմնականումմեկօրվամեջ՝
ապրիլի24ին՝ձերբակալությանօրը,ինչպեսնաևաքսորիմեջև
պատկերումէնրանցմարդկայինուբանաստեղծինբնորոշբարձր
պահվածքը:

Ահա Վարուժանը.անբնականուրախ,որովհետևփորձում էր
ինքն իրենից և ուրիշներից թաքցնել սեփական վախը մահվան
հանդեպ: Անցյալի հուշերն ու ներկան միախառնվել են իրար, և
իրականությունն ասես կորցրել է սահմանը: Հիշում է իրենց սի
րոհաղթանակիօրերը,երբԱրաքսիիհայրնումայրըդեմէին,որ
իրենցաղջիկնամուսնանաբրգնիկցիվարժապետիհետ,որամեն
օրէշովէրդպրոցգնում:Իսկհիմա՞…հիմապիտիհրաժեշտտաիր
մանուկներինևգնաթուրքոստիկաններիուղեկցությամբ…«Մա
նուկհիսուսներըկմսինայսզարհուրելիձմռանմեջ»(191),եզրա
կացնումէհեղինակըԴանիելՎարուժանիմտքերիհղումով:

Ահա Սիամանթոն՝ հիշողությունների շղթայով, իր գիտակցա
կանհոսքով,ուրերևումէնրաբանաստեղծականկյանքը՝մահին
խաբելու, ճակատագրինհեգնելուձգտումով,նվիրականսերերով
(Սաթենիկ, Մանիկ Պերպերյան), Եվրոպայում անցկացրած տա
ռապալիօրերով(միագարակատիրոջմոտանվարձաշխատանք,
մահվանդեմհարատևկռիվ)…

Ռուբեն Սևակը 1915 թ. ապրիլի 24ին հերթական դասախո
սություննէրկարդում:Թվումէ,թեկյանքըբնականընթացքիմեջէ:
Այսպեսեններկայացվումհայգրողները՝իրենցստեղծագործական
կերտվածքովևաշխարհովև«Մեծզուլում»ինդիմադրելուանզո
րությամբ:

Վեպումհայժողովրդիշահերինվիրյալիտիպական կերպար է 
նաև  Զոհրապի ընկեր և  ճակատագիրը կիսող  Վարդգեսի կերպա
րը: Հերոսի ինքնաճանաչումը հանգեցնում է նաև սեփական ան
ձի արժևորմանը և գնահատմանը.«Տասնինը տարեկան էր,երբ իր 
ծննդավայրի՝  Կարնո ցույցերին մասնակցած պատանին ճանաչեց 
իրեն ու հասկացավ,որ այսուհետև իր տեղը ոչ թե շարքի մեջ է,այլ 
շարքի գլխին» (455): Զոհրապը և  Վարդգեսը իրենց պատասխա
նատու են զգում աքսորականների առջև և եթե չեն կարող նրանց 
օգնել,միակ արդարացումը համարում են այն,որ երբ նրանք իմա
նան հայպատգամավորներիձերբակալություննումահը,դրանով 
քաված կլինեն իրենց մեղքը:

պատնեշներ:Վեպում երբեմն հրապարակագրական կրքով գրված 
տողերի ենք հանդիպում,որին ձուլվում է հեգնանքը:«Բարոյակա
նություն չէր,հապա ի՞նչ էր,որ  Վանի հերոսական ինքնապաշտպա
նության երջանիկ ավարտից հետո,երբ ռուսական զորքերը մտան 
քաղաք և  հայերը ազատ շունչ քաշեցին, հայ զինվորները թուրք 
կանանց,տղաներին և աղջիկներին առաջնորդում էին ամերիկյան 
դպրոցի շենքը և ասում.«Մի՛ լաք,ձեզի համար վտանգ չկան,մեր 
գործը Ջևդեթի հետ է»<…>.նա էր պայտեր մեխում իր հայ զոհերի 
ոտնաթաթերին»(276):

Զոհրապի կերպարը զարգանում է հակադրության միջոցով:
 Թալեաթի և նրա հակադրությունը հայ և  թուրքպետականգործիչ
ների մտածողությանևարարքներիտարբերություն է: Թալեաթը 
ամոթ և խղճի խայթ չունի անգամ մենակ ժամանակ,իսկ  Զոհրապն 
ամաչում և  կարմրում է ինքն իր առջև:Համաշխարհային ճանաչ
ման հասած Գրիգոր  Զոհրապի կերպարիողբերգականությունը ոչ 
թե նրանում է,որ անզոր է պայքարելու,այլ անզոր է պատմական 
դաժան իրականությանը դիմակայելու:

Էնվերի և  Թալեաթի հարաբերություններըևնրանցնկատմամբ
իր վերաբերմունքնարտահայտել է նրանցարտաքինի նկարագ
րությամբ:«Հակակրանքն ու նախանձը ամուր,անքակտելի կապ 
էին ստեղծել նրանց միջև,անբաժան դարձրել միմյանցից» (119):
Ըստ  Զեյթունցյանի՝  Թալեաթ փաշան «հսկա զանգված» է, Ջեմալ 
փաշան«կարակուլե գլխարկ»է (486,598)կամ«կարակուլե սրի
կա»(616):

Թշնամուն ծաղրելով, փոքրացնելով գրական կերպար ստեղ
ծելնայնքանէլճիշտչէ.սահեղինակիվերաբերմունքնէ:Մինչդեռ
այդմարդիկ(Թալեաթ,Էնվեր,Ջեմալևայլք,որոնքհայժողովրդի
դեմնյութեցինայդոճիրը)իրենցպետությանառջևդրվածծրագրի
իրականացնողներնէին:Այս առումով հետաքրքրական է Հրանտ 
 Մաթևոսյանի դիրքորոշումը,որըվերապահ մոտեցում ունի եղեռնի 
թեմայով գրելու կապակցությամբ.«Դժվար է1915ի մասին չխոսե
լը,բայց դժվար է գեղարվեստով խոսելը»1:

ԳրիգորԶոհրապիևարևմտահայեղեռնազոհգրողների՝Վարու
ժանի,Սիամանթոյի,ՌուբենՍևակիկենսադրվագներիմիջոցովԶեյ
թունցյանըներկայացնումէհայազգային,հասարակականքաղա
քականիրավիճակներիհամայնապատկերը,որտեղփորձությանեն
ենթարկվումևհայտնաբերվումենմարդկայինկյանքիարժեքները:

1ՄաթևոսյանՀ.,Սպիտակթղթիառջև,Ե.,«Հայագիտակ»,2004,էջ33:
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ջանյանն իր եղեռնազոհ հիշյալ գրողներին նվիրված կենսագրա
կան եռերգության մեջ1 և Ալեքսանդր  Թոփչյանը  Ռուբեն Սևակին 
նվիրված կենսագրական վեպում2:

«Վերջինարևագալը»վեպումգլխավորհերոսիևնրագաղա
փարակիցընկերների,հայմյուսմտավորականներիուգրողների
(Վարդգես,Սիամանթո,Վարուժան,ՌուբենՍևակ)պահվածքնայս
շրջանումպետքէգնահատելգործնականորեն.ժողովրդիուժերը
համախմբել չկարողանալու պայմաններում գեթ նրա ճակատա
գիրը կիսելու, նրա կողքին լինելու բացառիկ կամքի դրսևորում:
Չէ՞որնրանցիցյուրաքանչյուրըգիտեր,թեերիտթուրքերիիշխա
նավորներիկողմիցիրենցինչհեռանկարէրսպասվում,բացիայդ
նրանցիցյուրաքանչյուրընաևնախապեսԿ.Պոլսիցուպետության
սահմաններից հեռանալու հնարավորություն ուներ, սակայն, այ
նուամենայնիվ,չհեռացավ:Նրանցից յուրաքանչյուրըմտածումէր
թերևս Զոհրապիպես. «_Ո՞րու ձգեմայս դժբախտժողովուրդը…
Այսանտերուանգլուխժողովուրդը…Պարտքսէմինչևվերջպատ
նեշինվրակենալ…»(15):Այսպիսիմտածողություննուբարոյական
պահվածքնէր,որգլխավորհերոսինդարձնումէանցյալիցներկա
յինբերողուփոխանցողմարդկային,հասարակական,ազգային
քաղաքականարժեքներիհավաքականմարմնացումհանդիսացող
մարդկայինբնավորություն: Զոհրապըհայժողովրդիայննվիրա
կանզավակներիցմեկնէ,որիընդօրինակմանարժանիկերպարն
էստեղծելՊ.Զեյթունցյանընրամասինգրվածբարձրարժեքկեն
սագրականվեպում:

Հարուստէնաևվեպիբանարվեստը,որիկարևոր բաղադրիչ
ներից են իրերի և առարկաների հեղինակային մեկնաբանություն
ները: Առարկաների//արտաքին աշխարհի պատկերումը ճանա
պարհ է դեպի ենթագիտակցական աշխարհ և ընկալվում է մարդ
կանց ներքին աշխարհի բացահայտման միջոց: Հերոսներիհոգե
վիճակըտարբերիրադրություններումԶեյթունցյանըցույցէտալիս
երկրորդական թվացող մանրամասների նկարագրությամբ, բայց
լուսանկարչիսրատեսությամբևճշգրտությամբ:

 Հա յե լու//ար տա ցո լան քի գործառույթը էական դեր ունի վե
պի բանարվեստի նշանագիտական համակարգում: Զոհրապի և 

1ՏեսՀակոբջանյան Հ. Ա.,«Առկայծճրագ.ԴանիելՎարուժան»:Գյումրի:
«Դպիր» հրատարակչություն: 2004; «Ով մարդկային արդարություն.
Սիամանթո»: Երևան: ՀԳՄ հրատարակչություն: 2005; «Սպիտակ
էդելվեյսներ.Ռ.Սևակ»:Երևան:«Նաիրի»հրատարակչություն:1997:

2ԹոփչյանԱ.,Եվանգամմահիցհետո,Ե.,ՀԳՄ,2005:

«Վերջին արևագալը» ինքնատիպ կենսագրական վեպ է, որի
մեջհամադրվելենբազումգաղափարագեղարվեստականշերտեր:
Այն ներկայացնում է բավականին մեծ ժամանակահատված՝19րդ 
 դարի վերջին քառորդից մինչև  Մեծ եղեռնը:Այստեղարևմտահայ
մեր մշակութային նշանավոր գործիչներնեն,ներկայացված է հայ 
մշակութային կյանքը և  հայ ժողովրդի ստեղծագործ ուժը:Հարադր
վագային կերպարները լրացնում են միջավայրը:Ցավոք,միջավայ
րիլայնկոլորիտը շատ դեպքերումհանգամանորենչիտրվում:

Զեյթունցյանի վեպումկարևորվելէնաևհայոց պատմության,
թուրքական և  համաշխարհային քաղաքականության վերլուծութ
յունը,գրողը թափանցում է պատմության խորքը,վերլուծումտա
րածաշրջանի պատմական ընթացքը, փորձում մեկնաբանել աշ
խարհաքաղաքական զարգացումները:

ԿենսագրականվեպումԶոհրապինիբրև«Նորավեպի իշխան»
հանգամանորենչներկայացնելուպատճառըկարելիէթերություն
համարել, եթեսոսկմիակողմանիմոտեցումհանդեսբերենք:Այս
տեսակետիցվեպըճիշտէընկալելԵլենաԱլեքսանյանը.«Զեյթունց
յանի վեպում հրաշալի է ներկայացնում ստեղծագործելու նկատ
մամբ գրողի կարոտաբաղձությունը»1: Հեղինակի ներքին մղում
ներիցուգերխնդիրներիցմեկնէեղելցույցտալ,որմեծգրողըիր
ժողովրդիհամարստեղծվածօրհասականպահերինառավելապես
հանդես է գալիս որպես հասարակական գործիչ, իսկ Օսմանյան
կայսրությանպեսպետությանմեջարևմտահայությանվերահաս
կործանումը կասեցնելու համար մեջլիսիպատգամավոր Զոհրա
պը՝իրտարակուսանքներով,մտահոգություններով,անելանելիվի
ճակումէգտնվում:Վերջինսայդպատվինուդիրքինարժանացել
էր ժողովրդի ու մտավորականության կողմից ճանաչված ու սիր
վածմտավորականլինելուշնորհիվ:

Հեղինակն, իհարկե, ոչ բոլոր հերոսներին է կարողացել հոգե
բանորեն լիարժեքդարձնել: Վեպի հյուսվածքումհամեմատաբար
մակերեսորենենպատկերվածՎարուժանի,Ռուբեն Սևակի և  Սիա
մանթոյի կերպարները: Նա փորձում է ցույց տալ հայ մշակութա
յին կյանքն իր ամբողջությամբ, նրանց ներկայությունըառանձին 
«կադրերի»միջոցով արդարացվածէ,սակայնթույլէմիահյուսված
Զոհրապիկերպարիհետ:Գուցե դա էր պատճառը,որ հետագայում 
նրանց կերպարներին անդրադարձ կատարեցին  Հայկազ  Հակոբ

1ԵլենաԱլեքսանյան,Լուսաբացըչիկարողվերջինըլինել,Հայաստան,
փետրվարի27,1991:
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ընթիքը»:Ընթրիքի սեղանի նկարագրությունը հիշեցնում է  Դեր  Զո
րի անապատը.«Ափսեների մեջ ոսկորներ էին կուտակված,սփռոցի 
վրա տեղտեղ կարմիր գինի էր թափվել,ամեն ինչ ավերված էր ու 
թալանված:Իսկ հայերին հրավիրել էին որպես ավելի նուրբ,ավելի 
ազնվական ուտեստեղեն»(632):Թափված կարմիր գինին նախա
պատրաստվող սպանության խորհրդանիշն է:Կարմիրն ու արյունը 
նույնանում են նաև վեպի վերջին մասում՝ գրողի մահվան պահին. 
«Թվում էր,թե մարդասպանի կարմիր տաբատի կարմիր թավիշից 
մի կտոր պոկվել ու ընկել էր իր մարմնին»(652):

Վեպը ոչ միայն  Զոհրապի կենսապատումն է,այլև հայի և  թուր
քի էության բացահայտումը, նրանց հակադրությունը ցույց տա
լու միջոց: «Թուրքը հայից փոխառել է հերկ,գութան, շեն բառը…
 Նաև առաստաղ բառը…Շեն ու առաստաղ»(167),այսինքն՝տուն,
կայուն բնակատեղի,խաղաղ կյանքի և աշխատանքի երաշխիք:
Ա ռաս տա ղը վեպի գեղագիտական համակարգում դառնում է անո
րոշության ու տագնապի նշան(324,398,452,463,472,638):

Երիտթուրքերի նոր կառավարության մեջ անկախ պատգամա
վոր  Զոհրապը տեղ ունի.«Գիտցիր,որ ամուսինդ ո՛չ աջակողմը պի
տի նստի,ո՛չ ալ ձախակողմը…Այլ ա ռաս տա ղը…»(324):Պատաս
խանատվությունը և ազգի հանդեպ պարտականությունները նրա 
մեջ ծնում են անորոշի հանդեպ երկյուղ:Վեպի վերջումառաստաղը 
«ազատության նեղ բացվածք»(640)է,ապրելու գայթակղություն,
որովհետև Մկրտիչ  Յոթնեղբայրյանը և  մի քանի հայ երտասարդ
ներ,տեսնելով,որ անկարող են համոզել,որ երկու հայ մեպուսնե
րը փախչեն,առաստաղի վրա անցք են բացում,որպեսզի կոտրեն 
նրանց համառությունը և  կարողանան փախցնել:

 «Վերջինարևագալը» կենսագրական վեպի ենթաժանրի հե
տաքրքրականդրսևորումէ:Փիլիսոփայականվեպիտարրերը,որ
նշմարվումէիննրանում,հետագայումգեղեցիկկերպովդրսևորվե
ցինԱլեքսանդրԹոփչյանի«Եվանգամմահիցհետո»(ՌուբենՍևա
կի մասին) կենսագրական վեպում: «Վերջինարևագալը» գաղա
փարագեղարվեստականարժեքներիհարստությամբհիրավիար
դիկենսագրականվեպիստեղծմանգործընթացին յուրովիխթա
նողդերակատարությունունեցավ:

 Նա րի նե Հ.  Կա րա խան յան –ՇՊՀի հայցորդ, գիտական հետաքրք
րություններիշրջանակը՝նորագույնշրջանիհայգրականություն:Գրում
է ատենախոսություն, որի թեման է «Արդի հայ կենսագրական վեպը.

 Վարդգեսի «վերջին կանգառի»՝ վերջին պահերին հայելու «հան
գերգը»ասես հնչում է որպես հրաժեշտի և  մահվան տխուր նո
տա՝ կրկնվող և  վերջնականապես մարող.«Առջևի նեղ հայելու մեջ 
երևում էին միայն  Ֆիքրի  Սամի բեյի աչքերը:Մի ակնթարթ նայեց,
ապա փախցրեց հայացքը…»(616):Հայելին՝ինքնահայեցման,ինք
նաքննությանգործառույթով, չի խաբում.  Զոհրապի և  Վարդգեսի 
մահը որոշված էր թուրքական բարձրագույն ատյանների կողմից:

Իշխանության ու դիրքի խորհրդանիշ ա թո ռը // գա հույ քը 
տարբեր պարագաներում հերոսները տարբեր կերպ են ընկալում 
(49,423):Զոհրապի բանտարկվելուց հետո,երբ նրա կինը՝ Կլարան,
հեռանում էր  Թալեաթի մոտից,աթոռը անորոշ հույս է ներշնչում. 
«…Բայց երկու սառը աչքեր գամվեցին նրան»(608):Այսուհետբոլոր 
հայերին հետապնդելու են թուրքերի աչքերը:

Հզոր պետության ներկայացուցչի՝ Գերմանիայի դեսպան  Վա
գենհայմիձեռ քե րը կանացիորե՛ն նուրբ են և  ճերմակ.նաէԹալեա
թի հետ մշակել հայերի «տեղահանության» ծրագիրը, բայց հան
գիստ կարող է հարցնել,թե ինչ մեղք են գործել հայերը թուրքերի 
հանդեպ: Վերջինիս երկար և  ջերմ ձեռքսեղմումը  Վանգենհայմին 
«գլխի է գցում»,որ«իր ձեռ քե րը կանացիորեն նուրբ են ու աններե
լիորեն ճերմակ»(217):

Հայությունից հեռացած և Ադանա ուղարկված խորհրդարանա
կան քննիչ մարմնի անդամ  Հակոբ  Պապիկյանը  Զոհրապից փոր
ձում է թաքցնել իր ձեռ քե րը:Նրան տանջում է մեղավորության զգա
ցումը.«Ես ալ իթթիհաթական եմ…Եվ ուրեմն իմ ձեռքերս ալ հայու 
արյունով ներկված են…Իմ ազգիս արյունով…»(365):Հակոբ  Պա
պիկյանը սպանվում է  Սան Ստեֆանոյի իր բնակարանում. բոլորի 
կողմից չսիրված անձը մահանում է որպես հերոս:Ազգային գիտակ
ցության արթնացման համարվերջինսվճարում է կյանքով,որով
հետև«կենդանի մնալու իրավունք չուներ»(375):Հակոբ  Պապիկյա
նի հավաքած փաստերի և Գրիգոր  Զոհրապի ջանքերի շնորհիվ կա
տարվեց զարմանալին,անսովորը.«Թուրքը,որ սովոր էր սպանելու 
և անպատիժ մնալու,անկեղծորեն զարմացավ,որ փոխանակ հայը 
կախաղան հանվելու կամ բանտարկվելու,ինքն է պատիժ կրում»
(379):Այդ անարդար երկրում  Զոհրապն ամեն օր պայքարում է հա
նուն արդարության,հանուն իր ազգակիցների իրավունքների:

Երիտթուրքերիիշխանությանպատճառովառաջացածանհե
թեթիրականության դրսևորում է  Զոհրապի և  Վարդգեսի«վերջին 
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artisticintroductionoftherealfactsinterpretsthefictionalcharacterofGrigor
Zohrap,“theNovelPrince”,whohadthetragicfateoftheArmeniannation
andsufferedfromtheGreatgenocidein1915.

Key words:   Grigor Zohrap, a fictional character, writers who
were victims of the genocide, artistic  introduction  of facts, a stream
of consciousness,  semiosis, alienation,   a monologue of conscience, a
biographicalnovel.
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«ПОСЛЕДНИЙ РАССВЕТ: Биографический роман Перча Зейтунцяна
«Последний рассвет» рассматриваем методоми семантики и
психоаналитическойгерменевтики.Романинтересентем,чтооткрывает
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нем художественнихи идеологическыхпринциповимеют традицию.
Авторинтерпретируетхудожественныйобраз«Властелинановеллы»
Григора Зохраба, который был очевидцем трагической судьбы
армянина:ужасногогеноцида1915г.посредствомхудожественного
ремейкаизвестныхфактов.
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N. H. KARAKHANYAN  THE LAST SUNRISE” BIOGRAPHICAL NOVEL 
BY PERTCH ZEYTUNTSYAN: “TheLastSunrise”biographicalnovelbyPerch
Zeytuntsyanisbeingstudiedbythemethodsof semiotics andpsychoanalytic
hermeneutics.Theinterestingpointofthenovelisthatitopenstheperiod
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րը, հետահայաց հիշողությունները շեշտադրում են տեքստային
խոսույթի կշռաչափագրությունները և նպատակաբանությունը:
«Հեղինակի ներկայությունըև պատումի ենթակայականբնույթը,
որըընթացքէստանումհիշողությունների,օրագրայինգրառումնե
րիձևովկամայնձևով,որկարծեսմեկըհեղինակինպատմումէ
նյութը՝ուժեղացնումէխոսքիբանաստեղծականություննուքնա
րականությունը»1,փաստումէԴ.Գասպարյանը:«Բրուտիտղան»
պատմվածքի հերոսի նախատիպը Բակունցի հորեղբոր թոռն է՝
ԱնդրանիկԲակունցը2,«Նամակռուսացթագավորին»պատմված
քում՝իրմորականպապԽուրշուդյանՀարություննունրահերոսա
կանտղան՝Եգորը3,«Մթնաձոր»ում՝իրականԱվինևնրահրեշա
յինպատմությունը4ևայլն:Սակայնսույնևայլմասնավորդեպքերը
չենդարձելպատումայինսոսկականնկարագրություններ:Ինչպես
Մահարինվկայումէիրհուշերում,Բակունցըյուրաքանչյուրդեպք
հասունացնում,խմորումէրիրերևակայությամբ,հայտածումնոր
դրվագներուպատկերներ,շաղկապումդրանքիրհայեցակարգա
յինխորհրդածություններինուհետոմիայններկայացնումորպես
մեկմիահալույթպատում5: Բակունցիգեղարվեստականաշխար
հումհավաստիությանպատրանքըայնքանիրականէ,որհերոս
ները, որոնք ինքնին պատկերպատկերներ են, կարծես գրողի
երևակայությունիցանդին են՝ մերձիրական մի ֆիկտիվաշխար
հում: «Գրականության մեջ ֆիկտիվ աշխարհները «սնվում են»
իրականաշխարհից,գտնումէգրաքննադատը,հետևաբար,գե
ղարվեստականիրողություններըընկալելու,հասկանալուևառա
վելևս մեկնաբանելուհամարանհրաժեշտէճանաչելբունկյան
քը,ունենալնրամասինմեծտեղեկատվություն»6: Գեղարվեստա
կանհամակարգումիրականությանդրսևորումներիխորաճանաչ
պատկերումը՝ հավաստիության մտապատրանքի սահմաններում
երևանէհանումհոգեբանականերկակիկատեգորիայիառաջա
դրում՝ենթաանհատականություններիմիհակադրամիասնություն,
որընդունվածէկոչելզոհիև դահիճիմիություն:Այնտեսանվում
էպատմվածքներիառաջնայինհատույթում,երբուրվագծվումեն
միֆական պատկերացումները, արքետիպային առաջադրության

1ԴավիթԳասպարյան,ԱկսելԲակունց,Երևան,2009,էջ123:
2ԱկսելԲակունցըժամանակակիցներիհուշերում,էջ36:
3Տե՛սնույնտեղում,էջ7:
4Տե՛սնույնտեղում,էջ7071:
5Տե՛սնույնտեղում,էջ77:
6Գրականությանտեսությանարդիխնդիրներ,Երևան,2016,էջ310:
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Բ.գ.թ., դո ցենտ, ՀՀ ԳԱԱ Գ րա կա նութ յան ինս տի տուտ

ԶՈՀԻ ՆԵՐԴՐՎԱԳԱՅԻՆ ՊԱՏԿԵՐՈՒՄԸ 
ԲԱԿՈՒՆՑԻ ՊԱՏՄՎԱԾՔՆԵՐՈՒՄ*

 Բա նա լի բա ռեր   Բա կուն ցի պատմ վածք ներ, զոհ և  դա հիճ, ար քե
տի պա յին հա կադ րա միաս նութ յուն, գրո ղի կեն սաի մաստ նութ յուն, մի ֆա
կան զո հա բե րութ յուն:

Զոհիներդրվագայինպատկերումը,զոհիև դահիճիարքետի
պային հակադրամիասնությունը Բակունցի՝ տարբեր տարիների
պատմվածքներումերևանենգալիստարբերհայեցակետերովու
բազմաշերտությամբ: Բակունցյանզոհերնուդահիճները յուրօրի
նակ գրական կերպարներ են. գեղարվեստահոգեբանական հոլո
վույթումդիտարկելիսանգամկարելիէփաստել,որնրանցարա
րումը մեծավ մասամբ առթված է հեղինակի կենսաիմաստասի
րությունիցևգեղագիտաբարոյականընկալումներիվրախարսխ
վածաշխարհայացքից,աշխարհըհամապարփակորենընդունելու
մարդասիրականկերպիցուհոգեբանականներսուզումայինեղա
նակից, աշխարհակառուցվածքային կաղապարների դեմ գրողա
կանումարդկայինըմբոստությանձևից:

ժամանակակիցների հուշերում պատկերվող Բակունցը ար
տասովոր ներզգացական գծերով օժտված անհատականություն
է,որի լսած,տեսած յուրաքանչյուրիրողությունխորուանջնջելի
տպավորությունէթողնումնրահոգում՝շերտեշերտավելացնելով
նրա զգացականությունը իրական կյանքը հուզականորեն ընկա
լելուտեսակետից1: Բակունցի գեղարվեստականարձակում շատ
ենպատկերները,որոնքկառուցվածենիրականնախատիպային
դեպքերիուդեմքերիհիմանվրա,ավելին՝հեղինակնինքըգործող
անձէկամգրականտեքստինմիջամտողանձ,որինշագրումնե

* Հոդվածն ընդունված է տպագրության  06.03.2020 թ.:
1ԱկսելԲակունցըժամանակակիցներիհուշերում,Երևան,1999,էջ99:

Մահարինվկայումէնրանուրբուզգայունբնավորությանմասին,պատմում՝
ինչպեսէԲակունցըլալիսԿոմիտասիերաժշտությանազդեցությամբ:
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վերլուծությունը:Որտեղէլորլինիուտոպիայիգործողությունը,այն
ենթադրումէամբողջմոլորակիվիճակը,ողջմարդկությանճակա
տագիրը»1:

Բակունցը պատումի իրականությանը հակադրում է փոքրա
գույն ուտոպիաները, որոնցում չկան մարդկային դժխեմություն,
նախանձուանբարոկեցութաձև,ուրգեղեցիկը՝որպեսնախաս
տեղծսուբստանց,պարզումէգոյաբանելուիրիրավունքը:« Ծաղ
կա փո շու մեջ թա թախ ված գու նա վոր բզե զին մա նու շա կը ճոճք է 
թվում, աշ խար հը՝ ծի րա նա գույն բու րաս տան»2: «Ինչքան անհա
վանականէպատումը,այնքանանհրաժեշտէ,որճշմարտանման
դետալներամրակայեննրաիրականությանմեջ,քանիորընթեր
ցողիբավականությունըառաջանումէայնբանից,որնամիաժա
մանակհավատումէևչիհավատում»3,գտնումէԱնդրեՄորուան:
Ուտոպիական միկրոպատկերների համադրությամբ ստեղծելով
մարդկային տարբեր հոգեբանական նկարագրություններ՝ պա
տումի հեղինակից պատումի կրողը դառնալու նպատակայնութ
յամբ Բակունցը իր՝ հեղինակի կերպարը ներածում էպատմված
քի տարածք՝ նշագրումային վրձնահարվածներով իր տեսածի ու
լսածիմասինոչթեպատումիպսևդոժամանակիևտարածության
իսկությունըընթերցողինհաղորդելու,այլայդտիրույթիհամակեր
պար լինելու, զոհի կերպարաստեղծումըամբողջականացնելու և
յուրաքանչյուր ջիղով զգալու համար: «Պատմողի կերպարը Բա
կունցի ստեղծագործություններում հաճախակիտատանումներ է
ունենում՝ նույնանալով հերոսներին ու ընդլայնվելով՝ մինչև հեղի
նակը, և այս ճանապարհով, գեղարվեստական երկը դառնում է
բազմապատկեր,գույներովբազմազանուկենդանի: Պատմողըև
հեղինակըփոխարինելովմիմյանց,տարբերհարաբերությունների
մեջենմտնումհերոսներիհետ»4,հավաստումէՍ.Աղաբաբյանը:
Հեղինակիկերպարը՝և՛որպեսգործողանձ,և՛որպեսպատմող,
ներկաէ«Օրանջիա»,«Մթնաձոր»,«Բրուտիտղան»,«Նամակռու
սացթագավորին»,«Խաղլացավ»,«Սևցելերիսերմնացանը»ևայլ

1Е.Н.Ковтун,ХудожественныйвымыселвлитературеXXвека,ст.88
89: http://docplayer.ru/26306326Hudozhestvennyyvymyselvliteraturehh
veka.html

2ԱկսելԲակունց,Երկեր,էջ135:
3А.Моруа,Искусствоидействительность,ст.219.Հմմտ.Е.Н.Ковтун,

Художественный вымысел в литературе века, ст.100. http://docplayer.
ru/26306326Hudozhestvennyyvymyselvliteraturehhveka.html

4 Ս. Աղաբաբյան, Հայ սովետական գրականության պատմություն,
հատոր1,Երևան,1986,էջ514:

վրա խարսխված տարաբնույթ փոխաբերությունները: Այս ձևա
չափովդիտարկելովպատմվածքներիշարակարգը՝զատորոշվում
էայնհետևողականնպատակայնությունը,որովստեղծաբանել է
Բակունցըզոհիևդահիճիհամատեքստում՝գտնելով,պատկերելով
ուբազմաշերտությամբներկայացնելովարքետիպայինայսպատ
կերկերպարների տարաբնույթ դրսևորումները: «Առհասարակ,
հավաստիության պատրանքը անհրաժեշտ է բոլոր ստեղծագոր
ծությունների համար, որոնք օգտագործում են գեղարվեստական
հորինվածք, հակառակ դեպքում դրանք ուղղակի չեն կարդա»1,
գտնում էԵ. Կովտունը:Իրականությանգեղարվեստականպատ
կերման միջավայրը Բակունցի պատմվածքներում հիմնականում
երկուաշխարհներիմիաձույլհամապարփակությանմեջէներկա
յանում:«Բակունցյանպատմվածքներումանբաժանելիմիասնութ
յանմեջեննաևմիկողմից՝բնաշխարհը,մյուսկողմից՝հերոսների
ներաշխարհը:Այդերկուաշխարհիսահմանագիծըմիացնողհան
գույցումէլկանգնածէգրողըևայդդիտակետիցէնայումհավեր
ժականբնությաննումարդուն»2:

Միդեպքում՝անաղարտբնություն,մյուսում՝մարդըայնապա
կանող իր հոգեբանականդրսևորումներով, մի դեպքում՝ հովվեր
գականաշխարհ,ուրամենինչներդաշնէուսքանչելի,վերժամա
նակյաանդորրությամբուանապակությամբ,մյուսում՝մարդկային
ցավով,տառապանքովումաքառումներովաշխարհ,ուրամենօր
յաառճակատմանենգնումզոհնուդահիճը:Սաէպատճառը,որ
բնության խորունկ պատկերները կարծես փոքրիկ ուտոպիաներ
են,որոնցումԲակունցըտարփողումէհովվերգականմիաշխարհ,
ուր«Թ վում է, թե այդ մո ռաց ված մի անկ յուն է այն օ րե րից, երբ դեռ 
մար դը չկար, և բ րա ծո դի նո զավ րը նույն քան ա զատ էր զգում ի րեն, 
ինչ պես ար ջը մեր օ րե րում»3։ «Իսկապես, հնագույն ժամանակնե
րիցմինչօրս,ցանկացածուտոպիա՝դասականկամժամանակա
կից,«դրական»կամ«բացասական»,հիպոթեզային(պարտադիր
չէ, որ իդեալական) հասարակականկառուցվածքիամբողջական
գեղարվեստականմարմնացումէ,ցույցէտալիսիրադարձություն
ների մոլորակային ընդգրկումը և բազմակողմանի սոցիալական

1Е.Н.Ковтун,ХудожественныйвымыселвлитературеXXвека,Москва,
2008,ст.100(Այսևմյուսթարգմանությունները՝Ն.Բ.ի).http://docplayer.
ru/26306326Hudozhestvennyyvymyselvliteraturehhveka.html 

2ԴավիթԳասպարյան,ԱկսելԲակունց,էջ132:
3ԱկսելԲակունց,Երկեր,Երևան,1986,էջ28:
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հակին, տանում էր զոհաբերման, կամ Հիսուսը, որը Պիղատոսի
«ձեռամբ»զոհաբերվեցհանուն մարդկության, Բակունցիպատմ
վածքներումորպեսգաղափարայինզոհկամդահիճունենիրենց
դրսևորումները:Բակունցիարձակիհամատեքստումհանունգա
ղափարի զոհաբերվելու գեղարվեստական մարմնավորումները
(«Բրուտիտղան»,«Սևցելերիսերմնացանը»),որպարտադրված
ենժամանակիհրամայականից,շատչենևհստակնշանաբանութ
յունունեն,քանզիառաջամղումենտիրողգաղափարախոսության՝
կոմունիզմիհամարզոհաբերվելըժամանակիդահիճից՝դաշնակ
ներիցկամցարականկառավարությունից:

Առավել ուշագրավ են Բակունցի այն պատմվածքները, որոն
ցումհամամասնորենևբազմակերպությամբեներևանգալիսզոհի
ևդահիճիմիֆականկերպարներիփոխազդեցականխորհարա
բերությունները հատկապես սոցիալականհոգեբանական ոլորտ
ներում:

 Կամայինդահիճիևոչկամայինզոհիգեղարվեստականկեր
պարները Բակունցի պատմվածքներում պատկերված են մռայլ
գույներով.խոժոռադեմուդժնիկերպարանքով,դժխեմուսարսա
փազդուդահիճըտարակերպդրսևորումներունի,ևնրանցյուրա
քանչյուրինմիավորումէդաժանբռնարարքներիհանդեպհակու
մը:ՆաանտառապահՊանիննէ(«Մթնաձոր»),որիանուննանգամ
սահմռկեցնումէ.« Վայ րի վա րա զի պես էր ան տա ռա պահ  Պա նի նը։ 
 Մի հրեշ էր նա:.. Ոչ ոք չգի տեր ոչ նրա ազ գութ յու նը, ոչ հա վատն ու 
ծա գու մը։ Ա սում էին, որ նախ կին սպա է, մարդ էր սպա նել, նստել 
էր բան տում, հե տո ան տառ գնա ցել։ Հ յու սի սի ան տառ նե րից մե կում 
նա իր կնոջն էր սպա նել որ սի մի գի շեր, ա վե լի ճիշտ՝ շնե րին հրա մա
յել էր գզգզել կնո ջը»1:«Օրանջիա»պատմվածքումԱռաքելնէ,որի
«փա փա խի տակ մտքե րը որ դեր էին, լե շի վրա վխտա ցող զա զիր 
որ դեր»2: Մեկայլգործում(«Միրհավ»)սոսկալիդահիճըանանուն
անտառապահն է՝«աչ քե րը՝ կասկար միր ա ծուխ»3, մյուսում («Ալ
պիականմանուշակ»)խանդիցկուրացածևխսիրնուկնոջըսե
փականությաննույնզգացումովչզատորոշողգյուղացին.«մար դը 
մռայլ էր, որ պես ի րիկ նա պա հին ան տա ռում որ սի դուրս ե կող սո ված 
ար ջը»4:

1ԱկսելԲակունց,Երկեր,էջ29,30:
2Նույնտեղում,էջ98:
3Նույնտեղում,էջ79:
4Նույնտեղում,էջ142:

պատմվածքներում.իրականհենքովստեղծվածգեղարվեստական
նմանբնագրերումդահիճիևզոհիհակադրամիասնությունըհատ
կանշորենէշեշտադրված:

 Զոհի և դահիճի գրականպատկերներըարժանի են հատուկ
ուշադրության,քանիորդրանքածանցվումենայնպատմամշա
կութայինև գաղափարականքաղաքականհայեցակարգերից,որ
ծնումեննրանց:«Դահիճիևզոհիփոխաբերությանմեջ,տարբեր
կառույցներիկապերիարդյունքում, դրսևորվումենհատուկ,ազ
գայինևանհատականմտածողությանունակություններ:Այդմտա
ծողությունըթույլատրելիմեկնություններովծառայումէընդդիմա
ցողներիհարաբերություններիտրամաբանությանը»1:

Զոհիևդահիճիհարաբերությունըմշակութայինհամակարգում
նույնքանհինէ,ինչքանմարդկայինմտածողությունը:Հետո՝միայն
1968թ.,ՍթիվենԿարպմանըպիտիգիտականորենառաջադրիհո
գեբանականայնեռանկյունին,որիծայրերումկանգնածենզոհը,
դահիճըևփրկիչը:

Գեղարվեստականգրականությանմեջևսզոհիևդահիճիկեր
պարաստեղծումը2 բազմաբովանդակայինպատկերներ է ենթադ
րում, ինչը ածանցվում է ժամանակի ու տարածության բևեռայ
նությունից,ազգայինհոգեկերտվածքիցու,անշուշտ,գրողիկենսա
մտածողությունից: Ընդսմին՝ բովանդակային պլանում հեղինակի
ասելիքը կառուցապատվում է ժամանակային որոշակի չափում
ներով,որառավելտեսանելիէդարձնումգրողիմտասուզումների
չափակշռումները գեղարվեստական համատիրույթի շրջանակ
ներում: ժամանակային հերթականության պատումային խախ
տումները՝անախրոնիաները («Միրհավ»), հետհիշատակումները՝
անալեպսիսները(«Միրհավ»),կանխահիշատակումները՝պրոլեպ
սիսները(«Օրանջիա»,«Սպիտակձին»),պարփակվելովարտաքին
կոմպոզիցիոնշրջանակներիմեջ,էութեբանականնշանակությամբ
ենհանդեսգալիսպատմվածքներիկերպարներիբացահայտում
ներիառումով:Միֆականզոհըևիրդահիճը,որոնցարքետիպնե
րըսուրբգրայիննշանակությունունեն՝Աբրահամը,որորդուն՝Իսա

1М.Г.Бадриашвили,Метафорапалачаижертвывпрозегрузинской
литературы XX века (автореферат диссертации) http://cheloveknauka.
com/metaforapalachaizhertvyvprozegruzinskoyl iteraturyhh
veka?fbclid=IwAR2RediJ1QdWUHW4oizbVIWBWkJeP_9ol0L3cHw0QBfSN9WtZ
ssU8QgLY8,էջ39:

2Պետքէնշել, որ,ըստհոգեբանությանտեսաբանների,և՛զոհերը,և՛
դահիճներըլինումենինքնակամուոչկամային:
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 Դահիճը՝որպեսբռնարար,համակողմանի,բազմաթիվ առում
ներովէդիտարկվածպատմվածքներում,սակայնինքնակամդա
հիճը՝ յուրահատուկագրեսիայով:«Կամավոր դահիճը՝ որպես սո
ցիալական, բարոյական, ֆիզիկական, տարածքային, գույքային 
բնազդի միասնություն,դրսևորվում է ագրեսիայով»1:

Իշխանության՝ որպես դահիճի և  զոհի՝ հավատն ու հույսը ան
շեջ զգացումով պարփակող Արթին ապոր դիմադարձումն է պատ
կերվում «Նամակ ռուսաց թագավորին» պատմվածքում: Մեկդի 
թողնելով պատումի իրական նախադեպը,որը,ինչպես փաստում 
են ժամանակակիցները, երջանիկ ավարտ է ունենում՝  Բակունցը 
այս պատմվածքում ստեղծաբանում է հավատի, հույսի կազմա
քանդման շարունակականհոսքը՝ ներկայացնելով Արթին պապին՝ 
որպես բարության ու արդարության մունետիկի,որի հավատամքը 
բարոյականությունն է. «Աշ խարհքս միշտ կմնա, ա սա մար դը սևե
րես չմնա…»2:Գրողը զոհի ներդրվագային պատկերումը կառուցում 
է աստիճանական ընթացքով:Պոչը ծաղիկ երինջի՝ բոլորի սիրելիի 
զոհաբերումը՝ որպես հույսի առհավատչյա,զգուշորեն ակնարկում 
է ընտանիքի հավատի՝ արդեն սկսված կազմաքանդումը: Մորից 
կտրված կենդանու բառաչը իսկական զոհի կանխագուշակման 
ազդարարումն է. « Պապս ձիու թամ բին կա պեց յուղն ու պա նի րը և  
ե րին ջին ա ռաջ ա րավ։  Դար բա սից դուրս գա լուց, ե րին ջը ետ նա յեց 
դե պի կի սա բաց դու ռը ու բա ռա չեց։  Գո մից նրան ձայն տվեց նրա 
պա ռավ մայ րը»3: Կենդանուձագիունրամորփոխաբերությունը
սերտորենաղերսելովմարդումորուզավակիմիֆականպատկե
րացումներին՝ Բակունցըներըմբռնողությամբփաստումէ,որաշ
խարհի տրամաբանական համակշռությունը կազմաքանդվում է,
եթեերրորդուժը՝պատերազմը՝զոհաբերողը,մխրճվումէնրանց
միջև:

«Զոհը,ինչպեսդահիճը,կարողէկամավորևոչկամավորլինել:
Ոչ կամավոր զոհը ողբերգական հանգամանքների, քաղաքական
դեպրեսիաների,աղետների,այլմարդկանցկռիվներիևայլնի՝ագ
րեսիայիզոհնէ»4,գտնումէգրականագետՄերիԲադրիաշվիլին:

1Նույնտեղում,էջ38:
2ԱկսելԲակունց,Երկեր,էջ156:
3Նույնտեղում,էջ159:
4М.Г.Бадриашвили,Метафорапалачаижертвывпрозегрузинской

литературы XX века (автореферат диссертации)http://cheloveknauka.
com/metaforapalachaizhertvyvprozegruzinskoyl iteraturyhh
veka?fbclid=IwAR2RediJ1QdWUHW4oizbVIWBWkJeP_9ol0L3cHw0QBfSN9WtZ

Դահիճը՝որպեսհոգեբանականսաղմնայինձևույթ,գոյություն 
ունի մարդկանց յուրաքանչյուրի ներաշխարհում. սա է պատճառը,
որ հասարակությունը՝որպես հավաքական համայնի դերակատա
րում ստանձնածերևույթ,վերածվում է կամային դահիճի,եթե չկան 
կրթական ունակություններ,եթե ազգային հետադիմական մտածե
լակերպով մարդու բուժումը ծեծն է ու վայրենի աղաղակները,եթե 
իշխում է սնոտիապաշտական ծիսակարգային ավանդույթը՝«հայ
վանի ադաթը»:Պատմողհեղինակը«Խաղլացավ»պատմվածքում
զոհի ու դահիճի յուրատեսակ միասնությունը դիտարկում է այս 
համատեքստում:« Պա րից բե զա րած, ջարդ ու փշուր մարմ նով հի
վան դը պառ կում է ան կող նում, դա դա րում է զուռ նան, կա նայք էլ չեն 
լա լիս, և  երբ հանգս տի ժա մը եր կար է թվում, մե կը կա նան ցից մո տե
նում է հի վան դին, տես նի՝ շնչո՞ւմ է դեռ...»1:

«Ալպիականմանուշակ»պատմվածքումհնաբանի ու նրա ոտքի 
տակտրորվող ալպիական մանուշակի զուգաբանությամբ է կառու
ցել  Բակունցը դահիճի՝ անկիրթ ու բռի,իր սեփականության խան
դոտ պահապանի ոտնձգությունը իր զոհի՝ սեփական կնոջ հան
դեպ:Ի՛ր խսիրի վրա նստած ու ի՛ր կնոջը նկարած ձիավորի հան
դեպ դահիճի սրդողությունը խանդի զգացումով ուղղվում է դեպի 
զոհը. « Հա ջորդ վայրկ յա նին մար դը գա զա զած ար ջի նման ոստ յուն 
ա րեց, նրա մա զոտ ձեռ քե րը սեղ մե ցին ծանր մա հա կը և  մա հակն 
ա նա սե լի թա փով ի ջավ կնոջ թի կուն քին»2:  Պատմվածքումորպես
զոհհամահավասարությանտիրույթումենստեղծաբանվածև՛շու
նը,որինաքացիէհասնում,և՛մանուկը,որըմանկականպարզա
մտությամբնվերովպարծենալուիրփորձովշարժումէհորագրե
սիվզայրույթը:Ոչկամայինզոհերիև դահիճիփոխաբերությունը
զուգադրվումէալպիականմանուշակինևինչորառումովխորհր
դանշումայնուդատրորողմարդուն՝բնությանանաղարտությունը
եղծող,հուզականությունչունեցողինքնակամդահիճին:«Դահիճի
ևզոհիփոխաբերականտարածքումընկալվումէպատմությանև
մարդումիջևհակասությունըտարբերմշակութայինհամակարգե
րիմիջև,սուբյեկտիևմշակույթիմիջև»3:

1Նույնտեղում,էջ90:
2Նույնտեղում,էջ143:
3М.Г.Бадриашвили,Метафорапалачаижертвывпрозегрузинской

литературы XX века (автореферат диссертации) http://cheloveknauka.
com/metaforapalachaizhertvyvprozegruzinskoyl iteraturyhh
veka?fbclid=IwAR2RediJ1QdWUHW4oizbVIWBWkJeP_9ol0L3cHw0QBfSN9WtZ
ssU8QgLY8,էջ40:
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հիևդահիճիերկխոսությանմեջէծնվումմշակույթը՝ձգվողդեպի
այնսրբազանփորձը,որըմարդկայինգիտակցությունըերբեք չի
կարողպարփակել լիակատար չափով»1, գտնում է Օք.  Մոլչանո
վան:

Առարկայականխորհրդանշական փոխակերպման արխայիկ
ձևը՝ միֆական զոհը, տարափոխիկ կերպավորումներով է առա
ջադրվում որոշ ստեղծագործություններում: Աշխարհաստեղծման
դարձդարձիկ ճանապարհներում ինքնակամ զոհի զոհաբերվե
լուարքետիպային ունակությունը կորսվում էաստիճանաբար,և
մարդկության իրական փրկությանն ու անկաշկանդ ազատութ
յաննիհակակշիռզատորոշվումենզոհիթուլակամությունը,դա
հիճին անտրտունջ հնազանդվելու և թվացյալ ազատությունն ու
փրկությունըշահելուկեղծճիգերը:«Զոհըհավասարակշռությունը
վերականգնելու պայման է: Գործընթացի այս զսպումը արդյունք
է,այլոչթեպարգևատրում՝հաշվիառնելովզոհիևնրանընդու
նողիկանխատեսումայինգործարքը,ևշատնմանէպարգևատր
մանխնդրանքիիրավիճակին:Զոհիգաղափարըկապվածէազա
տության,փրկության ևապագայի հայեցակարգերի հետ»2: Ահա
այս առումով են փրկության հույսով ինքնազոհաբերման գնում
բակունցյանհերոսները՝Օրանջիայի ՄանասըևՄթնաձորիԱվին,
 Դիլանի միրհավը՝  Սոնան:Զոհը՝սկզբնապեսորպեսմարդանհատ,
արտաքուստ ընտրելովփրկությունը, իրականում գնում է հետա
գակազմալուծման,սեփական յուրակերպությանկործանման՝իր
ապրելու պատասխանատվությունը դնելով «փրկչի»՝ նույն ինքը
դահիճիվրա,դրսևորվելովանձնայինգործողություններումորպես
կամազուրկևթշվառզոհ:«…Երբ գյու ղի «իշ խան» մար դիկ ի րար 
բո թե լով շարժ վե ցին դե պի Ա ռա քե լի պա տը, ժո ղո վուր դը հետ ևեց 
նրանց, ա ղի վրա գնա ցող ոչ խա րի պես։  Մա նա սի ոտ քե րը թու լա
ցան, և  ոտ քե րը քաշ տա լով ինքն էլ գնաց բո լո րի հետ, հո տից ետ 
ըն կած կաղ լիկ ոչ խա րի նման»3։Պրոլեպսիսովկառուցվածպատմ
վածքումարդենիսկկանխատեսելիէրՄանասիկործանումը,բայց

1 О. В. Молчанова, «О «травме» в культурной памяти: фигура
свидетелья», էջ 34: https://cyberleninka.ru/article/n/otravmevkulturnoy
pamyatifigurasvidetelya1/viewer

2М.Г.Бадриашвили,Метафорапалачаижертвывпрозегрузинской
литературы XX века (автореферат диссертации), http://cheloveknauka.
com/metaforapalachaizhertvyvprozegruzinskoyl iteraturyhh
veka?fbclid=IwAR2RediJ1QdWUHW4oizbVIWBWkJeP_9ol0L3cHw0QBfSN9WtZ
ssU8QgLY8,էջ35:

3ԱկսելԲակունց,Երկեր,էջ99:

Արթին պապի զոհաբերությունը գրողական մեծագույն վարպե
տությամբ դրվագակերտելով՝հեղինակըայնվերածում է մարդկա
յինխորաշերտողբերգության.կենդանիզոհաբերողըպատումային
հոսքիկեռմաններիցդուրսէգալիսորպեսզոհ. « Հան կարծ դռնե րը 
բաց վե ցին, եր ևա ցին մի քա նի ձեռ քեր, ի րար խառն ված մար մին
ներ, ան թիվ փայ լուն կո ճակ ներ և  այդ ա մե նի մեջ պա պիս ա լե հեր 
գլու խը։  Ձեռ քերն իջ նում էին նրա գլխին»1:Զոհհերոսիվերջնական
կործանումըվկայումենոչ միայն«պատասխան չկա»ն,այլևհետո
կնոջ հետ«իբրև թանկագին ավանդ»թաղված թղթի այն կտորը,
որը որդու մասին լուրըպիտիավետեր:

Ինքնակամ զոհերի ուրույն դրվագումներ են ի հայտ գալիս  Բա
կունցի մի շարք պատմվածքներում, որոնցում հերոսները՝ որպես 
հենման առանցք չունեցող անձինք,կործանվում են սոցիումի գոյա
պաշտականուեսակենտրոն նկրտումների հետևանքով:«Ինքնա
կամ զոհը զոհաբերում է իրեն`հանուն հասարակության շահերի,
սեփական կյանքը զոհաբերում է հանուն մեկ ուրիշի,զոհաբերում 
է սեփական երջանկությունը`հանուն մեկի բարօրության:Այսինքն՝ 
բարոյական զոհաբերություն, սոցիալական զոհաբերություն, էթի
կական զոհաբերություն»2:

Ինքնակամ զոհի և  դահիճի ներիմացաբանական մղումների 
պատկերումներ են երևակվում «Օրանջիա», «Մթնաձոր»պատմ
վածքներում, որոնցում զոհի ու դահիճի հակադրամիասնությու
նը առավելագույնս դրսևորված է ներանձնային դրվագումներով, 
բնության հետ որոշակի զուգորդումներով: Առհասարակ հակա
դրամիասնությունն այս դեպքում ճանաչաբանական լայն ուղի է 
բացում,ուր զոհն ու դահիճը առանց մեկը մյուսի գոյություն չունեն,
փոխլրացնում են միմյանց,ներհակ հարաբերություններում պարա
դոքսալ կերպով անգամ փոխարինում մեկմեկու3:«Հատկապեսզո

ssU8QgLY8,էջ35:
1ԱկսելԲակունց,Երկեր,էջ163:
2М.Г.Бадриашвили,Метафорапалачаижертвывпрозегрузинской

литературы XX века (автореферат диссертации), http://cheloveknauka.
com/metaforapalachaizhertvyvprozegruzinskoyl iteraturyhh
veka?fbclid=IwAR2RediJ1QdWUHW4oizbVIWBWkJeP_9ol0L3cHw0QBfSN9WtZ
ssU8QgLY8,էջ35:

3Այսմասինհանգամանալիցխոսվումէնաևգերմանալեզուաղբյուրում:
«Զոհի և դահիճի հակադրամիասնության մեջ կա նաև զոհի կորսված
ինքնարժեքը վերադարձնելուփորձ, և նրա՝ դահիճի վերափոխվելը նաև
ինքնարժեքի բարձրացմանը հասնելու համար է»: Տե՛ս https://www.pb
fachstelle.at/wpcontent/uploads/2016/08/OpferT%C3%A4terTransitionund
ProzessbegleitungAnjaMalatNuraRoumaia.pdf,էջ1314:
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սրտաբուխնրանընծայեցիրմարմինը,որպեսանարատզոհ»1:
ՍիմոնիևՑոլակի,գյուղացիներիուԿոստանդաղայի՝դահիճից

զոհիև հակառակըփոխակերպումներ են ստեղծաբանվածնաև
«Սպիտակ ձին» պատմվածքում մարդկային ծանր ապրումների,
մարդուևկենդանուներդաշնկապիխեղաթյուրման,սոցիալական
ոճրագործությանպատկերումներով,արքետիպայինզոհաբերութ
յանակնարկներով:

Բնության և մարդու ներդաշնակության ևաններդաշնակութ
յան, մարդու և մարդու միջև աղարտված հարաբերությունների,
միովբանիվ՝զոհիևդահիճիմասնահատուկդրվագումներենտե
սանվում«Մթնաձոր»պատմվածքում:Սահունուհամադրվագան
ցումներով զոհն ու դահիճը կամայինև ոչ կամային վերադասա
վորումներովփոխարինումենմիմյանց:ՈրսկանԱվին,որորսում
էրՄթնաձորիկենդանիներին,ինքնէդառնումզոհիրենիցուժեղի՝
դահիճՊանինի պարտադրանքով և ինքնակամ, ինչպես Մանա
սը,գնումէզոհաբերության.«Եվ երբ  Պա նի նը մի ան գամ էլ կրկնեց 
իր ա ռա ջար կը, շրթունք նե րը ետ տա րավ ու խուլ ծի ծա ղեց։ Ա վին 
տե ղից վեր թռավ, ցա խը թո ղեց և  ե կած ճամ փով ետ գնաց դե պի 
Մթնա ձոր։ Ան տա ռի և  ոչ մի արջ  Պա նի նի տու գան քի գի նը չու ներ»2։

Զոհիևդահիճիհակադրամիասնությունը՝որպեսկյանքիշար
ժիչուժ,մշտապեսփոփոխականէ,զոհիցդահիճիվերափոխվելու
ևհակառակըմիտումներըսոցիալհասարակականենթամշակույ
թից արտածվող գեղարվեստական պատումներում՝ «Իվան բե
յը»,«Աքարում»,«Միրհավը»,«Սպիտակձին»պատմվածքներում,
դրվագվածվկայումներեն:

Բնությանևմարդկայինկյանքիզուգահեռաբանմամբ,իրակա
նությանթանձրգույներիխտացմամբ է ստեղծաբանվածզոհիև
դահիճի ցայտուն հակադրամիասնությունը ներկայացնող «Աքա
րում» պատմվածքը: Բնության՝ որպես ներդաշն գոյի աղտոտու
մըմարդուձեռքովսերտորենշաղկապվածէնաևմարդուներքին
էության աղճատմանը՝ լինի մայր թե հայր, գտնում է Բակունցը:
«Աքարում»պատմվածքիսկիզբըկանխահիշատակումէաղտոտ
վածևաղճատվածիրականությանևնրամեջապրելչկարողացող
մաքուրուանապակէակներիկործանումը:« Ծա ռե րի տա կով պաղ 
ա ռու է հո սում, գյու ղի փո ղոց նե րով անց նե լիս աղ տոտ վում և  ներքև, 
չի ման նե րում ճահ ճա նում։ Ա ռա վոտ ներն ան տա ռից զո վութ յուն է 

1Նույնտեղում,էջ74:
2Նույնտեղում,էջ31:

հեղինակըկարողացելէկանխահիշատակումներիթանձրվրձնա
հարվածներովստեղծաբանելուներկայացնելդահիճիուզոհիմի
հակադրամիասնություն,որպատմությանհոլովույթումպարադոք
սալ կերպով դառնում է հասարակության իրական շարժիչ ուժը՝ 
ծնելով նորգաղափարներ,նորհերոսներ,նոր գործողություններ:
Գաղափարիզոհի՝ որպեսնորկյանքբերողգաղափարախոսութ
յան ծննդյան մասին է վկայվում նաև «Սև ցելերի սերմնացանը»
պատմվածքիգաղափարականբովանդակություննամփոփողեզ
րադրույթը.« Նա ար նա քամ սո ղա ցել էր թաց հո ղե րի վրա յով դե պի 
ե ղեգ նե րը, դե պի ջու րը, կոշտ մատ նե րով չանգ ռել էր գե տի նը, ցե խո
տել էր մատ նե րը և  անզ գա յութ յան մեջ ցե խոտ մատ նե րով սեղ մել էր 
թրատ ված ու սը։  Հե տո ե րես նի վայր թաղ վել էր սա ռը հո ղում որ պես 
ոս կե հատ սերմ»1։

Զոհիևդահիճիհակադրամիասնություն,նրանցմիջևփոխհա
րաբերություններիյուրատեսակամրության,զոհից դահիճին և  հա
կառակը անցումների մասին է «Միրհավը»պատմվածքը: Դիլան
անտառապահևԴիլանՍոնաերկսայրաբանականզուգադրումնե
րըարտաքուստկարծեսպարզորոշեն,այդուհանդերձհեղինակը
գեղարվեստական այս «ոգեղենացված բանաստեղծության»2 մեջ 
խորուբազմաշերտներհայեցողականհոգետեսությամբէկազմա
քանդումիրկերպարներին:Դահիճիցզոհիևհակառակըաստիճա
նականվերաշրջությունըԲակունցըներկայացրելէհոգեբանական
մտառուհայացքով, հետահայացհիշողությանմտահոսքով՝ հիշո
ղությունհուշովկերտվածպատմվածքըդարձնելովգեղարվեստա
կան մեծարժեք կառույց: Անշուշտ,առաջին հայացքից Դիլանի և
անտառապահիառճակատումըզոհիևդահիճիպայքարիմշտնջե
նականիրավիճակէ,ուրզոհըանկարմարդնէ,իսկդահիճը՝իշ
խանությաններկայացուցիչը,ևայսհամատեքստումպարտվողը,
անշուշտ,զոհնէ:Սակայն,զարմանալիխորուվճռորոշմիդիպվա
ծով Դիլանզոհըվերածվում էդահիճի:Իրականզոհը՝ Սոնան,որ
հասարակությանինքնակամզոհէ,դառնումէնաևիրսիրոզոհը
ուզոհաբերվումհանունայդսիրո:Իսկթվացյալզոհը՝Դիլանը,որից
խլումենսիրածաղջկան,այնուհետև՝որսածմիրհավը,զոհիցվե
րածվումէոչկամավորդահիճի՝պահանջելովուընդունելովսիրած
կնոջ զոհաբերությունը. «Անիմաստ մաքառումից հոգնած, հարսը

1Նույնտեղում,էջ247:
2Տե՛սԴ.Գասպարյան,ԱկսելԲակունց,էջ114:
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Ողբերգականություն է, երբ դահիճները ոչ միայն բարեկամ
ներեն,այլևիրենք՝ծնողները՝ՀանեսիաղջիկՇահանը,Ղազախի
Օհանըևնրակինը,որոնցարժեհամակարգըեղծվածէևանբարո,
որոնցհամարիրնումարդըհավասարազորեն,որոնքերեխաների
ամուսնությունըընկալումենորպեսշահավետգործարքևզավակ
ներինփոխումկալի,մարագիհետ:«Օ հա նի կի նը հա վա նեց  Սան
դուխ տին:  Նա տուն մտնե լուց ա ռաջ կալն ու մա րագն էլ էր նա յել»1:
Պատումիպսևդոժամանակիմեջհասարակությանունյութական
անբավարարության պարտադրանքով ոչ կամավոր դահիճի վե
րածվելըինքնակամդահիճի,ծնողիուերեխայի՝դահիճիուզոհի
աղճատվածհարաբերություններըխորցավովենարձանագրվում.
« Սան դուխ տին լա ցով ու խա բե լով տա րան, մայ րը մինչև լույս մնաց 
նրա մոտ, խոս տա ցավ ա մեն օր գալ, ծե ծով սպառ նաց, մայրն էլ լաց 
ե ղավ։…  Հա ջորդ գի շերն էլ լաց ե ղավ  Սան դուխ տը, բայց գլու խը խո
նար հեց Օ հա նի տղի հետ մի բար ձի վրա։  Լու սա բա ցին սփրթնած, 
ար ցունքն աչ քին մոր մոտ վա զեց, փա թաթ վեց նրան, բայց մայ րը 
ետ բե րեց, դարձ յալ հա մո զեց»2։Մայրականբնազդըժառանգական
ձևովմորիցսովորաբարփոխանցվումէդստերը,բայցայսդեպ
քում սոցիումը ծնում է հակառակազդեցական ուժը. «Մոր բար
դույթըդստերդեպքումկա՛մանչափխթանումէկանացիբնազդի
զարգացումը, կա՛մ, համապատասխանաբար, այն արգելակում
է»3,գտնումէՅունգը:

Զոհիցդահիճևդահիճիցզոհշարունակականընթացքովան
ցումներըայնքանվարպետորենենկիրարկվում,որանչափահաս
աղջիկըդառնումէոչկամայինդահիճ՝սպանելովնորձևավորվող
իրերեխային:«Սովածմնացերկուօր,երրորդօրըդեղինծաղկի
ջուրխմեցևերբփորումանասելիցավերզգաց,շրթունքներնու
փոքրիկբռունցքներըցավիցսեղմելով,աննկատվազեցգոմը,դու
ռըդրեց։Ցավըթնդելիսպիտիքարովխփելփորին...»4:

Զոհաբերումն արդեն իրողություն է, իսկ ամփոփ վերջաբա
նը՝մահվանտեսարանով,սոսկլրացնումևպարզումէգրողիմեծ
մտահոգությունը՝հասարակության՝դեռևսաշխարհիկառուցված

veka?fbclid=IwAR2RediJ1QdWUHW4oizbVIWBWkJeP_9ol0L3cHw0QBfSN9WtZ
ssU8QgLY8,էջ38:

1Նույնտեղում,էջ51:
2ԱկսելԲակունց,Երկեր,էջ52:
3Юнг К., Психологические аспекты архетипа матери. https://bookap.

info/psyanaliz/yung_psihologicheskie_aspekty_arhetipa_materi/gl3.shtm
4ԱկսելԲակունց,Երկեր,էջ53:

իջ նում գյու ղի վրա և  զո վութ յան հետ մայ րե նու և  լո րե նու մաշ կի հո
տով հա գե ցած ա ռողջ օդ։  Բայց ար ևը կե ծա նե լիս փո ղո ցի աղ բա կույ
տերն են հո տում, գո մի բաց դռնե րից ել նող ա միա կով հա գե ցած օ դը 
չե զո քաց նում է ան տա ռի մաշ կա հո տը»1։ Շքեղ բնության հարևա
նությամբ,բայցավերբնությանմեջապրող,ամուսնունկորցրած,
աղքատՀանեսիաղջիկՇահանըարտաքուստմիզոհէ,որհազիվ
պահպանումէիրգոյությունըևերեքաղջիկներին: Սոցիալական
ծանր վիճակը, ընտանիքի մասին հասարակության ձևախախտ
ված պատկերացումները, զոհդահիճ հարաբերությունների վրա
հիմնվածհասարակարգըանկիրթկնոջըդարձնումենդահիճ՝սե
փականանչափահասութուլակազմերեխայինհարստալու,ըստ
էության,վաճառելուգործողություններում:Որպեսարքետիպային
զոհաբերությունդիտարկվում էֆիզիկականու հոգեկանտառա
պանքների միջով անցնած ծնողի՝ իր դստեր զոհաբերումը: Սա
կայնմիֆականզոհաբերությունը,որհիմնականումկատարվումէ
իշահգաղափարախոսության,այսպարագայումբացակայումէ.
Բակունցըգեղարվեստականհատու շեշտադրումներով է ներկա
յացնումայսողբերգությունը,համարում,որնյութականշահիհա
մարզոհաբերումնառոչինչէ:Ոչնչայնությանգուժումիուապագա
յի կործանման գաղափարանշանները երեխայի զոհաբերության
առումովառավելքանցայտունենդրսևորվումպատմվածքիբազ
մաշերտության մեջ: Բակունցը դեռահաս երեխայի ու նրա սաղ
մայիներեխայիկրկնակիզոհաբերմամբցույցէտալիսկյանքիու
ապագայիվախճանը:Երեխայիարքետիպը2ենթադրումէկյանքի
հարահոս շղթայի անընդհատականություն, հոսքային գիծ դեպի
ապագայնություն,այնինչմանկանկործանումըկյանքիջախջախիչ
պարտություննէմահվանառաջ:Մայրը,ըստէության,ոչկամային
դահիճէդառնում՝իրենիցանկախիր՝զոհիկարգավիճակըվերա
փոխելովդահիճի:«Ոչկամավորդահիճըգոյությունունեցողիրա
կանությանճնշմանարդյունքէ,իրականություն,որինղեկավարում
էինքնապահպանմանբնազդը»3:

1Նույնտեղում,էջ48:
2 «Երեխայի մոտիվի էական հայեցակետը նրա ապագայնության

բնույթն է:Երեխաններունակապագանէ:Չէ՞ որկյանքըսկիզբ է, հոսք՝
ապագանհոսող,ոչթեթավալգլորհեռացողդեպիջրապատվարը»:К.Юнг,
Психология архетипа ребенка, https://bookap.info/book/yung_psihologiya_
arhetipa_rebenka/gl3.shtm

3М.Г.Бадриашвили,Метафорапалачаижертвывпрозегрузинской
литературы XX века (автореферат диссертации) http://cheloveknauka.
com/metaforapalachaizhertvyvprozegruzinskoyl iteraturyhh
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and transitions. In literature the characteristic creation of the victim and
executionerderivesfromthepolarityoftimeandspace,thenationalpsyche
and,ofcourse,thewriter’sideology(worldoutlook).Inthisrespect,either
contrastingorunited relationshipbetween theexecutionerand thevictim
isasemanticconcept,underwhichBakuntsʼnewheroes,theiractionsand
motivationsreceivenewconsciouscontentandmeaning.

Keywords: Bakunts’ stories, a victim and an executioner, archetypal 
contrasting unity, writer’s bioscience, mythical sacrifice.
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քիմթինոլորապտույտներումդեգերելուևկրթությանլույսըչտես
նելուհամար:

Դահիճիևզոհիհակադրամիասնականփոխհարաբերությունը
իմաստասիրականհայեցակարգէ,որիներքոնորգիտակցական
բովանդակությունուիմաստենստանումբակունցյանհերոսները,
նրանցգործողություններըևդրանցդրդապատճառները:

  Նաի րա Մ.  Բա լա յան  Գիտականհետաքրքրությունների շրջանա
կը ընդգրկում է Սփյուռքի գրականության, գրականությանտեսության
ևքննադատությանհիմնախնդիրները,ինչպեսնաևնորագույնևարդի
գրականությանտարբերհիմնահարցեր: Հեղինակէմոտերկուտասն
յակ քննադատական, գրականագիտական հոդվածների, հեղինակել է
ուսումնականձեռնարկ,խմբագրելգիտականմենագրություն,գիտամե
թոդականձեռնարկներևժողովածուներ:

 
НАИРА БАЛАЯН:  ВНУТРИЭПИЗОДНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ЖЕРТВЫ 

В РАССКАЗАХ АКСЕЛА БАКУНЦА:  В рассказах Акселa Бакунца
внутриэпизодноеизображениежертвыиединствопротивоположностей
архетипов жертвы и палача появляются в различных аспектах и
многогранно. В статье рассматриваются типыперсонажейрассказов
Бакунца–добровольныеибезвольныежертвыипалачи,ихсочетание
иперевоплощениядругвдруга.Появлениеобразовжертвыипалача
в литературе обусловлено поляризациией времени и пространства,
национальным менталитетом и, конечно, бытийним мышленим
писателя.Вэтомсмыслепротивобоствующиевзаимоотношенияпалача
ижертвы  этофилософская концепция, в связи с чем приобретают
новоесознательноесодержаниеисмыслгероиБакунца,ихдейстяия
имотивы.

Ключевые слова: Рассказы Бакунца, жертва и палач, единство 
противоположностей архетипов, бытийное мышление писателя, 
мифическое жертвоприношение.

NAIRA BALAYAN:  INTEREPISODIC DEPICTION OF THE VICTIM IN 
AXEL BAKUBTS’ STORIES:  The interepisodic depiction of the victim,
the archetypal contrasting unity of the victim and the executioner
appear in a variety of aspects and layers in Axel Bakuntsʼ stories. 
Thearticleexamines thevoluntaryand involuntary typesofcharacters in
Bakunts’storiesthevictimandtheexecutioner,aswellastheirassociations
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ուրախությանժպիտկար:Աչքերըփայլումէինսարյակիփետուրնե
րինմանսև:Ձեռքըբռնեցի:

–  Խո նարհ…–  Ձայնսդողաց»1(ընդգծումըիմնէ.–Ա.Ն.):
Պատմվածքի ծանոթագրություններում խոսք անգամ չկա

ընդգծվածբառիորևէտարընթերցմանկամվրիպակիմասին2:Սա
այն դեպքում, երբ հատորը հրատարակությանպատրաստած և
ծանոթագրություններըկազմածՌաֆայելԻշխանյանըչափազանց
բծախնդիրէնմանհարցերինկատմամբ,ևշատառումներովբա
ցառիկգիտականապարատէապահովելբակունցյանբնագրերի
համար:

ԱյժմմեջբերեմնույնհատվածնարդենԱկսել Բակունցի՝ «Հայ
դասականներիգրադարան»մատենաշարով լույստեսածերկերի
միհատորյակից,որըկազմելէԱ.Քիշոյանը:«ԿողքիսԽոնարհնէր:
Նրաաչքերումուրախությանժպիտկար:Աչքերըփայլումէինսար
յակիփետուրներինմանսև:Ձեռքըբռնեցի:

–  Խո նարհս…–  Ձայնսդողաց»3(ընդգծումըիմնէ.–Ա.Ն.):
Տրամաբանական է մտածել, որ հատորը կազմողն օգտվել է

Բակունցիերկերիակադեմիականհրատարակությունից,տրամա
բանականայնառումով, որայդպես էպահանջումտեքստաբա
նությանօրենքնուոգին4:Ուստի,մնումէենթադրել,որվրիպակէ
գնացել:Բայցխնդիրըբարդանումէնրանով,որԽո նարհս տար
բերակըև՛նշվածժողովածուիցառաջ,և՛հետո,առկաէբազմա
թիվհրատարակություններում,ժողովածուներում,դասագրքերում,
քրեստոմատիաներում: Ավելին՝ գրականագիտական տարբեր ու

1 Ակսել Բակունց, Երկեր4հատորով,հատոր1,Երևան,1976,էջ157:
2Տե՛սնույնտեղը,էջ637641:
3 Ակսել Բակունց, Երկեր, Երևան, 1986, էջ 124: Զավեշտալի է, որ

Վիքիպեդիայում,որտեղթվայնացվածէԲակունցիերկերիակադեմիական
հրատարակության առաջին հատորը, կրկին կիրառվել է Խոնարհս 
ձևը: Անհասկանալի է, թե ինչու, երբ տպագիր տեքստում Խոնարհ է:
Տե՛ս https:// hy.wikisource.org/wiki/%D4%BD%D 5%B8%D5%B6%D5%A1%
D6%80%D5%B0_%D5%A1%D5%B2%D5%BB%D5%AB%D5%AF%D5%A8

4 Մյուս կողմից՝ ցավալի է, բայց փաստ, որ հայ դասական հեղի
նակ ների տարաբնույթ ժողովածուներ կազմողները շատ հաճախ
օգտվում ենայդպահին ձեռքիտակ եղած կամ մատչելիաղբյուրներից՝
անգոսնելով ակադեմիական հրատարակությունները, որոնցում բնա
գրե րը շատավելիկանոնիկենուճշգրտված:Իհարկե,կաննաևբա ցա
ռություններ. մասնավորապես, Միքայել Նալբանդյանի հայտնի գոր ծե
րից մեկը՝ «Մեռելահարցուկ» վեպը, նրա վերջին ակադեմիական հրա
տարակությունումտպագրվելէտպագրականմիշատէականվրիպակով
(հատվածէբացակայումևմեկայլհատվածկրկնվումէ),տե՛սՄիքայել 
Նալբանդյան, Երկերիլիակատարժողովածու,հատոր1,Երևան,1979:

ԱՐՔ ՄԵ ՆԻԿ  ՆԻ ԿՈ ՂՈՍ ՅԱՆ
Բ. գ. թ., ՀՀ ԳԱԱ Գ րա կա նութ յան ինս տի տուտ
 

ՄԻ ՎՐԻՊԱԿԻ ՀԵՏՔԵՐՈՎ*
( Խո նա՞րհ, թե՞  Խո նարհս)

 Բա նա լի բա ռեր –  տեքստ, տա րըն թեր ցում, վրի պակ, ա կա դե միա
կան, հո գե բա նութ յուն, ծա նո թագ րութ յուն, կազ մող, հրա տա րա կութ յուն, 
տար բե րակ:

Գրականայնպիսիտեքստը,ինչպիսինԱկսելԲակունցի«քարա
քանդակ»բնագիրնէիրլավագույնիրացումներում,պատահակա
նություններչիճանաչում,ևյուրաքանչյուրտառըերբեմնուղղակի
վճռորոշդերակատարությունկարողէունենալտվյալպահի,իրադ
րության,հոգեվիճակի,տեքստայինանցման,ամրագրման,դադա
րիդեպքում:

Այն,որԱկսելԲակունցնայսկարգիմասնավորություններինմեծ
ուշադրությունէդարձրել,նորությունչէ,ևլավագույնսերևանվումէ
նրաաշխատանոցայինոճիմեջ,բացիայդ,հիմնականմասովվեր
լուծվելէՍերգեյԱթաբեկյանի«ԱկսելԲակունց.խոսքիևլռության…
պոեզիան»մենագրությանբազմաթիվէջերում1:

«Խոնարհաղջիկը»պատմվածքըթերևսամենավերլուծվածնէ
բակունցյանգլուխգործոցներից,ևհետաքրքիրնայնէ,որնույնիսկ
շարքայինուհերթապահանդրադարձներումայսպատմվածքիհո
գեբանականվիճակներըառանձնահատուկուշադրությանենար
ժանացել:

Բակունցի ստեղծագործությանը նվիրված՝ գոնե ինձ ծանոթ
գրեթեբոլորանդրադարձներում,«Խոնարհաղջիկը»պատմվածքի
հոգեբանականսևեռումներիցմեկըպարտադիրառկաէ:Հետաքր
քիրէ,որխնդրահարույցվրիպակըհենցդրանէվերաբերումևդրա
ճշգրտումը կտրուկ փոխում է այդ հոգեբանական իրադրության
և՛ ընկալումը, և՛ մեկնաբանությունը: Ուստի, մեջբերեմ նախայն
տեսքով,ինչպեստեղէգտելԱկսելԲակունցիերկերիակադեմիա
կանհրատարակությանմեջ.«ԿողքիսԽոնարհնէր:Նրաաչքերում

* Հոդվածն ընդունված է տպագրության  06.03.2020 թ.:
1 Տե՛ս Սերգեյ Աթաբեկյան, Ակսել Բակունց. խոսքի և լռության…

պոեզիան,Երևան,2000:
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թվականիհրատարակությանհիշողությունըԽո նարհս ձևիկիրա
ռությանառումովիրնստվածքըթողելէ,քանզիայսբոլորհրատա
րակություններումհենցայդկիրառություննէ:

Այսհրապարակմաննպատակը«Խոնարհաղջիկը»պատմված
քիվերընշվածհատվածումԽո նարհս սխալկիրառությանփոխա
րինումնէԽո նարհ ճիշտձևով՝ԱկսելիԲակունցիերկերիհետագա
հրատարակություններում,ինչպեսնաևդրահենքով՝պատմվածքի
վերլուծության զերծումը հոգեբանական սխալ մեկնություններից:
Հարցնայնէ,որ«Խոնարհաղջիկը»բա ռե րով չխոս տո վան ված 
սիրոպատմություն է: Սիրո բազմաթիվակնարկներ, քայլեր կան
պատմվածքում,սակայնայներբեքչիասվումխոսքով:Եվսրամեջ
էպատմվածքիհմայքը:ԴեռևսՌաֆայելԻշխանյաննէնկատել,որ
այդ դրվագը պատմվածքի հերոսների «սիրո բարձրակետ»ն1 է:
Բարձրակետ,որտեղայնուամենայնիվ,չիարվումամենավճռական
քայլը՝ չի բա ռա վոր վում խոս տո վա նութ յու նը՝ երիտասարդու
սուցչինուԽոնարհինհավերժորենպահելովանեղծուանընդհատ
կասկածով ուղեկցվող մտատանջությունների մեջ, որ քաղցր ու
հավերժականէդարձնումսիրոհուշը:ԿիրառելովԽո նարհս ձևը,
մենքուղղակիփշրումենքայդտանջողուանուշանուրջը,ևխա
թարում Բակունցի քարաքանդակտեքստի կուռտրամաբանութ
յուննուհոգեբանականխորքը:Մանավանդոր՝խոսքնայստեղոչ
թետա րըն թերց ման, այլ՝վրի պա կի մասինէ:

A. H. NIKOGHOSYAN: - INVESTIGATING A TYPO:  Thearticleexaminesa
typointhestory“TheKhonarhGirl”byAkselBakunts,whichhasasubstantial
influenceonthepsychologicaldevelopmentsandcorrectunderstandingof
theideabehindthenarrative.Usingdifferentfacts,thearticleproposesthe
correctwaytoreadtheoriginaltext.

Key words  text, misreading, misprint, academic, psychology, 
annotation, compiler, publication, version.

1 Ռաֆայել Իշխանյան, Բակունցիկյանքնուարվեստը,Երևան,1974,
էջ151:

սումնասիրություններում, հոդվածներում, մենագրություններում
այդհատվածըհաճախէներկայացվել Խո նարհս ձևով:Եվվեր
լուծվելէս -իգոյությանառթածտրամաբանությամբ:

Բակունցիկենդանությանօրոքլույստեսածտարբերակներում
առկաէհետևյալպատկերը:Պատմվածքը«Խոնարհաղջիկ»վեր
նագրովառաջինանգամլույսէտեսել1927թվականին«Խորհրդա
յինՀայաստան»օրաթերթիերկուհամարումշարունակաբար՝Ակ
սելստորագրությամբ:1Այստեղխնդրահարույցհատվածըհետևյալ
տեսքնունի.«Եսչէիլսում,կողքիսԽոնարհնէր:Նրաաչքերումու
րախությանժպիտկար,ժպտիցսևաչքերըփայլումէինսարյակի
փետուրներիպես:Այդաչքերը,երկուձիթապտուղ:

Ձեռքըբռնեցի:
  Խո նարհ,ձայնսդողաց»2:Գրեթենույնտեսքնունիհատվա

ծը «Մթնաձոր» ժողովածուում3: Արմատապես վերամշակվելով և
զետեղվելով1933ինլույստեսած«Սևցելերիսերմնացանը»ժողո
վածուում,պատմվածքումկրկինպահպանվելէԽո նարհ ձևը:

Հետմահուհրատարակություններում՝1938թվականի«Պատմ
վածքներ»ժողովածուիփարիզյանհրատարակությունում (էջ34),
Երկերիերևանյան1955թվականիհրատարակությանմեջ,ևայլն,
նույնպատկերնէ:

Դժվարէմիանշանակպնդել,թեե՞րբէսկիզբառելայստարըն
թերցումը կամ վրիպակը, բայցփաստ է, որ Խո նարհս ձևը հա
մատարած կիրառություն է սկսում գտնել Ակսել Բակունցի՝ «Հայ
դասականներիգրադարան»մատենաշարով լույստեսածերկերի
միհատորյակիլույսընծայումիցհետո,1986թվականից:Սաինչոր
տեղբնականէընդհանուրհիշողությանտեսանկյունից,քանզիսա
Բակունցիամենամեծտպաքանակովլույստեսածգիրքնէ(51.000)
ևամենիցշատնէշրջանառվել:Բակունցիերկերի՝1986թվականից
հետոլույստեսածհրատարակություններում4բացառապեսնշված
չէ,թեներկայացվողտեքստերըինչհրատարակությանհիմանվրա
ենպատրաստվել:Բացառվածչէ,որկազմողները(ՇչորսԴավթյան,
Դավիթ Գասպարյան, Սեյրանուհի Գեղամյան և ուրիշներ) հենվել
ենակադեմիականհրատարակությանտեքստերիվրա,բայց1986

1Տե՛ս«ԽորհրդայինՀայաստան»,1927,թիվ24,1փետրվարի,թիվ25,
2փետրվարի:

2«ԽորհրդայինՀայաստան»,1927,թիվ25,2փետրվարի:
3Տե՛սԱկսել Բակունց, Մթնաձոր,Երևան,1927,էջ147:
4 Տե՛ս, օրինակ, Երկեր, Երևան, 1999, Ծիրանի փողը, Երևան, 2003,

Ընտրանի,Երևան,2009,Պատմվածքներ,Երևան,2013ևայլն:
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ՌԱԶՄԻԿ ԴԱՎՈՅԱՆ  80
 ՍՈՒ ՐԵՆ ԱԲ ՐԱ ՀԱՄ ՅԱՆ

 ՌԱԶ ՄԻԿ  ԴԱ ՎՈ ՅԱ ՆԻ ՊՈԵ ԶԻԱՆ.
ԴԱ ՍԱ ԿԱՆ ՇՐՋԱ ՆԻ Ա ՎԱՐ ՏԻ ԵՎ  ՆՈ ՐԻ 

ՄԻՋԵՎ*
 Ռազմիկ  Դավոյանի պոեզիայի քննության հարցը հնարավոր է 

նախորդ՝ 195060ականների և  նոր՝ 60ականներին հրապարակ 
եկած բանաստեղծական սերնդի պոեզիայի քննության,պոետիկա
յի պատմական վերլուծության և ստրուկտուրայի մեկնաբանության 
համադրության միջոցով: Հարցադրումը ներառում է ինչպես  Դա
վոյանի պոեզիայի աշխարհընկալման համակարգի ձևավորման,
պատմական ընթացքի,այնպես էլ պոետիկայի և ստրուկտուրա
յի ամբողջության ընկալման միջոցով,որն,անշուշտ,ելակետային 
նշանակություն ունի մեկնաբանության համար:Ինչո՞ւ:Որովհետև 
ձևավորման ընթացքի պատմական ընթացքը ունիբանավիճային
հիմք,որ տևել է տասնամյակներ,արտահայտվել և՛  Դավոյանի,և՛ 
60ականների սերնդի պոեզիայում,որոշ գծերով մեկնաբանվել նաև 
քննադատության պրոցեսում:Ուստի,անդրադառնալով  Դավոյանի 
պոեզիայի դերի ևտեղորոշմանմասին,նախորդ շրջանի քննադա
տությունը 80ականներին ձևավորել է երկու տեսանկյուն. առա
ջինը կարծում է,որ«Դավոյանը կանգնած է գրական այն սահմա
նագծի վրա,որի մի կողմում բանաստեղծական ավագանին է,իսկ 
մյուս կողմում՝ իր սերնդակիցներն ու ավելի կրտսերները»:1  Բայց,
սրանով հանդերձ,բանաստեղծը,լինելով երկու սերունդների հետ,
իբրև բանաստեղծական անհատականություն, միայնակ է:2 Երկ
րորդ տեսանկյունը,որ հիմք է ընդունում  Դավոյանի բանաստեղծա
կան խառնվածքի հաստատունութունը, ոճի հավատարմությունը 
«արդեն ճանաչվածի սահմաններում»,«շարունակում է մեր պոե
զիայի ուղին առանց ընդհատման,առանց այնպիսի կտրուկ շրջա
դարձերի,որ կարող է տեսողությունից չքացնել անցած ճանապար

* Հոդվածն ընդունված է տպագրության  27.03.2020 թ.:
1ԳասպարյանԴավիթ,Ժամանակևշարժում,Երևան,1984,էջ289:
2Նույնը,էջ289:

А. Г. НИКОГОСЯН: - ПО СЛЕДАМ ОДНОЙ ОПЕЧАТКИ:  В статье
рассматривается опечатка в рассказе Аксела Бакунца «Девушка
Хонар», которая играет важную роль для правильного понимания
психологических развитий и общей идеи данного произведения.
Предлагается правильное прочтение оригинала с сопоставлением
различныхфактов.

Ключевые слова  текст, неправильное прочтение, ошибка, 
академичность, психология, аннотация, компилятор, публикация, 
версия.
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ծը,ինչպես Գ. Էմինն է ասում,շղթայազերծումն է:1 Այսինքն՝շարժ
ման ընթացքի բազմաձայնության կուտակումը,որ նոր ճգնաժամի 
հիմքում ձևավորում է գեղագիտական ըմբռնումների լայն հուն,
միմյանց ժխտող և  միմյանց հավելող նշանակությունունի,որն ար
տահայտվում է գրապատմական ընթացքի և ձևավորման տարբեր 
փուլերում,տևում մինչև20րդ  դարավերջ և  նոր դարի սկիզբը:Ահա 
այս առանցքում  Դավոյանի պոեզիայի ինքնության հարցադրումը,
երբ շարժումն ընկալում է ետադարձ,ավանդներին հավատարիմ 
լինելու կապով,Պ. Սևակի առաջադրած սիմֆոնիզմի գաղափարի 
հետ ունի այնպիսի«նմանության տարբերություններ»,որ,կարե
լի է ասել,բանաստեղծականի ընկալումը Պ. Սևակի պոեզիայի հա
մեմատ ոչ թե սոսկ երգային է,որովհետև հաճախ  Դավոյանը երգը 
բանաստեղծություն է անվանում,այլ՝ պարզապես մե ղե դա յին,որ 
նույնն է,թե ներքինասոնանսչունի:Ուստի մեղեդին և երգը ձուլ
ված են,երգը տարրալուծված է մեղեդու հայելում…Բայց սա ներ
քին այնպիսի ընդհանրություն է,որ իր շարունակությամբ ոչ միայն 
ժխտում է սևակյան շրջանի սիմֆոնիզմը,այլև,հավանականորեն 
բարդայլպոետականմի շրջան է ստեղծում,թեև մշակութային մի 
ամբողջ շրջան ավարտվում է նրանով:Եվ,կարելի է եզրակացնել,
Ռ.  Դավոյանի պոեզիան մի ամբողջ պատմաշրջանի ավարտի,անց
ման և  նորի ձևավորման առանցքում է,որ,եզրափակելով դասա
կան ըմբռնումների մի ամբողջ շրջան,ինչը ձևավորվել էր50ական
ների կեսերից և60ականներին մեր պոեզիայում,նրա ամբողջա
ցումն է ազդարարում մինչև նախորդ դարավերջի գրապատմական 
զարգացման փուլը:

20րդ  դարասկզբին նույն շրջապտույտը արտահայտվեց  Տեր
յանի ի հայտ գալով,որ պոետիկայի և աշխարհըմբռնման նոր տե
սանկյուն ձևավորեց,որով սակայն ավարտվում էր և ամբողջանում 
նոր գրականության շրջանը20րդ  դարասկզբին,ինչը բնորոշ է նաև 
 Դավոյանի պոեզիային20րդ  դարի երկրորդ կեսում: Պատմական 
զուգահեռը,անշուշտ,պատահական չի ասվում:Եվ ահա թե ինչու…

 Բարեբախտաբար ավարտի շրջանի բանաստեղծը՝  Տերյանը,
մեծ էր պատմականորեն և նրա հայացքն ընդգրկում էր գրական 
գալիքը: Գալիքիերազանքը սակայն հիմնված չէր անհող իրակա
նության վրա,այլև նախ և առաջ ախտորոշում էր«կրիզիսը»,որը 
համընդգրկուն էր և արտահայտվում էր մշակույթի, կրթության 
և դպրոցի, աշխարհայեցության և  լեզվի ոլորտներում: Տերյանն 

1Գ.Էմին,Երկեր,հ.3,Երևան,1986,էջ616:

հը»:1  Բայց,միաժամանակ,հավելում է վերլուծողը,Դավոյանը ունի 
որոշ անխուսափելի ընդհանրություններ ժամանակակիցների հետ,
սակայն չի նույնանում ո՛չ նրանց,ո՛չ էլ ավագների(50ականների)
սերնդի հետ և«պոեզիայի զարգացման մի փուլից մյուսին անցումը 
Ռ.  Դավոյանի պոեզիայում կատարվում է գուցե ոչ անարյուն,բայց 
օրինաչափ և  խաղաղ»2,կամ,ինչպես ասում է,բանաստեղծը օր
գանապես, ժողովածուից ժողովածու, շարունակում է ինքն իրեն՝ 
արտաքուստ մնալով«նույն կեղևի մեջ»,որը բնորոշ չէ  Վարուժա
նին և  Չարենցին,բայց բնորոշ է,օրինակ, Սիամանթոյին, Սահյա
նին:3

Ընդհանուրը և  հակասականը,որ ի հայտ է գալիս առաջինում,
այն է,երբ ասվում է«սահմանագիծ»տերմինը,որն ինքնին բաժա
նարար սահման է,ինչպես որ նույնն էսահմանը«միայնակ»ասելու 
դեպքում:Երկրորդ տեսանկյունն էլ թեև ընդգծում է բանաստեղծի 
ոճի, խառնվածքի և աշխարհայացքի միասնությունը, այնուամե
նայնիվ,հարցադրումն անտեսում է գրապատմական ընթացքի այլ 
օրինաչափություն, որ արտահայտվում է 60ականների գրական 
ճգնաժամի, այսպես կոչված ժխտման էվոլյուցիայի գաղափարը,
որը տևեց տասնամյակներ մեր գրականության մեջ՝ ձևավորելով 
այնպիսի շրջապտույտ,ինչը բազմաձայն է դարձնում և ընկալվում 
է այդպես5060ականների(Պ. Սևակ,Գ. Էմին,Հ.  Սահյան,Վ.  Դավթ
յան)և  նորերի՝60ականների պոեզիայի միաժամանակյա ներկա
յությունը: Դավոյանի պոեզիան,ահա,շրջապտույտի այս առանց
քում,գրապատմական ձևավորման իր հունն է կերտում,ստանձ
նում իր գեղագիտականպատասխանատվությունը: Հետևաբար,
բաժանարար գիծ ունի և՛ նախորդների, և՛ 60ականների գեղա
գիտականըմբռնումներից,որը հնարավոր է վերլուծել գրապատ
մական ընթացքի մեկնաբանության,շարժման և ուղղությունների 
ըմբռնման տեսանկյունից:

Ինչ խոսք, գրապատմական ընթացքը, սկսած նախորդ դարի 
50ականների կեսերից, մի միտում ուներ. հաղթահարել հետչա
րենցյան շրջանի ճգնաժամը մեր գրականության մեջ և  լինել միայն 
այն մակարդակի վրա,որՊ.Սևակնէր պահանջում՝համաշխար
հայինի:4 Ուստի դարակեսի և60ականների պոեզիայի բնորոշ գի

1ԺենյաՔալանթարյան,Անդրադարձներ,Երևան,2003,էջ95:
2Նույնը,էջ95:
3Նույնը,էջ94:
4Պ.Սևակ,Երկեր,հ.3,Երևան,1983,էջ195:
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«Ստվերներիմիջով»(1967)ժողովածունէ:Պառակտումըսակայն,
որ արտահայտվում է պոետիկայի, աշխարհայեցության և լեզվի
ոլորտում, Դավոյանի պոեզիայում ամբողջանում է արդեն «Ռեք
վիեմ»(1969)պոեմում,ուրմեղեդինևերգըհանդեսենգալիսբազ
մաձայնությաններքինկապով:Իսկբանաստեղծականամբողջա
ցումը,որերգիորոնմանուղինէվերևիցներքև,Դավոյանըարտա
հայտումէ«Մեղրահաց»(1973),«Կեղևդբացարա»(1973)ժողովա
ծուներում, ամբողջացնելով ստեղծագործական առաջին շրջանը,
որոչմիայնմիագիծ չէ,այլևճանապարհիորոնման,մաքառման
և ներքինտարընթերցումներիուղի է: Պատահական չէ երևի, որ
քննադատներիցմեկը,ավելիուշ(1982ին),«իրնամակում»,անդ
րադառնալովԴավոյանիստեղծագործությանայսշրջանին,ասում
է,թենրաբանաստեղծականմուտքըերկարէտևել,քննադատութ
յունըուշէընդունելնրատաղանդը,բացելնրակեղևը,չճանաչե
լովսակայննրապոեզիայիընդերքը,զբաղվելէհոգուաշխարհա
գրությամբ,և,մանկականհրճվանքով,հայելուփոքրիկբեկորիօգ
նությամբ,արևիշողերիմիփունջասեսշեղելով՝ինչպեսհարևանի
տան պատուհանին էին այդպես ուղղում արևի ճառագայթները,
«սրտատրոփայնտեղինչորբանփնտրում»:1

Քննադատությունն, անշուշտ, «ճառագայթային ախտով վա
րակված» լուսաբաղձը չէ, ոչ էլ նամակագիրը (որքան էլ անկեղծ
հրճվի),ինչըեղել է Դավոյանիբանաստեղծականճանապարհին:
Ասեստաղերգուներիմիբանակ,որհրճվանքովասումէր՝օվսան
նա,որինհետևումէրբայցովավարտվողթոթովախոսությանան
դեմկռինչը…Բայցմերասելիքըդրամեջչէ,այլմեկնաբանության
հանգույցներիձևավորման,որ,ինչպեսվերընշեցինք,անցմաններ
քինփուլերունի,որ,շարժմանհունով,թանձրստվերներէհայտնա
բերումճանապարհին,կուտակումփորձառություն,որերգիուղին՝
ձայնիթանձրությամբ,փոխակերպումէմեղեդու…

Բանաստեղծըահաինչու, որոնելով իրաշխարհը,անցնում է
«ստվերներիմիջով»,որանտեսանելինճանաչելուձգողականութ
յունունի,շաղկապումէիրենհողին,հայրենիքինևնրաճակատա
գրին,մարդուն,նրագոյությաննախահիմքին:Այսպիսինէբանաս
տեղծիծնունդը,որ«Եսծնվելեմ»բանաստեղծությանմեջանտե
սանելիթելերովշաղկապումէբանաստեղծինկյանքին,հավատին
մարդու,դավանանքինուխոսքին:«Եսծնվելեմ»:Պիտիշռայլորեն

1 Վազգեն Մնացականյան, Իմ ժամանակակիցները, Երևան, 1989, էջ
231232:

ահա ինչու կոչ էր անում դուրս գալ«ազգային կճեպից»,«ընդգր
կել լայն հորիզոններ» և, «ընդունելով եվրոպական կուլտուրան»,
նրա«ձևերն ու բովանդակությունը»,ստեղծել«այդ նոր ձևերին ու 
բովանդակությանը համապատասխան լեզու»1:Հետևաբար,պոե
զիայի հայրենիքը լեզուն է,որ խարսխված է ժողովրդի հոգևոր կեն
սափորձի,ազգայինճակատագրիև  կեցության գաղափարի վրա:
Ուստի գոյաբանական նախահիմքի կրողն է լեզուն,կեցությանօր
րանը(Հայդեգգեր),որ կարելի է անվանել հոգևոր հայրենիք նաև:
Ահա սա էր  Տերյանիցածանցվողգաղափարը,որ  Դավոյանի պոե
զիայում,սկսած60ականներից,խարիսխ է որոնում բանաստեղծը,
որովհետև կորցրած հայրենիքի տեսիլքը,կորուստը և ողբը,նախ և 
առաջ պոեզիայի կորուստ է,որի հետքերով,ինչպեսմեժելայտիս
յանմիԱրգոնավորդ(այսպես անվանեց  ԴավոյանիննաևՍ.Աղա
բաբյանը դեռ70ականներին),անգամ«դարեր հետո շարունակում 
էոսկեգեղմիորոնումը»:2 Ուստի,կարելի է ասել,Դավոյանը որոնում 
է կորուստը երգի, հայրենիքը նրա, նախահիմքը, որի խարիսխը,
ինչպես ասացինք,լեզուն է:Հետևաբար լեզուն,երգը և աշխարհը 
պոեզիայի նախահիմքն է,պոեզիայիսուբստանցիոնալմիասնութ
յան որոնման ուղին,որ փորձում է վերապրել Ռ.  Դավոյանը՝ առաջին
ժողովածուն անվանելով «Իմ աշխարհը»(1963): Աշխարհն ահա,
այսպիսով, բանաստեղծի հոգևոր հայրենիքի՝ պոեզիայի անվա
նումնէ,որիմիասնականընկալումըիշխումէր60ականներինՊ.
Սևակիևիրսերնդակիցներիպոեզիայում:Պոեզիայիգաղափարը,
հետևաբար, հետչարենցյան շրջանում շաղկապված էր հայրենի
քիգաղափարիհետևխորհրդանշումէրհետեղեռնյանվերածնն
դի,գոյությանարմատներիհառնելու,նորովիապրելուգաղափա
րը:Ուստիպոեզիանհայրենիքէրնախևառաջ,ուրապաստան
էրփնտրումբանաստեղծը,վերապրումնրաճակատագիրըորպես
բանաստեղծիճակատագիր:

Ռ.Դավոյանիվերապրումնէլհամարժեքէնախորդներիընկա
լումներին:Աշխարհըևերգըսակայն,որունեինհակասություններ
վերևից(երկնքից)ներքև,ներքևիցվերև,աշխարհըճանաչելուև
երգը նվաճելու ներքին որոնումներում ի հայտեն բերում ստվեր
ներ, աշխարհի ամբողջականությունը խաթարող ընկալումներ,
որիանցմանառաջինփուլը«Իմաշխարհը»(1963)ժողովածուից

1ՎահանՏերյան,Երկեր,հ.2,Երևան,1961,էջ280:
2ՍուրենԱղաբաբյան,xxդարիհայգրականությանզուգահեռականնե

րում,Երևան,1984,էջ381:
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Իմ պատ կերն է…
Իմ մեջ արթ նա նում է մար դուն վե հաց նող զո րա վոր մի ուժ
Եվ ու զում եմ բո լոր սահ ման նե րը անց նել-
Ու զում եմ այս պատ կե րա վոր աշ խար հի
Ս քան չե լի պատ կերն ամ բող ջաց նել:1

Այսպեսէերազումբանաստեղծը:Բայցամբողջացումըհնարա
վորէ,եթելեռներըչենփակումհորիզոնըև«մարդուհոգումկյան
քըիրկնիքնէդնում»2:Բանաստեղծիերգերըծուռենևպատմութ
յան «քարե երկնաքերի վրա // համբերության ոսկե հատիկներն
ենաղում»(«Իմծուռերգերը»):Ուստիազատագրվելովխորհրդա
նիշներից, բանաստեղծը, ինչպես Սասնա ծուռ Սասնա լեռներին
կանգնած,ասումէ՝«լեռնե՛ր,միփակեքհորիզոնը»3ևոտքդնելով
այսերկրիվրա,հրճվում(ծիծաղում),փնտրումէինքնորոնմանու
ղին՝ասելով՝«դեպիլուսինարձագանքիետևիցեմգնում»4:Ուստի,
ձուլվելովհողին,հողիխորինարձագանքըփոխակերպելովերգի,
ասումէ.

 Մի բե կոր ժայռ պո կեմ,
 Մի կտոր լերկ արև
Եվ ծա մե լով քայ լեմ այս լեռ նե րով:

 Նա յեմ գա զան նե րի խո նավ աչ քե րի մեջ,
 Տես նեմ ար ցունք նե րի բնազ դա յին ծնունդ
 Ժայ ռե րի մեջ մեխ ված ե րազ նե րի հա մար-
Նն ջեմ գա զան նե րի տա քուկ թևե րի տակ-
Ն րանց սառն աչ քե րից սա ռը մի ջուր խմեմ…5

Այսպիսով, հյուսելով երգի առասպելը, միֆական խորհրդա
նիշների մեջ թաքցնելով ձայնը, Դավոյանը արդեն «Ստվերների
միջով»ժողովածուումփորձումէշրջադարձկատարել,որնմանէ
մետաֆիզիկականթռիչքի,գոյաբանականհենարանփնտրելհողի
գրկում,իրականությաններքինհավելվածում,որերգնէ՝իրական
կյանքիխորհուրդը:Շարժումըդեպիվեր(դեպիլուսինարձագան
քիետևից…)երգիինքնորոնմանճանապարհնէ,որովանցնելուէ
բանաստեղծը,իսկմինչայդգծումէայնսահմանը,որբանաստեղ
ծությանիրըմբռնումնէ՝բանավիճայինլիցքովարտահայտված,ուր

1Նույնը,էջ14:
2Նույնը,էջ48:
3Նույնը,էջ49:
4Նույնը,էջ48:
5Նույնը,էջ8:

ապրեմ…«Իմ  Հա վա տը»1,սաէահաբանաստեղծիկոչումը,երկրի
բախտովապրելուդավանանքիճշմարտությունը,որ«Ստվերների
միջով»պոեմումժամանակիևինքնությանհարցադրումէանում՝
«ի՞նչ էժամանակը //ևո՞վեմես»,2 իսկ«Ոտիցգլուխ»պոեմում
բանաստեղծի եսը, հայրենիքիպատմականության, ճակատագրի
ուբնավորությանմիասնությանխորքումէփնտրումինքնամոտեց
ման,աշխարհըճանաչելուուղին:Երկիրըսրբալույսնշխարէ,Հա
յաստանը՝«սրտիչափմիտեղ»,որբանաստեղծի«արձաննէկեր
տելաշխարհիբոլորճամփեքում»:3Ինքնամոտեցմանճանապարհը
ահա ինչու հայրենիքիխորհրդապատկերների միջով է ընկալում
Դավոյանը: Մոնումենտալ իր ուրվապատկերը քայլում է աշխար
հում՝ճոճվելովբարձրճոճաձողիպես,Հայաստաներկրինման՝հա
զար կրքերի,տխրության ու մոլորությունների բեռով ծանրաբեռ:
Մատների դողով շոշափում է եղեռնական երկրի գերեզմանները,
ևթվումէ,թեշոշափումէիրմարմինըհիվանդ:Եվամենինչում,
ամենուրեքփնտրումէ,ճանաչումինքնիրենաշխարհիայսհեռու
անկյունում,«Նարեկի»գտնվածմիէջիմեջ,որիցբուրումէհայուհու
կրծքիբուրմունքըտաքուկ,Չարենցիերգիմեջ,Զվարթնոցիխոյա
կումկապույտ,որկնքվածէիրպատկերովքարե,հայհանճարի
յոթհազարամյա իմաստունխոսքում…և ճանաչելով երկիրը, ճա
նաչումէինքնիրեն:

Ոտիցգլուխբանաստեղծըթաթախված է սակայնպատմութ
յանևառասպելինշաններով,որոնցինքնությանպատումըասքն
էհյուսումինքնորոնման,որհեղելէինչպեսհայնախամարդուան
խոսք,իմաստունձայնըքարանձավիմեջևքարանձավէնաևինքը՝
բանաստեղծը:Իրսեփականձայնիարձագանքնէկրկինբանաս
տեղծըքարանձավիմեջ,դարերշարունակապրելէորպեսվանք,
եկեղեցի.նույնացրելեննրանսակայնամենինչիհետ,իրենիցբա
ցի(«Ոտիցգլուխ»):ԱհաինչուԴավոյանըՎահագնիվերածնունդնէ
երազում«Ստվերներիմիջով»ժողովածուիառաջինբաժնում,որով
հետև,ինրպեսհավելումէ,«երգերդչերգվածվերջացան»4,ժայռե
ղենխոսքերենկախվելշուրթերիցևիրպատկերիառաջԱրարա
տիտխուր,Արաքսիպղնձահոսպատկերնէև՝

Ա րաք սի մեջ, քո մեջ, Ա րա րա տի վրա՝

1ՌազմիկԴավոյան,Ստվերներիմիջով,Երևան,1967,էջ3:
2Նույնը,էջ105:
3Նույնը,էջ117:
4Նույնը,էջ10:
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«Մենք հայտնվում ենքպարադոքսայինպատկերներիառջև, ուր
լեռներըևծովերըփոխակերպվումենիրենցհատկանիշներով,այս
պեսասած,իրենցսուբստանցիաներով,ուր լեռըծովէդառնում,
ծովը՝ լեռ,բայցայդգլխապտույտիզգացողությունընահանջումէ
այնհաստատակամությանառջև,որպետքէներշնչերստեղծա
գործության իրական էությունը»:1 «Գլխապտույտը», հետևաբար,
անտրոհելի էպատկերիընկալումից, որգոյությունունի«թանձր,
բայցգլխապտույտիտարածությամբարտահայտվածերկուբառե
րիմիջև,որնույնկամտարբերնշանակություննունեն»2:Ուրեմն,
ինչպեսՍարտրնէասում,այսպիսիշրջապտույտընմանէ«տարօ
րինակհոլի,որգոյությունունիշարժմանմիջոցով»,ինչըանցումը
բառիցպատկերիննկարագրումէգլխապտույտիփոխակերպման
հնարավոր բազմազանությունը (Պոլ Վալերի): Սակայն, որպեսզի
կանխել հնարավոր լինիպատկերիև բառի միջևանվերջության
«խաղը»,Ռ.Բարտը«իմաստներիգլխապտույտը»նշանագիտութ
յանհիմնարարխնդիրնէհամարում,ուրմիֆըհամեմատելովմա
նող հոլի հետ,արտահայտվում էպատկերի և լեզվական նշանի
իմաստի միջոցով: Սակայն այս «խելահեղ անվերջությունը» (Հե
գել), որի մասնակիցն է դառնում նաևքննադատը (մեկնաբանը),
հղիէվերածվելու«մահացուխաղի»,եթեչկանխվինշանիշարժու
մըբառիիմաստիմիջոցով,որպեսզի«լեզվիաշխարհըհասկանալի
դարձնիմտքի(իմաստի)համար»:3

Դավոյանիպոեզիայումմիֆը,հետևաբար,տեքստի«զրոյական
մակարդակի»(Բարտ)ըմբռնումնէ,ուրտեքստըինքնինանուննէ
նա մա կի:ԻսկայդդեպքումԺ.Ժենետը«Մաքուրքննադատության
հիմնավորումը»հոդվածումասումէ,թե«բառերըմտածումենմեր
փոխարեն, մենք նրանց վրաիշխանություն չունենք, հետևաբար
նամակիգործողությանմեջծագումէգլխապտույտիհարաբերութ
յուննայնբաներիմիջև,որմենքկամենումենքմտածելկամմտա
ծումենքփաստացի»:4ՈւստիԴավոյանիպոեզիայումխորհրդանի
շը,որմիֆականպատկերէ,մեռնումէ,ինչպեսորմեռնումէտեքս
տը նրա, որ «զրոյական» իմաստ ունի: Միֆը, հետևաբար, իբրև
պատկեր«սիմուլյակր»է,միտեսակգրականիլյուզիա,պատմա
կանանուն,որմետաֆորչէնաև,այլանվանպարզգործողություն,

1ЖерарЖенет,Фигуры,т.1,Москва,1998,ст.86.
2Նույնը,էջ217:
3 Ролан Барт, Избранные работы. Семиотика. Поэтика, Москва,

Прогресс,1989,ст.378.
4ЖерарЖенет,Фигуры,т.1,Москва,1998,ст.14.

Դավոյանը բանաստեղծինընկալում է որպեսհավատիքուրմ, որ
ամենիցշատհավատումէիրերգիամենազորուժինևխորհուրդ
էտալիսնրանլինելհզորևվսեմ,որպեսզիթույլ չտա,«որօտար
մակույկները նավերի հավակնությամբ // նավեն ձեր հավատքի
վրա»:1Բանաստեղծությունը,որվերնագրվածէ«Ձեզ»,ուղղվածէ
պոետընկերներինևհնչումէինչպեսհրովարտակ:Ուստիայնպի
տիընկալել60ականներիգրականհարցադրումներիառանցքում,
որ70ականներինարդեն,որպեսբանավեճիզարգացում,տարավ
միմյանցժխտելուհունով:

Դավոյանը, բարեբախտաբար, երբեքարտաքին բանավեճ չի
մղում(չիմղել):Բանաստեղծականիրճանապարհըանցելէևեր
գի իր ընկալումը արտահայտել ճանապարհի առանձին բանաս
տեղծություններում, իսկ ավելի ընդհանուր, գեղագիտական իր
ըմբռնումներում, որոնք, ներքին զարգացման ընթացքով,արտա
հայտվումենժողովածուներում:Այսինքն՝գեղագիտականպատաս
խանատվություննայնարդարացումնէ,որհիմնումէընթացքիև
զարգացմանպատմականությունը, որնուղղված էներքինճգնա
ժամը հաղթահարելուն, ինչը առհասարակ 60ականների պոե
զիայիհատկանիշնէ:Տիրապետողպահանջն,իհարկե,Պ.Սևակի
առաջադրած բազմաձայնության գաղափարն էր, որ Դավոյանի
պոեզիայում երգիփոխակերպումն է մեղեդու: Առաջինին համա
պատասխանումէռիթմը,երկրորդին՝խոսքը:Բայց,ինչպեսՍևակն
էասում՝ «արվեստագետընա է, ով ունի հայացք», «իսկ ով ունի
հայացք,արդենփնտրումէոչթեկյանք,այլկյանքիիմաստ»2:Ու
րեմն,հայացքիուղղություննէ,որԴավոյանիպոեզիայում,ներքին
փոխակերպությունների միջոցով, շարժումը վերևից ներքև կամ
հակառակը,աշխարհայացքիևպոետիկայիօրինաչափությունեն
հիմնում,որհնարավորէբացատրելներքինանցման,տրոհմանև
փոխակերպմանմիջոցով:

Բ
Ռազմիկ Դավոյանը 1973ին հրապարակեց «Մեղրահաց» և

«Կեղևդ բաց արա» ժողովածուները, որոնց նախորդել էր «Ռեք
վիեմ» պոեմը 1969ին: Որոնելով երգի խարիսխը, բանաստեղծը
ներքինանցումներիհետագիծըարտահայտումէբառիևպատկե
րիշրջապտույտիմիջոցով,որԺ. Ժենետըբացատրումէայսպես.

1Նույնը,էջ71:
2ՊարույրՍևակ,Երկեր,հտ.3,Երևան,1983,էջ203:
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 Կի սել են, ա յո՛, սա կայն չգի տեմ,
Չ գի տեմ ին չու, հա վա տում եմ, որ
Երբ որ գե տե րի ջրերն են կի սում,
 Գե տը իր սիր տը չի կորց նում բնավ,
Ա մեն մի կե սով մի սիրտ է հո սում:
Եվ ե թե հո ղը դա րեր ու դա րեր
Եվ վայ րա գո րեն մաս-մաս են ա նում,
Ինձ թվում է, թե ա մեն մա սի մեջ՝ 
Մ նում է այն քան դա րա վոր մի սիրտ.
Որ նեղ վում է իր փոք րիկ սահ մա նում:1

Հողը սակայն մարդկանցով է ծածկված, ինչպես որ մարդիկ
ծածկված են հողովևայդպես, դարերի ցավով ծանրաբեռ, հողի
ձայնը,ինչպեսխաչիթև,երկինքէտանումմարդը(«Ճակատագրի
դառնության միջով»):Այդպիսին է երգի ճանապարհը,և բանաս
տեղծըխաչելությանայդճամփանայսպեսէնկարագրում.

 Լույ սից մու թի մեջ ենք անց նում,
 Մու թից լույ սի մեջ ենք անց նում,
 Մեկ ճա նա պարհ ենք ցույց տա լիս,
 Մեկ ճամ փա ենք հարց նում:

Ոչ մենք գի տենք ճամ փան կար գին,
Ոչ էլ նրանք, որ ցույց տան մեզ,
 Դեռ դա քիչ է, դրա նից էլ
Ի մաս տութ յուն պի տի քա ղես:2

Իմաստությանդառնապատիրպտուղըցավնէուանորոշութ
յունը:Մարդիկնմանենվագոններումնստածանտոմսուղևորնե
րի,առօրեական հոգսերի մեջ թաղված, երգում են, սիրահետում
միմյանց,տխուրպատմություններպատմում,«միկերպկյանքեն
դարձնումկյանքըաղավաղված»(«Անտունուղևորներ»):Մթինգի
շերվամեջ,սևցուլերինման,վագոններըասեսիրարպոզահարում,
գնումենառաջ,ասեսպիտիկորչենանհայտայսաշխարհում:Եվ
չկան այլևս անտոմս ուղևորներ, բոլորն են անտուն, հավասար
ևօրինավորորբեր,որհայտնվելենանուղիայսթափորում:Այս
պեսանուղիէժամանակը,մարդըևբանաստեղծըև,տագնապով
լցված,հարցնումէ.

Ո՞ւր եք գնում արդ յոք, ոչ ոք չի հարց նում ձեզ,
Եվ դուք կուչ եք գա լիս ան հայ տութ յան վա խից,

1Նույնը,էջ34:
2ՌազմիկԴավոյան,Պղնձեվարդ,Երևան,1983,էջ94:

ինչըբանաստեղծը,տրվելովբառահիմքին,վերապրումէ,զգումև
տեսնում,ուստիիմպրեսիոնիստականգույներովայնվառէարտա
հայտված:Սակայն,ինչպեսասումեն,բառերչկան,այլկանանուն
ներ, որ յուրատեսակ սուբյեկտիվ ռեալիզմ է կամ ռեալիստական
իլյուզիագեղարվեստականառումով:Այդպեսանվանելենվերլու
ծողներընաևիմպրեսիոնիստներին,որգեղարվեստականպատ
կերըընկալումէորպեսբնանկար,գույնև…խաղ,որհնարավոր
էարտահայտել(ինչպեսասումէրՄոնեն):1Սակայնմիֆիվախճա
նըբառիվերածնունդնէազդարարում:Դավոյանիպոեզիայումայս
ներքին շարժումը բառի ներքին շերտերի բացահայտմամբ «Մեղ
րահաց»ժողովածուումմեկնաբանվումէ«Բառը»բանաստեղծութ
յանմեջ,որնույննէնաև«Կեղևդբացարա»ժողովածուիհամար:
Սակայն մինչև բառի հայտնությունը միֆերըփոխակերպվում են
տեսիլքի:Բառիևտեսիլքիմիջևահանավարկումէերգը:Իսկբա
ռըծնունդնէհողի,տեսիլքը՝երկնքի:Դավոյանիտագնապըսակայն
այն է, որ «տեսիլքներըապրում են վտարված»: Թեևապրում են
նրանքհավետ,սակայնկյանքիլուռշիրիմներինհակված:Հողիցէլ
էսակայնվտարվածբանաստեղծը,իսկանհողբառըանունչունիև
«Տեսիլքներ»բանաստեղծությանմեջհարցումովդրամատիկշեշտ
էստանումԴավոյանիտագնապը.

Ա րո րով ինձ հո ղից հա նե ցին,
Ինձ հո ղում ին չո՞վ են թա ղե լու…
 Հոգ նել է իմ կյան քի նժույգ-ձին՝
 Չի՛ թռչում, չի՛ գնում, չի՛ թռչում՝
 Հող մե րից ե րազ ներ քա ղե լու…2

Դարձըհողիգիրկը,դարձնէդեպիբառինախահիմքը:Կորուս
տըհողիկորուստնէկյանքիևտեսիլքի:Ձայնըսակայննրաներ
կինքէտանում,արյանձայննէականջինհասնում,ընկնողաստղե
րին՝ասումէաստղեր,ուրիշներինանհասկանալիերգերին՝երգեր,
կորածծովերին՝ծովեր,կորածերկրին՝երկիր,կորածսիրուն՝սեր,
(«Լռումեմ,ձայնսերկինքենտանում»):Ինչո՞ւ:Որովհետևբառերն
էլտեսիլքնենհյուսումապրումների,պահպանումհետքըանցյալի
ևներկայի:Այդպեսէլբանաստեղծը,որտարուբերվումէմութիև
լույսիմեջ,ճակատագրիդառնությանմիջովմարդուանհունցավին
նայումև մայրամուտինմանհրահալէնաուանկայուն,կիսված
սրտովևճակատագրով:Սակայն՝

1Л.Г.Андреев,Импресионизм,Москва,1980,ст.410.
2ՌազմիկԴավոյան,Ընտիրերկեր,Երևան,1987,էջ39:
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հուրդ էտալիսապրել,ապրելսակայն՝ ինչպեսբույրըցորենհա
ցի,միպուտեղբայրությունպահելկրծքիխորքումևկրկիներգել՝
«Եղբայրենքմենք» («Եսենին»): Բայցնույնժամանակ,արարիչը՝
սկիզբնուվախճանըկյանքի,մենակ,ծակտրեխներով,անձրևից
ծեծված,հողմիցհալածված,«գնումէրնա// լքվածումենակաշ
խարհիկողմից,//ևոչոք,ոչոքչէրկանչումնրան,//որապաստան
տա անձրևից, հողմից» («Անձրևից ծեծված»): Սակայն արարչի
ապաստանըբառն է, որմիայնհանճարին էհավասար: Բանաս
տեղծիբառըուստիխոստովանանքիհամարէծնվում,ոչթեման
րանումշահատակությունշուկաներիմեջ:Թրծվումէբառըսակայն
իմաստունի հոգու ծալքերում և ապաստանում բանաստեղծին:
ՈւստիԴավոյանըասումէ.

Ես նստել էի
 Բա ռի մե նա վոր քա րան ձա վի մեջ,
Եվ բա ռը հա զար տխուր աչ քե րով
 Լա լիս էր վրաս,-
Ես չգի տեի,
Որ դու մո մերդ կվա ռես մի օր՝
 Բա ռի խոր քե րը լու սա վո րե լու
Եվ լռութ յան մեջ կթող նես, գնաս:1

Սակայնբառը,ինչպեսժամանակը,աննվաճէ,քնքշորենխեղճ
և բառերի անծայր քարավանը, հանճարի կանչով, հարություն է
առնումայսպես,շարժվումդեպիհավիտենություն(«Բառը»):Հա
րություն էառնումինչպեսծառը,որապրում է լիքըամառներով,
աշուններով,հարությանկանչովբողբոջումէ,ճաքտալիսևպայ
թում,դառնումերգ:Այդպեսէլբանաստեղծը,որ,բնությանկանչով,
ծառիփոխանուննէ,որմարդկայինձևէառնում,մարդկայինլեզվով
բարբառումիրկարոտները,սերերը,ցավերը,սուգնուտառապան
քը,որպեսզիայսանծաղիկդարումձուլվինրան«որպեսփոքրիկ
գարուն»:Բանաստեղծըասեսաղերսումէ՝«Բացքոկեղևը,ծա՛ռ,//
Ա՛ռինձկեղևիդմեջ»,դիմադրելուքամիներին,օրերիհոգնությանը,
տխրությաննուկարոտներին,որմիօր,«որպեսմիկորածտեսիլք,//
մենքթաղվենքհողում»(«Բացքոկեղևը,ծա՛ռ»):Դարձըդեպիհո
ղը,ուրթաղվածէերգիարմատը,կյանքիուրախևտխուրմեղեդին,
դեպիվերևհավիտենությունսկզբնավորողպատսպարաննէ,որ
բանաստեղծնընկալումէորպեստխրությանևուրախությանօր
րան,որիցծնվումէնաևբանաստեղծիհավատարմությանառաս

1Նույնը,էջ67:

Ձ յու նե րի մեջ ըն կած ար յան կա թի լի պես, 
 Կարծ րա նում եք՝ որ պես մի ա հար կու թա խիծ:1

Աշխարհըահալիքնէկործանումներով,տագնապներովվայրի,
բառնարյունոտվումէշուրթերինբանաստեղծի,երբորտեսնումէ՝
«մագիլէպահված//իրարգուրգուրողաղավնիների//փետուրների
տակ»:2ԵվայսվշտերիհորձանքինեղբայրասպանԿայեննէհովիվ
(«Աշխարհըլիքնէ»):Բանաստեղծիսրտումերգերըասեսասեղնե
րիպեսենցցվում,ծավալվումէասեղնագործմիմեղեդի,հյուսում
ասեղնագործմիերգհայոցաստվածներիբարձունքից(«Իմսրտում
ասեղներենցցված»):Եվբանաստեղծը,կրելովհոգումբոլորժա
մանակներիցավերը,ասումէ.

 Մեր խո հե րին, մտքին տի րա կալ է մի ձեռք,
Եվ մեկն իր ան դունդն է քաշք շում մեզ հա մառ,-
 Ժա մա նա կի մա սին հո րի նում ենք մի երգ՝
 Մի տրտմութ յուն, մի ցավ փա րա տե լու հա մար:3

Սակայներգըապաստանչունի:Նահնչումէասեսխաղաղկես
գիշերին,երբմարդիկ«մտելենքնիգորգերիմեջնախշուն»ևշունն
էհաչում:Կանչը,բառերընրա,որունենթախիծ,կարոտներ,ողբեր
գությունուտագնապ,թվումէ՝«մարդկությանբառերնենթանկա
գին»ևնվնվումենխեղճ,որբ,արձագանքումկյանքին(«Շունը»):
Մինչդեռտառապանքիմեջկաձայն,իսկձայնիմեջ՝լույս,որկան
չում է սիրովեղբայրորեն, լցնումբանաստեղծիհոգինեսենինյան
մեղեդին(«Եսենին»),ուրասվումէ.

Ո չի՜նչ, ա սում ես դու:  Մի տա ռա պիր, ո չի՜նչ,
 Լեռ նե րը չեն չո քում քա մի նե րի վա խից…

Եվ հա վա տում եմ քեզ, երբ նա յում եմ ցա վիդ
Եվ հա վա տում եմ քեզ, երբ նա յում եմ ա հիդ,
Եվ քո խա չը ես տա նում եմ հլու.-
Ես չգի տեմ՝ վաղ վա խա չե րի մեջ
 Մեր խաչն ո՞վ է շա լա կե լու:4

Սակայնխաչըմերևճակատագիրըանքենծանրէավելի:Տա
փաստանիմիանկյունումբուսածեսենինյանմեղեդին,որպեսհա
վերժականթախիծ,հարազատէԴավոյանին,որեղբայրորենխոր

1ՌազմիկԴավոյան,ԸնտիրԵրկեր,Երևան,1987էջ43:
2Նույնը,էջ35:
3Նույնը,էջ50:
4Նույնը,էջ67:
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սիլքէ,խաբկանք,որապրելուտենչէտալիսօրերին,գուժկաննե
րիմեջննջողձայներին:Ձայնիմեջենքապրումուրեմննաևմենք,
որապրումէեղեգների,շուշաններիմեջկապույտ՝լցվածաստղա
յինհովերով,ևեթեբանաստեղծնէլձայնիարձագանքնէ լոկ,ու
զումէ,որիրձայնըզնգամաքուրմեղեդուխորքում,որնապրումէ
հավետ՝ինչպեսակնթարթըտիեզերականխաղաղությանմեջ:Եվ
երբչիլինինակամչենքլինիմենք,աշխարհըձայնիևմեղեդումեջ
կփոխակերպվիևկդառնա«ավերձայներիծաղկավառմիգորգ»
(«Ձայները»):Ուրեմն,բանաստեղծիանցածուղուկտավըայնպի
սիամբողջությունէ,որնունիներքինհամակարգվածությունևորի
առանձինդրվագներըստեղծագործականտարբերշերտերենբա
ցահայտում:Բանաստեղծըասեսգորգիհյուսվածքիմանրանկարը,
բառերիմիջոցով,հյուսումէևթվումէ՝լցվումենբառերըմեծկտա
վիմեջ,մատներիծայրովասեսբանաստեղծնիրտառապանքնէ
լցնում մանրաթել՝ազատագրվելու ցավից, որ ցավըապրի միայն
մեղեդուանսահմանությանմեջ:

Դավոյանին70ականներիցսկսածչենզլացելմեղադրելզգաց
մունքայնության, միստիկականության, երբեմն դրան հակառակ,
ինտելեկտուալության, մոդեռնի, և այլ ազդեցությունների՝ սկսած
Նարեկացուց մինչև Տերյանբլոկյան, եսենինյան կապերի մեջ:
Գուցե դրանք մեկնաբանության առանձին դրվագներում նշանա
կություն ունեն, որոնց հետ համեմատության գայթակղությունը
անխուսափելիէրշարժումընկարագրելուառումով,բայցամենից
կարևորըթերևսայն է, որ Դավոյանիպոեզիանհենցնրբերանգ
ներիբազմազանությամբ,ժխտումէազդեցություններիուղղագիծ
կապը,պահպանումզուգահեռականությանօրենքը, որըհնարա
վոր է բացատրել ժամանակի միասնությանաշխարհընկալմամբ:
Այսպիսով ժամանակը և պոեզիան, որ հարցադրման գլխավոր
առանցքնէ,60ականներինշարժմանբնույթըձևակերպումէՍևա
կի«Հանունևընդդեմռեալիզմինախահիմքերի»բազմաձայնութ
յան,միփոքրավելիուշ՝Էդոյանի«Բառիորոնումը»(1970), Հովհ.
Գրիգորյանի«բանաստեղծությանանհետացումը»(1970)աշխար
հայեցությանևպոետիկայիտարբերևմիաժամանակնորընկա
լումներով:Դավոյանըառանձնապեսչինույնանում,բայցհակադր
վում է՝պահպանելով զուգահեռականության օրինաչափությունը,
որը պատմականորեն եզրափակում է նախորդ շրջանը, բայց չի
կրումնաևնորըառաջտանելուդափնին:Պատահականչէթերևս,

պելը,հավատարմությունըերգին՝ինչպիսին«Երեկտխուր,այսօր
ուրախ»բանաստեղծությանմեջէասվում.

Ե րեկ տխուր, այ սօր ու րախ, 
Ա լի քի պես ծափ եմ տա լիս,
Ե րեկ՝ դե պի ան հայ տութ յուն,
Այ սօր դե պի ափ եմ գա լիս:

 Լուռ ժպտում եմ փոքր ու մե ծին
 Կամ ծի ծա ղում խեն թի նման,
Ինձ բախ շում եմ ա վազ նե րին
Ա նա պա տի գե տի նման:

Ինձ բախ շում եմ անմ նա ցորդ, 
Իմ ժպիտ ներն ո՞ւր են տա նում,-
 Ծի ծա ղիս մեջ ա մեն ան ցորդ
 Հոգ նած հո գին է լվա նում:

 Վա ղը երբ որ մշուշ լի նի 
Եվ ար ցունք ներ ծնվեն ցա վից,
 Գու ցե մե կը փոք րիկ մի կայծ
Ետ բե րի ինձ իմ ծի ծա ղից:1

Իսկականբանաստեղծնայսպեսէիրենբաշխում՝անմնացորդ,
մինչևվերջինկաթիլը՝ինչպեսբաշխումէիրենգետըանապատի
ավազներին, որպեսզի երգըապրի՝ ինչպեսապրում է արցունքը
ցավի,կայծըծիծաղի…

Գ
ՌազմիկԴավոյանիպոեզիայիուղին,նախորդդարի60ական

ներիցսկսած,եր գի որոնումնէ,որփոխակերպվումէմեղեդու:Եր
գինհամապատասխանումէբառը,մեղեդուն՝ոգին:Բառըսակայն
փոխաբերությունչէ,թեև,այսպեսասած,ծնվումէիրերիցառաջ:
Դավոյաննահաինչուասումէ՝մեղեդու(ձայնի)արձագանքնէբա
ռը,որ,ազատվելովմարդուկապանքներից,բարձրանումէվերև
«տիեզերքըլցնումէկյանքով»:Պահվումենձայներըջրերիխորքում,
մտնումխեցիներիմեջ՝մարգարտանալուտենչանքով,վերածնվում
կրկին,ապրելով մի ուրիշ՝ բառի կյանքով, որ, ինչպես երգը,տե

1Նույնը,էջ5:
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հնարավորէլեզվիմիջոցով:Ուստի,ինչպեսՀայդեգերնէասում,ոչ
թեմարդնէմտածում,այլլեզունէմտածումևխոսումինձինքնիրե
նով:Հետևաբարլեզուն,այսպեսասած,ինքնավարէ,ինքնիշխան
ևհարցը,թեո՞վէխոսում,նշանակումէ՝նա,ովկանչումէմտածե
լու,որովհետևնրալռությանմիջովէիհայտգալիսկեցությունըև
մարդը:1

Դավոյանի «Ռեքվիեմ» պոեմը, հետևաբար, Սևակի նախա
դրույթինթերևսընդդիմանում,բայցունենալովաշխարհայացքա
յինմիասնություն,երգիևերգայինիընկալմանիրմոդելնէառա
ջադրում,որլավէհենցմերպոեզիայիներքինբազմազանությունը
ընկալելու համար, միաժամանակ, շարժման ընթացքով, ներքին
հակասություններհայտնաբերումԴավիթՀովհաննեսիերգինջլա
պինդ, Էդոյանի մետաֆորիզմի, Հովհ. Գրիգորյանի բանաստեղ
ծության «անհետացման» միջև բանաստեղծականի ըմբռնման
հարցում:Ուստի,կարելի էկարծել,որայնունիիրինքնությունը,
որ միասնական համակարգիարտահայտություն է: Հետևաբար,
վերլուծել«Ռեքվիեմ»պոեմը,նշանակումէվերլուծելամբողջիմեջ
արտահայտվածհամակարգը,որՈւմբերտոԷկոյիմեկնաբանութ
յամբ,«հավանականություններիհամակարգէ»2,ուրտարբերութ
յանհետքըպահպանումէլեզունայնպիսիլռությանմեջ,որձայնիև
մեղեդումիասնությամբկարողէբացատրելտարբերությանիմաս
տըևխաղը:Որպեսզիասածսհասկանալիլինի,ասեմ,որԴավոյա
նիպարագայումհնարավորչէլեզունընկալելիբրևստրուկտուրա,
այլ՝զուտձայնևմեղեդի,որանվերջությանէձգտում:ԻսկՍոսյուրը
ասումէ,թե«ձայնըորպեսառարկայությունչիպատկանումլեզվին,
որովհետևլեզվինպատկանումէմիայնտարբերությանգաղափա
րը, ուրառանձնանում են ձայների նշանակությունը (իմաստը)»3:
Իսկտարբերությունըևհետքըբառինախահիմքիընկալումէ,որի
նախասկիզբը երբեք չիանհետանում, թեևամենասկիզբ, որպես
այդպիսին,գոյությունչունի:Ուստիխոսելստրուկտուրայիընդհան
րությանմասինԴավոյանիպոեզիայումնույննէ,թեասել՝ինչպեսէ
երգըձգտումձուլվելմեղեդուն,ինչպեսնաևներքևը՝վերևին,որն
արտահայտումէբառըևնրաոգին,որպոեզիանէինքնին,բանաս
տեղծականիշունչը,շշուկը,որհնչումէանլսելիիևանտեսանելիի

1 Տե՛ս ХайдеггерМ., Время и бытие. Статьи и выступления,Москва,
1993(«Путькязыку»հոդվածը):

2 Умберто Эко, Отсутствующая структура, Вбедение в семиологию,
СанктПетербург,2004ст.27.
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որՊ.Սևակը,ծաղկաձորյանհանրահայտզեկուցմանմեջ՝«Դժվա
րըիրենիցհասունլինելնէ»,(1969)քննադատումէնորերին,շրջան
ցումնաևԴավոյանին:ՄինչդեռԴավոյանը1969ինհրապարակում
է«Ռեքվիեմ»պոեմը,որըոչմիայն Դավոյանի,այլևառհասարակ
նորագույնշրջանիհայպոեզիայիգլուխգործոցներիցմեկնէ,որին
հաջորդումէ«Խաչերիջարդը»(19701971)քնարականպոեմը,որ
նշանակալիցէհենցիր՝Դավոյանիպոեզիայիքննությանառումով:

Ինչխոսք,գրականիրողությունըայնպիսինէ,որթելադրումէ
հարցեր, եզրահանգումներ, ինչըայսպարագայում կարելի է բա
ցատրելշարժմանպատմականբնույթով:Դավոյանիպոեզիայում,
ինչպեսասացինք,երգիևմեղեդուհարաբերություննէձևավորում
պոետիկայիևաշխարհայեցությանկապը:ԻսկՊ.Սևակըմերժում
էր «բանաստեղծությունը կապել սրտինև երգ կոչել», որովհետև
«ժամանակակից բանաստեղծությունը, ըստ բանախոսի, վեր է
սիրտկոչվածիցևավելինէերգկոչվածից»1:Սրտիցևգլխիցբա
ցի,բանաստեղծությունըմիժամադրավայրունի,որկոչվումէհո գի 
կամ ո գի:2 Բանաստեղծնայսպիսովմերժումէր«հոգուզեղումը»,
խաղիկջանգյուլումներիբազմահարկությունը,որովհետև«սրտա
լիզեղումըհիմքնէնախնականարվեստի,բայցոչերբեքզարգա
ցած արվեստի», ուստի սրտառուչ խոսքերի փոխարեն Սևակը
ասումէր,թեայսօրավելիկարիքնունենք«հոգևորասմունքի»կամ
«ոգեղինացածասքի», որովհետև «խորալներ են ղողանջում մեր
հոգում»և«ռեքվիեմներիկարիքնէմեզտանջում»3:

Ռ.Դավոյանիպոեզիայում,իհարկե,երգըևերգայինը,բառիմի
ջոցովառնչվելով գոյության նախահիմքին, պառակտված է հենց
լինելուև գոյությանիմաստով:Շրջապտույտըև փոխակերպումը
լինելուևգոյությանմիջև,որտեղիէունենումբառիմիջոցով,ներ
կայությանպահիևբացակայիկապիմիջևէ,որնարտահայտվում
էողբերգականիհետքի,ռեքվիեմիմեղեդումեջ:Իսկսանշանակում
է. ռեքվիեմը ներկայիարտահայտումն է, որ հնարավոր էխոսքի
ոլորտում,իսկպոեզիանայնհետքնէ,որպահպանվումէլեզվիմեջ
կամլեզվիմիջոցով,որկեցությանօրրաննէնաև:Թեոլոգիհամար
խնդիրչկա,նրահամարնախասկիզբըմիշտներկաէամենուրև
ամենինչիմեջ,ուրեմնև՝ԱստծոևՈչնչի: Բայցփիլիսոփայիհա
մարամենինչծագումէբացակայի(տարբերության)ոլորտից,որ

1ՊարույրՍևակ,Երկեր,հ.3,Երևան,1983,էջ191:
2Նույնը,էջ191:
3Նույնը,էջ191193:
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պետքէգոչեր՝«համակարգվի՛ր,քաոս»,խճճվելէինքըիրմեջ,ըն
կելենբոլորգոյություններըհաստատևԱստվածդարձելէհավա
նականաստված,հավանականոգի,ճշմարիտերգիմիուրվական:
Ուստիկարոտըերգի,ստեղծագործողկրքի,«ճաքճքելէհազարմի
լիոնտեղով»,իսկմենքդարձելենք«խտացվածստվերներիդամ
բարան»(Ռ,35):Սակայն՝

 Մեր հո գին -
 Գի շեր վա լռութ յու նը ճեղ քող
 Կարծր մի լռութ յուն:
 Մեր կո չե րը-
 Ջարդ ված ստեղ նա շար
 Մի հին եր գե հո նի:(Ռ, 36)

Այսպեսմաքառումէմերհոգին՝մեղեդինմերհոգուլռությանմեջ
ևսիրտըմերբոցավառստվերնէկապույտթռչունի,մերբերանը
ճեղքվածվիրավորմիսիրտ,շուրթերը՝երկուհաշտվողկեսեր,որ
կարոտիսիրույնչարտասանվածխոսքիպատրաստենպայթելու
ամեն վայրկյան: Մինչդեռ երկնքում հավերժ կենդանի լուսնի դա
գաղնէև մերկարոտներըկախաղանենհանվումսեղանիվրա,
ուրնստումենքվերջացրածերգընորիցսկսելու,մտքերըևզգաց
մունքը«ամպիծվեններինմաննորիցգզգզելու»(Ռ,36):Երգիկա
րոտնայսպեսմեզհիվանդէդարձրել: Մեր«հոգինէրերգումմեզ
համար»,ասում է Դավոյանը: «Մենք մի երգ ունեինք, որ երգում
էինքառավոտ,իրիկուն»և«երբճանապարհները չէինմտածում
փրկելմեզ,լսումէինքայդերգըքնիմեջ՝մերհոգիներգումէրմեզ
համար»(Ռ,38):Եվանհավատմիքոչվոր,հայտնվելովմերառաջ,
ասումէ՝«ձերերգըերգվածէ»: Բայցմիայննաչէ,նրաստվե՞րը,
թե՞մեկուրիշը,ասումէկրկիննույնը՝«ձերերգըերգվածէ»(Ռ,38):
Ահա ինչու չեն խոսում երգերը. որովհետև նրանք տառապել են
նույնքան,որքանտառապյալէմարդը,որկորցրելէսիրտը,աչքե
րը,ձեռքերը:ԻսկԴավոյանըհարցնումէ՝ինչո՞ւչենխոսումերգերը,
նրանցտառապանքնավելի՞նէ,երբմերնէանդունդներիվիշտը,
ձորերիխլությունը,շլությունըարևի:Ամենինչունենալովայսպես,
մեզոչինչչիմնացելերգիցբացի,որպեսզիթափուրչմնամերսիր
տը,մերհոգին,ձեռքերը,աչքերըևերկիրըմեր:Իսկերբպակասել
էերգը,ավերելէքոչվորըմեղեդիննրա,«մենքասումենքմիխոսք
արցունքճշմարտություն» և տանում ենք մեզ հետ արձագանքը
արցունքի,որերգիկորուստնէ(Ռ,42):Այսպեսպիտիմոտենանք

փոխակերպությանկանչով:Ուրեմնբառըիրականությանռիթմնէ
արտահայտում,իսկոգին՝իմաստըև գաղափարը,որ Դավոյանի
պոեզիայում,համեմատությանևփոխադարձկապիմիջոցով,ար
տահայտվումէ«Խաչերիջարդը»և«Ռեքվիեմ»պոեմներիմիասնա
կանտրամադրությանևհղացմանիմաստիմեջ,որինախասկիզբը
Դավոյանըմեկնաբանումէ«Խաչերիջարդը»պոեմիհետևյալձևա
կերպմամբ.

Ընկ նում էին մար դիկ,
Ծն վում էին խա չեր…1

Խաչնի՞նչ է սակայն. «մերմարմնավորկյանքի//ամենապարզ
միհուշ»:Իսկե՞րգը՝«Աստծուչեղածպատկեր»2:Եվավագորդու
կորուստը«Խաչերիջարդը»պոեմում,որմորհամարկորուստների
սկիզբնէեղել,ոչթեավագորդու,այլիր«ավագխաչի»կորստյան
ցավնէողբումմայրը,սերըևտանջանքըառաջին:Իսկողբասաց
ներիայսցեղիվերջըի՞նչէ լինելու.վերևիցկրկիննույնհարցնէ
հնչում,ուրմայրըաղոթքըշուրթինիրզավակներիերթնէհսկում…
Երգիհնչյուններըսակայն,իբրևչասվածաղոթք, չենդարմանում
հողը,երկինքըանլուր,ուրհեռացելեն,փակվելմորհոգուանաչք
անդնդումորդիներըկորուսյալ:«Ռեքվիեմի»հնչյուններնահաին
չու,նույնի(ձայնի)հետևողությամբ,մթագնվածեն,բառերը՝ակա
նակիտ,ասես մութըարցունքներիպես բանաստեղծի մատների
ծայրերիցէհոսում:Համեմատությանհամարտեղինէայստեղհի
շել20րդդարիմեծանունբանաստեղծՍենԺոնՊերսին,որի«Ծո
վեզերքները»«մթին»կոչեցին,ում«լեզունբանաստեղծուհիեղավ»
և«բառերըմեզայլևսնշաններչեն,ոչէլզարդեր,//այլհենցբանը,
որկերպավորումեն…»3, հոգու մթինծալքերըպեղում:Այդպես էլ
Դավոյանի«Ռեքվիեմը»,որփնտրումէբառինախապատկերը,հո
գին,նախածիներգը,որժամանակակիցներըպոեզիաենկոչում:
Ողբերգությունը կամ ողբերգականը նրանում է սակայն, որ «խե
ղանդամվածերգիառասպելըբոբիկ //Եվմի լլկվածկնոջուրվա
կանինման//Թափառումէհամատարածսևամպերիվրա»4:Եր
գիուրվականնէսա,ուրերկնիցերկիր,որպեսմիԳողգոթա,լույսի
սյուն,բարձրանումէինչպեսմիմերկ,տկլորվածլեգենդևլլկված
կնոջնման«ինքնիրենփնտրումքաոսիմեջ»(Ռ,33):Արարիչըթեև

1ՌազմիկԴավոյան,Ընտիրերկեր,Երևան,1987,էջ458:
2Նույնը,էջ458:
3ՍենԺոնՊերս,Ծովեզերքներ,Երևան,1993,էջ222:
4ՌազմիկԴավոյան,Ռեքվիեմ,Երևան,1969,էջ32(այսուհետևմեջ բե

րումներանելիսայսպոեմիցկնշենքտեքստումՌևէջահամարը):
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հպարտ,իրարիցքիչքիչհեռուենքայլում,հարթճակատներըբա
խումենիրար,ընկնումենետ՝թիկունքումպահվածսրերիվրա:
Նրանքասես Կայենիորդիքենև«աշխարհենգալիսիբրևմար
դասպան»,իսկ«մենքանասուններիհոտերինմանկապվածենք
մահին» (Ռ,50):Ուստի,թվումէ,երազելենքանօգուտ,անօգուտ
արարել, որստեղծագործությունը,երգըերկարապրի,քանիդեռ
մահկաաշխարհում՝անբնական,ևմարդկությանմիկեսըսպա
նումէմյուսկեսին,խեղումմահվանգեղեցկությունը:Մինչդեռ.

 Լու սա զարմ էինք և  ա զա տա ծին.-
Ա մե նա մե ծը եր կինքն էր դարձ յալ,
Ա մե նա շա տը և  ան մատ չե լին եր կինքն էր նո րից,
Ա մե նաա զատն ու ան չա փե լին եր կինքն էր դարձ յալ.-
Եր կինքն էր նո րից սերն ա մե նա մեծ: (Ռ, 51)

Բայցփակվել էերկնիդուռը,ոչմիբացդուռ չկա,աշխարհը,
ժամանակըևերգըերկփեղկվածենկաղնուբնիպես,իսկմերոտ
քերիտակպտտվում էտափակմի երկրագունդ, մարդու գրպա
նում՝խաչվածոսկեքրիստոսներ,որժամանակիանփույթդեմքի
վրաարյամբօծվածիմաստություննէմերերգի:Երազներըթաղվել
եներկնքիցայնկողմ,հողիխորքումմահաբեր:Մերշուրջըհիշա
տակներիաշխարհնէլոկ,ոգիներիթագավորությունը,ուրհույսը՝
գունատսաղմոսագիրք,դառնումէտաճարից,որզուրկէկենարար
շնչիցևփակշուրթերիմեջերգնէխեղված:Ռիթմըերգիևտեսիլքը
նրաահաինչուփոխակերպվումէ,որովհետև«ինչորմիբանայս
տեղ//ինչորմիբանջնջեց»(Ռ,28)ևգիշերայինգազաններիար
քանիրարնածորհոգինդրեցսևթաթիտակ՝հրկիզելովոգուծիրը
գիշերային: Լեռներըսողացինծառիբներնիվերևերկնքիցշան
թարձակմանլեռներկախվեցինցած:Եվմերուսերիվրա«գլուխնե
րիտեղակշանթարգելներառած»,անկապփողոցներըկապկպում
իրար,ամբողջականաշխարհիպատկերնենքստանում՝«թարթիչ
ներիվրապառկածսֆինքսներով»,«կանանցմարմիններիպատա
րագով» ձեռքերում սեղմած ռիթմըանսանձելի կյանքիև խոսում
կյանքիհրաշքներիմասին(«Մենքխոսումէինք…»):Մինչդեռ՝

 Տիե զեր քի բո լոր անկ յուն նե րում
 Կա մի ար ցունք
Եվ ան պայ ման ան դունդ նե րի վրա կախ ված: (Ռ, 30)

Իսկ երգը թափառում է փարավոնի նման հերարձակ գիշեր
վատագնապինանհաղորդ,երբարշալույսըսև ժայթքումէհողի
կրծքից,ձայնիբեկվածհիշողությաննմանդատարկ,ուստի.

կրկինճշմարտությանըևերգին,որմասնատվածէ՝ինչպեսկաղնու
երկփեղկվածբունը,ինչպեսմերճակատագիրնէկիսված:Եվբա
նաստեղծըերկնիևերկրիմիջևմղոններիհեռավորությունից,որ
երգիառանցքնէ,մահադարձությանկանչովբռնկված,ինքնագտն
ման ճանապարհն է փնտրում, կլլում ամբաստանության կրակը
այդճանապարհին:Եվպատրաստէ«ոգուհավիտենականհյութը
ներծծել»,որպեսզիհողեղեն շինվածքնիրթրծվիևոգուանծուխ
հուրըվառվիիրմեջ,մեղեդինհոսիերգիմեջ:Իսկմինչայդ.

Իմ մահ ճա կա լից կախ ված իմ ձեռ քը
Իմ տրտմութ յունն է, 
Եվ իմ մատ նե րը՝ ար ցուն քի շի թեր:
« Մեզ մի մո ռա ցիր,
Եվ հի շեա մեզ,  Տեր»:

 Մեր ջարդ ված հո գու ա մեն մի հյու լեն
 Կեն դա նութ յուն է հա վի տե նա կան,
Ո րից դա րի և  գա լի քի հա մար
Եր գեր կձու լեն՝
Եվ ող բեր գա կան, և  կո մի կա կան.-
Եվ լաց կլի նեն, 
Եվ կծի ծա ղեն,
Եվ կքրքջան հրդեհ կոն քե րով,
 Մատ նե րով մոր ճիկ,
 Շուր թե րով մար ջան
Եվ շեկ մա զե րի շի կա վուն բո ցով,
Եվ կքրքջան մեզ հաս կա նա լու
 Խե լա գա րութ յան ա նո րոշ ցա վով: (Ռ, 46)

Բայցմիայնմարմնավորգոյությունըչէմասնատված,կենդանի
էհոգինայսպիսովամենհյուլեիմեջևճշմարտությունը,որոգումե
ղեդինէպահպանում,երգիփոխանուննէ,որԴավոյանըանվանում
է«տերճշմարտություն»:Միժանտկայծակճեղքելէսակայնոգին,
լռելէմեղեդին,կիսվելմերհողըևմարմինը,բայցդարավորկաղ
նուպես,այսպեսկիսված,«իրարևհողիմեջենքներհյուսված»(Ռ,
42)ևմերապրելուդաժանություննուգեղեցկությունը,հավատըև
երազըարդարենքկիսել:Մարդիկայդպեսենկարծեսաշխարհգա
լիս,մտնումանդուռազատության,անչափելիժամանակի,անպա
տուհանտարածության մեջ,տեր ճշմարտությանանվամբ՝ հզոր,
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 Մեխ վեց կյան քի կո կորդն ա հով.-
Չ գի տեմ ե՜րբ, չեմ հի շում ո՜վ…(Ռ, 19-20)

Նույն ռիթմով է հանգերգում ՌուբենՍևակի «Գացող մարդը»՝
ասպետըհեծյալ,սևնժույգիթամբինհոգևար,որ«վազելենշատէ
հոգնել»ևչիտեսնումետևումթողածբյուրկմախքներ:Նադղյակ
ունի,հեռավորմիսերևուխտ,սակայն«հոնկերթա»,ուրտապան
ունի…«չեմգիտերո՞ւր».

 Չեմ գի տեր ո՜վ, չեմ գի տեր ո՜ւր
Կ’եր թա… Հ ՜ին, հին աս պետ մ ‘է լուռ,
Կ’ը սեն՝ ձիուն վրա տխուր
Կ’եր թա շո՛ւտ, շո՛ւտ, չեմ գի տեր ո՞ւր…1

Մարդկայիներթնայսպես,ինչպեսդարերիստեղնաշար,հան
գերգում, գնում է անկանգ, սայթաքում, մեղկ մարմիններում ան
գույնմիդող,ցածնետվումերկինքներիցիրենսպասողսվինների
վրա:Եվթեթռիչքունի,արմատահանթևնէիրցույցտալիս,թե
հայացք՝փակակնագնդեր,թեերգ՝ոչմիլիարյուներգչիխոստա
նում:Եվեթեայսպեսէ՝

 Թե հաղ թել է պետք՝
 Մեր պար տութ յու նը

Ա ճա պա րան քով պար զում ենք ա ռաջ
Եվ հոգ նա ծո րեն… հանգս տա նում: (Ռ, 56)

Երգը, հետևաբար,իբրևբառերիզորաբանակ,պատկերների
հարահոսշարան,վերաճումէձայնիևմեղեդու՝փնտրելովնախա
հիմքըիր,որիիմաստըբազմաձայնէ:Մենանվագայինըայսպեսէ
վերաճումհամանվագայինմեղեդու,որ«Ռեքվիեմ»պոեմում,ընդ
միջարկվելով մենանվագային և երգչախմբային ամեհի ձայնակ
ցումներով,պոեզիանընդլայնումէիրսահմանները:Ս. Խանզադ
յանը«Ռեքվիեմի»առաջաբանում,սանկատիունենալով,ասումէ,
թե«Ռեքվիեմը»կարդալուցհետո«շոշափեցիհարությանխորհր
դովկենդանացածԳրիգորՆարեկացումագաղաթմատները,որից
մինչևհիմալույսէկաթումմերպոեզիայիվրա»2:Բայցմիայնսաչէ,
Խանզադյանը«Ռեքվիեմի»բանաստեղծականշերտերումտեսնում
է «խոսող շարականների թրթիռները», ԱբուԼալա Մահարու քա
րավանիհետքերը,Չարենցի«ԴեպիլյառըՄասիսը»,«Գիլգամեշի»

1ՌուբենՍևակ,Երկեր,Երևան,1985,էջ133:
2 Ռազմիկ Դավոյան, Ռեքվիեմ, Երևան, 1969, էջ 4 (Ս. Խանզադյանն

«Խոսքհավատիևլույսի»առաջաբանը):

Ե՛վ կրքե րը մա քուր, և՛ խո հե րը չնչին
 Գա մե րով մեխ վե ցին հո ղի մեջ.
Եվ խո րա ցավ հո ղը,
Եվ խո րա ցավ ու խոր ճա նա պարհ գնաց
 Դե պի վախ ճա նա կետ.
 Ծան րութ յան տակ դեռ շունչ ու կեն դա նի
Կրծ քի վրա վա ռած սպա սու մի ջա հեր,
 Ժա մա նա կի վրա ոս տոս տե լով ան վերջ.-
Ս կիզբ չկար, էլ ի՜նչ ծի ծա ղե լի մի վերջ: (Ռ, 29)

ԱհաինչուԴավոյանիերգըծնվումէմիահանգ՝ինչպեսճանա
պարհիերգըմիալար,ներծծվածանցածևգալիքճանապարհնե
րիբեռով,որ լիքնէձայներովմարդկայինցավիևողբերգության:
Այդպիսիմիկատարյալքայլերգ է«Չգիտեմե՜րբ, չեմհիշումո՜վ»
հատվածը, որի ձայնը ռուբենսևակյան ռիթմ ունի,տառապանքի
անցածճանապարհիանորոշություն,ժամանակիևժամանակնե
րիհանգերգություն.

Չ գի տեմ ե՜րբ, չեմ հի շում ո՜վ
Անց նում էր լուռ այս աշ խար հով:

 Ցա վերն ա մեն՝ ա ռած ու սին,
Գլ խի վերև՝ մե ռած լու սին,
Ոտ քե րի տակ՝ աշ խար հը սին,
Չ գի տեմ ե՜րբ, չեմ հի շում ո՜վ, 
Անց նում էր լուռ այս աշ խար հով:

Աչ քե րից կախ՝ սրսուռ եր գեր,
Ու սե րից կախ՝ թմրած ձեռ քեր,
 Թույլ կո ղե րին մեռ նող մեղ քեր,
Չ գի տեմ ե՜րբ, չեմ հի շում ո՜վ
 Հո ղած նունդ իր ցա վե րով
 Մեխ վեց երկ րի ա մեն անկ յուն,
 Խեղ դեց բո լոր ցա վերն ան քուն,

 Ցավ-դիակ ներ ա ռած ու սին,
Գլ խի վերև մե ռած լու սին,
Ոտ քե րի մեջ աշ խար հը սին,
Իր մե ղա պարտ կյան քի կե սին
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էերկինքըև«Աստվածբացակաէ,չկա»,իսկհողումԱստվածներ
կանթաղվածևհոգիներչկանառանցմեղքի:Բայցերկինքնամե
նակուլէ, լսումէ լոկլույսինմանբոցավառվողձայնըևհղացումն
իրհաղորդում՝ինչպեսԱնկեզՄորենուձայննէհաղորդում:Սակայն
մեռնելուչափհեշտևապրելուչափդժվարէլսելառասպելը,առաս
պելներիցմաքրելերկիրը,մինչևերկինքբարձրացնելկամ՝«առաս
պելներըառասպելացնել»(«Հազարամյակներիձանձրույթը»):Ահա
ինչուԴավոյանըերգիհանգրվանը,որհողիհիշատակներնէպահ
պանում,երգիճանապարհըփնտրումէերկնայինմեղեդումեջ,խո
սումէոչմիայնիր,այլևբազումներիանունիցևերգիխորանում
այսհողում«մոլորվածհարյուրաստվածների//մարդաստվածա
յինմկրտություննանում»,ինքնէլ՝«հարյուրաստվածհարյուրժո
ղովրդի», դառնում (պատկերավոր ասած) «տխրության հարյուր
եկեղեցի»(«Եվհոգնա՜ծ…»):Բայցթափուրենխորանները,վեմերն՝
արնաշաղախ,երկնքիդուռըփակ,ոգուաշտարակըփլվածմերու
սին,երազները՝ջարդված,քաղաքները՝թափուր,օրերը՝ամլացած
դիակներևհողենքմենք՝ինչպեսաճյուններըմերերազների,աչ
քըմեր՝ մոլորյալ,անցյալի հիշողությանմեջդրվածմի շիրմաքար
(«Մոլորյալաչք»):Աստվածներիձայնովմիմանուկէաշխարհեկել
ևհոգովպոռնկորենտրվելէմութին:Կիսադեմդեմքովմարդնէնա,
որկիսելմերլեռը,հողը,մերզոհերին՝միլիոնուկես,կիսելէողջը,
«ինչեղել էրուկարայսաշխարհիվրա»,թքելով«երգերնիրայ
լասերվածհոգու»(«Ոչթախիծէրկարծես»):Ծնվումէկրկինասես
հազարամյատեսիլքըԴանիելի,տեսիլքըՀայտնության,երբմայրը
միգազանծնեց,իշխեցերկրումևասաց.

 Տերն ին քը մեզ տեր է կար գել այս ա մե նի,
 Տերն ին քը եր բեք մեզ չի մո ռա նա:
Եվ մենք ան տեր էինք 
Ու տի րա վոր դար ձանք: (Ռ, 88)

Այսպես ծնվեց ճորտըև ստրուկը հոգու մեջև քանդվեց միս
տիկօրերիառաջինառավոտը: Մինչդեռմենքնախամարդ էինք,
կատարյալկեղևիմեջ,մերկորուստը՝կապտաշրթունքժայռ,երբ
չարիպարգևածաղաղակչկար:Եվահեղամռունչընդվզումէբա
նաստեղծը՝«քոեփածճաշըինքդկեր,աստված»:Մեղքը,ինչպես
անկատարմիհողմ, Դավոյանիմեղեդինփոխնիփոխդարձնումէ
կերկեր,պատարագիմիհնչյուն,որովհետևանկատարէմարդըև
աշխարհը,ողբալիտեսքովև ճակատագրով,հողիհիշատակութ

սրբազանմայրիներիանտառը,բանաստեղծականնորգույներև
խոսքիհարստությունառհասարակ1:Եվգուցետեղինէասելնաև,
որ«Ռեքվիեմի»ոճըեթեզուտդասականէ,բառը՝պատկերային,
հանդուգնևմոդեռն,ինքնատիպմիքերթություն,որչիսպասար
կումբանաստեղծականոչմիկանոնիկուղղության:Դրանովհան
դերձ, Դավոյանիպատկերները,հարահոսընթացքով,բարդասո
ցիացիաներիկապերով,որոնելովմեղեդին,բանաստեղծականիև
բանիուղին,երգըձուլումենմեղեդուն,կորցնելովայդպիսովբառի
իմաստը,հայտնվելովերանության,գաղտնիքի,արբեցությանդիո
նիսոսյանծիրիմեջ…ՈւստիբանաստեղծականկանոններըԴավո
յանի«Ռեքվիեմում»դառնումենպատարագիև ծեսիկանոններ,
հարահոսպատկերներիընթացքը՝ողբերգությանևցնծությանհա
ղորդություն,որիիմաստըպոեզիանէ,որիասելիքըհենցինքը՝նո
րինհրաշափառությունպոեզիանէ…

Սաիրապեսայսպես է, բայց, ինչպեսասում են,այնտեղ, որ
տեղ ներկա չէ պատմությունը, պատմականությունը գործում է
ակնհայտ:«Ռեքվիեմում»ոչթեփիլիսոփայականմտասուզումնե
րիկամմետաֆիզիկականներսուզումներիհետգործունենք,այլ
գոյաբանականարբշիռշրջապտույտի,որարտահայտվումէբառի
ևպատկերիողբերգական,եղերական,ցնծալիցխրախճանքիմե
ղեդում,որիմասնակիցնենմարդնուաստվածները: Բառիէութ
յանմեջիրըևիրիանվանումըթերևստարանջատվածչեն.ահա
ինչուպատկերը՝տեսնվումէ,ձայնըբառի՝լսվում,իմաստը՝կռահ
վում:Պատկերավորասած,ինչպեսՈրդինկասեր,Հորըտեսնելու
համարպետքէիրեն՝Որդունտեսնել,ճանաչելուհամար՝պետքէ
կրկինճանաչելԻրեն:Նրանով,նրախաչելությանմիջոցովէիհայտ
գալիսմարդուարարչականգոյության,ինքնաճանաչողությանմիս
տերիան,որիմեղեդինծնվումէհողիհիշողությունից՝մեղսարմատ,
անկատարևանկարեկից,այնուհետևիջնումվերից(երկնքից)որ
պեսգոյությանճանապարհիհաստատում:

Դավոյանի«Ռեքվիեմ»պոեմումմարդունևմարդկայինինհաս
նելուճանապարհներըբարդեն:Համբարձմանմիստերիայիզուգա
հեռըմեղեդունձուլվելուդրավառօրինակնէ:Կատարյալկեղևիմեջ
էմարդը,եթե«աստվածամերձբարձրությունըերկնի//արվեստնե
րիձայնի//զորեղահազանգովկանչումէմեզ»(Ռ,106):Երգըայս
պեսգտնումէ«կատարյալձև»,ևաշխարհըիրփակականջներով
լսումէերգնայդամենօրյաևասում՝«երկնումկաերկինք»,մերկ

1Նույնը,էջ45:
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է հղանումբանաստեղծըճանապարհիգաղափարը, որոչ միայն
իր,հայիճակատագրի,այլևմարդուանցածևգալիքճանապար
հիհիմներգնէ,մերհավատիմագաղաթելեառը,որփրկումէմեզ
թեծիծաղելիսևթելացելիս:Ուստի,ինչպեսհավելումէԴավոյանը,
«մերծիծաղողաչքըմերկյանքնէ,կենսունակհոգին,մերմշտագո
ձայնը,//Մերերգիշարունակությունըսկզբնաբան»,ուրեմնև՝մեր
անցյալը և ներկան, որ հարցումով թերևս հաստատում է կրկին՝
«տերաստվա՛ծ,մի՞թենաևապագան…»,որհարցումչէմիայն
(«Մենքանհայտկորածներենք»):

ՍկզբնաբաներգիճյուղավորումներըհյուսումենԴավոյանիեր
գիմեղեդին: Լեզվիմիջոցներըիրերըչենբացում,դրանքմիպահ
լուսավորվում են մեղեդու արտասանությամբ: Ուստի վերինը, որ
ակնթարթիպեսպիտիլուսավորվի,ճառագայթիվեհություննէմիս
տիկ:Եվայդերկնքովէմկրտվումհոգին,մրմնջումմտքում՝«շնոր
հակալեմքեզ,աստված,//որայդքանմաքուրմիբանկաերկնքում»
(«Շնորհակալ եմ քեզ…»): Բանաստեղծիաչքը դառնում է հազա
րաչք«մեղա»,բարձրանումերկինք,խոնարհվումցածայնպես,որ,
երբխոնարհվումկամհամբարձվումէվեր,հառնումէվսեմաշուք
պատկերըմարգարեի,որկնքվածէաջով,աղաղակումէ«մեղա»:
Դավոյանի մեղեդինևս փոխակերպվում է «մեղաների»՝ ուղղված
ամուլարգանդներին,որոնք չենկարողքրիստոսներևաստված
ներծնելևանաստվածենմիայննրահամար,որիրենքիրենցեն
կարծումաստված:Բայցերկնքիցմաքուրարեգակնէփայլում,խա
ղումճառագայթըձյուներիմեջ,խաղում՝ինչպեսմիմանուկհեթա
նոս,մինչդեռքարշենքտվելարևինճղճիմլակոտիպեսդեպիլաբի
րինթըճղճիմպոետականշաղակրատանքի,բորբոսաբույրմտքերի
մեջշղթայելևնրաամենմիշողիցհարյուրավորերգերիդիակներ
ենկախված(«Շնորհակալեմքեզ,երկինք»):Մարդիկառաջնորդ
ներենկարգվելհոտի,ոգելիցխոսքիհնչյուններըդարձելենթևեր
զորավիգ,դառնություննէկաթումհավերժականմեղքի: Սաէեր
գումբանաստեղծըևամայիանտառներըդառնումենկախաղան
ներ,ամբոխըմիջատներիպեսցրվումէծառերիմեջ,նժույգները
քայլումենհենակներիվրա,հառնումեննորկախաղաններ,մթագ
նումոգուուղին:Այսպեսէհանգչումերգըև մեղեդին՝կախաղա
նիվրաճոճելով«ոգեղենփայլըՍոկրատեսի»,«Ապոլոնիհանճարի
զրնգացողմերկությունը»,«Նարեկացումեղքըամենազոր»,«Տոլս
տոյի հոգեպատիր անսահմանությունը» («Մեր մեջ մի փնտրեք

յամբծանրաբեռ:ԵվմրմնջումէկրկինԴավոյանիքնարականհերո
սըհողոտշուրթերով.

Ող բա լի եմ ես
 Ջու րը ցա մա քած շատր վա նի պես:

 …Ան ջուր, ան լե զու շատր վա նի պես
 Ող բա լի եմ ես:

Ող բա լի եմ ես
Լք ված, անկ րակ բա գին նե րի պես:

Անստ վեր, ան ձայն ան տառ նե րի պես
Ող բա լի եմ ես:

Ող բա լի եմ ես
Ան հող, անպ տուղ այ գի նե րի պես:

Ող բա լի եմ ես
Այր ված, սևա ցած դաշ տե րի նման,
Որ փռվում են մեր հո գի նե րի դեմ
Ան դունդ նե րի պես:

Ող բա լի եմ ես
 Ձեզ նման, ինձ պես.-
Ես՝ ա նա ռա գաստ, ան սեր, ան հո գի,
Ան ծուխ, անկ րակ վառ վու՜մ եմ, վառ վում…(Ռ, 82)

Իսկտիեզերքըլցվածէերգով,բանաստեղծը՝գամվածանհնա
զանդմիտարածությանմեջ, ուրմեղքըբազմապատկվում էան
վերջ:Աստվածմոռանումէտալպայծառություննիրաչքերի,ձայնն
իրաստվածային,երբարքաէրկարգում Մանուկին՝կառավարե
լուբախտըմարդկանց,երբմերճակատներինհանգչողառասպելն
էրերգում:Ծնվումէհնչյունիմեջկրկին«մեղան»,որչիամոքումև
չէրամոքումհազարամյամեծհավատաքննիչինողբերգությանիր
մատյանում:ՍակայնԴավոյանը,ինչպեսհավատացյալիրնախնին,
ապավինումէերգին,որգոյությանհազարամյակեղևնէպահպա
նում,ինչպես«ծաղկաբուռծառ»,որպտղավորումէ«սիրոփոխ
հատուցման անկրկնելի բառեր» («Մենք կատարյալ…»): Այսպես
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 Թույ նը ներ փա կող պա րիսպ նե րի տակ:
 Բա ցու՜մ եմ ան վերջ, բա ցու՜մ եմ, բա ցու՜մ,
Փշ րում եմ բո լոր դռներն ամ բո խի,
 Ճեղ քում եմ ցա վի հուն դե րը բո լոր,
 Ձեռ քով հա տում եմ տա ռա պանքն հո ղի,
 Բա ցու՜մ եմ ան վերջ, ճեղ քու՜մ եմ, հա տու՜մ,
 Մեր կաց նում եմ դեմքն ա րա րո ղի,
Որ տես նի՝ ինչ պես երկ րի վրա յով
Գ նում են, չքվում
 Գե տե րը ցա վի, թույ նի ու ո խի: (Ռ, 168)

Որքանէլաշխարհցավերկանբանաստեղծիհոգում,երգըչի
դառնումցավագարկամ,ինչպեսասումէ՝«հացինթշնամի»,«հո
ղին դավաճան» («Պատգամ»): Ուստի կռիվն ընդդեմ չարի, գար
շությանդեմքսու,ճարակողհրիոչթեընդդեմէասվում,այլ՝հանուն
համայնի («Մենախոսություն»):Եվուզում է, որիրերգի«անունը
տառապանքի ծաղիկ չլինի», որովհետև մեղեդին անուն չունի և
նրահնչյունիմեջ«մեռնումենքերկար»,բայց«ապրումենքհավի
տենապես»(«Ովիմսուրբաշխարհ»):Իսկերգը,մեղեդուխորքում,
ինչպեսմիանհունճառագայթ,որփոխանուննէպոեզիայի,հայրե
նիքըոգու,ուրնույննէերգիևհայրենիքիճակատագիրը,կանչում
էիրանհունիմեջանվախճանև«պարտվումենօրեր(ը)թշնամի,//
մեռնումերգեր(ը)դավաճան»(«Վերջերգ»):Ուստիերգըիր՝բանաս
տեղծիևմերոգուտոհմածառնէկանգուն«հիշողությանկարմիր
բլուրների վրա», որ,այսպիսով,ապրել է ուսուցանում («Մեր մեջ
միփնտրեքմեզ»),ուստիբանաստեղծըընդվզումէ՝պատգամելով
այսպես.

 Դուք մեր տոհ մա ծա ռը թո ղեք կան գուն…
 Մի՛ ջար դեք մեր ո գին,
Ինչ պես ե րեկ-ե րեկ-ե րեկ…
 Թող հաս տատ մնանք, մնանք ան պար տե լի՝
 Մեր բազ մաճ յուղ տոհ մի հա վեր ժութ յամբ հզոր: (Ռ, 112)

Դ
197080ական թվականները Ռազմիկ Դավոյանի պոեզիայի,

նրագեղարվեստականհամակարգիամբողջացմանշրջաննէ,որ
թեևպահպանումէգենետիկկապընախորդ՝60ականներիհետ,
բայց պոետիկայի և աշխարհայեցության նրբերանգներըարտա

մեզ»):Կատարյալերգըայսպիսովմեռնում,անդունդներըգալիսև
մերառջևըկանգնում,լափլփումէմեզերգըանդունդների,որիդեմ
ընդվզումէԴավոյանը՝հարցումըհղանալովայսպես.

Իսկ դուք, որ մո ռա ցել եք մեզ,
Որ մեր մար մին նե րը դարձ նում եք դա գաղ,
 Մեզ վերց նում, շպրտում եք ծո վը,
Շպր տում եք եր կինք,
 Նե տում եք մո ռա ցութ յան աչ քե րի մեջ ա գահ, 
 Դուք, որ ա մե նու րեք երկ րագն դի վրա
Ազն վա գույն եր գի ցե ցերն եք պատ մա կան,
Որ հրի եք մատ նում եր գի ա պա րանք ներ
Եվ խուլ քրքջում եք թույ նով նե րո նա կան,
 Դուք, որ սե պե րով ճեղ քում եք մեզ,
Որ մեր ձայ նի ճի չը, մեր խուլ ճար ճատ յու նը լսեք,-
 Մի՞ թե տհաճ է ձեզ մեր եր գի տևա կան հարս տութ յու նը: (Ռ, 110)

ՔիչավելիհետոԴավոյանըհավելումէ՝«նրանքիրենցհամա
րումեներգիմայրապետներ,իսկմեզ՝կեղտոտհատակ»ևաղեր
սում՝«տվեքինձիմաչքերը»,որպեսզի«լվանամհոգիներըաղտից
աշխարհային»ևմանուկներինմանպարզկլինեննրանք,կծլվլան
առավոտյան թռչուններիպեսաստվածային («Մենքանհայտ կո
րածներենք»):Ուստիոչթեբառերը,այլմիայնմեղեդինէ,որիջնում
էերկնքից,հողիցսահումվեր,խաչվում՝ինչպեսբույրեր:Բանաս
տեղծն ահաայսպես, նստածավեր տակառում, առագաստները
պարզումէքամուն,բառերէասումամոքիչև հառնումէիրդեմ
անցյալնանցյալի(«Խաչվողբույրեր»):Խեղվածդեմքերիշարական
ներըհնչումենհերթով,պոետիկներնենշրջումերկրումդեմքերով
հաշմանդամ,իսկհեռվում,ինչպեստխուրհայելի,ուրսահումէդա
գաղըլուսնի,բացահայտվումէպատկերըաշխարհի՝զարդարված
բոլորով,տապալվածխոհերի,երգերիանվերծանելիհամայնացու
մըվրան(«Հազարամյակներիձանձրույթը»):Երգերը,ինչպեսթևա
վորներ,ետենգալիսկորածևգտնվածհայրենիքներիցևբացվում
է բանաստեղծի հոգու մեջ երկինքը,խոսքեր մրմնջում՝անանուն
խոսքեր, բառեր է կանչում բանաստեղծըանհայտաշխարհից և
երգը,ինչպեսթևավորմեղեդի,հայտնությանհրաշքկամբացվող
դարպաս,հնչումէորպեսպատգամիմեղեդի.

 Բա ցում եմ բո լոր դար պաս նե րը փակ,
 Խոս քի բռնկվող ռում բեր եմ դնում
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ներում ճանապարհի ըմբռնման, որ պատմականության ու ժա
մանակիկապովէարտահայտվում,բայց,միաժամանակ,ունիիր
ժամանակըևինքնությունը:Ուստիայնինքնավարէորպեսերգի
ասացում՝ձուլվածմեղեդուն,ևեթե,ինչպեսբանաստեղծնէասում,
իջնումէերկնքից,որիրհոգուաչքնէտեսնում,կաթումերգիմեջ
«որպեսանմահությանանուշցող»,կենդանությունտալիսերգին:
Ուրեմնայնշաղկապվածէմուսային,որՀոմերոսիցմինչևԴանտե,
մինչև Քուչակու Չարենցհովանավորեղավևթևտվեց«նրանց
հզորներշնչանքինուջանքին»1:Երգը,հետևաբար,ոչծնվումէ,ոչ
էլապրումառանցմուսայի,որԴավոյանը,բանավիճողոգուներշն
չանքով, հակադրում է մուսաները լքածպոետներին, որոնք «աշ
խարհովմեկքանդումենուավերումտաճարներըմուսաների,նրա
օրենքներըներհուն»,թխումերգերամենինչիցևկողքինէլմուսա
յիծաղրանկարըզետեղում:Եվմուսան,որամենազորէ,բորբոքէ
պահումհուրըերգի,բայցնրադեմելելենկռվի,ևբանաստեղծը
աղերսումէ,որչչարանամուսաննրանցդեմ,որոնքելելեննրադեմ
կռվի,այլբորբոքպահիհուրը,քնքշացնիսիրտընրանց,որովհետև
մոլորյալեննրանք,կարեկցանքիարժանի,թեև՝

 Կար ծում են, թե օ րենք դար ձավ,
 որ ի հե ճուկս հնի՝
 Մու սա նե րի կա րիք չու նեն
 բա նաս տեղծ նե րը հի մի:
 Մու սա նե րը նրանց հա մար
 խրտվի լակ ներ են ան դուր,
Որ փակ ված են հին եր գե րի մեջ
 տիե զեր քի մեջ ան դուռ2: 

Մուսայիապավենըսակայնբառնէ,որապրելէդարերիմեջև
ննջել,«փակվածհիներգերիմեջ»և«միակնթարթանգամբխումը
չիջնջել»,այլ«հաստատելէկյանքըգիշերուտիվ»:Ուրեմն,արար
չականիմաստունիբառը՝տիեզերքիոգին,ործնունդէառնումհո
գումղումներից,որփակդուռէր,ևաստվածէբացումնրադուռը,
որդուրսլողա,հանձնվիկյանքիտառապագիներթին(«Արարչութ
յուն»):Հետևաբարբառըբացակայիկամանտեսանելիիոլորտիցէ
աշխարհգալիսևակնթարթնայդ,լինելուևգոյությանմիջև,զույգ
սյուներենսրանք,որոնցմիջևբանաստեղծիկյանքը«երկարսպա
սումիհայացքէանթարթ»(«Վերինոլորտներից»): Բառըծնվումէ

1ՌազմիկԴավոյան,Պղնձեվարդ,Երևան,1983,էջ166:
2Նույնը,էջ165:

հայտվումենավելիհստակ,ձևավորումենբանաստեղծիպոետա
կանաշխարհիսահմանները:

1978ին հրատարակվում է «Տաք սալեր», 1983ին «Պղնձե
վարդ»ժողովածուները,որոնքմիասնականհամակարգիարտա
հայտություննեն:Իսկ«Քարեբարձ»ժողովածուն,որհրատարակ
վեց1989ին,Դավոյանիպոեզիայիփիլիսոփայականխտացումնէ,
որքննությաննորտեսադաշտէբացահայտում,ինչը,աստիճանա
կարգության հիմունքով, հայեցությանտարբեր ընկալում է պար
տադրում:Բայցհարցադրումները,որոնքտարբերմեկնաբանութ
յուն ունեն առանձին ժողովածուներում, ընդհանուր հայեցության
տեսադաշտումենպահումբանաստեղծությանև բառիինքնութ
յան,բանաստեղծիկերպարիգաղափարը,որինքնաարտահայտ
ման թեմատիկ իր շրջանակներն ունի՝ սերը, հայրենիքը, մարդը,
ժամանակը:

Մեկնաբանությանհիմքում, իհարկե, սրանքառաձնանում են,
բայցներքինշաղկապումը,որմեզտանումէընդհանուրնախա
հիմքիքննության,պոեզիայիևբանաստեղծությանհարցնէ,որ,ըն
կալմանբնույթով,ընդհանուրէեր գիկամեր գա յի նիիրաշխարհըն
կալմամբ,որընույնըչէ«Քարեբարձում»,այլ,զարգացմանհիմքով,
խոս տո վա նան քա յինէ,ուրբանաստեղծականխոսքինհավելվում
էխոհը,ապրումին՝ բանականի ձայնը: Ուստի, հենցայս ներքին
տարբերության, էվոլյուցիայի և պատմականության ընթացքով էլ
կարելիէմեկնաբանելհարցադրումը:Եվասվածըմիայնոճական
փոխակերպումների մասին չէ, այլև աշխարհընկալման ներքին
բարդությանևաստիճանավորման,որնարտահայտվումէանգամ
Դավոյանի նախընտրած վերնագրերումև որը կդիտարկենք բա
նաստեղծականտեքստիհամակարգիընդհանրության,շարունա
կականությանևկապիմեջ,որկան«Տաքսալեր»,«Պղնձեվարդ»
ժողովածուներում Ճամփորդության, Մղձավանջի, Հարության և
հավատի,սպասմաներգերում:

Այնուամենայնիվ, դառնալով նախասկզբին, որ երգն է, մեղե
դիննրա՝ լույսը, Դավոյանը«Տաքսալերում»ասումէ՝«այսխելա
հեղքաոսումհավատումեմ լոկերգին»1, իսկ լույսը,որվերևիցէ
իջնում, «ներծծվում է բոլոր մարմիններից, նյութից ներս»2:Բայց
լույսովիհայտեկող«նյութը»առարկայիևաշխարհիբանաստեղ
ծականպատկերնէ,որփոխակերպվումէբանաստեղծիապրում

1ՌազմիկԴավոյան,Տաքսալեր,Երևան,1978,էջ13:
2Նույնը,էջ6:
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այլ լույսաշխարհէգալիսանթիվձայներիապաշխարումով,ճա
ռագայթի պես ճեղքում մութը, բացում ծալքերը թանձր լռության
(«Ճառագայթի կյանք»): Եվ նրա՝ ճառագայթի լուսավորումով բա
նաստեղծըհայտնաբերումէլեռներ,հովիտներ,դաշտերևձորեր,
ժպտումբառիհետ,օծումբառըերկնայինցողով,մարգարիտներ
լույսաշխարհբերումևբառեր,որապրումենիրարկողքի՝ինչպես
կյանքումահ:Բանաստեղծնահաայսպես,բառիվերածնունդըվե
րապրելով,ասումէ.

Ես ոչ մե կին չեմ տվել մո ռա ցութ յան մշու շին,
Ան թե ղել եմ, չեմ թա ղել ծնված ոչ մի զգա ցում,
 Խո նար հութ յամբ եմ նա յում և  անց յա լին, և  հու շին,
Որ ապ րում են մարդ կութ յան և  ծի ծա ղում, և  լա ցում:

Լց ված է կյանքս ան տակ խոր հուրդ նե րով ան մե կին,
Հնչ յուն նե րով, բա ռե րով՝ գե ղե ցիկ ու բզկտված,
Այս խե լա հեղ քաո սում հա վա տում եմ լոկ եր գին,
Ե թե վեր եմ բարձ րա նում, միշտ նա յում եմ դե պի ցած1: 

Անցյալը, գալիքը բանաստեղծի ապրումի և բառերի մեջ են
հանգրվանգտնում:Բառըսահմանակիցէլռությանը,որիհարութ
յունըձայննէարտահայտում,բայցայստեղ,ներկայիակնթարթի
մեջէանթեղվում:Երգնուստիայնժամանակէիսկականերգ,երբ
օդինմանեսշնչումբառը՝ինչպեսորտերևնէօդըշնչում,հնչուն
արձագանքտալիսհովից,արեգակից(«Երգնայնժամանակէ...»):
Անբռնելիերազ,անասելիհնչյունէբառը,ուրկամիայն«անծայ
րածիրգոյությունըբառի»,երբբանաստեղծըինքնամոռացմտնում
էբառերիմեջ,ինչպեսորաղմուկըփողոցներիցներծծվումէշեն
քերիմեջ,փաթաթվումէվերմակներով,ասեսխլանում(«Ճամփոր
դություն4»):Ուստիերգը,որհաղորդվումէոգուլույսովևանգամ,
ջահելությանօրերին,երբ«Պուշկիննանգամթվումէրսառ»,գորշ
առօրյան ծածկում էր երազները, երգում էին իրենք բորբ վարձու
նկուղներում,գինուևծխիբուրմունքիմեջ,իսկերգերնայսօրշրշում
են«նկուղներիմեջդաժանդարի»(«Իսկնրանքայնտեղերգումեն
դեռ»):Երգումեննրանքհեռվում,հաղորդվումոգուլույսով,իրենց
երգովհերքումմտքիամլությունևոգուսով:Եվայդճանապարհը,
որԴավոյանըանվանումէնախապապերիճանապարհ,դյուրինու
ղիչէ:Դավոյանը,ուստի,նկարագրելովճանապարհիքայլը,որան
ցումնէերգիցմեղեդուն,ինչպեսհեքիաթիգորգըթելից՝հյուսված

1Նույնը,էջ13:

վերինոլորտներից,ծիրիցեթերայինևհոգուխորքումմիտաքմե
ղեդիէհոսում,հունցումէլույսովմարմինըմարդկային:Սանմանէ
այնպիսիճամփորդության,որսկիզբևվերջչունի,շրջապտույտէ
սկզբիևվերջիմիջև,ուրերևակայականըօժտվածէիրականութ
յամբ,իրականությունը՝բառիևլեզվիարարչականերանությամբ:
Դավոյանը, կարելի է ասել, յուրատեսակ ռոմանտիկական վերա
ծնունդէպարգևումբառին,բայցբառըևպատկերը,օժտվածգո
յությամբ, արտահայտում են պատմության և կեցության հաղոր
դականությունը,որհնարավորէմշակույթիևլեզվիմիասնության
մեջ:Ահաինչուբանաստեղծըպոեզիանևմշակույթըընկալում է
իբրև«ոգեղենհաց»,պոետին՝հինուհեռավորասպետ,որիրեն
մոտեցողոգեղենհացիբուրմունքնէշնչում,թեևխառնվածէայն
«գաղջպատնեշներիհոտին»(«Ոգեղենհաց»):Ինքնիրենհաղթա
հարելուհամար՝երգիմեղեդունհասնելուհամար,բանաստեղծը՝
մաքառողոգին,երազումէհյուսել«հեքիաթիգորգ»,որթափառում
էանհունում («Հեքիաթիգորգ»), երազում էսուզվել երկնքիխոր
քում,փաթաթվելերկնքով,գլխին՝ամպեսաղավարտ,քամուերա
խինտրվածհասնել «անհայտծիրերըերկնի, գտն(ելու) երգեր(ս)
անավարտ»(«Ինձփաթաթեքերկնքով»):Այսպեստառապագինէ
երգիումեղեդումեջապաստանելուուղինևԴավոյանըերգիցմե
ղեդունանցումըհամեմատումէարարչությանևծնունդիտառա
պանքիհետևասում.

Ա ռա ջին օրս տա ռա պան քի մեջ,
և  երկ րորդ օրս՝ նո րից տա ռա պանք,
և  եր րորդ օրս տա ռա պան քի մեջ,
և  չոր րորդ օրս՝ չո րից տա ռա պանք,
հին գե րորդ օրս տա ռա պան քի մեջ,
վե ցե րորդ օրս՝ ան հուն տա ռա պանք,
ու՞ր է տան ջան քի կի րա կին,  Տե՜ր իմ...1

Սակայն ճաղերի միջից է երևում երկինքը: Մահկանացուի
մեղքըերկրայինվանդակել էհոգինմարդու: Բայցճաղերիմիջից
երևում են նաև հորիզոններ, որտեղ նյութը կորցնում է կշիռն իր
անիմաստ,առնումէթևեր,ճախրումչքնաղերկնքիմեջ:Ճռնչումէ
սակայներազանքիանիվըևնրաճռինչիմեջբաբախյուննէհնչում
դարի,ընչաքաղցոգուտագնապըմռայլ՝շնչելովսահմաններըբա
րուևչարի(«Երազանքիանիվ»):Դավոյաննահաինչուերգիայն
մեղեդինէհայցում,որմեզչիտանումնյութիսանդուղքներովվեր,

1ՌազմիկԴավոյան,Տաքսալեր,Երևան,1978,էջ3031:
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ներինԺ.Քալանթարյանը,վերլուծելով«Պղնձեվարդ»ժողովածուն,
թեևչէրանդրադառնումԴավոյանիպոետիկայիմիջոցներին,բայց
նրա պոետիկան քննելու ուղին համարում է բառի նախահիմքը
քննելուկամ,ինչպեսասումէ՝«դեպիխորքըէության»թափանցելու
միջոցը,որձևավորումէ Դավոյանիպոեզիայիհամակարգը:Ուս
տիգալովհամակարգին,ասենք,որ Դավոյանիպոեզիաններքին
բազմաձայնությանէհասնումբառիէքսպրեսիվծագմանմիջոցով,
ուրլեզուննշանայինհիմքից«ձերբազատվում»,հայեցմանաստի
ճանակարգիէհասնում,որգոյությանտեսիլքնէ,աշխարհիայն
պիսիամբողջականացումը, որ հնարավոր էպոեզիայի միջոցով:
ՈւստիԴավոյանիպոեզիայիլեզունունիներքինտեսողություն,որ
ծագումէբառիլռությանոլորտից,որիասացումըխոսքիոլորտում
պոեզիան ձուլում է «խաչի փրկագործությանը», մեկանգամյա և
ընդմիշտարարվածաշխարհիգոյությանը:Ահաինչու Դավոյանի
պատկերներըերազինրբերանգներունեն,որհողիցպետքէելնեն
դեպիԱնհունը,որտեսիլքէ(տեսիլքիանվերջություն),որներծծվում
էհիմնովինմեղեդուհնչյունինկամփլվում՝անզորությանդատա
պարտված,ինչպեսորփլվումէավերվածաշխարհըԱնհունիծան
րությանտակ,որԴավոյանըպատկերումէխաչիպատկերով:

Զուտ գոյաբանական առումով, իհարկե, աշխարհն արտա
հայտվածլեզվիմիջոցով,աստիճանակարգվածէ:Բայցաստիճա
նակարգվածէբառիմիջոցով,որը,եթեգոյությունունի,ապաաշ
խարհնէլկա,եթեգոյությունչունի,այսինքն՝արտահայտվածչէ,գո
յությունըհիմնազուրկէ:Ուստիլեզուն,որխոսումէինքնիրենովինձ
ևաշխարհը,աշխարհնարտահայտումէիրմիջոցով,պահպանում
լեզվիմեջ:Սա,որպեսշարժման,բառիներքինիմաստիորոնման
գաղափար,անշուշտ, բնազանցական (մետաֆիզիկական) թռիչք
կամփլվածքներչիենթադրումԴավոյանիպոեզիայում:Բայցնաև
չի հավակնումայնպիսի վերլուծության, որ նախորդդարիքննա
դատությունըվերագրում էր Դավոյանիպոեզիային՝մշակութային
նախահիմքիդավոյանականորոնումըհակադրելով60ականների
իրսերնդակիցբանաստեղծներին,ինչպեսասումէին՝մոդեռնիստ
ներին:Դավոյանիպոեզիայիհակադրումըչուներպատմականութ
յանըմբռնմանհիմնավորում:Վերագրելովդասականավանդների
շարունակողի պատվիրանը, Դավոյանի պոեզիան հայտնվում էր
այնպատնեշիվրա,որօտարքամիներիդեմդրոշէպարզել:Բայց
կար նաևայլ հայեցություն: Դավոյանի «պահպանողականությու

քին,հորդորումէքայլելճանապարհըանգամայնժամ,երբքայլելնէ
թվումանհնար:Մաքառել՝հայտնաբերելուայնաստղը,որչիփայլել
մարդկանցհամարևչգնահատելոչանցածճամփան,ոչարժեքը
բեռիդ:Անցնելայդպեսժամանակներիուժամանակիմիջով(«քայ
լիր միտարիև երկուտարի» կամ «միլիոնտարի», ժամանակը
շրջապտույտիառանցքնէ),որպեսզիհասնեսնախապապերիդ.

Եվ ե թե հաս նես նա խա պա պե րիդ,
ու րեմն՝ մոտ ես և  ա պա գա յին.-
քե զա նից ա ռաջ, նրանք շատ ա ռաջ,
բյուր դա րեր ա ռաջ ճամ փա են ե լել,
և ն րանք են, որ մո տիկ են ար դեն
ա պա գա նե րին բո լոր նոր ու հին:

Եվ ե թե հան կարծ քո ճա նա պար հին
նա խա պա պե րիդ դու չհան դի պես,
ու րեմն՝ սխալ ճամ փով ես գնում,
և  ոչ մի հրաշք չի փրկե լու քեզ1: 

Ինչ խոսք, Դավոյանի ընկալմամբ դարձի այս շարժումը, որ
կարելի էանվանել«առաջդեպիետ»,ոչթեավանդներիհիմնա
քարըանխախտպահելու մեջ է, ինչին լորձաշուրթ հիացմունքով
տուրքտվեցնախորդդարի7080ականներիքննադատությունը,
այլ,նախևառաջ,մշակույթինախահիմքիորոնում,որիվրահիմն
վումէնաևպոեզիայիծառը,արմատակալումևվերբարձրանում:
Ուստի«նախապապերի»մասինասույթըքուրսուվրատերողոր
մեաասելըչէ,այլնախահիմքիստուգում,որաշխարհայացքային
բացատրություն ունի: Բայց, որպեսզի ավելի ամբողջական լինի
մեկնաբանությունը, կնախընտրեի հարցը բացատրել Դավոյանի
պոետիկայիըմբռնմանմիտարրիմիջոցով,որիխարիսխըբառն 
է:ԾագմանիմաստովբառըԴավոյանիպոեզիայումէքսպրեսիվէ,
եթեկուզեք՝օրփեական:Բառը,հետևաբար,իշխումէառարկայի
վրա,ուրեմնև՝աշխարհըտեսիլքէ,բառը՝տեսիլքիհայելին:Ուս
տիբառիիմաստըհնարավորէփնտրելլեզվիհնչյունայինդրսևոր
մանևխոսքի(բանի)գործունեությանկապիմեջ,որընշանակում
է՝«զուտխոսածըբանաստեղծությունէ»(Հայդեգեր):Այսինքն՝խո
սելըխոսքիմեջթաքնվածի,եղանակավորմանտևողությանևբա
ռիէությանը(իմաստիառումով)հասնելումեջէ,ուրհնարավորէ
պոեզիան:Պատահականչէրթերևս,որնախորդդարի80ական

1Նույնը,էջ9495:
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էնորից,ծնվումէվերքից,ճանաչումէիմաստը՝անքննելինևնրա
«ստվերի մեջ կարող է ապրել ամբողջ մի ժողովուրդ,// եթե ապ
րումէնա»(«Օրվաայնպահերին»):Ծնունդը,հետևապես,պատ
մականշրջապտույտիմիողջդրամայիվերապրումէ,որ,ինչպես
ասում է Դավոյանը, ծնվում է աստղային լույսից, ոգու հետ մայր
հողըմտնում,որպեսզիմայրհողընրանլույսաշխարհբերի:Ոգու
տունըտիեզերքնէուբնությունը՝լցվածմաքրությամբ,սիրովերկ
նային,ուրձգտումէկավը՝«ելնելուհամարգահըերկնային»(«Ճամ
փորդություն2»):Տիեզերքնահաայսպեսամենբանառելէիրմեջ՝
սերը,երազներըտաքուկ,հունդերըբարության,ծիրկաթինները
անթիվ,արեգակներըևաստղերը,որոնքպտտվումենկույր,առելէ
իրմեջնաևսերունդներիերթըբազում«ևինքըչկա»(«Կանանթիվ
աստղեր»):Ինչու՞:Որովհետևմարդը՝կավեսափորնագահ,սան
դուղքներդրեց,շարեցհարկեր,սուրմագիլներովկառչելովելավև
գերազանցեցհասակըծառի,բարձունքը լեռան:Ինչպեսգազանն
է հաճույքից հևում, այդպես էլ մարդը տենդագին հևքով, նյութի
սանդուղքովմղվեցդեպիվեր՝ազատությունը,սերըթողնելովներ
քևում(«Ճամփորդություն2»):Մինչդեռմարդըբողբոջնէբնության
ոգու,անբիծճառագայթըտիեզերքի,որաշխարհգալովծնունդով
մաքուր,«անմիտշեղվելէբնությանճամփից»(«Կանանթիվաստ
ղեր»):

Իսկ բանաստե՞ղծը կամբանաստեղծությու՞նը: Ո՞վ է բանաս
տեղծըևինչպիսի՞նպետքէլինիպոեզիան,երբտաքենսալերըև
անկմանվերջինդղրդոցիցառաջկարո՞ղէծնվել«պղնձեվարդ»:
Բանաստեղծը, եթե հեքիաթ է տեսնում, ապա «հեքիաթմղձա
վանջներով», որովհետև «քանի՜ շերտեր երկինքներ կան» միրա
ժիմեջևպատմություննայսհինէայնքան,որսկսվումէՀայկու
Բելով(«Տաքսալեր»):Եվվերջինանկումը,որկարողէլինելասենք
անկումըերկնայինմարմնի,որովհետևահաբեկիչնյութըերկնա
յինէ,իսկմենքերկրայինենք,հողինկպած,թթու՝ինչպեսմրջյունը.
մարդը,սակայն,նախմրջյունինկերավ,ապանոր՝ինքնիրեն:Եվ
եթեկարողանարհողը«լեզուառներ»,կպատմերպատմությունն
այսանվերջանալի,հնավանդունոր:Եվմերմարմնիանկուշտհո
ղիվրա,վերջինդղրդոցից(անկումից)առաջկծլե՞րարդյոք«չնչին
միբանՊղնձեվարդ»:Եթեայո,ապամարդըկարողէապրելկամ
իրավունքունիապրելու(«Պղնձեվարդ»):Ահաինչուբանաստեղծը
ասումէ՝«անկումըայնքանսարսափելիչէ,//որքանանկումիճամ

նը» անվանում էին էլիտար պոեզիա, նեղ մտավորական շրջան
ներինհասկանալի: Բայցիրականում Դավոյանիև60ականների
որոնումներիհիմքըմշակութայինբովանդակությունուներևճգնա
ժամը,որհետսևակյանշրջանիպոեզիայիբնորոշգիծնէր,արտա
հայտվում էրպոետիկայի ևաշխարհայեցության ողջ համակար
գում,որքննադատությանտեսադաշտումոչմիայնչէրհայտնվում,
այլև շարժման գեղագիտական հակադրությունների պարզ սխե
մաներիմեջէրներառվում:Մինչդեռելակետըհենցժխտմաննա
խահիմքովարտահայտվածճգնաժամիգրապատմականպրոցեսի
հիմքումէ:ՈւստիԴավոյանիպոեզիանճգնաժամըհաղթահարելու
ինքնությանիրդրսևորումնունի,որմիամբողջդասականշրջանի
ավարտինախերգանքնէևամողջացումը,որարտահայտվումէր
լեզվիևմշակույթիոլորտում:Եվեթեպետքէխոսենք Դավոյանի
պոեզիայիգրապատմականնշանակությանմասին,ապապետքէ
հաշվիառնենքնրապոեզիայիայնպիսիարժևորումը,որնրանով
ավարտվումէպոետականմիշրջան,ինչպեսվարագույրնէիջնում
պատմականմիդարաշրջանիդրամայիավարտին...

Իհարկե,ավարտը վերջաբան չունի,այլ այնպիսի սկզբնավո
րում, որուղղությանսահմանում է ինքնին: Պոեզիայիև պոետա
կանությանհարցը,ուստի,առաջնայինէնաևայսպարագայում,
որԴավոյանըբացատրումէերգիիրականհիմքիճանաչողության
միջոցովևասումէ.

Երգն այն ժա մա նակ է իս կա կան երգ,
երբ դու նրան չար քաշ քո նյար դե րով
դուրս ես կոր զում ծա ռի ար մատ նե րից այն պես,
ինչ պես ար մատ ներն են հո ղից կոր զում
խո նա վութ յուն
և ուժ,
և կյանք սարս ռա գին,
որ հե տո քո ցա մաք ե րակ նե րով հո սում,
և քնքշութ յուն տա լով սրտիդ տա ռա պան քին,
բխում է դուրս՝ որ պես մատ ղաշ շյուղ ու տե րև՝
հո ղից, ար մատ նե րից, զե ռուն նե րից վե րեւ1: 

Ուրեմներգը,ործնվումէհողից,իրականապրումներինյութից,
գոյաբանականաստառունի: Հետևաբարև՝ժամանակիարտա
հայտություննէ,որկյանքիևմահվանփոխակերպությամբէօժտ
վածևնմանէասեսգարնանշիվին,որամենգարնանվերածնվում

1ՌազմիկԴավոյան,Պղնձեվարդ,Երևան,1983,էջ76:
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նումսակայնոչոքծառիոգինինչու՞էմենակ,բանաստեղծնինչու՞
էկյանքիհայելին:Նրանք՝բանաստեղծները,գիտեն,թե«գեհենից
փրկվածլույսիարժեքնինչէ»:Դավոյաննուստիդիմումէհամաշ
խարհայինմեծերին՝Հյուգո, Պուշկին, Բայրոն,որոնցհետհանդի
պումըդեռառջևումէ՝ինչպեսՂազարոսիհարությանօրը,երբբո
լորցեղերըմարդկությանկջնջենսահմաններըողբերգությանևհայ
բանաստեղծըկարժանանանրանցգորովականխոսքին,որանց
նելովբախտիմիջովգեհենական,պահպանելէհայացքըջինջ,հո
գինմաքուր(«Հյուգո,իմբարեկամ»):Իսկվերջինհանգրվանըսաէ,
որկա՝իդեալներիցսարքածերկիր,որվախճաննէազդարարում
մարդու,տիեզերքիփառքի(«Հանգրվան»):

Դավոյանի տագնապն, անշուշտ, ծնվում է համամարդկային
տագնապից, որի հիմքը ազգային ճակատագիրն է, կենսափոր
ձի փիլիսոփայությունը: 1980ականներին, երբ Դավոյանը հարց
նումէր՝«ա՞յսէձերերկիրըիդեալներիցսարքած»,պատասխանը
հնչումէայսպես՝«էլոչոքոչմիտեղէլչիպարտվելու»ևայդ«հաղ
թության»երազներիցսևփղոսկրեդագաղներենձուլելուլույսերի
համար,որնույննէ,թեասի.

Էլ ի՞նչ պար տութ յուն,
Էլ ի՞նչ հաղ թա նակ՝
երբ դու հենց ինքդ պարտ ված ես ար դեն,
դու՝ քո հաղ թութ յան դրոշ նե րի տակ1: 

Բանաստեղծիպարտությունը,սակայն,միայներգիկորուստը
չէ:Ապրումէբողոքիանուրախերգերովևարբելէցավից,հայոց
որբերիթախծոտաչքերիարեգակներից:Սիրտընրապատառոտ
վումէցավիվարդերիբուրումիցևաղոթքէմրմնջումառտեր,որ
չջարդվեներեքսկահակներըերեքգույներով,որիրտարիքնեննա
խանշում:Գոնեմնանրանցիցմեկը,որվարդերիթանձրբուրմուն
քըխմիհանդարտվի(«Սպասում2»):Միմեծգլխիստվերսակայն
երկիրնէծածկում,դրվածէայնորովհետև«երկրիլույսիանցքում»
(«Միմեծգլխիստվեր»):Եվբանաստեղծիաղոթքնանզորէ,փա
խուստնանելանելի:Տիրամայրըփնտրումէիրկորածմանկիկին,
որդունխաչելենմարդիկ,երկրիվրաիջելէգիշերնահարկու(«Տի
րամայրՄարիամ»):ԵվորքանէլբանաստեղծըերազումէԱստծո
նմանխաղաղապրել,խաղաղանցնել«երկուօրվաէսճամփեդ»,
հավատա,որկրկինհարությունառնի,ազգնուքարըփոխակերպ
վումենմիմյանցով.

1Նույնը,էջ234:

փանտանջալի»(«Հավատարմությանճյուղիցեմկախված»):Իսկ
բեռնինչպիսի՞նէճանապարհի՝«միտխրությունհավերժական,//
ևէլուրիշբանչունեմ,//կորուստներիողբուկական,//ևէլուրիշ
բանչունեմ»(«Միտխրություն»):Այսպեսէ,որբանաստեղծիհոգում
կուտակվածթախիծըդուրսէժայթքում՝«ինչպեսմեկըմիբաներ
գերաստվածայինԲախից»:Ահաինչու,չգտնելովգոյությանոչմի
խարիսխ,բանաստեղծըուզումէտարրալուծվելհանդերիմեջ,թա
խիծնիրցրելևկարծումէ.

Եր ևի թե մայրս 
աչք է ե ղել նրբին,
որ ես այս քան մա քուր
ար տա սուք եմ ծնվել1: 

Բանաստեղծը, ինչպես մեծ «ընթերցողը բախտավոր», կար
դումէհոգումիրսերմանվածըևհարցնում՝«եսբախտիո՞րբնեմ,
թե՞զավակնարդար»(«Եսբախտիո՞րբնեմ»):Իրժառանգությու
նըկարոտներիմիզորաբանակէ,որտանումէ«դեպիերկնքիգա
հըերկնասույզ» («Ժառանգություն»):Դժվարկյանքէբանաստեղ
ծի որոնման ուղին, որովհետև «հազարտանջանք կա օրորում»,
«մութնիրթույնըշրթունքներիսէքսում»(«Դժվարկյանք»),բայցվե
րադարձէճչումբանաստեղծիհոգինկորածերգին («Վերադարձ
էրճչում»),նրանքապրումեներկինքներում(«Ահաամպերը»):Այս
գեհենականճանապարհըձգվումէքանի՜դար,տիեզերքնի՞նչ է
սակայն՝ բանաստեղծն ասում է՝ «հավերժ տխրության շրջանա
ռություն»(«Ցերեկնարևը...»),որմտքիանասելիբեռներբարձած,
ազատությանտենչանքըանմոռանալիիրհետ,իրհոգում,դարձել
էըմբոստությանհամանվագ,երազումէազատհայրենիքևճորտն
էազատության,հավերժբանտերում,որզոհվումէկրկին՝մարմի
նը հանձնած սուրսուր ձողերին («Ազատության տենչ»): Վերջին
հանգրվաննահաայսէևմասնիկնէբանաստեղծըայսհանգրվա
նի,«ճակատագրիանհունդառնությանմիջովմարդուանհունցա
վինէնայում»ևո՞րնէսկիզբը,երկի՞նքը,հո՞ղը:Նրանցշուրթին
բանաստեղծըփոխակերպվումէբառիև«պատկերնէհառնումմի
պարզգոյությանումարդացումի»(«Ո՞րնէսկիզբը»):Այդպեսէբա
նաստեղծըմնումանմեռ,հալվումտառուգրիմեջև«գրինման
չիմեռանում»:Բնաստեղծներնահաինչուչենծերանում:Իրցեղի
ասպատակվածծառնէհիրավիբանաստեղծը,հիշողությաննման
մերկևերկինքնիրկապույտովնրահոգումեջէլցվում,չիհասկա

1Նույնը,էջ14:
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զգայականության,անգամ մոնոտոնահազանգների բանաստեղծ
է»1:Տեսիլքը,երազըսակայնԴավոյանիբանաստեղծականմտածո
ղությանմեջճանապարհէդեպիանխառնանարատմանկական
տարերքը,ուրամենինչենթակաէկյանքիհեքիաթիօրենքներին2:
Տեսիլքը,հետևաբար,Աղաբաբյանիհավելմամբ,«մարդկությանգո
յությաննախերգանքնէ»,«նախնականարվեստիհատկանիշը»3:
ՆույնըվերահաստատումէնաևԺ.Քալանթարյանը,որիմեկնաբա
նությամբտեսիլքըԴավոյանիպոեզիայումծնվումէիրականության
հակադրությունից4: Ուստի փոխակերպությունների միջոցով Դա
վոյանըկյանքինյութիցվերստեղծումէիրկյանքիհեքիաթը՝մնա
լովկյանքիհողիվրա5:Տեսիլքըզուգորդականբանաստեղծության
նեցուկնէնաև,ուր«ամենմիերևույթիրմեջկրումէայլերևույ
թիէությունը»6:Սա,ըստէության,Աղաբաբյանիբնութագրությամբ,
նշանակում է երկու հորիզոնների հակադրություն, որոնցից մեկը
«կյանքիստորոտնէր,մյուսը՝գագաթը,ավելիպարզեցրած՝հողնու
երկինքը,էլավելիպարզեցրած՝սովորականանցուդարձնու«կյան
քիմիջուկի»որոնումը»,ինչըԺ. Քալանթարյանըվերասահմանեց՝
անվանելով«դեպիխորքըէության»,որբառիքննությանոլորտնէ:

Անշուշտ,Դավոյանիպոեզիայինայսպիսիհատկանիշներիվե
րագրումը կարող էր պատմականության տեսանկյունից ունենալ
հիմնավորում, եթե չունենար հակասություններ պոետիկայի ըն
կալմանառումով:Ս.ԱղաբաբյանըԴավոյանիզգացմունքներիհե
ղեղըհամարելովընդգրկուն,սպառնալիքէրտեսնումզգացմունքի
«էսթետացման»դրսևորմանառումով,մղձավանջներիհոսքըան
վանելով «մղձավանջների ապոթեոզ» (սրբացում), որ արտաբա
նաստեղծականերևույթ է: Մինչդեռմղձավանջըպոեզիայիևեր
գիանհնարինությանարտահայտություննէ,որպայմանավորված
չէմիայնմուսայիտեղատվությամբ,այլբզկտվածաշխարհի,սիրո
բացակայության,մարդուանկատարության,գոյությանանհաստա
տունության,հետևաբարև ՝մեղեդուանհասանելիությանգաղա
փարնէհիմնավորում:Դրաման,ործնվումէբանաստեղծիհոգում,

1 Սուրեն Աղաբաբյան, Դասականներ և ժամանակակիցներ, Երևան,
1986,էջ447:

2ՍուրենԱղաբաբյան,20րդդարիհայգրականությանզուգահեռական
նե րում,Երևան,1984:

3Նույնը,էջ384:
4ԺենյաՔալանթարյան,Անդրադարձումներ,Երևան,2003,էջ105:
5ՍուրենԱղաբաբյան,20րդդարիհայգրականությանզուգահեռական

նե րում,Երևան,1984,էջ387:
6Նույնը,էջ386:

 Մեկ այդ ազգն է քա րի վրա,
մեկ այդ քարն է ազ գի մեջ քին,
թա վալ վում են գիլ ու գլոր՝
ձեռ առ նե լով ժա մա նա կին1: 

Ժամանակն,ուրեմն,սպեղանիէ,որարեգակիպտույտիհետ,
քարիծանրություննէտանումմեջքին՝որպեսճակատագրիծան
րություն:Անսահմանմիլեռէանունըճակատագրի,միԱրարատ,
որիդեմարձանանումէբանաստեղծը՝ոչմիհնչյունևբառչասելով
ևուզումէնրապեսլինելմեծահոգի,ներելնրապես,ովքերիրենց
չնչինցավերինենխառնելլեռանանունը(«Անսահմանլեռը»):Եվիր
այսհավատինհավատարիմ,իրտառապանքըզատելովնրանից,
ասեսիրենիցէզատում,որխոսքչէ,այլհավատևժպիտիպեսէ
ծաղկում:ՆույնարյուննէհոսումբանաստեղծիևԼեռաներակնե
րում:Բանաստեղծըչիուզումսակայնլինելնրամարգարեն,քանի
որդեմքընրա՝«մարգարեներիդեմքերենքարե»,միտքը՝«մարգա
րեականխոկումներհուն»ևնրադղիրդումկարողէկորչելամեն
մարգարե(«Անսահմանլեռը»):Բանաստեղծըձուլվումէմիայննրա
պատարագին,լսումվիհերնիվարլցվածնախնիներիհազարամ
յաարձագանքը:Եվամեն լեռանգլխին՝միգյուղծվարած,գյուղի
գլխին՝կանթեղ,ասեսժայռերիցկախվածզանգակներենպատա
րագում,որիձայննէլսումբանաստեղծը:Կարծեսհայոցաշխարհն
այսպես,իրգմբեթներովբազում,ոչթեաշխարհ,այլաշխարհե
կեղեցիէ(«Հայոցաշխարհեկեղեցի»),որիձորերիցելնումենհայ
աստվածներըբարձունքներնիվերՀայոցլեռների՝սուրբծննդոցի
երգերերգելով՝բերելումեղեդին ՄանկանՀրճվանքի(«Ամանորյա
հեքիաթ»): Ահա ինչու Դավոյանը, տրվելով մեղեդու կանչին, դի
մումէլեռներիվեհությանը,մեղմությանըհովիտների,որիրենտան
«միայնայն,որկոչվումէՄԻԱՅՆԱՅՆ»(«Օ՜,լեռներիվեհություն»),
որտեսիլքնէերգի,հիմնըճշմարտության:

Սակայնհեքիաթըկրկինընդհատվումէմղձավանջներով,որթե
«Տաքսալեր»ևթե«Պղնձեվարդ»ժողովածուներումերգիանկու
մըչէմիայն,այլ,նույնբանավեճիհիմքով,ռիթմիհավելում,կարճ
վանկի,հանգի,ասոնանսիշրջապտույտ:Եվայնտեղ,ուրռիթմըգե
րիշխումէ,մեղեդինհենակներէփնտրում,երգը՝«ծակգուլպայի»
մրցանակը,որերգիհուշնէլոկխորհրդանշում:Ս.Աղաբաբյաննէլ,
դեռնախորդդարում,անդրադառնալովԴավոյանիպոեզիայինա
խահիմքին,ասումէր,թեԴավոյանը«ոչթեռելիեֆների,այլներքին

1Նույնը,էջ8:
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Իսկպոետիկներըմտելհանրախանութ,վաճառումեներգերն
իրենց,պատմություններըիրենցփտածուհին,հալվումգեղգեղան
քով,հաճախորդներհրավիրում(«Մղձավանջ–4»):Եվփշատենին,
ծառնայնմենակ,այդպեսկռանալով,հողիվրաանպաշտպան,ուժ
չիստանումհողից,որերգի,դառնատուն,երկիրնիրզորեղ,ևչգի
տիանգամ,թեի՞նչերկրիծառէինքը(«Մղձավանջ–6»):Այդպեսէլ
պոետը,քամիներից,մշուշներիցփախչելով,օրերիտագնապիմի
ջովդառնումէտուն:Տուննայդհայտնվելէհովտիմիջումև«տա
նիքիմիջովնրա//կապույտմշուշնէկարկաչում»(«Մղձավանջ–8»):
Ծակգուլպայիծայրիցբռնածդուրսէքաշումբանաստեղծինմայրը
(«Մղձավանջ–10»),իսկհեռվում,գագաթինբարձրսոճու,կռռումէ
ագռավըիրսևթառից,լեզվիննրա`գեշբառերնենարարչի:Իմաս
տություն է նակռկռում «գեղեցկությանու երգիդեմ»ևթվում է`
ագռավներիերկիրէսա,աղբանոցըտերարարչի,ուրհայտնվելէ
բանաստեղծը`աշխարհումտենչալիուողբերգական(«Մղձավանջ
–9»), ուրմայրերըխեղճզավակներենբերում`իրենցարգանդը
օրհնելովևանիծելով(«Մղձավանջ–10»):

Աշխարհը բզկտված է այսպես, սահմաններով ճղված, ցող
վածարցունքներով,կնքվածփշալարերով,ևբանաստեղծըվկան
էաշխարհիևժամանակի:Երազումէնա«խաղաղմիմարդկութ
յուն»,միհրաշք`սահմաններըվերանային,թեևչգիտիդրանիցհե
տո«խելքըգլխինմիբան//մնալո՞ւէրհային»(«Օ,բզկտվածաշ
խարհ»): Այդպես կիսված սրտով, հայրենիքի ճակատագրով կիս
ված,դառնումէնաևառաքյալը`ՎիլյամՍարոյանը,հայրենիտուն,
հայրենիհող, և կույրէ,խուլ էաշխարհը,որ չիտեսնում,որ չի
լսում:Եվպիտիմնաայդպեսայնքանժամանակ,մինչևորկիսված
սիրտըիրմյուսկեսըգտնի(«ՎիլյամՍարոյանին»):

Բանաստեղծնապրումէսակայնկորուստներըհոգումհավա
քելուտենչովևազդարարում.

 Մենք ար դա րութ յան ճորտն ենք հա վերժ
Եվ ազն վութ յան ան հույս գե րին,
Կ յանքն ի րա վունք է տա լիս նրանց՝
Պղ տոր ջրե րում ապ րող նե րին:

 Բայց հո չե՞ս կա րող պար տադ րել
Ա մեն ծնվո ղի, որ կույր լի նի.

հողեղենէևերկնային,որխոսքիոլորտումտարանջատվածչեն:
Հետևաբարերգըտեսիլքիանուննէ,տեսիլքը՝երգի,հողիևերկնքի
արարչությունը:Կարելիէասելնաև՝երգըտեսիլքիփոխակերպութ
յուննէ,տեսիլքը՝երգիևհեքիաթի:Եվմեկիանհնարինությունըմյու
սիբացակայություննէ,չկան:Երգը,ուրեմն,լինելու,գոյությաննա
խահիմքիարտահայտություննէ,որմիայնմշակույթըկարողէբա
ցատրել:Ուստիմշակույթիբացակայությունըերգիվախճաննէ,որ
աշխարհիևգոյությանմղձավանջըծածկումէվարագույրիպես,և
աշխարհըկուրանումէ,մարդըավերումաշխարհը:Պատահական
չենթերևսԴավոյանիայներգերը,երբվերինը,ինչպեսերկրորդՈր
դին,բանաստեղծիկանչովկարողէիջելերկիր,որիցծնվումէբա
նաստեղծիհարցումը.

Ի՞նչ կլի ներ, ե թե Աստ ված
Եր կու զա վակ ու նե նար, 
 Մե կը եր կինք կհամ բարձ վեր,
 Մե կը մեզ մոտ կմնար1: 

Երկրորդորդին,ինչպեսԱռաջինը,կախտահաներմարդկանց
հոգինև կկոչեր հավատի, Հորխոսքերիպես լույսը սրտերի մեջ
կկարկաչեր կրկին, հրաշքի հրճվանքը կավետեինք սակայն փա
րիսեցիներիպես(«ԵրկրորդՈրդին»):Եվհասկանալիկլիներ Դա
վոյանիպատգամը՝ «Աստծոնմանխաղաղպահիրքեզ,//աստծո
նման եղիր բարեսիրտ»,այնուհետև՝աստծո նման գթառատ, որ
հոգիներիցչարի,պղծությանարմատըհանվեր(«Աստծոնման…»)
ևմարդիկէլաշխարհըչէինծաղկեցնիարյամբ(«Մարդիկաշխար
հը…»):Ուրեմնաշխարհըմեկէ (միասնականէ),ինչպեսմեկեն
հողըևերկինքը,մարդըևժամանակը,գոյություննաշխարհի:Եվ
բանաստեղծըմարդուևաշխարհիամբողջացումն էերազում՝ոչ
թեհակադրելուվերինըներքևին (ստորին),այլ երգիմեղեդումի
ջոցովներդաշնակությանհասնելու:Իսկմղձավանջիևմշուշիմեջ,
ուրանհնարէապրել,մարդիկկրակենդնումձեռքիդ,քացիտալիս
այնպես,որխելոքացնումէհիմարին:Անհնարէուրեմնմարդկանց
առաջսիրտըբացել,հավատալնրանցբառին,ուստի`

 Մայրս ա սում էր` հե ռու մնա
ա ռա կա խոս այդ է շե րից,
մեկ էլ տե սար ի րենց կեղ տը
կհա վա քեն քո փե շե րից2: 

1ՌազմիկԴավոյան,Պղնձեվարդ,Երևան,1983,էջ12:
2ՌազմիկԴավոյան,ՏաքՍալեր,Երևան,1978,էջ107:
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ոգին, որ բանաստեղծության էփոխակերպվում: Ուստիայնտեղ,
ուրթողությունկա,մեղքիհամարպատարագպետքչէ,կասերեբ
րայեցիներինուղղվածթուղթը:Բանաստեղծությունը,ուստի,թղթի
հայելինէ,որբացումէվարագույրիմիջով«իրմարմինը»,որխոս
քիմեղեդինհոսիդեպիմարդըև՝եթեկույրէ`տեսնի,եթեխուլէ`
լսի,անկատարությանտառապանքնիրճանաչի,մաքրվիախտից
ևամբողջանախոսքիարձագանքում,որմարդուհողեղենճակա
տագիրնէհաղորդում:Իսկբանաստեղծըընկալումէայն,փոխա
կերպումձայնըվերինպատկերի`պատկերը`բանաստեղծության,
որ,խոսքիոլորտում,պոեզիանէ,տեսիլքըբանաստեղծության:

Ե–
ՌազմիկԴավոյանի«Քարեբարձ»ժողովածուն,որհրատարակ

վեց 1989ին, ստեղծագործական նոր շրջանիարտահայտություն
էր,որներքին,օրգանականկապունինախորդշրջանիհետ,բայց,
միաժամանակ, ի հայտ է բերումաշխարհայացքիև պոետիկայի
նորտեսանկյուն,որնառնչվումէգրապատմականպրոցեսիներ
քինտեղաշարժին:Եվթեևժողովածուումընդգրկվածբանաստեղ
ծություններըթվագրվածեն,որոնքգրվելեն80ականներիկեսե
րին,ինչպիսին«Վայ, Հայկ Նահապետ»,«Փոխակերպություններ»
շարքերը,«Երևանյանաշուն»պոեմը,«Ո՞ւրենմնացյալդերասան
ները»չափածոողբերգությունը,բայցժողովածուումընդգրկվածեն
նաևնախորդտասնամյակներինգրվածստեղծագործություններ,
որոնց թվագրությունը հասնում է մինչև 60ական թվականները,
որոնցիցնշանակալիցը«Կեսօրինսկսումիմօրը,երեկոյաննորից
եմսկսում»պոեմնէ(1962),ուր,ինչպեսասումէԴավոյանը,«փո
խա նակ սկզբից սկսի, // սկսում է վեր ջից»1:Այսինքն`փոխանակ
առաջաբանգրի,գրումէվերջաբանվերջերգը՝հրամցնելովայնոր
պեսսկիզբ2:Պոեմն,ուստի,սկսվումէվերջերգով,ավարտվումնա
խերգանքով:Ինչո՞ւ:Որովհետևժամանակիշրջապտույտը,որշաղ
կապումէսկիզբըվերջին,վերջը`սկզբին,տարածությունընրանով
դառնումէաննշմար,պղնձաձույլ,ասֆալտեմիփողոց,իսկ«ժա
մանակըմիգիշերէ»կամ«դարնէգիշեր»և«Ավարայրըճակատա
մարտէ//դաշտլինելուցբացի»(173):Գոյությանխարիսխը,ուստի,
ժամանակնէ,որիմասին«հորինումենքմիերգ՝ //միպատմութ

1ՌազմիկԴավոյան,Քարեբարձ,Երևան,1989,էջ170(այնուհետևայս
ժողովածուիցմեջբերումներանելիսկնշենքտեքստումէջահամարը):

2Նույնը,էջ120:

 Թե պի տի ապ րենք ձկան նման՝
 Գո նե թո՛ղ ջու րը մա քուր լի նի1: 

Երգի պատգամն այսպես հորդում է, միախառնվում մեղեդու
հորձանքին:Ինքնախարազանող,ինքնիրենև մարդունփնտրող
դահիճէԴավոյանիպոեզիան,որկրկինիրհանգրվաննէփնտրում,
անկատարմարդու մրմունջը երգում`խառնված բառիտանջան
քին:Ուստիբառերըփոխակերպվումենպատկերների,պատկեր
ները`հարահոսմեղեդու,հաջորդումիրար`ինչպեսնարեկյանմե
ղեդուտագնապը,որմարդուանկատարությանկանչնէ:Եվտա
ռապումէմարդը,ինչպեստառապումէնրաճանապարհիերգը,
մեղեդին.

 Մեկն՝ իր ահ ռե լի ու ժի պատ ճա ռով,
մեկն՝ անմ խի թար հու շի պատ ճա ռով,
մե կը՝ իր կճատ քթի պատ ճա ռով,
մե կելն՝ ա նի մաստ ստի պատ ճա ռով,
մեկն՝ իր գետ նա քարշ բո յի պատ ճա ռով,
մե կե լը՝ չա րի գո յի պատ ճա ռով,
մեկն՝ իր քա չա լի, կամ իր կույր աչ քի,
մե կելն՝ իր ներ սում արթ նա ցող քաջ քի.
մեկն՝ ան մեր ձե լի իր գե ղեց կութ յան,
մեկն՝ ան մեր ձե լի տգեղ անձ կութ յան.
մե կը՝ որ, ա վաղ, հայ րե նիք չու նի,
ոչ էլ փո խա րեն՝ մի սիրտ գնչու հի.
մեկն էլ՝ որ ու նի հայ րե նիք ու տուն,
սիր տը հայ րեն յաց ցավն է հո շո տում.
մե կը՝ ան քա նակ փո ղի պատ ճա ռով,
մե կե լը՝ կորց րած հո ղի պատ ճա ռով,
մեկն՝ իր ո գե ղեն, բիլ ե րա զան քի,
մե կելն՝ իր դա տարկ հո գու և  գան գի.
մեկն՝ իր ան հա գուրդ փա ռա սի րութ յան,
մե կե լը՝ բնավ չփնտրած փառ քի2... 

Բայցևայնպես,աշխարհըևմարդունճանաչելուցկամփոխե
լուցառաջ,պետքէայնբացատրել,ինչըանումէբանաստեղծը:Եր
գիմեղեդինահաայսպեսէսփռումձայնըամենայնի,ևամենայնն
էբանաստեղծիերգիձայնիմեջծավալվում: Դավոյանըայսպեսէ
հաղորդվում երգի ոգուն, ծավալում երգի մեղեդում բանը` բառի

1ՌազմիկԴավոյան,Պղնձեվարդ,Երևան1983,էջ230:
2Նույնը,էջ138139:
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Որ` իր շուր թին ժպիտ
Եվ մտրա կը ձեռ քին, 
Ք շում է մեզ դե պի
 Քա րայր նե րը բո թի -
Եվ մենք կյանք ենք կո չում
Ա ղա ղա կը հո տի,
Եվ հա վատ ենք ա սում
Ն րա լուռ հա յաց քին,
Որ խեղճ, ո ղոր մա գին,
Ուղղ ված է երկ նի
 Կա պու տաչ յա դեմ քին1: 

Ժամանակի ներքին միասնության և պատմականության Դա
վոյանիըմբռնումըպոեմիփիլիսոփայականներքինշերտերի,ապ
րումների հոսքերի միջևառնչությունների հարցադրում էարտա
հայտում, որ կարելի է վերլուծել ասվածի հակադրամիասնական
ամբողջությանշրջագծում:Բայցհավելեմթերևս.«Կեսօրինսկսում
օրը...»պոեմը«Ռեքվիեմի»նախերգանքնէևներքինմիասնությու
նը,որկասկզբիևվերջիմիջև,որքանէլհատվածէժամանակիկա
պով,Դավոյանիպոեզիայումվերջերգիիմաստնէհամակարգում,
որ, ուղղակի թեանուղղակի, մեկնաբանում էպոետական շրջա
պտույտիավարտըկամ,կարելիէասելամբողջացումը։60ական
ների սկզբից սկսած այն, առնչությունների և ազդեցությունների
բախումներով բեռնավորված, 80ականների վերջին հնչում է որ
պես50ականներիվերջինձևավորվածդասականշրջանիվերջին
հզորակորդը,որքնարականշունչ,երգիռիթմ,պոետականներքին
բազմազանություն ունի: Ուստի սնանկ են նախորդ դարի քննա
դատության բոլոր այն պնդումները, որոնք Դավոյանի պոեզիան
մերթմեկուսացնում էին, մերթնետումպարզամտորենընկալվող
ավանդների ճահիճը: Դավոյանի ժողովածուների ստրուկտուրալ
միասնությունըմերժումէյուրաքանչյուրմտայնություն,ինչըդուրս
է իր հայեցությունից, թեև զուգորդական կապը Սևակի և հետ
սևակյանշրջանիպոեզիայիհետինչքանուզեսկարելիէծավալել:
Բայցզուգահեռականությունըթերևսժամանակիևգրապատմա
կանընթացքիկապերովէարտահայտված:Իսկ,ընդհանուրգծե
րով,գրականշարժմաններքինուղղվածությամբ,Դավոյանը«Քա
րեբարձ»ժողովածուումպատմականնորշերտերէհավելում,որ
կարելի էբնութագրելհենցվերջերգիցնախերգիընթացողսկզբի
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յուն, մի ցավ փարատելու համար» (161): Տարածության փոխա
կերպումըժամանակի,սակայն,փոխակերպումէիմաստըգոյի,ոչ
թեառարկայի:Ուստիլսումէմարդըևաշխարհըդոփյունըվազող
օրերի`սրարշավևհաղթող,որերգիձայննէ«ժամանակիձեռքին
անդող»:Հետևաբար,երգիկորուստըկորուստնէժամանակի,որ
«քաշումէմեզանդունդնայսաշխարհի»(162):Ուստիհարմարվե
լովկորցրածիցավին,կորցրածիետևիցերբեքչհասնելով,բանաս
տեղծիաչքերը«հոգուխորաններնէմտնում»ևհարցնումէ`«ո՞ւր
մնացին խառը ձայներով լի ականջներս» (165), որպեսզի նորից
սկսիօրը,որիամենվայրկյանըուզումէ«երգելովսկսել»,լինիկեսօր
թեերեկո:Իսկվերջաբանըհուշումէ,որժամանակիինչորխոր
քում,հարահոստարածությանմեջ«նշմարումէ,որկար»,որը«ինչ
որտեղսկիզբէրկյանքում»(169),ինչոր«մութուլուսվողկետեր»,
ուր«թաղվածեներազներնիրանքուն»(169):Իսկժամանակը,որ
ապավեննէկյանքի,որպեսանսկիզբևանվերջմիհորիզոն,իշխում
էմերխոհերին,մտքինորպեստիրակալմիձեռքև«անդունդնէ
իրքաշումմեզհամառ»(162):Անհասանելինայս,ժամանակը,որ
վայրկյաններիտևողություննէկյանքի,երբփոխատեղումէսկիզբը
վերջի,հագենումէկորուստով,որկորուստնէերգիևբանաստեղ
ծիշուրթինփոխակերպվումէկորուստներիտենչի,որդռանառջև,
ինչպեսկյանքիդռանառջև,մուրացկանինմանկյանքմուրալով,
նրահնչյունըկրկնումէ«բախտըիրհեգժողովրդի»:Մինչդեռ«եր
գիի՜նչբույրերիկարոտ,//ի՜նչտենչանքներիկայծկլտումներհան
գան»(161)և«վաղըի՜նչսիրոերգերպիտիծնվեն»,որմերանցնող
կյանքից,անցնողժամանակից«միպատառփրցնեն»:Ուստիժա
մանակիմասիներգը«անցյալկորուսյալի»եղերերգէդառնում,որ
վերջաբանիկարիքունի,որիսկիզբըդարձիմեղեդինէսկսում,ուր
անհնարէդառնալ,ուստիասումէ.

 Ժա մա նա կը ան ցավ,
Այդ մենք է, որ ան ցանք,
 Ժա մա նա կը դար ձավ,
 Մենք չվե րա դար ձանք1:

Կամ`
Եվ մեր անց նող կյան քից, 
Անց նող ժա մա նա կից … 
 Պո կում, ո՞ւմ ենք տա լիս`
 Դարձ յալ ժա մա նա կին,

1Նույնը,էջ162:
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յունը: Ուստի արդի շրջանի պոեզիայի սկզբնավորման ելակետը
60ականների,ինչպեսնաևավելիուշհանդեսեկած80ականների
պոեզիանէ,որիհետԴավոյանիառնչությունըսկզբիմիասնության
մեջէ:Էվոլյուցիան,ուստի,պատմությանձևավորմանհունով,ար
դիպոեզիայիշրջանըհիմնումէինչպեսժխտականության,այնպես
էլնորիհավելմանփոխազդեցությամբ: Շարժումը,ուստի,էվոլյու
ցիայիըմբռնմանհունով,ձևավորումէԴավոյանիժխտումըհանուն
նորի՝այնէ՝60ականներիպոեզիան:

Այնուամենայնիվ,դառնալովկրկին«Քարեբարձ»ժողովածուին,
նշենք, որ անգամ այն փաստը, որ Դավոյանը, Չարենցի վերջին
շրջանի պոեզիայի օրինաչափությամբ, թվագրում է բանաստեղ
ծությանևպոեմներիտարեթվերը,ասեստեքստերիմեջներառում
էայնգաղափարը,որ«Կեսօրինսկսումիմօրը…»պոեմիցմինչև
«Ո՞ւրենմնացյալդերասանները»միասնականժամանակիշրջա
պտույտնէգծումավարտիևսկզբիդրամայում:Առաջինում`սկզբի
արարում, ինքը` Դավոյանն է, որի քնարական կերպարը ժամա
նակիփոխակերպություններիդրամանէվերապրում,վերջերգում
Չարենցը`կյանքիզոհասեղանիվերջինարարում,ուրբանտնէթե՛
բեմըևթե՛իրականությունը,ևբանաստեղծըիրվերջինպատգամ
ներնէհղումերկրիտերերինարնացոլ,որդերինճարպիկ,որոնք
երկիրըծածկելուչափբազմացելեն:Եվերբայլևսոչինչչէրմնա
ցելմարդկային,բանաստեղծիկյանքը,իրժողովրդիհազարամյա
դրոշնառած,վերածվումէպայքարիևվեճի,որ«կախաղանիմիջև
էուգահի»(306):

Իհարկե, Դավոյանիպոեզիայումնորչէրիհայտգալիսստեղ
ծագործողանհատիկերպարը:Նախորդ`«Պնղձեվարդ»ժողովա
ծուումԴավոյանը«ԹորոսՌոսլինիդատը»պոեմումկերպավորելէր
Կիլիկիոշրջանիծաղկողինևգրիչին:ՈչմիայնՌոսլինի,այլևԿիլի
կիոթագավորության շրջանիպայքարը Ռումիսուլթանիդեմհա
մահունչ էր 80ականների խորհրդային շրջանի ներքինազգային
ավերածություններիդեմպայքարին:Եվբանաստեղծը`Դավոյանը,
ինքըևսմիծաղկողգրիչ,կերպավորելովԹորոսին,կերպավորում
էրժամանակըևիրեն:Ստեղծագործողանհատիկերպարը,ուստի,
ինքնությանպաշտպանությանպայքար է մշակույթիմիջոցով, որ
քիչկարևորչէնիզակների,արյանհեղմանպայքարից:ԲայցՌոս
լինիվեճըուղղվածէնաևներքինօտարության,անազատությանև
ստրկությանդեմևնրադատը«արարմանկործանման»,«հաղթած

և վերջի միասնությամբ, որի պատմականությունը արտահայտ
վումէհետսևակյանշրջանիհայպոեզիայում,որիամենահարուստ
երակը Դավոյանի քնարերգությունն է: Բայց, որպեսզիամբողջա
կանլինեմ,ասեմ,որԴավոյանըբանաստեղծականիրսերնդիորո
նումների համակարգում պատմականայլ դերակատարում ունի:
Ուստիկրկնեմ. Դավոյանիպոեզիանսևակյանշրջանիդասական
քնարերգությանվերջինշրջապտույտնէ:Ինչընշանակումէ՝նրա
նովամբողջանումէնաևհետսևակյանշրջանիքնարերգությունը:
Դավոյանը,հետևաբար,որքանէլառնչություններունիիրնախոր
դի հետ, ընդհանուրը, որ նրանց միջև գծվում է,պոետիկայի ըն
կալումնէ:Իսկաշխարհայեցության,բանաստեղծականհայացքի
պատմականտեսանկյունըտարբերէևհենցդրանովնոր,որնա
խորդդարի60–80–ականներիհայբանաստեղծությունըիրներքին
ճգնաժամըհաղթահարելու,արդիականությանսահմանըհատելու
թռիչքէկատարում: ՀետևապեսԴավոյանիպոեզիաննշանակա
լիցէիրայսպիսիընդգրկումներով:Այնէ՝միկողմիցհակադրվումէ
նախորդինիրաշխարհայեցությաննորությամբ,պոեզիայիայնպի
սիընկալմանը,որըսահմանումէրպոեզիայիևհայրենիքիպատ
մականության նույնականությունը, մյուս կողմից` ընդդիմանում
60ականների գեղագիտական հայեցությանը, մասնավորապես
հովհաննեսգրիգորյանականանտիպոեզիայի,էդոյանականմետա
ֆորիզմի պոետիկայի ըմբռնումներին, որոնց ամբողջացումը տե
ղիունեցավավելիուշ`70ականներիցմինչևդարավերջ:Ուրեմն,
Դավոյանիպոեզիանավարտիիրամբողջությամբնախորդշրջա
նիաշխարհայեցության, սկզբի որոնման կապերով`արդի շրջա
նի պոետիկայի որոնումների համակարգում է: Այսինքն՝ նրանով
ավարտվումէ,բայցնրանովնաևսկզբնավորվումէնորը:Այլհարց
էսակայն,թեինչքանէտևումնորիընթացքինմասնակցությունը,
որիքննությունըարդիպոեզիայիպատմությանձևավորմանհարց
է:Եվ,թերևս,միայնկարելի էասել, եթե Դավոյանինհակադրում
եննախորդներին,նույննէ,թեվերլուծելայններքինմիասնությու
նը,որկանորագույնհայպոեզիայիպատմականությանըմբռնման
հարցում:Նույնըչէսակայներկրորդպարագայում,երբԴավոյանի
պոեզիանհակադրումեն60ականներին,որովհետևայսդեպքում
Դավոյանի գեղագիտությունը, հայացքն իրերի ևաշխարհի հան
դեպայլդիտանկյունունի,ևմիմյանցժխտումըայնօրինաչափութ
յուննէ,որձևավորումէարդիպոեզիայիներքինբազմազանութ
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օտարվող,ինքնիրճանապարհըժխտողպատմությունէ,որկա
րող է բանաստեղծի շուրթին «խաղաղության օվսաննա» հնչել,
որովհետև,ինչպեսասումէԴավոյանը,«կյանքըմանուկէմիհրա
շալի»,որ,կպչելովքարին,կարողէփոխակերպվելերգի(«Կյանքը
մանուկէ…»):Մինչդեռպատմությունը,որճանապարհիանուննէ,
ճանապարհը`երգի,փոխակերպվումէոճիրներիևարյանքաղցի,
մեղսավորությանհորդողջրհեղեղի: Դեռ«Տաքսալերում» էր Դա
վոյաննասում`մարդըբողբոջնէբնությանոգու,որշեղվելէբնութ
յանճամփից(«Կանանթիվաստղեր»):Այդպես,նյութիսանդուղքով
բարձրանալով վեր, ճշմարտությունը թողնելով ներքևում, լքելով
նախաստեղծարարչությանոգին,արդարությաննժարիվրաայժմ
կարտոֆիլկամկաղամբմարսածիրստամոքսնէդնում,և,ինչպես
անպետքմիիրխորդանոցումլքված,անթիվանպատասխանհար
ցերիպատասխաննէփնտրում(«Խաղաղությանօվսաննա»):Իսկ
պատմություննայսկարողէր լինելմարդուաշխարհգալուև կո
չումիմասին,որ,ինչորմեկիթեթևձեռքովփոխարինվել էուրիշ
կոչումներով,որոնցծափահարումենլեղապատառ:Չիհագենում
սակայն մարդու միտքը արյունարբու, զոհեր է փնտրում երախը
բացևկանգչիառնումհեղեղըդարձյալ,որիարձագանքըհասնում
էմյուսսերունդներին:Իսկդժոխքըարդենինըպարունակ չունի,
այլ«իննանգամինըհարյուրպարունակ»,ուրդևնէկառավարում
դիվայինիրխղճով`անպարտելիևգոհ:Թուրքևթաթար,նախճիր,
իրժողովուրդը՝զոհ.սակայնբանաստեղծըուզումէմաքրելդրախ
տընախաստեղծգոյիևհարցնումէ`մա՞րդնէայնշտեմարանը,որ
տանելովցավերնայսանողորմ,դեմքիննրա`անհուսությանհա
տորներգրված,գրպանիմեջհաշվումէդրամներըտենդով,բայց
օժտվածէնաևշնորհովաստվածատուր:Իսկնմանմիպատմութ
յունպատմելուհամար,ինչպեսհավելումէԴավոյանը,հարկավոր
է՝ինքնիրենովլինի,քննիսաղմըգոյության,եթեհարկէ`փղոսկրե
աշտարակշինի,դառնաակունքներինզուլալ`մաքրելուաշխարհը
ախտից,ոչթեպահապանդառնաարյանքարանձավի,այլխղճի
դռներըբանա:Եվայսպեսդիմելովխղճիտերերին,հավելումէ.

Օ՛, դուք, խղճի տե րեր, դար ձեք ծա ռա խղճին,
մաք րեք ձեր աշ խար հը տեն չանք նե րից ա գահ. – 
այս է հա յիս իղ ձը և  փա փա գը վեր ջին,
իմ ժո ղո վուրդն ամ բողջ տե ղով խիղճ է ու կա1: 

Նրանք`տերերը,հայրենիքչունենսակայն:Դավոյանը«Ո՞րնէ
1Նույնը,էջ26:

երկրի….հաղթանակըետբաշխելու»,ոգինզոհասեղանինհանձ
նելուողբերգություն է, որ,սկսած Հայկ Նահապետից,որպեսմեր
պատմությանդառըճակատագիր,չիավարտվումև չի լռումձայ
նընրա…Մշակույթիճակատագիրը,ինչպեսնաևստեղծողիճա
կատագիրը,ահաինչուիրենստեղծողժողովրդիճակատագիրնէ,
որպատմությունըփոխակերպումէ,վերածումձայնի,ավելիճիշտ`
ձայնիպատկերի:Դավոյանիընկալմամբուստիժամանակըմիաս
նականէ,որփոխակերպվումէճանապարհիպատկերիևթռչում
է «լույսիև մութի շերտերի միջով»: Իսկ ինքը չի շտապումայլևս,
խելահեղչիվազումառաջ,որկյանքիբոլորէջերըթերթի: Ճանա
պարհնանցնումէանկումներիևկորուստներիմիջով,իսկինքըան
շարժ,նստելէտեղումևինքնէլփոխակերպվումէՃա նա պար հի.

իսկ ճա նա պար հը իմ ես-ն  է, որ կա,
նա պի տի թռչի, 
ես պի տի խո կամ,
նա պի տի փոր ձի
սպա ռել անձս,
ո գիս ու կամքս. – 
ես պի տի տո կամ,
պի տի դի մա նամ ա մեն տան ջան քի,
որ կա րո ղա նամ մի փոք րիկ անկ յուն,
պահ պա նել թա քուն1… 

Շարժումը ինքն իր պատկերի հայելին է, որ փոխակերպութ
յամբ, պատմությանխորքից ձգվող ճանապարհ է: Եվ նրա մյուս
ծայրիցընդառաջգալիսէիրնմանմեկուրիշը,ևնրանքիրարտես
նումենհստակ(«Ճանապարհը»):Այդպեսէձուլումիրարճանա
պարհըժամանակիսկիզբըևվերջը,որ,ասացինք,նույնպատկերի
հայելինէ:Եվդարերիխորքից«դուրսէլողումսերունդներիպարսը
ձիգ»,նայումէերթընրանց«արարողիաչքնանթարթ»տիեզերքի
զնդանում:Ուրախությունըսակայնբանաստեղծինտրվում էինչ
պես պատկերի հայտնության ակնթարթ, երազանքի շողի պես,
որդալկանում,դարերիխորքնէտանումկրկին(«Ուրախությունն
ինձթվումէակնթարթ»):Եվմարդիկ,աղավնիներինման,ելնում,
գտնումենիրար,ներսուզվումկրկինմենությանիրենցբնիմեջև
«միտքը հագնում է գազանի պատկեր», «բույնը դարձնում որջ»
(«Աղավնիներինման»):

Այս պատմությունը սակայն մեռնող մեղեդու, նախասկզբից
1Նույնը,էջ99:
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նաստեղծիներեքբանալիտվեց,որմեկովմտքիդռներըբացի,սա
կայնանծայրէծովըմտքի։Երկրորդբանալինսիրոդուռըբացեց,
երրորդըբացեցդուռըցավի,ուր,ասումէ՝«ցավիխորքումանդարձ
մնացի»(«Կյանքնինձերեքբանալիտվեց»)։Բանալինսակայնըն
կածէմութիընդերքում,ուրխավարիջրվեժնէթափվում,ալիքվում
հորձանքըմութիևմիջրհեղեղնախապատմականփակելէդռնե
րըլույսի,հոգինխավարել(«Լրիվխավարում»)։Իսկբանաստեղծը
հնչյունէմիանծանոթ,անծանոթհայացքևերազումէգրելայնբա
ները,որոնքդեռգրվածչեն։Իսկինչորլավնէ,ասումէ՝իրեննէև
հավելում՝իմմասինէգրված(«Ինքնահմայություն»)։ Բանաստեղ
ծը,ինչպեսասումեն,նայումէներս,ամբողջովինիրմեջէ՝գաղտ
նածածկ,հազարփակիետև,և՝

օ րե րով դե պի այն տեղն եմ գնում, 
որ ի րա կան մի բան իմ մա սին ձեզ բե րեմ1։ 

Իսկայնտեղըերազիանարահետուղիէ,որ,եթեմագլցենքնրա
ճամփեքովվերև,կտեսնենք,թե«այսխենթվազքըու՞ր էբերել»
(«Ձեզուղիղնասեմ»)։Իսկբանաստեղծըխոնարհտրտմությամբ,
կյանքիաղտիմեջբազում,եթեանգամհեգնումեն,կոչումխելա
մտություն,միապավենունի՝երազը,ևասումէ.

Ողջ կյանքս ան ցավ՝ որ պես ե րա զում, 
և  ե թե, ի րոք, մեխ ված եմ տե ղում, 
ա պա՝ լոկ որ պես ե րա զան քի սյուն2... 

Բանաստեղծնուզումէազատվելցավերիցհազարամյամղձա
վանջի, դուրս քշել իր սիրատենչ հանգ ու վանկից ցասումը վրե
ժիևարյանկանչի,զարթնելքնիցարևիպես,բայցզոհըելնումէ
անապատի գորշ պատանքի մեջ փաթաթված, մեր մորթոտված
երազը,կորածհողերիմղձավանջնէբերում։Բայցերազիմեջմեկը
փսփսում,աննահանջմիոգիհողերնէպահանջում,որլինիոչթե
կիսված,արյունոտհող,այլ«լուսացիրմիՀայաստան»(«Եսուզում
եմ ազատվել…»): Բանաստեղծության տենչն այսպես հայրենիքը
երգիհետմեկտեղում,ամբողջանումէմեղեդուհյուսվածքում:Դա
վոյանինվագն,ուստի,էպիկականերգիգույներովհարստանում,
պատգամախոսության և խոստովանանքի նախշազարդերով է
հագենում:Ռեքվիեմիհնչերանգովասեսմեղեդինվերէսլանումոր
պեսհայոցպատմությանվերջինարարևմիմյանցենհաջորդում
«Հայը»,«Հայրենիքիդեմկռիվչկա»,«Ղարաբաղ»,«Քովիշտըլեռ

1Նույնը,էջ44:
2Նույնը,էջ47:

ձերքաղաքը»բանաստեղծությանմեջետէկանչումպետերին,մի
նիստրայրերին,որոնքչգիտեն`«ի՞նչոսկիենքամում»կամ«ի՞նչ
արծաթենմանումերազներիցավից»(36)ևհորդորումէ՝դառնան
հողին,տերկանգնեներկրին,տանըհայրենի,սերուցավինդարիև
ապրենմարդավարի,իվերուստտրվածխորհրդովիմաստության:
Ճակատագիրը,միևնույնէ,անզորէփրկելմահիցթե՛զոհինևթե՛
դահիճին:Ամպըհրեղենիրնետնարձակումևտանումէիրհեռուն
և՛բռնապետին,և՛զոհին:Եվորքանէլամբարտակներշարիմար
դը,աղերսի`ամպընետնիրչարձարկի,հրաբուխներըլռենահից,
ոչմիփրկությունչկա,ճակատագիրնիրվճիռըկարձակի.

… Ես տե սա` կյան քը ինչ պես ա վար տեց
այս մեծ աշ խար հի մի մեծ տի րա կալ` 
վեր ևում մի ամպ իր աչ քը թար թեց,
ներք ևում մի սիրտ բո ցեց ու հան գավ1: 

Այնպեսոր,«լույսըայնքանէ,որքանտեսնումենք,ևմտքիմեջ
կա»,ասումէԴավոյանը:Ուստիայնտեղ,ուրթափանցումէմտքի
նետը,ճեղքումէմութը:Մարդըսակայնմիտքնիրդնումէկյանքի
դեմ,ճգնումէգոյիիմաստըբացել:Միայնլույսնէանճեղքելի,որով
հետևմարդըծնվումէլույսիցևերգից,կյանքիևմահվանհետմեկ
տեղվում,դարմանումվերքըկյանքիցավերի («Այնտեղ,ուրմտքի
նետըթափանցեց»),հետևաբար`

 Ճեղք ված ա տո մը էլ չի միա նա,
ճեղք ված կա րո տը չի կպչի կրկին, 
ճեղք ված հա վա տը պի տի մա հա նա`
ճեղք տված սի րո աճ յու նը գրկին. – 
բայց ան ճեղք լույ սը` իբրև մա նա նա, 
կիջ նի մեր հո գու ճեղք վող եր գին2:

Անէություննէուստիհավերժությանդեմ,կյանքը`ցավհամայն:
Եվանունն էմիայն,որկրումենք,այսքանըմիայն («Անէությունն
է միայն...»)։ Գտնողկորցնողի այս ճանապարհը հավերժ է միշտ
(«Գտնողկորցնողը»),որմերթկախարդականմինվագէլսումվե
րից՝խառնվելով կյանքիաղտ ուաղարտին («Կախարդական մի
նվագ...») և բնության զավակն է իրեն կարծում, նրա իմաստուն
ոգին,որթողելօրենքըվերին,ապրումէերկրիբիրտօրենքով,բո
ղոքներհղումվեր, երազումապրել,թաղվելՆրաօդիմեջևնրա
հողում («Իմ բարեկամներ»)։ Ահա ինչու կյանքնայսխոհուն բա

1Նույնը,էջ34:
2Նույնը,էջ70:
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հը,արձագանքումնրանսարուձոր:Եվայդպեսնահաղթումէմա
հին,խավարումայսշողերէորսումևսլանումէնետիպեսսուրա
ցող,թռչումէորպես«միոգեղենհրեղենթռչուն.

թռչում է. դե պի իր դարն է թռչում,
դե պի իր  Լե ռան կա տարն է թռչում,
դե պի իր կի նը և  մայրն է թռչում.-
լսում եմ նրա ծի ծա ղը հնչուն,
թափ վում է շուրջս
նրա հա յաց քի լույ սը պաղ պա ջուն,
և  ես ձայ նում եմ հրճվան քի ճի չով՝
- Թռ չում է հա յը խա վա րի մի ջով1 … 

Մերթմեղմէայսպես,մերթսլացիկԴավոյանիմեղեդին,ձուլված
երգին:Ահաինչուերգիճակատագրիմիջովէնայումբանաստեղ
ծըաշխարհին,մարդուն,խոսքիոլորտումամբողջանում:Զարդա
նախշըփոխակերպվումէպատկերի,որասեսգծվածէձեռքովև
ինքնիրենէերգում,բուրումէկյանքիթախիծով,բառերովհմայում:
Բանաստեղծնանգամպատգամը, խոստովանությունը, սիրո մե
ղեդինայնպեսէհյուսում,հոգուջերմությամբչափում,քարըքարի
հետարյունովկապում,հյուսումէ,ինչպեսխաչնէհյուսումերգի
հյուսվածքից, եկեղեցուքիվըկապումերգիբառերով («Եսուզում
էի…»): Ուստիտեղին է հիշել Պողոսառաքյալիխոսքը ուղղված
գաղատացիներին,որխաչիպարծանքնէանում,ասելով՝նրանով
(խաչով)«աշխարհըխաչուածէինձհամար,եսէլաշխարհիհա
մար»(6,15):Իսկ Դավոյանիգրիչըհայոցաշխարհնէանվանում
եկեղեցիևուզում«բանաստեղծությանպատըզարդարել //վան
քիպատիպես»որ«զնգանբառերնայդդարեր՝//հոգուզանգերը
տիեզերական»,որկախվելենգմբեթիտակ,գմբեթիննրաբառի
սալեր են քաշել, նվիրելՓրկչին… «իբրև հատուցում սքանչելի //
այնբանաստեղծության, // որմերպապերըհավատակեզ // հյու
սելենվանքիպատերընրբին»(«Եսուզումէի»): Դավոյաննահա
ինչու«Քարեբարձում»այլևսբանավեճչունիմուսայի,նրանլքող
ների,խամաճիկներիևորբերիհետ:Բանաստեղծություննուստի
ընկալումէհավատի,ոգուընկալչությանկանչով,որերկնքիցողով
թաթախվածբառերիոսկիէթափում,լեզունբարբառումզանգերի
նմանեկեղեցու,որիարձագանքըաշխարհեաշխարհ,սրտեսիրտ
էգնումևչիդադարումազդարարել

տագ նա պը դա րի,
1Նույնը,էջ17:

է»,որոնք80ականներիհայպոեզիայիգլուխգործոցներեն:Ղարա
բաղը՝համայնհայությանտենչերիոսկյաբանալի,ոգուզարթնումը
շքեղ,որելավհայիպատիվըպահելու,երբհարձակվեցխուժանը
վայրիմերանզենորդիներիվրա,բայցչկոտրեցկամքըհայի,նրա
ոգին արդի: Այս բանաստեղծությունը՝ «Ղարաբաղը», թվագրված
է88ին,երբքնածէինքխաղաղարշալույսին…Կակռիվ,ուրեմն,
հանունհայրենիքի,իսկհայրենիքիդեմկռիվչկա.գրումէսաԴա
վոյանը մեծատառերով նույնանուն բանաստեղծության մեջ, որ
փոխանուննէպատգամի:Իսկ«հեռվումտնքումէԼեռը»,ասումէ
բանաստեղծըը«Քովիշտըլեռէ»բանաստեղծությանմեջ:Միհա
զարամյամանուկկաԼեռանխորքում,ասեսիրներսումԱստվածէ
թաղված:Շնչումէլեռը,ևբանաստեղծըականջէդնումհառաչին
նրա,գլուխնիրդնումէկրծքին,մտնումներս:Եվլեռանցավիհետ
ելնելիջնելով,լեռնիրխորքիցհանումթևերով,բարձրացնումէգա
գաթըԼեռան,որգագաթնէմերվշտերիևհավելում.

- Իմ հայ ժո ղո վուրդ, մա նուկ դա րա վոր,
քո վիշ տը լեռ է ան սահ ման ծո վում,
և  լե ռան խոր քում այդ խորհր դա վոր
շղթայ ված ես դու թա խի ծով ծո րուն1: 

Իհարկե,ասելիքըթվումէնորչէևերգիչներ,որ«չենպղծելիրենց
շուրթերնանեծքով»,հոգեհանգստիմեղեդիներիցհանելեննաևվե
րածննդիերգեր:Դավոյանիերգըհավելումէնրանցիրձայնըև«Հա
յը»բանաստեղծությանմեջկրկնում՝«այսպատմությանըբոլորնեն
տեղյակ//այսպատմությունըամենմարդգիտի»…Թռչումէհայը
խավարիմիջով,մերթերազանքով՝գորգիվրաէթռչում,մերթըմ
բոստ՝ Քուռկիկ Ջալալու վրա է թռչում, մերթ որպեսթռչուն, մերթ՝
մրրիկ,շողարձակկրակինման,ինչըգրվածէառասպելներիգրքում:

Պոետականայսգլուխգործոցը՝«Հայը»,պատմությաններքին
ընթացքի շարժումը, ռիթմը և աստիճանավորումն ունի: Ռիթմը
ևներքինչափըկրկնումինքնիրեն,հայիմաքառմանուղինոչթե
պատմումէ,ինչպեսասումէԴավոյանը,այլվերապրում:Վերապ
րումէոգեղենսլացքըհայիհանճարի,որպոետներիսրտիկները
հեզլույսիկարոտիցչթառամեն,բախտըիրենցչխարանենխոսքով
թախծալի:Այսպեսգալիսէհանճարըհայիժամանակներիխորքից
ևորքանբանակներելնում,շուրթերենկապում,որնրաճամփան
շեղեն,միտքըփրթեն,պատմությունիցդենշպրտեն,անունըխեղ
դեն,հայըայսխավարումերբձայնէտալիս,լսումէնրանաշխար

1Նույնը,էջ52:
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փայլովզարդարել,բացելահեղբացերնանչափի1:
 Բանաստեղծի ներքին փոխակերպությունն, անշուշտ, մե

տաֆիզիկական ճեղքում չի ենթադրում, այլ երազի հանգրվան է
փնտրում, որ Թումանյանի «ընթերցումը» ընկալում է որպեսան
խարդախհոգուսլացում՝«սուզվելուվերինսահմաններնարփի,//
որմիտքէտվելերկնաճեմուբաց»,իսկԴավոյանիերազիհանգր
վանըհոգումեջսուզվելու,մթինծալքերումնրաճեղքբացելուերա
զանքնէև՝

Թ վում է՝ կա պույտ սկա վա ռակ է
եր կին քը ան ծայր,
և  ես պտտվող ա սեղն եմ նրա, 
ես պտտվում եմ,
և զրն գում է մեր ան մա հութ յան
երգն՝ ար ձա նա գիր կա պույ տի վրա2: 

Թումանյանի «տիեզերքի ընթերցումը» աշխարհի միասնութ
յան, մարդուն՝ ամբողջական տեսնելու երազանքն է նաև: Ահա
ինչուբանաստեղծիհամար«չկավերուցած,տիեզերքնամբողջ
հայրենիքէուտուն»իսկինքը՝միազատ,անտարբերԱստված»3:
ԻսկԴավոյանիընկալումըժամանակիմիասնությանևփոխակեր
պությանշրջապտույտիանհանգրվանանվերջություննէ,ործննդի
և հայրության միաժամանակությունը (թերևս նաև՝ անժամանա
կությունը)նախասկզբիիրէությունը,ինքնություննէփնտրում:Եվ,
հիմքունենալովսա,ասումէ՝«լազուրիաչքնէվրասսավառնում»
ու«հորսմեջլուծվածպտտվումեմես//ևկամուչկամ՝մեռածհորս
պես»(«Խորհուրդ»):Ուստիհայրէինքըևիրզավակըմիաժամա
նակ,որ«դեռ չիծնվելաշխարհիսվրա»,հայրնէիրհոր,պապն
իրպապի,որայդպեսմենակ,զորավորձեռքովդառնումէ«զորա
վորումեծմիանպարտբանակ(«Խորհուրդ»):Բայց,եթեասումէ՝
միայնակէինքը,թերևսՀայրը՝սկզբնավարողնէլինումմիայնակ:
ԻսկԴավոյանըճանապարհիմիայնականցորդչէմիայն.ինքնէիր
սկիզբը,իրվերջնիրսկիզբնէհատում…Ճանապարհն,ուստի,ինքն
է,իրեսը,որշարժվումէիր«բարեկամբառերիհետ»,նրանք«նա
խիրնեն իր ցուլերի», ինքը՝ «բառերիֆավնը հտպիտ» («Ջահն է
կախվածառաստաղից»):Երազներնիրեթեանզորենումերժված,
ջրափոսումերկինքնէերևում,որանցնողմեկի(ծերունու)հեգնա

1ՀովհաննեսԹումանյան,ԵԼԺ,հ.1,Երևան2018,էջ329:
2ՌազմիկԴավոյան,Քարեբարձ,Երևան1989,էջ108:
3ՀովհաննեսԹումանյան,ԵԼԺ,հ.1,Երևան,2018,էջ329:

հա վա տը դա րի,
ա րա տը դա րի՝ 
այն պի սի զնգուն հա մոզ կե րութ յամբ,
որ տագ նապ, ա րատ,
ցավ ու ցա վա գար
ու ժատ վեն լրիվ, դառ նան ան կա րող
մարդ կա յին հո գին իս պառ խա թա րել1:

Հավատն,ուրեմն,այնտուննէ,սրբատեղին,որԴավոյանըշա
րում էվանքիպատերիպես,բառըբառիհետնժարում,բանաս
տեղծությանպատինքանդակումպատկերըսիրո,հավատարմութ
յան,արարումհավատիտունը,որբանաստեղծիտուննէնաև՝որ
պեսհատուցումայնանհնարինջանքի,որիմեջկրակնէվառվում,
հյուսումլույսըտանջանքիև…չիսպառվում(«Եսուզումէի»):

Սաէիղձը Դավոյանի,որիբանաստեղծությաննախերգընա
խորդումէվերջերգին,ինչպեսմեղեդինէնախորդումև լռումեր
գիմեջ:Ուստիլույսը՝արարմանոգին,մտքիմեջչիմեռնումբնավ,
փախչումէանգամիրենտրորողբռունցքիմիջից,բայցեթեհան
կարծ մտքի մեջ մեռնի, չի ծագի այլևս երբեք («Թող լուսաբացը
օրհնվածլինի»):Լույսնահաինչուլույսովէողջանում,մութըմթնով
փակումճամփան,զարնվումենիրարհանապազերկութռչուն,և
երկուսնէլորսնենբանաստեղծի.նրանցկռիվըհավերժականբա
նաստեղծիկյանքնէգծելևվախենումէ,որսևըհաղթի,կուլտա
թռչունըծեր(«Լույսնինձլույսովէողջունում»):Այսպեսէթերևս,որ
բանաստեղծինմղումէխոստովանության.

Իմ ապ րած կյան քից չի կա րող ջնջել
ոչ մե կը ո չինչ՝
թե սպան ված օր, թե սպան ված սեր,
թե ապ րած տան ջանք.-
ա մեն բան մութ է գի շեր վա նման,
ցե րեկ վա պես՝ ջինջ,
ա մեն բան ցավ է, միա ժա մա նակ
նաև անր ջանք2: 

Բայցանրջանքը լույսիևմտքիթևովբանաստեղծինտանում
էիրհետ,հողիցանհունիափերնէհանում,ուրայլևսինքնինքը
չէ,այլ,ինչպեսԹումանյանըկասեր,«տիեզերքիընթերցողնէան
մեկին»,ումհոգունտրվածէանհունիհրճվանքովապրել,անհունի

1Նույնը,էջ54:
2Նույնը,էջ138:
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СУРЕН АБРАМЯН: - РАЗМИК ДАВОЯН: МЕЖДУ КОНЦОМ 
КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА И НОВЫМ:  В данной статье автор
комментирует поэзию Размика Давояна, начиная с раннего этапа
(«Мой мир» (1963) и заканчивая завершающим этапом 198090х
годов («Медная роза» (1983), «Каменная подушка» (1989)). Автор
рассматриваетформированиепоэтическойсистемы,идеипоэтического
единства с исторической точки зрения и перспективы цельности
движения и прогресса, которая базируется на протяжении конца
классическогопериодаиформированиинового.Сточкизренияэтого
исследования,поэзияДавоянаимеетбольшоезначениевсовременной
армянскойпоэзии,чтоиявляетсяосьюавторскогоисследования.

Ключевые слова  Размик Давоян, песня, мелодия, стихотворение, 
начало, движение, полифония, поэтика, система.
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կանհարցին՝«վերջըերևու՞մէ»,միպատասխանթերևսունի.իր
պատկերըևսլողումէջրիհայելում(«Ելք»):Դավոյանիբանաստեղ
ծությունըուստիգիտիմիճանապարհ,որտանումէդեպիերկինքն
անանուն:Հարցնէլբանաստեղծի՝«ինչի՞համարէտիեզերքնան
հուն»,իրիմաստնունի.անթիվճամփաներէանցնում,բայցկույր
էտիեզերքիանհունը,չէ՞որկարողէպատահելհանկարծ՝«տիե
զերքչկաևաստղերչկան»,«արարիչնինքնէամենբանսարքել»
(«Եվմի՞թեմիօր»):Եվամենվայրկյանբանաստեղծինխորհուրդեն
տալիսկրկին,որնաչերազի,իրապաշտմնա:Երազներըսակայն,
մեղեդութևերով,իրենքենգալիս,խառնվումբանաստեղծիգլխի
մեջևմեղեդինփոխակերպումէբանաստեղծիեսը,որեսչէայլևս,
այլերգիհնչյուն,աստղերբառերի,որցրիվէտալիսբանաստեղծը
«ինչպեսծիծաղիթերթեր»,որինքնէլ«լույսիհետաշխարհգանո
րից»(«Երբհամատարածսևէրերկինքը»):Ուստի«Վերջերգ»բա
նաստեղծությանմեջ,ապավինելովկրկիներգին,ասումէ՝

Այս ճամ փից ոչ ոք ինձ ետ չի կան չի,
ող բը չի ցնցի սիր տը աշ խար հի,
և  ես չեմ ապ րի տագ նապ նա հան ջի
չի նվա հո գիս, որ ա պաշ խա րի1: 

ՍՈՒՐԵՆ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ. գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
հայնորագույնգրականության,քննադատությանևտեսությանհարցերն
են: Գիտական մամուլում հրապարակել է հարյուրից ավելի հոդվածներ,
աշխատություններևմենագրություն:Գիտականերկերիառաջինհատորը՝
«Տեքստևբնագիր»,արժանացելէՆիկոլԱղբալյանիանվանմրցանակին
գրականագիտությանգծով:

SUREN ABRAHAMYAN: - RAZMIKDAVOYAN:BETWEENTHEENDOF
THECLASSICALPERIODANDTHENEW:Inthisarticletheauthorcomments
onRazmikDavoyan’spoetryfromtheearlystage(“MyWorld”(1963)tothe
finalstageof198090s(“CopperRose”(1983),“StonePillow”(1989)).The
authorstudiestheformationofthepoeticsystem,theideaofpoeticunity
fromthehistoricalpointofviewandtheperspectiveofwholenessofmotion
andprogress,whichisbasedonthecourseoftheendoftheclassicalperiod
andtheformationofthenewone.Fromthisresearchviewpoint,Davoyan’s
poetryisofgreatimportanceincontemporaryArmenianpoetry,whichisthe
axisoftheauthor’sresearch.

1ՌազմիկԴավոյան,Երևան,1989,էջ76:
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յան՝տարբերհեղինակներիաշխատություններում,հրապարակա
յինդասախոսություններումևայդմասինմամուլիհաղորդագրութ
յուններում:Առավելկարևորենընդարձակծանոթագրությունները,
որոնք լույսենսփռումժամանակիգրականմթնոլորտի,գրական
գործիչներիդիրքորոշումներիևդրանցպատճառներիվրա:Դրանք
ավելացնումեննաևընթերցողիգիտելիքներըժամանակիումիջա
վայրիմասին,ևեթեմիկողմիցօգնումենընթերցողին,մյուսկող
մից՝ երևան են հանում կազմողի հարուստ գիտելիքները խնդրո
առարկանյութիմասին:

Թեև գրեթե բոլոր թումանյանագետները անխուսափելիորեն
հղումներարել են Թումանյանի ժամանակակից քննադատներին,
բանավիճելնրանցհետկամհաստատելնրանցասածը,այսուհան
դերձ,դաեղելէհատվածականանդրադարձայսկամայնառիթով,
և ընթերցողի մոտառաջացրել է միտեսակ ենթագիտակցական
սպասում չհիշատակված կամ մասնակի վկայակոչված քննադա
տականհոդվածներիվերաբերյալ:Այսօրհրապարակիվրագտնվող
ժողովածունզգալիորենբավարարումէայդսպասումը,զգալիորեն,
որովհետևառջևումսպասումենդեռևստասըլարվածտարիներ՝
Թումանյանիկյանքիվերջինտասնամյակը՝հագեցածաշխարհա
ցունց և անձնական իրադարձություններով, բանաստեղծի հան
ճարինորարտահայտություններովուդրանցուղեկցողքննադա
տությամբ:Այսառումովպետքէասել,որԹումանյանիժամանակը
ճիշտէտրոհված:Առաջինհատորիընդգրկած18901913թվական
ներըԹումանյանիկայացման,նրաստեղծագործությանաստիճա
նականբյուրեղացմանևհամընդհանուրճանաչմանևայդճանա
պարհինբազմաթիվխոչընդոտներհաղթահարելուշրջաննէ:Դա,
հատկապես20րդդարասկզբինշվածտարիները,հասարակական
կյանքիարմատականտեղաշարժերի,ինչպեսնաև,մասամբդրա
նովպայմանավորված,մշակութայինկյանքիհարուստմիշրջանէ՝
գրականմամուլիքանակի,գրականուքննադատականնորագույն
ուղղություններիառաջացման,նրանցմիջև,հնիունորիավանդա
կանպայքարինորոգվածմիժամանակ՝հղինորանակնկալներով:

Այլէգալիքժամանակը՝Առաջինհամաշխարհայինպատերազ
միունրանովպայմանավորվածմիշարքաղետներովուպատմա
կանիրադարձություններովհատկանշվողմիշրջան,երբԹուման
յանըոչմիայնհայգրականության,այլևհասարակականկյանքի
կենտրոնականդեմքնէրևքաղաքականկյանքիզգալիմասնակի
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Բա նա լի բա ռեր –  Թու ման յան, վի պա կա նութ յուն, քնա րեր գութ յուն, 

բա նաս տեղ ծութ յուն, քննա դա տութ յուն, ժո ղովր դա կան բա նաս տեղծ, բա
նահ յու սութ յան մշա կում, բա նա վեճ, գրա կան լե զու, քննա դա տա կան մե
թոդ:

Հովհ. Թումանյանի 150ամյակին ընդառաջ և հոբելյանական
տարումՄ.ԱբեղյանիանվանԳրականությանինստիտուտիարժե
քավորհրատարակություններինավելացավևսմեկը:«Հովհաննես
Թումանյանըժամանակիգրաքննադատականմտքիգնահատութ
յամբ(18901913)»գիրքը1,որստեղծվելէԵվաՄնացականյանիաշ
խատասիրությամբ,վաղուցէրսպասվածևանհրաժեշտմիքանի
առումներով:Նախ՝անհրաժեշտէարժանինմատուցելԵ.Մնացա
կանյանին՝իրտքնաջանուբարեխիղճաշխատանքիհամար:Ժո
ղովածուն ընդգրկում է երկուտասնամյակիցփոքրինչավելի մի
ժամանակահատված,որիընթացքումաստիճանաբարզուլալվելէ
Թումանյանիտաղանդըևնրանդարձրելժամանակիհայգրակա
նությանկենտրոնականդեմքը:Մնացականյանըժողովածուիմեջ
ընդգրկելէԹումանյանիստեղծագործություններիքննադատության
գրեթեբոլորարձագանքները,որոնքարտահայտվելենժամանակի
արևելահայ ուարևմտահայ մամուլում, զանազան ժողովածունե
րում,ալմանախներում,հանդեսներում,գրականությանպատմութ

* Հոդվածն ընդունված է տպագրության  12.04.2020 թ.:
1 Հովհաննես Թումանյանը ժամանակի գրաքննադատական մտքի

գնահատմամբ /18901913/, հ1,Եր.ՎՄՎՊրինտ, 2019,680 էջ: Կազմեց և
ծանոթագրեց բ.գ. թ., դոցենտ Եվա Մնացականյանը, խմբագիր՝բ.գ.դ.
պրոֆ.Վ. Կիրակոսյան, գրախոսներ՝ բ.գ.դ.Վ. Դևրիկյան, բ.գ.թ., դոց. Ս.
Մարգարյան:Գրքիցարվածքաղվածքներիէջերըկնշվենտեղում:
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հոդվածներում քննության են առնվել Թումանյանի ստեղծագոր
ծությանթեմատիկբովանդակային,քնարերգուվիպերգու,չափա
ծոարձակնախասիրության,լեզվիևոճի,վշտիութախծի,մանկա
կանգրականության,թարգմանությունների,գրողիչեզոքությանև
բազումայլխնդիրներ:Հատկապեսհակասական,երբեմնիրարա
մերժգնահատականներիենարժանացելբանաստեղծիորոշգոր
ծեր՝«ԼոռեցիՍաքոն»,«ՍասունցիԴավիթը»,«Ախթամարը»,«Դեպի
Անհունը»:Ընդունելիթեմերժելի,այդօրերինհայտնվածտեսակետ
ներնայսօրվաքննադատինկարողենօգնելտվյալգործերիհամա
կողմանի քննության հարցում՝ ստիպելով ուշադրություն դարձնել
թեկուզ մերժված տեսակետներին՝ փնտրելով այնտեղ ռացիոնալ
հատիկներ: Անշուշտ, գրականագիտությունը ճշգրիտ գիտություն
չէ,ևպետքչէակնկալելանվերապահգնահատականներ,բայցհա
մակողմանիքննությունըքիչտեղկարողէթողնելսուբյեկտիվիզմի
ևսխալվելուհամար:

Կարևորէնշել,որժամանակիքննադատությունըմիշարքհար
ցերումարել էհիմնավորեզրակացություններ,որոնքընդունելու
հաստատել են հետագա գրականագետները: Դեռևս իրառաջին
գրախոսականում, որընվիրված էրբանաստեղծիառաջինժողո
վածուին(1890),Մ.Աբեղյանը(Վարսամ)գրումէ.«Պ. Թումանյանի
բանաստեղծությանբնորոշհատկություննէվիպականությունը.վե
պընրանավելիէհաջողվում,քանթեքնարերգությունը»/էջ9/:Սա
կրկնումկամհաստատումենշատերը:ՄինասԲերբերյանըգրում
է.«Նրապոեզիանունինկարագրականպատմողական,էպիկա
կանբնույթ:Նույնիսկիրզուտքնարականբանաստեղծություննե
րումնահակվածէնկարագրականև պատմողականոճին»:Եզ
րակացության մեջ քննադատն ավելի անվերապահ է. «Թուման
յանցիտաղանդիքնարականկողմըթույլէևթերզարգացած,դրան
հակառակ՝ իբրև է պի կա կան ո ճի բա նաս տեղծ՝ նա գրե թե ե զա կի 
եր ևույթ է հայ գրա կա նութ յան մեջ»(էջ65,69:Ընդգծումը՝Ժ.Ք):Թու
մանյանի վիպականությունն է գերադասում նաև Լ. Մանվելյանը.
«Թումանյանըավելի ուժեղ է վիպական բանաստեղծության մեջ,
քանքնարական:Նրագրվածքներիմեծմասըկազմումենայներ
կերը,որոնքվերաբերումենվիպականբանաստեղծության:Նրան
հաջողվումէավելիպատմելևնկարագրել,քանթեարտահայտել
իր զգացումները»( էջ 335): Հետաքրքրականև մյուսներիցտար
բերվողբնորոշումէտալիսԹումանյանինԳարեգինԵնգիբարյանը:

ցը:Հուսանք,որայսշրջանինվերաբերողհատորըկստեղծվինույն
ջանասիրությամբևկամփոփվիայլբնույթի,այսինքն՝գրականա
գիտականաշխատություններով:

Փորձենք բացատրել, թե ինչու կարելի է սպասված համարել
խնդրոառարկաժողովածուն:Քննադատականյուրաքանչյուրհոդ
վածունիտարբերշերտեր,ենթատեքստեր,ևընթերցողներիցյու
րաքանչյուրըփնտրումէիրհամարամենաէականը,որիցէլառա
ջանումենտարընթերցումներ,բանավեճերևայլն:Որոշակի,այ
սինքն՝այսկամայնմիտքըհաստատելունպատակներովթուման
յանագիտությանմեջարվածքաղվածքներըբավարարչենհստակ
պատկերացում կազմելու Թումանյանի ժամանակի գրական ու
քննադատականմթնոլորտիուբանաստեղծիստեղծագործության
ընկալման առումով: Ընթացիկ քննադատության հետամ բող ջա
կանծանոթացումըընթերցողինէհաղորդումժամանակիկենդանի
շունչը,նրանտեղափոխումտեսակետների,կրքերի,շահերիբախ
մանմիմթնոլորտ,որնավելինէհաղորդում,քանգրադարանում
«ննջող»այլևսանփոփոխբնագիրը:

Կա ևս մի կարևոր հանգամանք: Կարդալով մեր դասական
գրողների բանավիճային պատասխաններն իրենց ընդդիմախոս
ներին, մենք հաճախ հիանում ենք, գնահատում, ոգևորվում մեր
սիրելիգրողով՝միակողմանիբավարարվելովընդդիմախոսիխոս
քիցբերվածայնփաստերով,որմատուցումէմեզգրողը,մինչդեռ
արդարամիտ«դատավորի»խոսքըարժանահավատկարողիլինել
միայներկուկողմերիտեսակետներին լիովինծանոթանալուցհե
տո,չէ՞որ,իվերջո,բանավիճողըընտրողաբարէանդրադառնում
ընդդիմախոսիփաստերին:Ահա«ՀովհաննեսԹումանյանըժամա
նակիգրաքննադատականմտքիգնահատությամբ»գիրքըհնարա
վորությունէտալիսխուսափելմիակողմանիգնահատականներից:

Ժողովածուիառանցքային հարցը, բնականաբար, Թումանյա
նիստեղծագործությանընկալումնէժամանակակիցներիկողմից:
Նկատելիէ,որորոշանխուսափելիծայրահեղություններով,թերա
ցումներով ու սխալներով հանդերձ՝ նշված ժամանակի քննադա
տությունըհիմ նա կան գծե րովբնութագրելէԹումանյանիստեղծա
գործությունըև կարևոր հիմք ստեղծելապագաթումանյանագի
տությանհամար:Անխուսափելիսխալների,չափազանցություննե
րի,պարզապեսոչճիշտընկալումներիև,դժբախտաբար,չարա
կամությանունախանձիդրսևորումներիհետմիասինբազմաթիվ
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բայց Թումանյանի դիրքորոշման նրագնահատությունը կարելի է
համարել էպիկականության բնութագրություն. «Եվ Անուշի մեջ էլ
բանաստեղծըչդիմեցարհեստականության,նամնացդուրսը,օբ
յեկտիվ, ոչ իրա համակրանքը, ոչ էլ հակակրանքը հայտնեց»(էջ
142):Վարդազարյանըգրողիայսպիսիդիրքորոշումը,առանցհա
տուկշեշտադրության,դրականէհամարում,որովհետև,նրակար
ծիքով,այսպեսբանաստեղծըդուրս չիգալիսգեղարվեստիսահ
մաններից, մնում է բանաստեղծի կոչմանը հավատարիմ.«Գրողը
բազմաթիվդրամաներէցույցտալիս,բայցոչմիտեղիրզայրույթն
ուբողոքըչիհայտնում...բոլորերկերիմեջնամնացելէմիշտբա
նաստեղծ՝գործունենալովԹումանյանիընթերցողիսրտիևհոգու
հետևոչթեիբրևմիբարոյախոս,միքարոզիչ,միիրավագետ,մի
վիճակագրող,միհրապարակախոսորոնքմիխնդիր,միհարցդնե
լիսմեզհամոզելուհամարդիմումենմերխելքինուդատողությա
նը»(էջ140):

Իտարբերություն Վարդազարյանի, որ Թումանյանիմեջտես
նում էր անխառն բանաստեղծին՝ զերծ բարոյախոսությունից ու
հրապարակախոսությունից,Ավ.Ահարոնյանը նույն երևույթի մեջ
այլպատճառներէորոնում: Լինելով շեշտվածզգացմունքայինու
ռոմանտիկ գրող՝ նա Թումանյանի օբյեկտիվ վերաբերմունքը,այլ
կերպ՝զգացմունքներիզսպվածությունըիբրևթերությունէդիտար
կում.«Նամիըմբոստչէ,որիրտաղանդիբոլորզորությամբուփայ
լով ծառանում է հասարակական ընթացիկ բարոյականության և
անհատականկամքերը,տենչերը,հույսերը,ամբողջկյանքըփշրող
անօգուտ կաշկանդումների դեմ: Մենք մատնանիշ արինք դրա
պատճառներիցխոշորի,միջավայրիվրա,կ՛ավելացնենքնաև,որ
պ.Թումանյանինպակասումէփիլիսոփայականլայնզարգացումն
ևանշուշտտեմպերամենտ»(էջ92):

Անկախ նրանից, որ երկու դեպքում էլ քննադատները բարձր
են գնահատում Թումանյանիտաղանդը, նրանք սխալվում են չե
զոքության հարցում: Վարդազարյանը բանաստեղծի չեզոքության
ետևումչիտեսնումնրացավը,որըբխումէամբողջիթողածտպա
վորությունիցև ըստ էության քնարական վերաբերմունքգնահա
տական է պահանջում բանաստեղծից՝ միևնույն ժամանակ գոհ
լինելով,որբանաստեղծըչիդարձելբարոյախոսկամհրապարա
կախոս:Այսինքն՝այսթվացյալհակասությունընաչիկարողանում
բացատրել:ԻնչվերաբերումէԱհարոնյանիդիտարկմանը,թեԹու

«ՀովհաննեսԹումանյանըքնարերգուէ,լի րիկ է բա ռիս բուն նշա
նա կութ յամբ» (էջ 117, ընդգծումը՝ Ժ.Ք.), գրում է նա՝ վերլուծելով
բանաստեղծի,ինչպեսինքնէբնորոշում,վշտիևթախծիերգերը,
շեշտելով նրանց զգացմունքայնությունը: «Այս երգերը սրտառուչ
ենև բանաստեղծական: Նույնիսկ մի քանի սիրային երգերում էլ
բանաստեղծիքնարըտխուրէհնչում»:Այսուհանդերձ,պոեմների
վերլուծությունիցհետո,որոշակիթերություններտեսնելովտիպերի
ամբողջացմանմեջ,նաևսառավելությունըտալիսէպոեմներին,
թեևդրանքտարասեռեն՝քնարական,քնարավիպականևվիպա
կան/էպիկական/:.«...Բանաստեղծիուժըևապագանպոեմաների
մեջեն»,այնտեղ«բանաստեղծըհամարյաչիերևումպատմության
մեջ»,գրումէԵնգիբարյանը,որիվերջինբնորոշումըըստէության
վերաբերումէվիպականությանը,այստեղէքննադատըտեսնում
«ռեալականբնազդումըև տաղանդը» (էջ125):Պետքէասել, որ
հետագայում ևս թումանյանագիտության մեջ բանաստեղծի ան
հատականությանբնութագրմանգերիշխողհատկանիշըմնացվի
պականությունը,թեևԹումանյաննստեղծեցհրաշալիքնարական
գործեր («Հոգեհանգիստ», «Բարձրից», «Սիրիուսի հրաժեշտը» և
այլն):Պատճառնայնէ,որգրականագիտությունըԹումանյանինոչ
թեայլքնարերգուների,այլնրանինքնիրենհետէհամեմատում՝
հզորէպիկին՝հրաշալիքնարերգուիհետ:Բայցսաչիխանգարում
ասելու,որժամանակիքննադատությունըայսհարցումչսխալվեց:

ԲոլորովինայլդիրքերիցէԹումանյանիպոեմներըգնահատում
Ավ. Ահարոնյանը՝ առանց վիպականության կամ քնարերգության
խնդիր դնելու. «...Թումանյանին անպայման հաջողվում են պոե
մաներըևայն՝ժողովրդականկյանքից,ներկաթեանցյալ: Կարճ,
կտրուկոտանավորներիմեջնրաերևակայությունըսղմվելչիկա
րողանում:Նաբնությանորդիէ, լայնարձակդաշտերիևլեռների,
խորխորձորերիօդնէշնչել,հևքըլայնէևերկար,նրանկարծես
հարկավորէազատտեղտարածվելու,բանաստեղծականքմահա
ճույքովփռվելուհամար»(էջ105):Սա,իհարկե,ավելիշատբանաս
տեղծականգնահատականէ:

Տարբեր հոդվածներիևքննադատականտեսությունների մեջ
տիրապետող է այն տեսակետը, թե բանաստեղծի ստեղծագոր
ծության մեջ պատմողականության գերակշռությունը ծածկում է
նրավերաբերմունքըիրականությաննկատմամբ:Օրինակ՝Փ.Վար
դազարյանըչիօգտագործումքնարերգուկամվիպերգուբառերը,
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վաճանության» մեջ մեղադրում է «Նոր –Դարի» քննադատին, ով
«կամենալովծանոթացնել«ՍասուցիԴավիթ»ժողովրդականվեպի
հետ,պ.Վանցյանըտալիսէնրափոխադրությանմիմիայնմիմասը
այնէլանհաջողփոխադրությամբ(խոսքըԹումանյանիմշակմանն
էվերաբերումԺ.Ք.),իսկայդվեպիլիակատարևավելիհաջողփո
խադրությունը,որգրելէպ.Բալասանյանը,անհայտէմնացելպ.
Վանցյանին»(էջ174):Ահավիրավորվածևանտեսված«մշակողը»
մեկառմեկհաճույքովթվարկումէնրանցանունները,ովքերբա
ցասաբարենարտահայտվելԹումանյանիմշակմանմասին(Լեո,Լ.
Մանվելյան...), և նրանց անունները, ովքեր հայտնաբերել կամ
տպագրելենէպոսիայսկամայնճյուղը:Այդպեսենվարվումնաև
այնմարդկանցիցոմանք,ովքերողջունելէինԹումանյանիմուտքը
գրականասպարեզ՝դեռևսնրամեջչտեսնելովմրցակցինոչմիայն
գեղարվեստականստեղծագործության,այլևդասագրքերկազմե
լուևլեզվիխնդիրներոմ(Լ.Մանվելյան,Ս.Մանդինյան):Անձնական
շահագրգռությանխնդիրը,դժբախտաբար,հաճախէխանգարել
ուխանգարումարվեստիբնագավառիմարդկանց,ինչն ամենևին
էլչիբացառում,որլավգրողըկարողէանհաջողգործգրելևարժա
նանալօբյեկտիվքննադատության:

Ինչ վերաբերում է «Սասունցի Դավիթ» պոեմի ընկալմանը,
ապաքննադատությանմեջայնարժանացելէտրամագծորենհա
կառակգնահատականների,ևդակապվածէինչպեսայդմասին
խոսողքննադատներիաշխարհայացքիուգեղագիտության, Թու
մանյանի նկատմամբ ունեցած ընդհանուր վերաբերմունքի, այն
պեսէլավելիլայնհարցադրման՝ժողովրդականբանահյուսության
մշակմանսկզբունքայինդիրքորոշմանհետ:Ինչպեսասումեն՝այս
խմորըշատջուրէվերցնում,բայցփորձենքհնարավորինսհամա
ռոտանդրադառնալխնդրին:ԱռաջինիսկգործերիցշատերըԹու
մանյանին անվանեցին ժողովրդական բանաստեղծ՝ «ժողովրդա
կան»բառիմեջդնելովտարբերիմաստներ:Ոմանք շեշտադրում
էինժողովրդիկյանքինկարագրությունը Թումանյանիկողմից,ու
րիշները՝ժողովրդականբառուբանիօգտագործումը,միմասըժո
ղովուրդասելով նկատի ուներ գյուղացիությունըևայլն: Առաջին
իսկգրախոսությանմեջՄ.Աբեղյանը(Վարսամ)գրումէ.«Պ.Թու
մանյանիմիտքնուզբացմունքնզբաղվումենավելիժողովրդական
աշխարհով.ժողովրդականկյանքիտխուրվիճակը,տգիտությունը,
սնոտիապաշտական հավատալիքները և սրանցից առաջացած

մանյանիըմբոստությանբացակայությունընրաստեղծագործութ
յանմեջբացատրվումէվերջինիս«փիլիսոփայականլայնզարգաց
ման և տեմպերամենտիպակասով», քննադատության չի դիմա
նում,թեևայդպիսիմտքերիհանդիպումենքուրիշքննադատների
հոդվածներումևս:Սաևսայնխնդիրներիցմեկնէ,որժամանակին
ոմանքշոշափելեն՝բանաստեղծիտաղանդընսեմացնելուևնրան
ցավպատճառելումղումով:

Թումանյանիթերիկրթությունըավելիշահարկումէինմշակա
կաններըևնրանք,որոնցհամարծանրէրընդունել Թումանյանի
մեծությունը: Բանաստեղծիբարեկամներըևսայսկամայնկերպ
ակնարկում էին այդ մասին: Ս. Մանդինյանն, օրինակ, քննադա
տելով «Սասունցի Դավիթը», այն անհաջող, չստացված գործ է
համարումևդաբացատրումէհետևյալկերպ.«Մի՞թեհարկավոր
էծածկել.նորանպակասումէոչթեերևակայությունը,ոչթեբա
նաստեղծականաշխույժիթարմությունը(Լեոնէրկարծում,թեԹու
մանյանըսպառելէիրեն,ասելիքչունիԺ.Ք.),այլ...լավդպրությունը,
ճաշակիզարգացումը:Այդթերությամբպետքէբացատրվի,որնա
շատանգամ չիկարողանումոսկի շրջանակճարտարելիրանթ
րաշ ալմասներիհամար»(էջ114): Նաեզրակացնումէ,որերբեք
ուշ չէ զարգանալու համարև բանաստեղծինխորհուրդ էտալիս
զբաղվելթարգմանությամբ,որըկօգնինրան,որովհետևդահաջող
էստացվումնրամոտ:ԲայցԹումանյաննուներիրպաշտպաննե
րըոչմիայնմտերիմների,այլևնույնիսկնրանցշարքերում,ովքեր
միշտչէ,որբարյացակամէիննրանկատմամբ:ԱհաԳրիգորԲա
լասանյանը,որտարբերառիթներովկռիվներէրմղելբանաստեղ
ծիդեմդասագրքերի,ծրագրերիևայլխնդիրներիշուրջ,հանդես
է գալիս Թումանյանիպաշտպանությամբ. «Ճիշտ է, Թումանյանը
բարձրագույնկրթությունչիստացել,բայցժխտելչիկարելի,որնա
ինք նաշ խա տութ յամբշատէառաջգնացելյուրընտրածճյուղի՝բա
նաստեղծականգրականությանմեջ:Արդենռուսահայոցևթուրքա
հայոցգրականաշխարհումպատվավորտեղէբռնելնրաանունը
բանաստեղծներիշարքում»(էջ260):

Այսհարցումմենքգործունենքբազմաշերտերևույթիհետ:Թու
մանյանինպաշտպանողայսմիտքըԲալասանյաննարտահայտում
է1910ին, «Սասունցի Դավիթ»պոեմիառիթով, բայցիհարկե, ոչ
կոնկրետպոեմիհամար,մինչդեռմիքանիտարիառաջ՝1906ին
խիստբացասաբարէարտահայտվումտվյալերկիմասին:Նա«դա
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պատասխանըտվելէիր«Ոչգրականոչնչություններըքննադատ»
և«Հայոցդրամբյանիզմնուես»հոդվածներում՝բացատրելով,որ
իրնպատակնէեղելորոշբառերփոխելով,որոշարտահայտութ
յուններհանելովկամավելացնելով՝հարազատմնալժողովրդիփի
լիսոփայությանըևառավելշեշտադրելհիմնականգաղափարնու
բարոյախոսությունը: Ընդդիմախոսներն ի վիճակի չէին կամ չէին
ցանկանում կարևորել այդ սկզբունքները և հատկապես առան
ձինբառիարժեքը,որը չափազանցկարևորէր Թումանյանիհա
մար:ԱյսհանգամանքընկատելէինԹումանյանիքննադատներից
ոմանք:ԴեռևսԹումանյանիառաջինժողովածուիմասինիրգրա
խոսության մեջ, «Լոռեցի Սաքոն»պոեմից հատվածներ քաղելով՝
ԼևոնՄանվելյանըգրումէ.«Այստողերումեսչեմգտնումմիբառ,որ
ավելորդլիներկամոչյուրտեղումը,միավելորդհնչյուն,որդրված
լիներոճըկամչափըգեղեցկացնելուհամար»(էջ20):Իսկ«Հան
դէսամսօրեայ»իթղթակիցՀ.Համբարյանըգրումէ.«Չունի(Թու
մանյանըԺ.Ք)անհամգիտնականությամբբեռնավորյալլեզու(ինչ
պեսՊոլսեցիք)կամտեսակմըպերճաբանությունկոչվածանհա
մությունը,աղմկալիցբառերուխճողումներ(ինչպեսԱնթիմոսյանև
հետևողքը),որոնցմեերբեմնիմաստհանելնանհնարինկ՛ըլլայ»(էջ
130):Իհարկե,առանձինքննարկմանխնդիրէինչպեսԹումանյանի
լեզվիևոճիհարցը,այնպեսէլարևելահայուարևմտահայբանաս
տեղծականլեզվիհամեմատությունը:Մերնպատակնէրընդամենը
ընդգծելբառիանսահմանկարևորությունըԹումանյանիհամարև
ըստայդմ՝մշակումներիմեջբառերիկամնախադասությունների
ավելացմանկամպակասեցմանհանդեպբանաստեղծիզգուշութ
յունըևչափիզգացումը:Դրամբյանըևիրնմանմտածողներըչէի՞ն
հասկանում,թե՞ձեռնտուչէրհասկանալևգտնելայնհարցիպա
տասխանը,թեինչու,ինչպեսինքնէասում՝«ուրիշիհոդվածները»
«վերջումմիփոքրկրճատելով»գրագողությամբզբաղվողները(ի
մա՝ Թումանյանը)«փողենդիզում»,իսկբունհեղինակներըմեռ
նումենաղքատությանմեջ:Նրանցմիտքըչէրհասնումինչ պեսի 
խնդրին,որի շնորհիվսովորականպատմությունըդառնում էգե
ղարվեստականխոսք,որիմասինԹումանյանըգրումէ.«Եվշնորհ
քըհենցէդպատմելումեջնէ,որիմանանինչըփոխեն,ինչըդուրս
գցեն,ինչըպահեն,ինչլեզվով,ինչոճովուինչպեսպատմեն,որև՛
գեղեցիկ դուրս գա,և՛ ժողովրդականի համն ու հոտը չկորցնի»1:

1ՀովհաննեսԹումանյան,Երկերիլիակատարժողովածու10հատորով
/19881999/,հ.6,Եր.1994,էջ161:

կորստաբերվնասները,պանդխտությունը,ժողովրդիկտրճական,
քաջամարտիկոգուանկումը,ահա՛այնխնդիրները,որոնքգրավել
ենբանաստեղծիուշքումիտքը,ևորոնքգեղեցիկարտահայտութ
յունենգտելնրագրվածքներիմեջ.մնացածը՝անձնականզգաց
մունքները,սերը,մարդկանց չարություններիդսրովը...թույլ ենև
սովորականձևովարտահայտված» (էջ10): Կարևոր է, որԱբեղ
յանըժողովրդինդիտումէմիաս նա բար,առանցգյուղացուևքա
ղաքացու բաժանելու: Եվ, վերջապես,այս դիտարկմանմեջ շատ
կարևորէևայն,որԹումանյաննընկալվումէիբրևավելիընդհան
րական,քանանձնականտրամադրություններիարտահայտիչ:Այս
առումով,թեևայլհիմնավորումներով,ԱհարոնյանըևսԹումանյա
նինգնահատումէիբրևժողովրդիոգուարտահայտիչ.«Ինքը՝պ.
Թումանյանը,գիտակցու՞մէայդ,թե՞ոչ,այդմիևնույննէ,բայցնրա
հոգումապրումէհայժողովուրդը: Նաերգումէայդժողովուրդը,
երգում է հենցնրահամար:Եվ լավ է, շատ լավ է, որայդպես է»
(էջ105):Բայցերբեմն,անգամԹումանյանինկատմամբբարեկա
մաբարտրամադրվածները,այսպեսկոչված,ժողովրդականմոտի
վիննայումենորոշակիվերապահությամբև ներողամտությամբ:
Ս. Մանդինյանն, օրինակ, հիշատակելով «Անուշ»պոեմից «Ասում
են ուռին...» հատվածը, գրում է. «Միով բանիվ, մեր բանաստեղ
ծի«հեծնելուձին»ժողովրդականգուսաներգություննէ» (էջ110):
Իհարկե,սաՄանդինյաննիբրևբացասականերևույթչիդիտար
կում,որովհետևեզրակացնումէ.«բանաստեղծըպայծառճանա
պարհիվրաէկանգնած»:Այսուհանդերձ,քննադատըհամոզված
է,որտաղանդավորբանաստեղծըչիկարողացելպատշաճձևով
մշակել «ժողովրդական ամենագեղեցիկ և անմշակ հանքը՝ «Սա
սունցիԴավիթը»(էջ110):

Ընդհանրապեսժողովրդականնյութիմշակմանհարցումքննա
դատների դիրքորոշումներըտարբեր ենև հակասական: Դավե
րաբերումէև՛«ՍասունցիԴավիթ»պոեմին,և՛լեգենդներին,և՛հե
քիաթներին:Ռ.Դրամբյանի,Ս.Հի(ՍիմեոնՀամալյան)ևայլոցհետ
Թումանյանի բանավեճը հանրահայտ է, թումանյանագիտության
մեջբազմիցսարծարծված,ուստիդրանկանդրադառնանքհպան
ցիկ՝ շեշտադրելով ընդամենը մեկխնդիր: Արտաքուստանպատ
րաստընթերցողինկարողէթվալ,թեԹումանյանիընդդիմախոս
ներըճիշտեն,չէ՞որբանաստեղծիմշակումներիմեջսյուժենգրեթե
բառացիհամընկնումէբանահյուսականնյութին:Թումանյանըդրա
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կարծիքներըբաժանվումեն,թերևսօրինաչափէքննադատության
համար: Բայց «Սասունցի Դավթի»պարագայում նկատվում է մի
հետաքրքրականերևույթ:ԸնդհանրապեսԹումանյանիքննադատ
ներից շատերը ժամանակի ընթացքումփոխում են իրենց վերա
բերմունքը՝հպատակվելովԹումանյանիհանճարիընդհանրական
ճանաչմանը,ժխտումիցգնալովգնահատման:ԻսկՀակոբՕշակա
նի՝այսպոեմինկատմամբվերաբերմունքըփոխվումէհակադարձ
ուղղությամբ:Եթե1912իննաԹումանյանիայսպոեմըպաշտպա
նումէր«Գարունի»քննադատներից՝գրելով.««ՍասունցիԴավիթը»
կըտարբերիՀոմերոսիհերոսներենիրազգայինընդհանուրխառն
վածքով միայն: Բանաստեղծը կ՛ապրեցնե զանի երևակայության
այնպիսիկենդանությանմըմեջորմենքպատրանքըկ՛ունենանք
ազգովինայդհեքիաթըմերկարգինապրելուկամապրածըլլալու»
(էջ446),ապահետագայումտրամագծորենհակառակտեսակետ
էարտահայտում1:

Այսթեմայիվրաերկարկանգառնելուպատճառնայնէ,որԹու
մանյանը ժամանակին շատ է քննադատվել հատկապես ժողովր
դական նյութի մշակման առնչությամբ: Միևնույն ժամանակ նա
շատբարձր է գնահատվել հենցնույնասպարեզում՝ ճանաչվելով
իբրևորոշակիմեթոդիհիմնադիր:«Շատպարզէ, որ Հովհաննես
Թումանյաննիրվերջերսհրատարակածժողովրդականհեքիաթնե
րովմեծազդեցությունէթողելմերերիտասարդբանաստեղծների
վրա:Դա մի նոր դպրոց է մեր գրա կա նութ յան մեջ և  ան շուշտ պետք 
է ու նե նա իր հետ ևող նե րը» (ընդգծումը՝Ժ.Ք., էջ286), գրում է Թ.
Խզմալյանը: ՆիկոլԱղբալյանըգաղափարականուգեղարվեստա
կանառումովէգնահատումԹումանյանիմշակումները՝ընդգծելով
նրանցդերըմանուկներիկրթությանհարցում.«Անհրաժեշտէշեշ
տելիբրևառավելությունԹումանյանիմանկականգրվածքների,որ
սրանք,մերշատհեքիաթներինման,ֆանտաստիկչեն,չենխոսում
վիշապների,դևերիկամ«խորթմայրերի»շահատակություններից:
Թումանյանիմանկականգրվածքները,ժողովրդականլինելովհան
դերձ,պարունակումենիրենցմեջբարոյականբարձրսկզբունքներ,
խրատականգաղափարներ:Եվավելորդէբացատրել,թեորչա՜փ
կարևորէայսհանգամանքըմանկականբարեկրթության,առողջ
դաստիարակությաննվիրվածգրվածքներիհամար»(էջ208):

20րդդարասկզբիգրականքննադատությունըբազմիցսանդ
րադարձելէԹումանյանի«Ախթամար»,«Փարվանա»լեգենդներին,

1Տե՛ս,«Հայրենիք»,Բոստոն,1923,թ.10,էջ48:

Թումանյանիհասցեինհնչածանվայելմեղադրանքներինշատ ա վե
լի ուշ և  ա նուղ ղա կի,չեզոքդիրքերիցսպառիչպատասխանէտվել
ՀրանտՄաթևոսյանը.«Ինքընորոչինչչիբերել.«ԴեպիԱնհունի»
ակունքըհնդկականնիրվանայիսառցադաշտերնեն,«ՔաջՆազա
րը»քուրդմոլդավգերմանհայժողովրդականհեքիաթէ,«Միկա
թիլմեղրը»Գոշիառակներիցէ,«Թագավորնուչարչին»քաղվածէ
Դավրիժեցուպատմությունից,«Շուննուկատուն»Լոռվազրույցէ,
«ՍասունցիԴավթի»ետևըԳարեգինՍրվանձտյանցերախտավորն
էկանգնած...Ինքն,այո,նորոչինչչիբերել,ինչպեսորերկինքելնող
արևը,ծավալվողլույսնէոչինչբերումերկրինումարդկանցխա
վարիցմիայնիբացէհանումկենդանիների,մարդկանցուբույսերի
մերաշխարհը,ահաայդպես՝իրբացածծավալածմեծաշխարհի
մեջմիայնլույսնէիրենը՝Թումանյանինը,միայննորամբողջօրնէ
իրենը»1:Թումանյանիհանճարիլույսը...

Եվանկախայն բանից, որ Թումանյաննինքըդժգոհ էր «Սա
սունցի Դավիթ»պոեմից,այնգրել էրերեխաներիհամար,այսու
հանդերձ,ընդդիմախոսներիարձագանքներըհակասականեն,լավ
չպատճառաբանվածև,ըստերևույթին,պայմանավորվածենժո
ղովրդականնյութիմշակմանտարբերսկզբունքներով:Օրինակ՝Ս.
Մանդինյանըգրումէ.«Մեզայնպեսէթվում,որպ.Թումանյաննէլ
կարողէրստրուկչդառնալ(համեմատություննանումէ Պուշկինի
«ՌուսլանևԼյուդմիլա»իհետԺ.Ք.) Սասունցի Դավթիվա րիանտ
նե րին,նապետքէմերբոլորհեքիաթներիաշխարհըմտներ,այն
հե քիաթ նե րիհեղեղներիմեջողողվեր,այնջրովմկրտվերևայնպես
արձակհամարձակստեղծագործեր,բայցայդպեսչիարել.թողին
քըգիտենա,թեինչու՞»(էջ11):Իսկ«ինքը»՝Թումանյանը,գրումէր
«Սասունցի Դավիթ» պոեմի մասին.«Չէ՞ որ նույն ժողովրդական
նյութնեմվերցրելումիայնպատմել,կամինչպեսդուքասումեք,
«վերածելոտանավորի»ևէնէլաշխատելեմորքանկարելիէ«բա
ռացի», ժողովրդականին հավատարիմ. Ուրիշ ոչինչ»2: Իսկ նույն
պոեմիմասինԳ.Ենգիբարյանըգրումէ.«Այսպոեմայիմեջ,որպեսև
մյուսբոլորգրվածներում,հեղինակինչէդավաճանումգեղարվես
տականտակտը,նրալեզունևոճըբոլորովինհամապատասխան
է նյութի վսեմությանը,պատմությունըպոեմային վայել օբյեկտիվ
կերպովէառաջգնումգեղարվեստականբնազդմանշնորհիվբա
նաստեղծըհամարյաչէերևումպատմությանմեջ»(էջ125):Այն,որ

1ՀրանտՄաթևոսյան,Սպիտակթղթիառջև,Եր.2004,էջ8081:
2Հ.Թումանյան,նշվածհատորը,էջ167:
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(էջ280):Միևնույնժամանակնաառաջարկումէրկրճատելկնոջ
գեղեցկությաննկարագությունը,որնրակարծիքովդանդաղեցնում
էգործողություններիզարգացմանընթացքըևավելացնելկենցա
ղային բնույթի հատվածներ Թմուկ բերդի ներքին նկարագրութ
յուններիմեջ:Հասկանալիէ,որորքանէլբարիլինեինՄատենճյա
նիցանկությունները,չափիզգացումըԹումանյանինթույլ չէրտա
ծանրաբեռնելպոեմի գործողության ընթացքըայսանգամ իսկա
պեսդանդաղեցնողդրվագներով:Մատենճյանիդիտողությունների
մեջկանկետեր,որայսօրստիպումենվերադառնալպոեմինորովի
քննությանը:

1910ական թվականների (առաջին երեք տարվա) հոդված
ները վկայում են արդեն Թումանյանի՝ համընդհանուր ճանաչում
գտածհեղինակությունը:Այսուհանդերձ, Թումանյանին մշտապես
ուղեկցելենթշնամանքը,նախանձը,անըմբռնողությունը:Այսպա
րագայումառաջնությունըպատկանում է «Մշակ»ին՝ սկսած Գր.
Արծրունուց, Լեոյից,Խ. Մալումյանիցմինչև ՀամբարձումԱռաքել
յան:Արծրունինֆելիետոնէգրում,Լեոնհայտարարում,որԹուման
յանիքնարականերգերըգրվածեն«ձախձեռքով»,որնալեռան
երգիչէև լեռներումմարդէտեսել, չգիտի՝ինչանել,որնրաբա
նաստեղծականշնորհքըկորելէ,մնացելեն«ոտներհյուսելուճիգե
րըմիայն»ևայլն,Հ.ԱռաքելյանըմեղադրումէՄատենճյանին՝Թու
մանյանի և Իսահակյանի մասին դասախոսություններ կարդալու
համար՝վերջիններիսհամարելով«ոտանավորթխողներ»:Ոմանք
էլտարիներիընթացքումփոխեցինիրենցվերաբերմունքը:Սակայն
Թումանյանիքննադատներըևս չմնացինանքննադատ: Շատերը
անդրադարձան Լեոյի՝ ճշմարտություններից շատ հեռու գնահա
տականներին: Օրինակ՝ Գր. Բալասանյանը Լեոյին գնահատում է
իբրևվիպասան,բայցևգտնում,որնա«քննադատությանմեջիր
իսկականդերումըչէ:...Լեոյիքննադատությամբընթերցողըչիկա
րողճիշտևորոշգաղափարկազմելմերգրողներիմասին:Օրինակ՝
ո՞վէճանաչումոմնԱրշալույսՄխիթարյանինբանաստեղծ,իհար
կե,ոչոք:Բայցտես,մերԼեոնի՛նչպեսէնրանՊառնասիգագաթին
բարձրացրել...ԱյդպեսէԼեոյիբնավորությունը.ովբարեկամէհե
տը–պատրաստէնրահասցեինգովասանքը,ովչէ–հայհոյանքի
բառարանը»(էջ178):ԻսկՍՄանդինյանըանդրադառնալովԼեոյի
այնպնդումներին,թեԹումանյաննիրուժըսպառելէ,այլևսասելիք
չունի,հիշատակումէբանաստեղծիվերջինգործերը՝«Լուսավորչի

«Լոռեցի Սաքո» պոեմին՝ կատարելով առավելապես հոգեբանա
կան ու գեղարվեստական բնույթի դիտարկումներ: Ամենաշատը
քննադատությանէարժանացել«ԼոռեցիՍաքոն»՝թե՛բարեկամնե
րի,թե՛տարբերքննադատներիկողմից:Դրականգնահատողները
ավելիոգևորվելենբնությաննկարագրություններով,քանՍաքոյի
վարքագծիհավանականությամբ:ԳրիգորԲալասանյանն,օրինակ,
1910ին, ընդհանրության մեջ բարձր գնահատելով Թումանյանի
ստեղծագործությունները՝ դաժան քննադատության է ենթարկում
այսպոեմը:Նագրումէ.«Սաքոնորկա,նմանէայնագռավին,որին
հագցրել են սիրամարգի փետուրներ և ուզում են ցուցահանդես
դնել,հավատացնել,որնաթռչուններիմեջամենագեղեցիկնէ,նա
է թռչունների թագավորը: Փետուրները, բնության գեղեցիկ նկա
րագրություններըմեջտեղիցվերցրեքևդուքկտեսնեքՍաքոյիմեջ
ագռավիպատկերը...»(էջ256):Պետքէենթադրել,որնմանքննա
դատություններնենԹումանյանինստիպելմիքանիանգամվերա
մշակելուփոփոխելպոեմը,ևԹումանյանիերկերիակադեմիական
վերջինհրատարակությանմեջտեղէգտելբանաստեղծիկենդա
նությանօրոք՝1922ինՊոլսումտպվածօրինակը:

Գրախոսվող ժողովածուում ընդգրկված հոդվածները, դիմա
նկարները, գրախոսությունները, որոնք իրավացիորեն դասավոր
վածենժամանակագրականկարգով,հնարավորությունենտալիս
ընթերցողին՝հետևելԹումանյանիճանաչման,խոչընդոտներհաղ
թահարելու գործընթացին, բանաստեղծի բարձր հեղինակության
կայացմանը:Նկատելիէ,որեթեանգամշարունակումենլույստես
նելքննադատական,ոչանպայմանդրվատանքներով լիհոդված
ներ,ապադիտողություններնարվումենԹումանյանիբարձրհնա
րավորությունների գիտակցությամբ, նրա կողմից ավելին անելու
պահանջով:Իհարկե,անգամբարիցանկություններըոչմիշտէին
ընդունելիբանաստեղծիհամար,որովհետևնամշտապեսառաջ
նորդվումէրչափիզգացումով՝կանգառնելովանհրաժեշտտեղում:
Օրինակ՝«Թմկաբերդիառումը»պոեմի1910թ.գրախոսությանմեջ
Մ.Մատենճյանըխոստովանումէ,որպոեմիթողածհմայքիազդե
ցությանտակէգրելիրգրախոսականը:Խնջույքի,բերդիառումի
ևշահիուտիրուհուհանդիպմանդրվագներըհիշելով՝նականգէ
առնումվերջինիվրաևգրում.«Այսերեքմասերիցվերջինիմեջպա
րոնԹումանյանցույցէտվելայնպիսիմեծուժևնրբություն,որես
հիացքիցդրդվածէի,որստիպվեցիգրելայսքննադատությունը»
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րաբերյալբանավեճերում:ՎերջինհարցումԹումանյաննուներյու
րահատուկդիրքորոշում: Միկողմից՝նակարևորումէրբարբառ
ներիանսպառհարստությունիցօգտվելուանհրաժեշտությունըև
համոզվածէր,որայդճանապարհովկարելիէլեզվիմեջկենդանի
պահելժողովրդականոգինումտածողությունը,մյուսկողմից՝խրա
խուսումէրլեզվականփոխառությունները՝տարբերությունչդնելով
եվրոպականևարևելյանժողովուրդներիմիջև:Ըստէությանայս
երկուճանապարհներըմիտեղմիանումէին,որովհետևհայժողո
վուրդըպատմականտարբերդարաշրջաններումլինելովարևելյան
բռնակալություններիտիրապետությանտակ՝զգալիորենյուրացրել
էրնրանցբառապաշարը,որը,գրական լեզվիզարգացմանըզու
գընթաց,հիմնականումպահպանվելէրհենցբարբառներում:Ահա
Ա. Մեղրյանիհետ լեզվականբանավեճըծագումէհենցայսհողի
վրա,որովհետևՄեղրյանըդեմէրարևելյանուբարբառայինբա
ռերիօգտագոծմանըգրական լեզվում:Իրտեսակետիհիմնավոր
ման Թումանյանիելակետըժողովուրդներիհավասարությանգա
ղափարնէ.«Ձեզո՞վասավ,պ.Մեղրյան,որեվրոպականազգերն
ազգեր ենև կարող են միջազգային բառեր ունենալ, իսկասիա
կանարևելյանազգերնազգերչենևմիջազգայինբառերունենալու
իրավունքչունենևչենկարողունենալ»(6,239):Հայտնիէ,թեԹու
մանյանըորքանէրկարևորումԱրևելքիդերը,Արևելքըհամարում
իրհոգուհայրենիքը,որտեղիցսկիզբէառելքաղաքակրթությունըև
կարծումէր,որԱրևելքիքաքաքակրթականդերինսեմացումընոր
ժամանակներումմեծապեսկապվածէբարբարոսականԹուրքիա
յի վարած քաղաքականության հետ.«Թուրքական գերիշխանութ
յունիցհետոԱրևելքըև խավարնուբարբարոսությունըդարձան
հոմանիշհասկացություններ»1:Բուռնբանավեճիմեջկարծեսկող
մերըիրարլավչենլսում:Սկզբունքորենճիշտլինելովբոլորժողո
վուրդների՝եվրոպականթեարևելյան,հավասարությանհարցում,
դեմ չլինելով եվրոպական լեզուներից փոխառություններին՝ Թու
մանյանը մատնանշում էր արևելյան (հիմնականում պարսկերեն
ևթուրքերեն)լեզուներիցփոխառածուվաղուցհայերենդարձած
բառերևիրավացիորենկարծումէր,որլեզուներիփոխառության
այդընթացքըշարունակականէ:ԸնդհանուրառումովԹումանյա
նըճիշտէր,բայցմասնավորդեպքերումնրաոչբոլորպնդումերն
ենայսօրպահելիրենցճշմարտացիությունը:Մեղրյանըբնավէլչէր
ժխտումԱրևելքիդերը,բայցհամոզվածէր,որքաղաքակրթական

1Հովհ.Թումանյան,հ.7,էջ273:

կանթեղը»,«Մերնախորդներին»,«Փարվանա»ևայլն,եզրակաց
նումէ.«Ուրեմնբանաստեղծականոգուտկարանալումասինխո
սելը առնվազն մեծ հա մար ձա կութ յուն պիտի համարվի: Թող պ.
Թումանյանը անքաղաքավարի չարագուշակություններից չնեղա
նա»(էջ110):Մ.ԲերբերյաննիրհերթինխիստքննադատումէՄ.
Պոտուրյանին Թումանյանի բաստեղծություններն ու լեգենդները
երգիծանքովքննադատելու, «Շուննուկատուն», «Պոետնումու
սան» բանաստեղծություն չհամարելու համար: Բերբերյանը հա
կադարձում է՝ քննադատությունն ուղղելով «Բազմավեպի» քննա
դատներին,քանիոր Պոտուրյանիհոդվածըտպվելէրայնտեղ,և
այնտեղէլարդարացնումէին Լեոյին:«Իսկ«բազմավեպցիներին»
ուրիշառանձնաշնորհում էտրված՝անպատիժվայրիվերոքննա
դատություններ անել, գիտցածչգիտցած բաների մասին խոսել,
ևիրենցաչքերիգերանըչնկատել»(էջ135),գրումէԲերբերյանը:
Արդարությունըպահանջում էասել, որհիշատակվածայսքննա
դատները,ուրիշներըևս,հետագայումփոխեցինիրենցկարծիքնե
րը:Օրինակ՝Պոտուրյանը,որհեգնանքովէրխոսումԹումանյանի
բանաստեղծլինելումասին,արդեն1910իննրանգրածնամակում
խոստովանումէ.«...կցավիմ,որմիքանիներմիայնքանիմըդիտո
ղություններսկարդալովհամարեցանզիսմեկըանոնցմե,որոնքչեն
գնահատածզՁեզ»1:Հետագայումնույնիսկորոշակիմտերմություն
ուհամագործակցությունառաջացավԹումանյանիևնրաամենա
սուբյեկտիվունեղսիրտքննադատի՝ ԼեոյիմիջևՀՕԿիշրջանակ
ներումևավելիվաղ,բայցմեզթվումէ,գոնեԼեոյիպարագայում,
որդաուղղակիհամակերպումէրԹումանյանիմեծությանունրա
համազգայինճանաչմանհետ,մանավանդորԹումանյանիվերա
բերյալԼեոյիտեսակետներիփոփոխությանմասինփաստարկները
պակասումեն2:Իհարկե,չպետքէմոռանալ,որԼեոնշարունակում
էր«Մշակ»իքաղաքականությունըոչմշակականներինկատմամբ
և,ավելիստույգ,Գր.Արծրունու՝արվեստիևգրականությանսոցիա
լականդերի,օգտակարնշանակությանշեշտադրությունը,որձևա
վորվելէր19րդդարի80ականներինևարդենհնացելուանկիրա
ռելիէրԹումանյանիունրասերնդիհամար:

Թումանյանինկատմամբքննադատությունըսրվեցհատկապես
դասագրքերի,գրականությանդպրոցականծրագրերիուլեզվիվե

1Ավելիմանրամասնտե՛սէջ562ի՝կազմողիծանոթագրությունը:
2 Տե՛ս,ժողովածուի էջ 598599ի ծանոթագրությունը և այնտեղ

հիշատակվածաղբյուրները:
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«Հովհաննես Թումանյանը ժամանակի գրաքննադատական
մտքիգնահատությամբ»ժողովածունբացի Թումանյանրբանաս
տեղծական զարգացման ընթացքի ու նրահաղթահարածդժվա
րությունների տեսանելի պատկերից, բացի ժամանակի գրական
մթնոլորտի ընդհանուր նկարագրից,այսամենի մասին կազմողի
փաստառատծանոթագրություններից,միաժամանակներկայաց
նումէնաևհայգրականքննադատականմտքիաստիճանական
հարստացման ու մեթոդական բազմազանության առաջացման
նկարագիրը:Անշուշտ,այդնկարագիրըմեկկարևորնպատակհե
տապնդելուպատճառովչիկարողամբողջականլինել,բայցքանի
որնպատակըժամանակիգրականությանկենտրոնականդեմքին՝
Թումանյանինէվերաբերում,ապամեծմասամբհենցնրաշուրջն
են հանգուցվում քննադատականտարբեր սկզբունքներն ու ուղ
ղությունները:

Ժողովածուում ներկայացվածպատկերի շրջանակներում կա
րելի էտեսնել, որ քննադատության մեթոդները թեև հստակորեն
ուամբողջապեսձևակերպվածչեն,ինչնընդհանրապեսբնորոշէ
հայքննադատությանհամար,այսուհանդերձ,նկատելիենժամա
նակի ու միջավայրի ընդգծման՝ կուլտուրպատմական սկզբունք
ներիորոշակիդրսևորումները,գրականությանմեջօգտակարութ
յանդերիընդգծման՝դեռևսՄ.Նալբանդյանիցեկող,բայցմշակա
կաններիհամարառանցքայինդարձածավանդույթները,ինչպես
նաևգեղագիտականուհոգեբանականքննությաննորարմատա
վորվողպահանջները:Բայց20րդդարասկզբիցսկսած,10ական
թվականներինարդենավելիուավելիենորոշակիանումմարքսիս
տական,սոցիոլոգիականմեթոդներնիրենցտարատեսակառանձ
նահատկություններով: Դաշատավելիորոշակիէդառնում«Գա
րուն»ալմանախի3րդ՝քննադատականհատորում(1912)ևնրա
արձագանքներում:Հասարակականևգրականկյանքումգրաված
դիրքիառումովմիանգամայնսպասելիէր,որԹումանյանիմասին
հոդվածները պետք է որ կարևոր տեղ ունենային ալմանախում:
ԴավիթԱնանունի«Անցյալիմեծարանքը»ևՊ. Մակինցյանի«Դի
մագծեր» հոդվածի «Հովհաննես Թումանյան» դիմանկարը գրեթե
100 էջ են զբաղեցնում հատորում, սակայն խնդիրը ամենևին էլ
էջերիքանակըչէր,այլայննորմոտեցումը,որունեինալմանախի
քննադատները:Անշուշտ,այդքննադատներըտարբերէինկոչու
մով, տաղանդով, ասելիքի հիմնավորմամբ, իրենց սկզբունքների

կենտրոնըվաղուցէդարձելԵվրոպան.«Ճիշտէ,երբայդԱրևելքը
հինքաղաքակիրթԱրևելքն էր,մենքժամանակիննրաառաջևս
խոնարհվելենքևառնելիքներսառելնրանից:/Ներկայումսքաղա
քակրթությամբմեզնիցավելիցածրկանգնածմերհարևաններից
փոխառնելու ոչինչ չունինք» (էջ 318):Այսօրարդեն Թումանյանի
մատնանշած շատ բառեր՝ դարդ, ջիգյար, մարալ, ղարիբ ևայլն,
գոնեգրականլեզվումգործածականչեն:Այսբանավեճիմիուրիշ
տարբերակէրլեզվականփոխառություններիվերաբերյալՎ.Տեր
յանիմոտեցումը,երբնահայերենթարգմանվածբառերըչէրընդու
նումևառաջարկումէրռուսերենտարբերակը(վերարկու,վառա
րանևայլբառերիփոխարեն),ևնրաառաջարկըևսչբռնեցժամա
նակիքննությունը:Այսամենիցկարելիէանելերկուհետևություն,
նախ՝լեզունևլեզվականքաղաքականությունըհարատևզարգաց
մանընթացքիմեջեն,ևայսհարցումչկանկանգառևվերջնական
ճշմարտություններևերկրորդ՝բանավեճըմիշտերկուկողմունի,
որոնցպետքէլսել:ԱյսառումովԵ.Մնացականյանիաշխատասի
րածժողովածունթույլէտալիսլսելուԹումանյանիընդդիմախոսնե
րինևս:

Լեզվական հարցերի բանավեճերի վերաբերյալ հոդվածները
զգալիտեղենգրավումժողովածուում,բայցավելիշատ՝ծանոթա
գրություններում,հավանաբարայնպատճառով,որուղ ղա կիո րեն 
չենվերաբերումԹումանյանին:Ընդհանուրառմամբայդհոդված
ներըօգտակարեն,որովհետևմիանգամիցհայտնվումենընթեր
ցողի ձեռքիտակ, բայց կարծում ենք, որ ծավալուն հոդվածների
ներառման,գիրքըչծանրաբեռնելուփոխարենկարելիէրուղղակի
հղումանելաղբյուրներին՝համառոտներկայացնելովհեղինակնե
րիտեսակետները:Սաիբրևմասնավորդիտարկումևոչիբրևթե
րությանմատնանշում:Լայնառումովարժեքավորայսգիրքըցան
կալիկլիներտեսնելառանցորևէանհաջողձևակերպման:Նկատի
ունենքայն հանգամանքը, որ ծանոթագրության մեջ անհաջող է
ներկայացված Պուշկինը («...ռուս բանաստեղծև գրող է, ռոման
տիզմիներկայացուցիչ»,էջ534):Նախ՝բանաստեղծնէլէգրող,և
ռոմանտիզմնէլՊուշկինիմեթոդիբնութագրմանառումովամբող
ջականչէ:Անշուշտ,այսոչէական,մանրխնդիրներիմասինկարելի
էրընդհանրապեսչհիշել,բայցգիրքըշարունակությունէունենալու,
ևմերցանկություննէմիայնառավելանթերիտեսնելհաջորդգիր
քը:
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յացքներ որոնելը և դրանք գեղարվեստական ստեղծագործութ
յանչափանիշդարձնելը:«Դե,արի,հայբանաստեղծ,գլուխդուրս
բերայստեղից,թեի՛նչերգես,որդասակարգայինքննադատները
քեզ չանվանեն մանրբուրժուական բարոյախոսության քարոզիչ:
Ախար«Գարուն»ի քննադատներըհավակնություն ունենկարծե
լու,որիրենքմիորոշաշխարհայացքիտեսակետիցկոչումնունեն
փրկելու հայ գրականությունը «ազգային ռոմանտիզմի»և մանր
բուրժուականության ճիրաններից» (էջ 422): «Գարուն»ի քննա
դատներնուքննադատություննառանձինխնդիրէ,ևայստեղհի
շատակվումէմիայնԹումանյանիհետառնչությանհանգամանքով,
որըինչոր չափովհնարավորությունէտալիսգաղափարկազմել
տվյալ ժամանակահատվածի քննադատության բնորոշ կողմերի
մասին: Գրախոսը սպանիչ քննադատության է ենթարկում հատ
կապեսԴ.Անանունին,որնընդհանրապեսսխալև միակողմանի
էրգնահատումԹումանյանիստեղծագործությունը՝գտնելով.«Թու
մանյանիստեղծագործությունըընդգրկումէհայժողովրդիայսպես
ասածջահելհասակը,իսկջահելությունըթե՛անհատականևթե՛
հասարակականկյանքումհարհավետքաղցրէուկարոտալի»և
անմիջապեսասածըհիմնավորումէՄարքսիայնմտքով,թեմարդ
կությունըինչքանհեռանումէմանկությունից,այնքանայնավելի
քաղցրէթվումիրեն:Անանունըևսմի«հույժկարևորգաղտնիք»էլ
էհայտնաբերում,ըստորիապրուստհայթայթելուհամարգյուղից
քաղաքգնացածմարդըքաղաքիիրծանրկյանքիմեջ«շարունա
կումէիրխոհերովդեգերելհայրենիհորիզոններիտակևորքան
հաճելիպիտիլինինրահամար,երբնաներքնահարկինկուղնկամ
հանրակացարանի անկյունը ընկնե ծանոթ իրերից և դեպքերից
խոսողմիգիրք»,որըԹումանյանիգիրքնէլինելու:Եվեզրակացութ
յունը. «Հովհ. Թումանյանի տաղանդը հենց այդ պարագաներում
կունենաևունի,անշուշտ,իրգնահատողները»(էջ370):Այսհատ
վածըքաղելովԱնանունիհոդվածից՝Մ.Հարությունյանըգրումէ.«
Սաարդենոչթետնտեսականմատերիալիզմէ,այլուլտրադոքտրի
նալիզմևուլտրաաբսուրդիզմ:Ո՜վՄարքսիևԷնգելսիստվերներ,
խնայեցեքպ.Անանունինևնմաններին,որովհետևդրանքչգիտեն,
թեինչենգործում»(էջ425):ՀամեմատաբարՀարությունյանըլավէ
ընդունումՄակիցյանի՝Թումանյանիննվիրվածդիմագիծը՝այնտեղ
ևստեսնելովորոշթերություններևնախատրամադրվածություն:

ԻնչվերաբերումէԱնանունիհոդվածին,ապաայնտեղ,սկսած

կիրառման նպատակահարմարությամբ և Թումանյանի ստեղծա
գործությունըըմբռնելուկարողությամբ:Այսուհանդերձ,նկատելիէր
ընդհանուրմիտումը՝գրականությանհասարակականուսոցիալա
կանդերիընդգծումը,որըհատկապեսցայտունէրարտահայտված
Ալ.Մարտունու(ԱլեքսանդրՄյասնիկյան)«Հ.ՀովհաննիսյանիևԱլ.
Ծատուրյանի բանաստեղծությունների հասարակական արժեքը»
հոդվածում:Ընդհանուրառմամբ,մարքսիզմիուսոցիոլոգիզմիդիր
քերից(առավել«ուղղափառը»Մարտունինէր)հանդեսեկողների
կողքինընդգծվում էրԳրասերի (Ց. Խանզադյան)գեղագիտական
դիրքորոշումը, իսկԿ. Կուսիկյանը, որնառավելապես շեշտում էր
Աբովյանիանձի,նրաապրածմիջավայրիուվառհայրենասիրութ
յանհատկանիշները,ավելիմոտէկանգնածկուլտուրպատմական
դպրոցին: Ըստ էության, «Գարունը» ներկայացնում էր ժամանա
կիհայքննադատությանթեևոչբոլոր,բայցտարբերթևերը:Այս
առումովպետքէնկատել,որցանկալիէր,որԵ.Մնացականյանը
գրախոսվողժողովածուումներառերնաևԱ. Տերտերյանի«Հովհ.
Թումանյան.Հայրենիեզերքիքնարերգուն»ծավալունաշխատութ
յունիցթեկուզմիփոքրիկհատված,որըբնութագրականկարողէր
լինելինչպեսԹումանյանիստեղծագործությանընկալման,այնպես
էլ Տերտերյանի որդեգրած հոգեբանական մեթոդի առումով: Դա
հատկապես ցանկալի էրայնառումով, որ վերը նշված քննադա
տականհոդվածներում,իբացառյալ Սաքոյիխելագարվելուհան
գամանքիքննությունը,այնէլավելիհավանականության,քանհո
գեբանությանառումով,Թումանյանիհերոսներիբնավորությանու
վարքագծիվերաբերյալտպավորիչվերլուծություններչկան:

Կարելիէանվարանասել,որ Թումանյանիմասին«Գարունի»
հոդվածները բուռնարձագանքիարժանացանթերևս ոչայնքան
Թումանյանի գնահատության, որքան քննադատների որդեգրած
սկզբունքների առումով: «Գարունի» դեմ ուղղված հոդվածների
համարկարելի էընդհանրականհամարել Մարտ. Հարությունյա
նիընտրած«Դասակարգայինարշինըգեղարվեստականքննադա
տությանմեջ»վերնագիրը:Հոդվածագիրըիրավացիորենշեշտում
էր,որթե՛գրողը,թե՛քննադատըկարողենունենալքաղաքական
այսկամայնդավանանքը,դանրանցիրավունքնէ,բայց«գեղար
վեստըևպրոպագանդըպիտիիրարիցզանազանել»(էջ420):Նա
անտեղիէհամարումանվերջՄարքսիցքաղվածքներանելը,ամեն
տեղ բուրժուական, մանր բուրժուական կամ մեշչանական հա
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գրական երկի վերլուծության մեջ միայն «սոցիալտնտեսական»
հարցով զբաղվելու, գրական քննադատության մեջ «ինչպես»ի
խնդիրնանտեսելու,կեղծգիտականությանպատրանքստեղծելու
ևվերլուծվողերկը«մեռած»օբյեկտդարձնելումեջ:ՆաԱնանունին
քննադատումէրԹումանյանիստեղծագործությանմիայնմեկկող
մինանդրադառնալուհամար,ինչիպատճառովէլնրահոդվածըչէր
կարողկրել«Հովհ.Թումանյանիքնարը»վերնագիրը1,«որովհետև
հեղինակըԹումանյանիբազմալարևխորահնչյունքնարիմիքա
նիլարնէշոշափումմիայն»(էջ468):Խանզադյանըոգևորությամբ
թվարկումէԹումանյանիհարուստստեղծագործությանթեմաներն
ուժանրերը՝համոզվածլինելով,որայնուամենայնիվ«ստեղծագոր
ծությանառարկանինքնըստինքյանմեռածնյութէ,որինշունչտվո
ղը, կենդանացնողը բանաստեղծիտաղանդն է, կարևորըառար
կանչէ,այլբանաստեղծիվերաբերմունքը...»(էջ470):Պատասխան
հոդվածում՝ «Անառագաստ և անղեկ», Անանունը Գրասերին մե
ղադրումէ,որնահամարձակվելէՄարքսինգեղարվեստիբնագա
վառում հեղինակություն չհամարել, ինչպես նաև քննադատում է
այնբանիհամար,որԳրասերըարվեստիևգրականությաներկերը
մինչևվերջտրամաբանորենվերծանելըանհնարինէրհամարում:
Իդեպ,այսօրէլկաննմանտեսակետներ,ըստորոնցայն,ինչկարե
լիէմեկնաբանելլիովին,այնարվեստչէ:Դ.Անանունըշարունակում
է սխալ կերպովպնդել, որ Թումանյանըհայ ա ռանձ նա հատ կութ
յանբանաստեղծէ,հատկանիշ,որվերագրվումէհենցԱնանունին,
բայցորըԹումանյանինվերագրելով՝անհամեմատնսեմացնումէր
բանաստեղծիստեղծագործությանհումանիստականարժեքը:

Անանունին«օգնությանենգալիս»Բ.ԻշխանյաննուՀ. Սուր
խաթյանը,որոնցԳրասերըպատասխանումէ«Գրականքննադա
տությունը» հոդվածով: Թումանյանի գնահատության առիթն օգ
տագործելով՝ըստէությանբանավեճնընթանումէոչԹումանյանի
մասին,այլնրաշուրջ:Իրականումբանավեճիառարկանդառնում
է քննադատության մեթոդաբանությունը, բանավեճն ընթանում
է գեղագետների ու մարքսիստ սոցիոլոգների միջև, որն ինքնին
շատհետաքրքիրէքննադատությանպատմությանտեսակետից,
բայցքանիորայնզգալիորենհեռանումէԹումանյանից,մենքշատ
հպանցիկմիայնկակնարկենքայդմասին:

1Դ.Անանունիհոդվածիվերնագիրնէ՝«Անցյալիմեծարանքը»:Գրասերը
հավանաբար նկատի ունի Անանունի դասախոսության թեման և ոչ թե
հոդվածը:

«Անցյալիմեծարանքը»վերնագրից՝կայինբազմաթիվանընդունելի
տեսակետներթե՛հայժողովրդինխաշնարածանվանելու,թե՛Թու
մանյանինհայկականառանձնահատկությանբանաստեղծհամա
րելուևբազմաթիվայլառումներով:Պատահականչէ,որնրանկատ
մամբ բացասական վերաբերմունքը լայն շառավղով տարածվեց
քննադատությանմեջ՝միաժամանակիրարդեմհանելովտարբեր
սկզբունքներ դավանող քննադատների և բացահայտելով քննա
դատությանտարբերհոսանքները:Դ.Անանունը,չբավարարվելով
«Գարուն»ումտպածհոդվածով,նույնըդասախոսեցԲաքվիգրա
կանգեղարվեստականակումբում,ինչը,զեկուցմանանդրադարձ
ներիցելնելով,դրականարձագանքիչիարժանացել,հակառակը,
ունեցելէլուրջընդդիմախոսներ:«Բաքվիձայն»իհաղորդագրութ
յանմեջԹումանյանիմասին«զրույցը»դժգույնէբնութագրվում՝հա
կառակսպասածին.«Տարօրինակհանգամանքէայս՝մանավանդ
այնպատճառով,որներկաեղողներիմեջդժվարթեգտնվերմեկը,
որինսիրելիչլինեինԹումանյանիսքանչելիտողերը:Բոլորխոսող
ներիարտահայտությունների մեջ էլանդադար զգացվում էրայդ
խորինհարգանքըմերերևելիբանաստեղծինկատմամբ(էջ464):
Թերթիվկայությամբ՝բանախոսներիցշատերըԹումանյանիստեղ
ծագործությանհմայքըամենևինէլԱնանունիմատնանշածպատ
ճառներիմեջչէինտեսնում:Բանախոսներիցմեկը(Ա.Գաբրիելյան)
գտնումէ.«Թումանյանըսիրելիէ,որովհետևտպավորիչէ,իրտրա
մադրությամբվարակող,տաղանդավորևամենևինմիտքչունիոր
ևէայլբացատրությանվրաշեշտելը»,իսկմիուրիշը(Ս.Վարդան
յան)համոզվածէ,որ«Թումանյանիքնարիհմայքըայնհանգաման
քիմեջպետքէտեսնել,որնակարողանումէբավարարությունտալ
մերհոգուէսթետիկականբնականպահանջներին»(էջ466):

ՍակայնայսքանովԴ.Անանունիհետբանավեճըչավարտվեցոչ
այնքանԹումանյանինճիշտկամսխալգնահատելու,որքանբանա
խոսիկիրառածչափանիշներիուսկզբունքներիառումով:Գրական
հանրությանմեծամասնությունըհակված չէրհաշտվելուսոցիոլո
գիզմըկամմարքսիզմնիրտարաբնույթդրսևորումներովգրական
քննադատությանառանցքդարձնելումտայնությանհետ:Բնակա
նաբար,առաջինբողոքողըգեղագիտականքննադատությաններ
կայացուցիչըպետքէլիներ,ովևչուշացավ:Սոցիոլոգիականքննա
դատությանդեմ«Գրականթյուրիմացություն»հոդվածովհանդես
եկավ Ց. Խանզադյանը՝ սոցիոլոգների «բանակին» մեղադրելով
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ծը),որնէլհենվումէՀ.Տենիսկզբունքներիվրա:Սակայնիրհեր
թին, Խանզադյանըևս ընկնում է ծայրահեղության մեջ՝ ժխտելով
երկիգեղարվեստականությանորոշմանորևէօբյեկտիվչափանիշ.
«Չկանայնպիսիտվյալներ,որմեզհասկացնեն,համոզեն,թեգե
ղարվեստականէմիերկ:Անմիջականտպավորությունը,սուբյեկ
տիվապրումնէմերդատողությանաղբյուրը»(էջ485):

ՍկիզբառնելովԹումանյանիգնահատությանշուրջծագածբա
նավեճից՝քննադատներըշոշափումենկարևորխնդիրներ,որոնք
նպատակ ունեին գիտական հիմքերի վրա դնելու քննադատութ
յունը՝անկախնրանից,թեովէրճիշտայսպարագայում: Թերևս
օրինաչափէնաև,որհասարակականմտքիուճաշակիվրամեծ
ազդեցությունունեցողգրողիստեղծագործությանշուրջծավալվե
ցիննմանհարցադրումները.չէ՞որթույլգրականությունըհազիվթե
լուրջտեսականխնդիրներառաջադրելուհիմքդառնար:

Այսհպանցիկդիտարկումներնանգամվկայումեն«Հովհաննես
Թումանյանըժամանակիքննադատականմտքիգնահատությամբ»
ժողովածուիանհրաժեշտությանմասին,որըկարևորհիմքէստեղ
ծումթումանյանագիտությաննորզարգացումներիհամար: Ժողո
վածուն առանցքում ունենալով Թումանյանի ստեղծագործության
գնահատությունըժամանակակիցներիկողմից՝միաժամանակլույս
է սփռում ժամանակի գրական ու քննադատական մտածողութ
յանվրաևմեծապեսկարողէօգնելնաև20րդդարիհայգրական
քննադատությանպատմությանամբողջացմանհամար,որնառայ
սօրբացակայումէմեզանում:

 
ԺԵՆՅԱ Ա. ՔԱԼԱՆԹԱՐՅԱՆ Գիտականհետաքրքրություններիշրջա

նակն է հայ նորագույն գրականությունը, գրական քննադատության
պատմություննուտեսությունը:Հեղինակէդպրոցականդասագրքերի,
բուհականձեռնարկների,մենագրությունների,գրականագիտականու
սումնասիրություններիժողովածուների,հարյուրիցավելիհոդվածների:

       
ЖЕНЯ КАЛАНТАРЯН:  НОВЫЙ ИМПУЛЬС ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ТУМАНЯНОВЕДЕНИЯ:  ВстатьеоцениваeтсясборникОценка Туманяна 
литературной критикой времени (1890-1913).Значимостьсборника
обсуждается с точки зрения признания критиками произведений
Туманяна, места и значения его творчества в литературной жизни.
Подчеркиваются те наблюдения и выводы критиков, которые
сохранилисвоюзначимостьвпоследующихисследованияхТуманяна.

Գրասերնիրվերոհիշյալհոդվածիառաջինմասումկրկինհիմ
նավորումէԴավիթԱնանունիկողմիցԹումանյանինսխալգնահա
տելուհանգամանքը՝ժխտելովԹումանյանինվերագրվողանցյալի
մեծարմանհատկանիշը,Անանունիփաստարկներիանհամոզիչլի
նելը,հոդվածիերկրորդհատվածումբանավիճումէՍուրխաթյանի
հետ:Երկուքննադատներնէլ(Սուրխաթյան,Խանզադյան),զինված
համաշխարհային մեծության անուններով (Հոմերոս, Շեքսպիր,
Մարքս,Բելինսկի...)՝հիմնավորումենիրենցգրականուքննադա
տական դավանանքները: Սուրխաթյանը Խանզադյանին մեղադ
րումէր,որնրաևնրանմանէսթետներիհամարկամ,այլկերպ
ասած,«մաքուրարվեստի»կողմնակիցներիհամարձևըմիջոցչէ,
այլնպատակ,ևնրանցհամարարվեստումինչոր«կախարդական
անհասկանալի զորություն կա», որը կարելի է բացատրել միայն
«պսիխոֆիզիոլոգիայով»,իսկսոցիոլոգներիհամարգործումենայլ
չափանիշներ:«Կընշանակե՝գեղարվեստականմիգրվածքիարժե
քըորոշելուհամարնախպետքէգտնենքնրահասարակագիտա
կանհամարժեքտարրը,ևըստայդմընդգծենքնրագեղարվեստա
կանայսկամայնարժանիքը:Եվորովհետևմարդկայինհոգեկան
կյանքիաղբյուրը՝ նրամիջավայրի հասարակականկյանքն է, ու
րեմնգեղարվեստականտեսակետիցբարձրարժեքենայնտաղան
դավորգեղարվեստագետներիարտադրությունները,որըմտավոր
լայնհորիզոնունի,խորապեսուսումնասիրելէհասարակականմի
ջավայրնումարդկայինպսիխիկան»1,գրումէՍուրխաթյանը:Սա
Պլեխանովիհայտնիդրույթիզգալինենգափոխումնէայնառումով,
որՊլեխանովըհստակշեշտադրումէրնաևձևիհամարժեքության
խնդիրը,որնրահետևորդներըհամառորենանտեսում էին,ինչի
շարունակությունըեղավ19201930ականթթ.գռեհիկսոցիոլոգիզ
մը:

Պատասխանհոդվածում(«Գրականքննադատությունը»)Գրա
սերԽանզադյանը նախ ժխտում է Սուրխաթյանի կողմից առաջ
քաշված (թերևս կարելի է ասել՝ ընդդիմախոսի կողմից այդպես
ըմբռնված)« կյան քի պատ կե րա ցու մը այն պես ինչ պես նա կա» 
սկզբունքը:Նագրումէ.«Ամենածայրահեղնատուրալիզմնէլհեռու
է լուսանկարչությունից,Է միլ  Զո լա յի վե պերն ան գամ չեն տա լիս 
կյան քը այն պես, ինչ պես նա կա»(էջ484):Պետքէնկատել,որայս
ձևակերպումը գրեթե բառացի, կարող ենք գտնել Շիրվանզադեի
մոտբոլորովինուրիշառիթով(Տե՛ս,«Իմկրիտիկոսներին»հոդվա

1«Մշակ»,Թիֆլիս,1913,թ.105:
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Рассматриваются препятствия, с которыми столкнулся поэт, и
литературные дебаты, которые происходили вокруг и с Туманяном.
Считается, что сборник создает важную основу не только для
дальнейшегоразвитияизученияТуманяна,ноидляобсужденияновых
брожений и методологических проявлений, появившихся в области
армянскоголитературногокритическогомышлениявэтотпериод.

Ключевые слова – Туманян, эпичность, лирика, поэма, поэзия,
критика,народныйпоэт,обработкафольклора,дебаты,литературный
язык,методлитературнойкритики.

ZHENIA KALANTARYAN:  A NEW IMPULSE FOR THE DEVELOPMENT 
OF TUMANYANOLOGY ThearticlepaystributetothevolumeTumanyan’s 
appreciation by Contemporary Literary Criticism: (1890-1913) in
termsofTumanyan’sacceptancebycritics, through theacknowledgment,
theplaceandvalueofhiswork inthe literary life. Ithighlightsthecritical
observationsandconclusionsofthecriticswhohavemaintainedtheirpower
in subsequent studies of Tumanyan’swork. Thearticle discussesalso the
obstaclesfacedbythepoetandtotheliterarydebatesthattookplacearound
andwithTumanyan.

It is believed that the aforementioned volume provides an important
basis not only for the further development of Tumanian studies, but also
fromthevantagepointofpresentingthefermentationsandmethodological
manifestationsevidentinthefieldofArmenianliterarycriticalthoughtduring
thisperiod.

KeywordsTumanyan,Epicness,Lyric,Poem,Poetry,Criticism,People’s
poet,FolkloreDevelopment,Debate,LiteraryLanguage,CriticalMethod.
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էնշանակումՂ.Աղայանին,Հովհ.ԹումանյանինևՇիրվանզադեին։
Պ.Պռոշյաննուրախանումէ,որվերջապեսհայգրողնիրհոգսերով
արժանացելէուշադրության։Նույնթվիփետրվարի6ինՊ.Պռոշյա
նըԲաքվիՄարդասիրականընկերությաննուղարկումէմիխնդրա
գիր, որը հավաստում է վիպասանիազնիվ, հոգատարվերաբեր
մունքըգրչակիցընկերների,այդթվում Թումանյանինկատմամբ։
Նրախոսքերով«ազգիսբազմաշխատգրականմշակներին»օժան
դակելուընկերությանորոշումը«ամենանպաստավորևգիտակցա
կանգործողություններիցմեկնէր»1,որընշանակումէր«գնահատել
մտավորաշխատանքը՝խրախուսելովսակավաթիվգրականգոր
ծիչներինչդադարելուհայգրականությանըծառայելուսուրբգոր
ծից»2։

Մեկտարիանց՝1899թ.մայիսի16ին,երբտոնվումէրՊ.Պռոշ
յանիգրականգործունեության40ամյահոբելյանը,Հովհ.Թուման
յանըամենաակտիվմասնակիցներից էրԳ.Սունդուկյանի,Ղ.Աղա
յանիևայլոցհետմիասին։«Տարազի»՝մայիսի17իհամարըամ
բողջությամբձոնվեցՊ.Պռոշյանին։Նույնօրըվիպասանինբանաս
տեղծությունձոնեցնաևՀովհաննեսՀովհաննիսյանը։

Պ.ՊռոշյանինՀովհ.Թումանյանըհամարումէրայնհայգրողնե
րից,որոնքթեևզուրկենդիպլոմներից,«բայցիծնեկոչվածենգոր
ծերիներքինիմաստըթափանցելու,սրտերիգաղտնիքըկարդալու
ևայնտեղիցխոսելուժողովրդիհետ»3։Բանաստեղծըվիպասանի
արժանիքներից էր համարում կյանքի ճանաչողությունը, ռեալիզ
մը,այն,որնա«Մեզտալիսէգյուղականկյանքըիրամբողջմեր
կությամբ,գյուղականտիպերիմիամբողջալբոմեններկայացնում
նրաբոլորգրվածքները,առանցորևէտենդենցի»4։Ինչպես նկատել 
է ակադեմիկոս Էդ. Ջրբաշյանը.«Գավառական կյանքի գեղարվես
տական լայն համայնապատկերը,որ գծագրել է Պռոշյանն իր վե
պերում,պատմականորեն եղավ մեկն այն հիմքերից,որոնք նախա
պատրաստեցին հայ գյուղաշխարհի արտացոլումը  Թումանյանի 
պոեզիայում և արձակում՝ արված շատ ավելի բարձր գեղագիտա
կան դիրքերից»5։ 

1 Սարիբեկ Մանուկյան,«ՊերճՊռոշյան»(Նշանավորմարդկանցկյանքը
մատենաշար),Եր.«Արևիկ»հրատ.,1987,էջ127։

2Նույնտեղում։
3 Հովհ.Թումանյան,Երկերիլիակատարժողովածու10հատորվ,հտ.6,

Եր.,1994,,ՀՀԳԱԱհրատ.,էջ115։
4Նույնտեղում,էջ534։
5 Էդվարդ Ջրբաշյան,Թումանյանը և հայ գրականության ավանդույթները,
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Բան.գիտ.դոկտոր

ՊԵՐՃ ՊՌՈՇՅԱՆԸ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ 
ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԳՐԱՊԱՏՄԱԿԱՆ 

ՀԱՅԱՑՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԵՎ 
ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԿՅԱՆՔՈՒՄ*1

 Բա նա լի բա ռեր   Պերճ Պ ռոշ յան,  Հովհ. Թու ման յան,  Ղա զա րոս 
Ա ղա յան, «Ազ գա յին պաշտ պա նութ յան խնդի րը և Ղ.Ա ղա յա նը», « Մեր 
ազ գա յին վի պա սան  Պերճ Պ ռոշ յան ցին՝ իր քա ռաս նամ յա կի օ րը», 
Ղ.Ա ղա յա նի հո բել յա նը։

Յուրաքանչյուրերիտասարդգրողիրստեղծագործականկյան
քիարշալույսինհենվումէիրենիցառաջստեղծվածազգայինմշա
կույթի՝դարերիընթացքումկուտակածհոգևորհարստությանվրա։
Սակայնամենմիարվեստագետնախևառաջորոշակիազդեցութ
յուն էկրումմերձավորնախորդներից։ ՊերճՊռոշյանը այն գրող
ներից է, որի ստեղծագործության հետ  Հովհաննես Թումանյանը
սերտուանմիջականգրականառնչություններէ ունեցել այնպես,
ինչպեսհայնորգրականությանխոշորագույնդեմքերի՝Խաչ.Աբով
յանի,Մ. Նալբանդյանի,Ռ.Պատկանյանի, Ղ. Աղայանիև Րաֆֆու
հետ։Նրանց,այդ թվում նաևՊ.Պռոշյանի գրականավանդույթները
ժառանգորդությանօրենքովփոխանցվեցիներիտասարդբանաս
տեղծինևիրենցազդեցություննունեցանպոետիստեղծագործա
կանդիմանկարիձևավորմանգործում,որն,իհարկե,հաղթահար
վեցշատշուտով,նույնիսկմինչևգրականհասունությանհասնելը։

19րդդարավերջինև20րդդարասկզբինազգայինուսոցիա
լականբազմակնճիռհարցերըմիավորումէինհայգրականության
ապագադասականներին.Թե՞հանրային–քաղաքական,թե՞անձ
նականկյանքիդժվարություններըհաղթահարելիսհայգրողները
հաճախէինդրսևորումընդհանուրձգտումներուպատկերացում
ներ։Նրանքապրումէինմիևնույնհոգսերով։

1898թ.ԲաքվիՀայոցՄարդասիրականընկերությունընպաստ

* Հոդվածն ընդունված է տպագրության  18.04.2020 թ.:
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միԽրիմյանիկամՍրվանձտյանի»1։Առավելությունըտալովբնաշ
խարհիկլեզվին՝պոետըկարևորում էրվիպասանի լեզվի և  ժողովր
դական ոճինշանակությունը։

Հովհ.Թումանյանի ևՊ.Պռոշյանի երկերում կան որոշ կոնկրետ 
պատկերային ընդհանրություններ։ «Սոս և  Վարդիթեր» վեպում 
 Համբարձման տոնի նկարագրությունից40տարի անց ստղծված 
«Անուշ»պոեմի տարբերակում ներկայացվող նույն տոնի նկարագ
րության մեջ նկատելի են համանման գեղարվեստական մանրա
մասներ,կենցաղայինազգագրական բնույթի որոշ գծեր՝ ընդհուպ 
«Համբարձում յայլա՛, յայլա՛ ջան, յայլա՛»կրկներգը,որի աղբյուրը 
երկու գրողների համար էլ եղել է ժողովրդական բանահյուսությու
նը։

Պ.Պռոշյանընույնպեսբարձրէրգնահատումերիտասարդբա
նաստեղծի ստեղծագործությունը, մասնավորապես «Լոռեցի Սա
քոն»պոեմը։ Հայտնի է, որ շատերըթերահավատությամբընդու
նեցին Սաքոյի խելագարվելու փաստը՝ համարելովայն անհամո
զիչ։Սակայնքիչչէինպոեմըանվերապահարժևորողները։ Նրանց
շարքում Թումանյանն առաջինը նշում է Պռոշյանի անունը. «Այս
պոեմանմիքանիուսանողներևգրողներմիշատհաջողվածհո
գեբանականճշմարտությունենհամարելևհավանել.մանավանդ
պ.Պերճըյուր«հրաշալիէ»ևայլխոսքերով»2։

Երկու գրողներըհանդիպելեննաևգրականընթացիկկյանքի
խաչմերուկներում՝ համատեղ ծառայելով ազգային մշակույթի ու
գրականությանընթացիկշահերին։19001902թթ. Երվանդ  Լալա
յանը եռանդուն գործունեություն էր ծավալել«Ազգասիրական հան
դեսը»նյութապես ապահովելու համար հրատարակչական մի մար
մին ստեղծելու նպատակով։Այդ շրջանում կառավարությունըթույլ 
չէր տալիս ազգագրական և առհասարակ ազգային ընկերություն
ներ հիմնել,ահա թե ինչու  Լալայանի,ԳևորգԱսատուրիևմիբան
վորիստորագրությամբկնքվումէպայմանագիր,ըստորի՝ հիմնվում 
է«Ազգագրական ընկերակցություն»՝առևտրական հիմքերի վրա։ 
1900թ.՝ նշված ընկերակցությանստեղծումիցանմիջապեսհետո, 
նրանպաշտոնապեսիբրև«առևտրականընկերներ»անդամագր
վեցին  ՀովհաննեսԹումանյանը,ՊերճՊռոշյանը,Գևորգ  Ղարաջյա
նը և այլք։Իսկվարչությաննախագահենընտրումդրամատերերի՝
ՄելիքԱզարյանինևայլոց, որպեսզիթաքցնեն ընկերության բուն

1Նույնտեղում,էջ292։
2Նույնտեղում,հտ.9,էջ24։

Դեռևս«Ծիածան»աշակերտականգաղտնիընկերությանպա
րապմունքներին, երբ չկար հայ գրականության համակարգված
պատմություն, Թումանյանը կարդում էր դասախոսություններ,
որոնցումարծարծվումէրնաևՊ.Պռոշյանիդերըմերգրականութ
յանպատմությանկոնկրետշրջափուլում՝19րդդարիերկրորդկե
սին։ Թումանյանիայդ ելույթներըպահպանվել են «Մեր նախորդ
շրջանի բանաստեղծները» անավարտ ուսումնասիրության մեջ,
որտեղ իմաստալի ընդհանրացումներ են կատարվում հայ գրա
կանության հանգուցային հարցերի շուրջ։ Դրանք հիմնականում
վերաբերում էին տարաշխարհիկ ու բնաշխարհիկ գրողներին,
ազգայինտաղանդի յուրահատկություններին,«հայիոգիու շունչ
արտահայտելու» ունակությանը։ Բանաստեղծը օտարության մեջ
ապրող («պանդուխտ ժողովուրդ պանդուխտ գրականություն»)
տարաշխարհիկ գրողներին՝ Ռ.Պատկանյանի, Ղ.Ալիշանի, Ս.Շա
հազիզիհայրենասիրությունըհակադրումէհայրենիմիջավայրից
ազդակներուներշնչանքստացողգրողներին,այդթվումՊ.Պռոշյա
նիստեղծագործությանը։Թումանյանիվստահեցմամբվիպասանի 
երկերումկահայրենիքիուհայժողովրդիիրականկյանքիոչվե
րացականընկալում։1907թ. հունիսի10ին բանաստեղծը  Թիֆլիսի 
ժողովրդական հաալսարանի պարապմունքինկարդացածիրդա
սախոսությանմեջ,որիհամառոտագրությունըկատարել էր Ա.  Մեհ
րաբյանը,անդրադարձ էր կատարում նաև Պ.Պռոշյանին,ընդգծում 
նրա՝«հարազատ լեզվով»գրականության ստեղծումը1։

Հայ գրականության պատմության համատեքստում Պ.Պռոշ
յանիդերինբանաստեղծնանդրադառնումէնաևտարիներանց,
1916թ.  նոյեմբերի 25ին  Հայ գրողների կովկասյան ընկերության 
հերթական երեկույթում կարդացած«Հայոց գրական լեզվի խնդի
րը»թեմայով զեկուցման մեջ։Վերստինխոսելով տարաշխարհիկ և 
բնաշխարհիկ գրականության մասին՝պոետն արժևորում է Պ.Պռոշ
յանի ստեղծագործությունը՝ իբրև մայր երկրից սնուցվող,մայրենի 
լեզվով գրականություն. «Լեզունու՜ր,գրականությու՜ննուր...Գրա
կանությունը գաղութների ձեռքին, լեզուն մայր երկրում.... բնաշ
խարհիկլեզուն,բունժողովրդիհետմիասինալեկոծվումէրարյան
ուարտասուքիծովիմեջև,եթեշատթեքիչազդումէրմերգրա
կանլեզվիվրա,ազդումէր...իրծոցիցելածսակավաթիվգրողների
ձեռքով,էստեղմիԱբովյանի,կամմիԱղայանիուՊռոշյանի,էնտեղ
Եր. ՀՀԳԱԱ«Գիտություն»հրատ.1994,էջ67։

1 Հովհ.Թումանյան,նշված աշխատ. հտ.6,էջ534։
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նասների կողմից հովանավորելու անհրաժեշտությունը։ Այստեղ նա 
հիշատակում է Աղայանի«Տարրական ճշմարտություններ»հոդվա
ծը,որի սևագիրը պոետի մեծ բարեկամը նրան էր հանձնել մահից 
առաջ։ Աղայանը Մխիթարյանների մեկենասների,ԳրիգորԱրծրու
նու, Ալեքսանդր  Մելիք Հայկազյանի և արվեստի այլ հովանավոր
ների կարևորությունն ընդգծելով՝ գրում է. «Պռոշյանը իր «Հացի 
խնդիր»վեպը գրել է հատկապես հացի խնդրի համար և տպագրել 
է ԱբգարՀովհաննիսյանի արած օժանդակությամբ,անունն էլ նրա 
համար է դրել«Հացի խնդիր»,մի անուն,որ ուրիշ ոչ մի կապ չունի 
վեպի բովանդակության հետ»1։

Անշուշտ,նյութականմիջոցներիպակասն էր, որհայգրողնե
րից շատերը չէին կարողանում ստանալ բարձրագույն կրթութ
յուն։ Նկատի ունենալով ժամանակի գրողների թերիմացությունը 
տաղաչափության, գրական ժանրերի և գրականության տեսութ
յան այլ խնդիրներից,Հովհ.Թումանյանընկատում է.«Այ,օրինակ,
Պռոշյանը։  Զարմանալի մարդ էր. գրական ձևերից բան չէր հասկա
նում,մինչև վերջն էլ վեպին հոդված էր ասում«Ցեցերը»տպվում
էր«Մուրճում».գալիսէր,թե՝«Այտղա,հոդվածսկարդո՞ւմես,ո՞նց
ա»…  Բայց ժո ղովր դի կյան քը էն պես էր ճա նա չում, մեր հին ու նոր 
լե զուն էն պես գի տեր էլ դու պրծար...»2։

 Սակայն  Թումանյանը վերապահությամբ էր մոտենում բարբառ
ներից օգտվելու Պ.Պռոշյանի ու նաև  Խաչ.Աբովյանի մոտեցումնե
րին՝ ասելով.«Ժողովրդական լեզու էլ,ոճ էլ որ ասում ենք,դա չհաս
կանաք էնպես,ինչպես Աբովյանն ու Պռոշյանն են անում։  Չէ. էդ ոճե
րը պետք է գործ ածել ընտրությամբ,ճաշակով,տեղին...»3։

 ՊերճՊռոշյանիանապահովությանխնդիրըժամանակինբազ
միցսարծարծվելէհրապարակայնորեն։Դրանցիցշատերինէանդ
րադարձելբանաստեղծը՝ավելիհաճախդրսևորելովգրողիարժա
նապատվությունըպաշտպանողհպարտկեցվածք։Նաամենան
գամզայրույթովէրլցվում,երբհայգրողըներկայացվումէրխեղճու
աղքատմիխավ։ԱյդպեսէրնաևՊռոշյանիհուղարկավորության
օրերին։

1907թ. վիպասանի թաղումից(դեկտեմբերի2)մի շաբաթ անց՝ 
դեկտեմբերի9ին,«Վտակում»տպագրվում է  Թումանյանի«Վիրա
վորական հարգանք»հոդվածը։Բանաստեղծըվրդովվածէր.«Բաց 

1 Թումանյան,նշվածաշխատությունը,հտ.7,էջ265։
2ԹԺՀ,էջ111։
3Նույնտեղում,էջ113։

նպատակը։Այսշրջանումբանաստեղծնուվիպասանըհանդիպում
էինԵր. Լալայանիբնակարանում՝ Սապյորնայափողոցիվրա,որ
տեղայսպեսկոչվածպաշտոնականնիստերըվերածվումէինգրա
կաներեկույթների։Այնուհետ Պ.Պռոշյանը  Հովհ.Թումանյանի հետ 
միասին դարձավ Գրողենրի միություն ստեղծելու առաջամարտիկ
ներից։ 

 Բանաստեղծը վկայում է ժամանակին գրական շրջաններում 
վիպասանի ունեցած հեղինակությունը։Նագրում է.«Ամեն անգամ,
երբ էս կամ էն առիթով հայ գրողների ցանկը կազմում էինք... միշտ 
սկսում էինք՝ Պռոշյան,Աղայան»1։

1912թ. դեկտեմբերի16ին  Հայ գրողների կովկասյան ընկերութ
յան առաջին երեկույթին ընկերության նախագահը՝  Հովհ.Թուման
յանը, իր բացման խոսքում  Կովկասի  Հայոց  Բարեգործական ընկե
րության դահլիճում հավաքված բազմությանը խնդրում է՝ ի թիվս այլ 
հայ գրողների,հոտնկայս հարգել  Պերճ Պռոշյանի հիշատակը 2։

Գրողի անապահովության ցավալի խնդիրը մշտապես եղել է
հայմտավորշրջաններիուշադրությանկենտրոնում։Գրականտա
ղանդներիանկաշկանդզարգացումըհաճախկախմանմեջէեղել
մեկենասների,զանազանմիավորումներիևառհասարակհանրա
յինկամպետականաջակցությունից։Իզուր չէր Թումանյանըհայ
գրականությունըանվանումխանգարվածգրականություն,իսկհայ
գրողներին՝խանգարվածգրողներ,քանիորմիայնգրականությա
նընվիրվելուփոխարեննրանքստիպվածէինլինումզբաղվելայլ
աշխատանքով իրենց և ընտանիքների գոյությունը պահպանե
լուհամար։Նկատիունենալովհայգրողիկյանքի անբարենպաստ 
հանգամանքները՝միառիթովԹումանյանն ասել է Ստեփան  Զոր
յանին. «Աբովյանը մե՛ծ մարդ է, մե՛ծ սրտի ու մեծ շնչի տեր, եթե 
դժվարություններ չլինեին՝ ավելի մեծ մարդ կդառնար... Պ ռոշ յա նը. 
կար ծում եք պա կա՞ս տա ղանդ էր. բայց մեր ի րա կա նութ յունն ու 
կյան քի ա նա պա հո վութ յու նը չթո ղին, որ նա զար գա նա և  ար վես տի 
հա մա չափ գոր ծեր տա»3։Իսկ«Ազգային պաշտպանության խնդի
րը և Ղ.Աղայանը»հոդվածում(1916թ.հունիս)բանաստեղծը բարձ
րացնում է հայ գրողի նյութական ապահովության խնդիրը,ընդգծե
լով արվեստն ու գրականությունը իշխանությունների կամ մեկե

1Նույնտեղում,հտ.7,Եր.1995,էջ268։
2Նույնտեղում,հտ.6,էջ391։
3«Թումանյանը ժամանակակիցների հուշերում», (Այսուհետ՝ԹԺՀ),Եր.,

1969,ՀայկականՍՍՀԳԱԱհրատ.,էջ110։
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Պռոշյանը կյանքի հարուստ փորձ ուներ,ուստի նրա ներկայությու
նը միշտ ցանկալի էր,խոսքը՝ հեղինակավոր»1։  Վիպասանը,իհար
կե, չէր մտնում «Վերնատան» մշտական անդամների լուսավոր 
վեցնյակի մեջ,սակայն նա հայգրականամենանշանավորսալոնի 
մշտական հյուրերից էր,այն գրողներից, որոնք համախմբվել էին 
«Վերնատան» շուրջը2։ Պ.Պռոշյանի երկերը հաճախ էին քննարկ
վում գրականայդկենտրոնում,երբեմն էլ վերնականներըքննար
կումներըշարունակում էին նրա սահմաններից դուրս։ Այսպես1901
թ.,դեկտեմբերի30ինԼ.Շանթը Անվերսից  Թումանյանին գրում է. 
«Պռոշյանցի վիպակն է,սկիզբն ու վերջը,իհարկե,ավելորդ,քիչ մըն 
ալ գուցե անճարակ գրված,բայց մեջը կյանք կա,կռիվ`իդեալիզմի 
խորտակումը նաթյուռալիզմի մեջ,ամենայն տեղ նույնը,այդ հին
գերորդ գինեգիժը գիժ է հենց սկզբեն,որովհետև իդեալի մարդն է,
տարբերը,բացառիկը,մաքուրը…»3։

 Լեոն փաստում է. «Այդ գրական ընտանիքն ուներ երկու մեծ
պապեր։Մեկը  Պերճ Պռոշյաննէր,մյուսը՝  Ղազարոս Աղայանը... Որ
պեսզի զուր տեղը չբարձրանա«Վերնատան»անթիվ սանդուղքնե
րով,նա նախ և առաջ ուզում էր տեղեկանալ՝ տա՞նն է  Հովհաննեսը 
թե ոչ։Եվ բակից նկատելով վերևիպատշգամբում խաղացող երե
խաներին՝ձայն էր տալիս.

 Այ լակոտներ,էն գյադեն տա՞նն ա...
«Լակոտները  Թումանյանի երեխաներն էին,իսկ«գյադեն»ինքը՝ 

 Թումանյանը»4։ՆվարԱյդ մասին գրում է նաև ՆվարդԹումանյանը.
«ՊերճՊռոշյանըմեզմոտհաճախէրլինում։Մեզբոլորիս,առհա
սարակերեխաներին,ասումէր«լակոտներ»,իսկհայրիկին,Աղա
յանին,Շիրվանզադեին՝«գյադաներ»։Դաէրնրաոճը։Ծերմարդէր,
գալիսէրբակիմեջտեղըկանգնումևիրբամբձայնովկանչում.«Էյ,
լակոտներ,էնգյադենտա՞ննա...»»5։

Թումանյանը սովորություն ուներ զրուցելիս պատմություններ
ներկայացնելիրևգրականընկերներիմասին,հետաքրքիրդեպ
քերհատկապեսՂ.Աղայանի,ԽրիմյանՀայրիկի,Ավ.Արասխանյա

1Նույնտեղում,էջ152։
2ԹԺՀ,էջ12։
3 Թումանյան, Ուսումնասիրություններ և հրապարակումներ, հտ 4,

ՀայկականՍՍՀԳԱհրատ.,Եր.,1985, էջ349։ՏեսնաևԼ.Շանթ,Երկերի
ժողովածու ինը հատորով. Նամակներ և բացիկներ, Եր., 2017, ՀՀ ԳԱԱ
«Գիտություն»հրատ.,էջ86։

4ԹԺՀ,էջ57։
5 Նվարդ Թումանյան, Հուշեր և զրույցներ (այսուհետ ՀԶ), Եր., 1987,

«Լույս»հրատ.,էջ15։

գերեզմանի եզերքին աշխատում էին վեր հանել վիպասանի փառքն 
ու տաղանդը և... մինը գոռում էր,թենաածուխէրվաճառում,մյուսը
աղաղակումէր,թենադռնեդուռնէրընկած,երրորդընրաընտա
նիքիննմանեցնումէր«ցիգանիընտանիքի»,չորրորդըհավատաց
նումէր,թենամերկէր,հինգերորդըողբումէր,թեսոված,իհարկե,
վեցերորդինէլմնումէրեզրակացնել,որայդբոլորիցնամեռավ...

Ապա լալկանության ու հառաչանքի ողորմուկ ձայնը սովամահի 
ու մերկության ողբը տարածեցին ամբողջ գրականության վրա.։

Ը՞նչի նման է այս. այս խեղճ ու անճարակ աղմուկը,որ ամեն 
անգամ բարձրանում է այս կամ այն գրական մարդու դագաղի վրա 
այսքան սուտ և այսքան տգեղ ու վիրավորական միանգամայն…

Բայց ո՞վ չի նեղություն քաշում իր մասնավոր կյանքում։  Զարմա
նալի ու զարհուրելի ի՞նչ կա այստեղ։

Ահա և Պռոշյանցը։  Մեռավ։ Ո՞վ է ասում,թե նա քաղցած էր ու 
մերկ։ Ով որ էլ լինի  սուտ է ասում։ Իսկ թե եղել է այս կամ այն պաշ
տոնին  ի՞նչ կա արտասվելի։ Եղել է թեմական տեսուչ,ուսուցիչ,
լուսանկարիչ,վերջապես,ամենասոսկալին,մի քանի օրով ի միջի 
այլոց,ածուխի առուտուր է սկսել և  տեսել է օգուտ չի անում,թողել 
է։ Այսհո չի՞նշանակիլ,թե նա սոված էր կամ տկլոր։

Ո՛չ,սոված ու մերկ չեն հայ գրողները... Դժբախտություննայդչի,
այլայն,որգրականությունըապրուստչիտալիսգրողին...Այսար
դենուրիշխնդիրէ։Չեքկարողանումգրականությունուգրողպա
հել,այդհերիքչի,այժմէլպետքէխնդրել,որճառերչասեքնրանց
վրա,երբմեռնումեն»1,գրում է բանաստեղծը։

Չնայած երեսուներկու տարվա տարբերությանը Պռոշյանի և 
 Թումանյանի միջև ստեղծվել էին ջերմ բարեկամական,ըն կե րա կան 
հա րա բե րութ յուն ներ։ Նրանքմիասինէինհայգրականությանըն
թացիկկյանքիխնդիրներնարծարծելիս։

189798 թթ. Թումանյանի տանը կազմակերպված գրական
խորհրդակցություններինուժողովներին մասնակցում էր նաև Պ.Պ
ռոշյանը Ղ. Աղայանի, Շիրվանզադեի, Մուրացանի, Փափազյանի,
Լևոն  Մանվելյանի հետ միասին։  Նույն շրջանում այդպիսի ժողովներ 
տեղի են ունեցել նաև  Պերճ Պռոշյանի տանը։ Այնուհետև վիպասա
նը սկսում է այցելել նշանավոր«Վերնատուն»։ Այդ մասին վկայում են 
ինչպես ժամանակակիցները,այնպես էլ Պռոշյանի կենսագիրներից 
 Սարիբեկ  Մանուկյանը. նա գրում է.««Վերնատունը» փորձի փոխա
նակության և  գիտելիքների հարստացման յուրատեսակ դպրոց էր։ 

1Հովհ.Թումանյան,նշվածաշխատ.,հտ.6,էջ154156։
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Կարողանում էր իրար հետ գժտված մարդկանց հաշտեցնել.
նմանդեպքերեղելենոչմիայնմերգրողների,այլևվրացգրողների
կյանքից»1։

ԳարեգինԼևոնյանըհիշում է.«ՊերճՊռոշյանը, չգիտեմինչու,
չէրսիրումՂազարոսԱղայանին։Վերջինսայդմասինանտարբեր
էրևանոխակալ»2։1902թ.մայիսինպետքէտոնվերԱղայանիհո
բելյանը։ Պռոշյանը դեմ էրև իր կարծիքնանթաքույցարտահայ
տումէրխմբագրատներում,դպրոցներում,գրական,հասարակա
կան հավաքույթներում և այլն։ Լուրը հասնում է բանաստեղծին,
և նա որոշում է հաշտեցնել երկու ընկեր գրողներին... Գարեգին
Լևոնյանըպատմումէ.«Թումանյանըմիտոմսակովմիօրընթրիքի
էհրավիրումիր«շատհարգելիուպատվականբարեկամ» Պերճ
Պռոշյանին,ասենքժամը10ին,իսկԱղայանինխնդրումէնույնօրը
գալժամը11ին։Ընթրիքի սկզբում  Թումանյանը խոսք է բաց անում 
Աղայանի մասին...

 Լսած կլինես,Պռոշ,մենք որոշել ենք տոնել մեր  Ղազարոսի հո
բելյանը,ես կարծում եմ՝դու էլ,ընդունելով նրա երկարամյա բեղմ
նավոր աշխատանքը,ուրախ պիտի լինես դրա համար և չխնայես 
քո աջակցությունը։

  Հովհաննե՛ս,խնդրեմ ինձ ազատ թողնես այդպիսի պարտա
կանությունից. դու գիտես,որ ես նրա հետ լավ չեմ. վերջապես ի՞նչ է 
նշանակում հոբելյան և ինչի՜ համար,ասա խնդրեմ...

 Ինչպե՞ս թե՝ ինչի համար,նրա գրական և  մանկավարժական 
գործունեության համար. մենք ուզում ենք բարոյական գնահատու
մի հետ նրան փոքր ի շատե ապահովել և նյութապես...

 Եթե իմ գրվածքներս ուղտի վրա բառնաս,հազիվ թե տանի,
իսկ  Ղազարը ավելի խոսել է իր կյանքում,քան թե գրել։  Գալով նրան 
նյութապես ապահովելու խնդրին,այդ էլ ես գտնում եմ ավելորդ,
որովհետև նա իրենց գյուղում գինի ունի,թող բերի այստեղ,վաճա
ռի ու ապրի… Ես մուշտարի կգտնեմ ու գինին կծախենք,պրծավ 
գնաց։

 Պռոշ ջան,արի ու գինի առնող մուշտարու նեղությունը մի՛ քա
շի,մենք այդ գինին գյուղից բերել կտանք և  Ղազարոսի հոբելյանի 
հանդեսը կատարելուց հետո մի լավ քեֆ կսարքենք ու կխմենք,քեզ 
էլ կընտրենք թամադա»3։Այնուհետև գալիս է Աղայանը՝ անտեղյակ,

1ՀԶ,էջ51։
2ԹԺՀ,էջ445։
3Նույնտեղում,էջ446։

նիկյանքից։ԻնչպեսհավաստումէբանաստեղծիդուստրՆվարդը.
«ԱռանձինսիրովէրխոսումՊռոշյանիմասին,որըհարազատէր
իրեն իր ժողովրդական խառնվածքով։ Պատմում էր վիպասանի
կյանքիցառանձինծիծաղաշարժդեպքեր՝իրենհատուկհումորով
ևժպիտըդեմքին»1։

 Թումանյանի այդ պատմություններից էր Պռոշյանի՝ շուկայից 
տուն գնալու դրվագը. «Իմ ուշադրությունը հանկարծ գրավեցին 
 Պերճի ջուխտ գրպանները։ Նրանք տարօրինակ կերպով շարժվում 
էին,դողում։  Հարցրի. Էդ ի՞նչ են ջեբերդ։Նա պատասխանեց սառ
նասրտությամբ.«Մի քիչ ցոցխալ ձուկ եմ առել,ջեբերումս տանում 
եմ տուն,որ մորթենք,եփենք»»2։

 Մարգար Ավետիսյանը բանաստեղծի հյուրասեր խառնվածքը 
համեմատում էր Պռոշյանի հետ. «Այս նահապետական հյուրըն
կալությամբ  Թումանյանը նման էր նահապետականության կրքոտ 
երկրպագու,հյուրամոլ Պռոշյանին։  Բայց ինչ որ Պռոշյանի մոտ զուտ 
գյուղականնահապետական էր, Թումանյանի մոտ այդ նահապե
տականությունը ձուլվում էր եվրոպականության հետ»3։

1890ականթթ.երեկոյան ժամերին հաճախ էիներկուգրողնե
րը հանդիպում Արծրունու թատրոնին կից այգում։  Բանաստեղծի 
կինը՝ Օլգա  Թումանյանը,վկայում է.«Երեկոներն այս նույն այգում 
զրույցի էին հավաքվում և  գարեջուր խմում Օհանեսը, Աղայանը,
Պռոշյանը,Շիրվանը»4։

Թումանյանըժամանակիաենամեծհաշտարարիհամբավնու
ներ։ Նամեծհեղինակությունէրվայելումգրականզանազանհո
սանքներիևուղղությունների,քաղաքականտարբերհամոզմունք
ների,երիտասարդևավագսերունդների,նույնիսկդրացիազգերի
շրջանում։Դրաշնորհիվնաբազմիցսհաշտարարիդերէկատարել,
այդթվում՝նաևմիմյանցհետտարիներովչխոսողգրողներիմիջև։
Նվարդ Թումանյանըգրումէ.«Գրականմիջավայրիմեծհաշտեց
նողնուհուսադրողնէր։Ամենընդհարում,գժտությունկարողանում
էրմեղմացնել,վերացնել...Մերձավորներնասումէին՝նազարմա
նալիկերպովկարողանումէրիրարդեմլարվածկողմերըհաշտեց
նել,հանգստացնել,ներդաշնակություն,խաղաղտրամադրություն
ստեղծել...

1Նույնտեղում,էջ75։
2ԹԺՀ,էջ5758։
3Նույնտեղում,էջ200։
4Նույնտեղում,էջ340։
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տարբերառիթներովպոետըոտանավորներէնվիրել։Այդքչերիցէ
Պռոշյանը։Առիթըվիպասանիգրական գործունեության40ամյակն 
էր,որընշվելէ1899թ.։Խոսքըվերաբերում է«Մերազգայինվիպա
սանպերճՊռոշյանին՝իրքառասնամյակին(«Այնտեղծնվածումե
ծացած....»)»բանաստեղծությանը,որտեղհոբելյարինանվանում է՝ 
«Մեր ազգային վիպասան»,«ազգի վերքերն ողբերգող»՝ Աբովյանի 
լավագույն հետևորդ,«հայ գյուղացու ցավերին լեզու տվող արվես
տագետ»։Թումանյանըչէրսխալվում.Պռոշյանըինքնիր«Հուշիկնե
րում»ևինքնակենսագրությանմեջխոստովանելէ,որիրառաջին
վեպը՝«ՍոսևՎարդիթերը»,գրելէԱբովյանի«ՎերքՀայաստանի»
վեպիխորազդեցությանտակ։

 Հոբելյանի օրը՝1899թ. մայիսի16ին,ամենից բարձր հնչեց  Թու
մանյանի հոգեբուխ խոսքը՝«Մեր ազգային վիպասան  Պերճ Պռոշ
յանցին՝ իր քառասնամյակի օրը».

 Դու ընտ րե ցիր քեզ ու սու ցիչ
Ազ գի վեր քերն ող բեր գո ղին,
 Քա ռ սուն տա րի ձեռ քիդ գը րիչ,
Ան ցար, բռնած նո րա ու ղին։

 Հայ գյու ղա ցին ցա վեր ու ներ
 Խեղդ ված ի րան խուլ խրճի թում,
Այն ցա վե րին լե զու տը վիր
Ու խո սեց րիր ա մեն սըր տում։

Այդ սրբա զան գոր ծի հա մար,
Այժմ ա հա ծեր օ րե րիդ,
 Մենք գա լիս ենք ե րախ տա պարտ
 Պը սակ դնել ա լիք նե րիդ։
Եվ թող ապ րի ա նմահ փառ քով,
Ով որ ցա վը թույլ թըշ վա ռի
 Կա րեկ ցութ յան հզոր խոս քով
 Դարձ նում է ցավն իր աշ խար հի։

Այսպես,ՀովհաննեսԹումանյանիհամարՊերճՊռոշյանըմնաց
Մասիսիպես վիթխարի, ծանր ու մռայլ հայի լեռնացած վշտերի,
գյուղացուցավերիանկեղծարտահայտիչ,ցավերի,որոնքնույնքան
Պռոշյանիննէին,որքանգյուղացունը,ցավեր,որոնքլեզուառանև
կմնանմերգրականությանմեջՊռոշյանիգրչիշնորհիվ։

որ այնտեղ է Պռոշյանը։  Վերջինիս ողջունելով՝  Թումանյանն ասում 
է.«Հա՛,շատ լավ արիր,որ եկար,Ղազարոս,մենք այս րոպեիս խո
սում էինք քո մասին,Պռոշն ասում է,որ դու գյուղում գինի ունես վա
ճառելու և ինքը խոստանում է մուշտարի գտնել։

Աղայանը, այդ անսպասելի խոսքի վրա զարմացած, խոժոռ
հայացք էգցումՊռոշյանիվրա. «Ինչպե՞սթե.իմգինիներիհետ
ի՞նչգործունիհարգելիպարոնմագիստրոսը»։Թեորքանէտևում
խոսակցությունըերեքիմեջ...հայտնի չէ,բայց Թումանյանիբնա
կարանիցհյուրերըդուրսենգալիսթևանցուկ,հետևյալօրըերեքը
միասինլուսանկարվումեն,ևՊռոշյանըԱղայանիհոբելյանինմաս
նակցումէամենայնեռանդով»1։

Նվարդիվկայությամբ«ՂազարոսԱղայանըև ՊերճՊռոշյանը
գժտվածէինևտարիներովիրարիցխռով։Հայրիկըշատէրուզում
նրանցհաշտեցնել։Միկիրակիօր,առավոտը,Պռոշյանըհյուրէգա
լիսԹումանյանին,ևայդօրը,ինչպեսմիշտ,Աղայանըճաշինպետք
էլիներԹումանյանիմոտ։ԲանաստեղծըՊռոշյանինզբաղեցնումէ
մինչևճաշիժամը,ուՂ.Աղայանըգալիսէ։Ճաշումենմիասինևայդ
օրը երեքով միասին նկարվում են, հաշտությունը հավերժացնում
այդլուսանկարով»2։

ԿիրակիօրերըԱղայանըպարտադիրԹումանյաններիտաննէր
լինում,ևՊռոշյանըսովորաբարայլօրէրընտրումնրանայցելելու։
ՍակայնհաշտվելուցհետոՊռոշյաննայլևսչէրխուսափումկիրակի
օրերը Թումանյանիբնակարանգալուց։ ՄիկիրակիԱղայաննն ու 
Պռոշյանըորոշումենառավոտյանմիասինայցելելբանաստեղծին.
Նվարդըհիշումէ.«Նստումենզրուցումբավականերկարժամա
նակ։Հայրիկըշատէխնդրում,որմնանճաշի,սրանքթե՝«Չէ,կիրա
կիօրէ,մերտներըգնանք»։Գնումեն։Բնակարանիցդուրսգալիս
ասումեն՝արիմերՕհանեսիտանսանդուղքներըհամբարենք։

Հաշվելով իջնում են ցած և դուրս է գալիս Պռոշյանինը՝ 101,
Աղայանինը՝102։Սկսումենվիճելևբարձրաձայնվիճելովհետեն
դառնումնորիցհաշվելով։ՃիշտնԱղայանիհաշվածնէլինում։Աղ
մուկիվրահայրիկըդուրսէգալիս,կարծելովթեփոշմանելեն,եկել
ենճաշելու։Նրանքպատմումենեղելությունը,հայրիկիանեկդոտ
ներինավելացնելովևսմեկը»3։

Սակավաթիվեն Թումանյանիայնգրչակիցընկերները,որոնց

1Նույնտեղում,էջ447։
2ՀԶ,էջ51։
3Նույնտեղում,էջ1415։
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ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ
ՊԵՏՐՈՍ ԴԵՄԻՐՃՅԱՆ

ԵՂԻԱ ՏԵՄԻՐՃԻՊԱՇՅԱՆ. ՏՈՀՄԱԿԱՆ 
ԱՐՄԱՏՆԵՐԸ. ՄԱՆԿՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ 

ՊԱՏԱՆԵԿՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԳՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋԻՆ 
ՔԱՅԼԵՐԸ: ԺԱՄԱՆԱԿԸ ԵՒ ԱՐԴԻԱԿԱՆ 

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ: ԼՐԱԳՐՈՂԱԿԱՆ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ*

(Սկիզբը՝ «Գրականագիտական հանդես»,
թիվ ԺԹ /2/, 2019, էջ 175192):

 
Բա նա լի բա ռեր  Ե ղիա Տե միր ճի պաշ յան, տոհմ, ար մատ ներ, 

ման կութ յուն, պա տա նե կութ յուն, Գ րա սեր Ա տոմ, Մի նաս Չե րազ, 
Հ րանտ Ա սա տուր, Գ յո թե, « Վեր թեր», ստեղ ծա գոր ծա կան ան հա տա
կա նութ յուն, լրագ րութ յուն, պար բե րա կան, Գի տա կան և Ի մաս տա սի
րա կան շար ժում, Երկ րա գունտ

Եղիա Տեմիրճիպաշյանի գրական առաջին քայլերը սկիզբ են
առնում հենց ՆուպարՇահնազարյան վարժարանում ուսանելու
տարիներին:Անդրանիկփորձը1868թվականինգրվածգրաբար
չափածո«Ողբն»է՝ժամանակիհայտնիազգային,պետականգոր
ծիչԳրիգորԱղաթոնիմահվանկապակցությամբ:1Հաջորդգրված
քը՝ արդեն արձակ և աշխարհաբարով, նույն՝ 1868ին, նամակի
ձևովգրախոսականնէՇահնազարյանվարժարանիուսուցիչՀով
սեփՓոլատի «Հարսանիք մը» սիրային վիպակի մասին, որը հե
տագայումտպագրվել էորպեսառանձինգրքովհրատարակված
այդ վիպակիառաջաբան:Վարժարանում ուսանելուտարիներին
Եղիանաչքիէընկելնաևվերլուծելու,տրամաբանելուկարողութ
յամբ,ճառերովուելույթներովհանդեսէեկելտարբերմիջոցառում
ներում:Դրանցիցառաջինը1869ինՇահնազարյանվարժարանի
մրցանակաբաշխության հանդեսումարտասանած ճառն է: «Մա

* Հոդվածն ընդունված է տպագրության  10.04.2020 թ.:
1Տպագրվելէ«Մասիս»,1868,թիւ848:

СУСАННА ОВАНЕСЯН:  ПЕРЧ ПРОШЯН В СИСТЕМЕ ИСТОРИКО
ЛИТЕРАТУРНЫХ ВЗГЛЯДОВ И В ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ ОВАНЕСА ТУМАНЯНА  
ПерчПрошян–одинизтехписателей,створчествомкоторогоОванес
Туманянбылсвязанпрочныминепосредственнымобразом.Молодой
ТуманянпереняллитературныетрадицииПрошяна,которыеоказали
определённое воздействие на формирование творческого портрета
поэта.Однакотрадицииэтибылипреодоленыдовольноскоро,ещёдо
достижениялитературнойзрелости.

Туманян многократно обращался к творчеству Прошяна и ценил
его роль в истории армянской литературы 18701880х гг. Значение
произведений романиста поэт видел в реалистическом изображении
жизнидеревни,всозданииправдивыхобразов.

Представлявших разные поколения иживших в одном и томже
городе писателейсовременников связывали искренние дружеские
отношения. Они часто встречались на разных перекрёстках жизни,
совместнослужаинтересамнациональнойкультурыилитературы.

SUSANNA HOVHANNISYAN:  PERCH PLEASED IN THE SYSTEM OF 
HISTORICAL AND LITERARY VIEWS AND IN PERSONAL LIFE OF HOVHANNES 
TUMANYAN:  Persh Proshyan is one of those writers with whose work
Hovhannes Tumanyan was connected in a strong and direct way. Young
TumanyanadoptedProshyan’sliterarytraditions,whichhadadefiniteeffect
on the formationof thepoet’screativeportrait.However, these traditions
wereovercomequiteverysoon,beforehereachedliterarymaturity.

TumanyanrepeatedlyturnedtoProshyan’sworkandappreciatedhisrole
inthehistoryofArmenian literatureof the18701880s.Thepoetsawthe
significanceofthenovelist’sworksinarealisticdepictionofthelifeofthe
village,inthecreationoftrueimages.

Representing contemporary generations and living in the same city,
these two contemporary writers were linked by sincere friendships. They
oftenmet at different crossroads of life, together serving the interests of
nationalcultureandliterature.

ReferenceProshyan(inArmenian)
 



ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 2020-1

280 281

ՊԵՏՐՈՍ ԴԵՄԻՐՃՅԱՆ

ԵղիայիցհետոՄ.Չերազըուսումըշարունակումէևսմեկտա
րի,սակայննրանցմտերմությունըչիընդհատվում,ընկերներըշա
րունակումենհանդիպել«Եղիայէնցմեծպարտէզինշատրուանին
շուրջ»,միմյանցընթերցելիրենցգրվածքները:

1869ի գարնանը տեղի է ունենում Եղիա Տեմիրճիպաշյանի
առաջինհանդիպումընաևՀրանտԱսատուրիհետ,սակայննրանց
միջևմտերմությունըհաստատվումէտարիներանց:Վերջինսհե
տագայումմանրամասնորեննկարագրելէայդհանդիպմանհան
գամանքները:«1869իապրիլինէորեսճանչցայԵղիան,Պրուսա
յիջերմուկները,ուրգացածէինքօդափոխութեանհամար,հիշում
էնա: Իրիկունները,իրմայրըևմօրաքոյրըկ’իջնէինպանդոկին
պարտէզըևկըտեսակցէինմօրսումեծմօրսհետ:Եսիրենցմօտ
կըխաղայի,մինչանիկաքիչմըհեռունծառիմըտակկըկարդար
կամկ’երազէր՝աչքերըսեւեռածՊրուսայիլայնածաւալդաշտինև
դիմացիսարերուն:Մենասէր,լռիկ,խորհրդաւորպատանիմընէր:
Մայրըկըխնդրէրերբեմնորա՛լձգէգիրքը,քիչմըպտոյտընէ,բայց
ինքանշարժկըմնարիրտեղը:ԱմիսէմըդարձանքՊոլիսևա՛լեր
կարատենչտեսանքզինքը:Տասըտարիետքնէրորկրկինհանդի
պեցանքիրարուևբարեկամացանք»:1 

Եղիա Տեմիրճիպաշյանի ընդունակությունները նկատվում են
նաևպետականկառույցներիկողմից:Շահնազարյանվարժարա
նըթողնելուցհետոշատչանցած՝նույն1870թվականին,նանշա
նակվում է Բ. Դրանտպագրության դիվանի անդամ, ապա նաև
«Հանրօգուտ շինութեանց նախարարութեան վարչական ժողովի
քարտուղար»,որոնցից,սակայն,կարճժամկետներումստիպված
էլինումհրաժարվել,քանզիիծնէարվեստագետիներաշխարհու
նենալով,«իրենհամարչէրբնաւ»պաշտոնյայի«միօրինակուչա
փուածկեանքը»:2Այլևսնաիրենամբողջովիննվիրումէմտավոր
կյանքին,լրագրությանը,գրինուգրականությանը:

Եղիա Տեմիրճիպաշյանի անսովոր խառնվածքը, սակայն, իր
որոշակի կնիքն է դրել նրա հետագա կյանքի զանազան դրվագ
Հատկանշական է, որ Հր. Ասատուրը ևս նկատել է, թե «Հոն կ’երեւայ
արդէնտխրազգածգրողըիրբեղմնաւորերեւակայութեամբ:Ուկըխօսի
Քրիստոսի վրայ, հաւատաքննութեան վրայ, Տէքառթի վրայ, Մխիթարի
վրայ, Նաբօլէոնի վրայ, կը յիշէ Կալիլէի երկաթէ վզնոցը և Քրիստափոր
Քոլոմպոսի շղթաները, Միռապօն, Ռօպէսբիէռն ու Բրուտօնը»: Հրանտ
Ասատուրը գրում է, թե հենցայդ օրն էլ «Տէմիրճիպաշեան հրաժեշտկու
տայիրընկերներուն,թողլովվարժարանը…»/«Դիմաստուերներ»,էջ201/:

1 Ասատուր Հր.,Դիմաստուերներ,էջ200:
2 Ֆէնէրճեան Գ., Պետրոսեան Հր.,ԵղիաՏէմիրճիպաշեան…,էջ17:

սիս»իթղթակիցըգրումէ,թե«Եղիաէֆ.ՏէմիրճիպաշեանիեւՊ.
ՄինասՉերազեանիխօսածճառերնալմեծընդունելութիւնգտան
եւ ծափահարութեամբ պսակուեցան, բայց առաջնոյն պատճէնը
չունենալով՝ երկրորդը միայն կը հրատարակենք»:1 Հատկանշա
կանէնաևՆուպարՇահնազարյանվարժարանի1869թ.հուլիսին
տեղիունեցածպարգևաբաշխությանհանդեսիտեղեկատվության
մեջուսանողԵղիաՏեմիրճիպաշյանիելույթինտրվածգնահատա
կանը:«Երգեհոնիմըներդաշնակևքաղցրձայնինհետ լծորդեալ
երգերըքանիմըժամանակևսշարունակելէնվերջը, յա ռա ջա դէմ 
ա շա կեր տաց մին հրապարակ եկաւ խօսելու իբր սկզբնաւորու
թիւնհանդիսին:Ստուգիւ…խմ բա գիր, հան ճա րեղ եւ խորհր դա ւոր 
գլուխ մ’էր այն պա տա նին,հիացումովգրումէրթղթակիցը:Չեմ
կրնարնկարագրելձեզթէսիրտևհոգիյուզելուհամարանկէառա
ւելո՜րչափգեղեցիկբացատրութիւններ,ո՜րչափմտացվսեմութիւն,
ո՜րչափոճոյպարզութիւնկրնարզետեղելմարդիւրխօսքերունմէջ:
Բոլորհանդիսականներնալյուզուածէին,ևհազարաւորեռանդա
գինծափահարութեանցմէջՊ.ԵղիաՏէմիրճիպաշեանանունըկը
լսուէր»/Ընդծումներըմերնեն–Պ.Դ./:2 

Նուպար–ՇահնազարյանվարժարանումԵղիանուսանումէըն
դամենըերկուտարի:Սակայն,ինչպեսնշումէԳ.Ֆեներճյանը,նա
ոչթեավարտում,այլպարզապեսթողնումէվարժարանը,«որով
հետեւայնատենչկարորոշշրջանէմըետքվկայականիհիմնական
դրութիւնը,եւիւրաքանչիւրտղայկըհեռանարվարժարանէներբ
յարմարդատէր»:3Հաջորդտարվա՝1870թ.,վարժարանիպարգ
ևաբաշխությանհանդեսումԵղիաՏեմիրճիպաշյանըդարձյալհան
դեսէգալիսճառով,որնավելիուշհրատարակվումէնաևառան
ձինգրքույկով:4

1«Մասիս»,1869,թիւ1889:
2«Մասիս»,1869,թիւ929:/Իդեպ՝թերթիվրանշվածէթիւ912,թվերը

խառնվածեն915իցհետո/:
3 Ֆէնէրճեան Գ., Պետրոսեան Հր.,ԵղիաՏէմիրճիպաշեան…,էջ16:
4 Մ. Չերազը Եղիայի այս գործը համարում է նրա հրատարակած

«առաջիներկը»,որինչպեստեսանք,այնքանէլստույգչէ,քանիորարդեն
կային«Ողբն»ուգրախոսականը:Միաժամանակ,այդգրվածքըհամարում
է«նշանաւոր յղացումմըուրսակայնհիւանդմտայնութեանմըհետքերը
կ’սկսէիննշմարուիլ», որովհետևԵղիանայնհրատարակել էր«Վէրթէրի
ընթերցումէն յետոյ» /»Կենսագրական միւսիոններ…», էջ 30/:Այդ ճառին
անդրադարձել է նաև Հրանտ Ասատուրը. «1870ին, Շահնազարեան
վարժարանիպարգեւաբաշխութեանհանդէսինմէջ,գրելէնա,Եղիակը
խօսիճառմը,զորկըհրատարակէՇահնազարեանի մը խղճին պարզ 
քննութիւնըանունըկրողգրքոյկով:ԱյդճառըձօնածէԳրիգորՕտեանի»:
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լովԵէնիքէօյիառջեւ»:1«Մանզումէիէֆքեար»պարբերականի1901
թ.5152թիվերումտպագրվածԵ.Տեմիրճիպաշյանի«Փոթորիկը»
նորավեպիվերլուծությանմեջևսԾանոթագրությամբնշում է,որ
հերոսուհիներիցմեկի՝անձնասպանությունգործողՄաքրուհունա
խատիպը«Եղիայիմօրաքրոջաղջիկնէրորանձնասպանեղաւայս
պատմութիւնըգրուելէնիբրտասըտարիառաջ»:2Քիչհավանա
կանէթվում,սակայն,Գ.Ֆեներճյանիվկայակոչածայնվարկածը,
թեշրջապատըԵղիայիինքնասպանությանփորձըվերագրումէր
նաև«միջավայրըփոխելունպատակով»Մարսելմեկնելուևայն
տեղԱռևտրականվարժարանիդասընթացներինհետևելուպար
տադրանքին: Նման խնդիր, իհարկե, գոյություն ուներ. Ինչպես
վկայում էՄ.Չերազը, «իրմօրաքոյրներէնմին,հարուստԳրիգոր
Ներսէսեանիբարեսիրտկինը/իմա՝ԹագուհիՆերսէսեանը–Պ.Դ./,
ուզեցգործնականկեանքիկոչելԵղիան,որանուղղայերազատես
մըդարձածէր:ՄարսէյլիՎաճառականականԲարձրագոյնՎարժա
րանինաշակերտելու ղրկեցզայն»:Մարսելում, սակայն,Եղիային
հրապուրողըառևտրականիհեռանկարըչէր:«Կ’բնակէրՊռըթէօյլ
փողոցիտուներունմէկունմէջ,շարունակումէՄ.Չերազը,ևիր
ֆռանսացիտանտիկինըպատմած է թէ Տէմիրճիպաշեան,պար
տէզինմէջնստած,քերթուածներկ’արտասանէրուերկինքըկ’դի
տէրանքթիթ,փոխանակդասերըպատրաստելու»:3Հավատարիմ
մնալովիրհոգեմտավորնախասիրություններին,նաձեռնարկումէ
«շաբաթաթերթիմըհրատարակութեան»,LeMoniteurLitteraireet
FinancierdeMarselle,«ԱրեւմտիցծանօթացնելուհամարԱրեւելեան
այնցաւագինազգութիւնն,Հայութիւնը»:Ցավոք, լույս էտեսնում
շաբաթաթերթի մի քանի թիվ միայն: Սակայն կյանքիՄարսելյան
շրջաննանհետևանքչիմնում,այնտեղանցկացրածերկուտարի
ներըլուրջհեղաբեկումներենկատարումգրողիաշխարհայացքի
ու մտածողության մեջ: Ուսումնասիրում է Արևմուտքի իմաստա
սիրականնորագույնուղղությունները,պոզիտիվիստներիևհատ
կապեսԷմիլԼիտրեիերկերնուհայացքները,ծանոթանումֆրան
սիացինշանավորմտավորականներիուարվեստագետներիհետ,
թղթակցումՎիկտորՀյուգոյի հետ, մուտքգործում «այն հաստա
տուն աշխարհին մէջ զոր կը լուսաւորէ դրական իմաստասիրու
թեանպայծառարեգակն»:4 

1 Ֆէնէրճեան Գ., Պետրոսեան Հր.,ԵղիաՏէմիրճիպաշեան…,էջ18:
2Նույնտեղում,էջ105:
3 Չերազ Մ.,Կենսագրական…,էջ31:
4 Ֆէնէրճեան Գ., Պետրոսեան Հր.,ԵղիաՏէմիրճիպաշեան…,էջ20:

ներիվրա:«Իծնէերեւակայոտ»,«խոշորերազներուետեւէ»երի
տասարդըհաճախակիէրբախվումկյանքիկոշտ,ամենևինէլոչ
ռոմանտիկիրականությանը, «որուն չենկրնարտոկալիրարդէն
գերագրգիռ ջիղերը»:1 1874 թվականինտեղի է ունենում Եղիայի
կյանքի առաջին ճակատագրականփորձությունը: Մինաս Չերա
զիվկայությամբ,«լուսնիգիշերմը»Մոտայիհրվանդանիցնաիրեն
ծովնէնետումինքնասպանությաննպատակով:Պատճառը,ըստ
Մ.Չերազի,«Է.Կ.ի» նկատմամբանպատասխանսերնէր՝«գեղուհի
մըորկ’յարգէրանորտաղանդը,այլորոշածէրամուսնանալհա
րուստպաշտօնատարիմըհետ,ճիշդՎէր թէ րիՇառ լօ թինպէս»:
Սակայն,ընկերոջմեկնաբանությամբ,«ջուրինպաղութեանըչկա
րենալովտոկալ,դուրսելածէրծովէնուօրիորդինտուննապաս
տանած»:Վերջինիսմայրը՝«բարեսիրտՀայուհիմը»,գթասրտութ
յունիցդրդված,ջանացել էրկյանքիվերակոչելդժբախտերիտա
սարդին՝«ժամերովմարմինըշփելով,թացխխումլաթերունտեղչոր
զգեստհագցունելովումիքանիօրհիւանդապահութիւնընելով»:
Շատտարիներէինանցելայդդիպվածից,ևՄ.Չերազըհայտնում
է,թեսույնօրիորդը,այնուամենայնիվ,ամուսնացելէրիրընտրյալի
հետուերջանիկեղել:Ավելին՝ողջէրդեռ,բայց«տգեղուանդամա
լոյծպառաւմըդարձած,այնպէսոր,եթէԵղիատեսնէրզայնայսօր,
պիտիհամոզուէրթէյիմարութիւնէրանձնասպանըլլալայսպիսի
արարածիմըհամար»:Սկզբունքորենչհամակերպվելովանձնաս
պանության գաղափարինանգամ, Չերազնայն համոզմունքն էր
հայտնում,թե«Որքա՜նպիտինուազէրինքնասպաններութիւը,եթէ
յուսահատսիրահարներըկարենայինիրենցկուռքերունապագան
նախատեսել…»:2Գ.Ֆեներճյանը,սակայն,փոքրինչայլտվյալներ
էբերում:Նախ՝նանշումէԵղիայիհուսահատքայլիպատճառհան
դիսացածօրիորդի՝շրջապատիկողմիցշրջանառվողանունը՝Մա
րիամ,ևապապատճառներիթվումհիշատակումնաևժառանգա
կանության գործոնը: Ըստ հետազոտողի, Եղիայի բնավորության
միշարքհատկանիշներ,ինչպեսմելամաղձությունը,հոռետեսութ
յունը,ինքնամփոփվածությունը,«աւելիխորևաւելիհաստատուն
արմատմըունինիրմէջ»,մանավանդդրանքնկատվելեննաևգրո
ղիազգականներիցոմանցխառնվածքում:Գ.Ֆեներճյանընշումէ,
մասնավորապես,ԵղիայիհորեղբորորդիներիցԽոսրովին,որըևս
անձնասպանությամբ վերջ էրտվել իր կյանքին՝ «ծովամոյն ըլլա

1Նույնտեղում,էջ14:
2 Չերազ Մ.,Կենսագրական…,էջ3031:
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կաններին լույս էտեսնում յոթ գրքույկ,այդթվում՝ «Դամբարան»
/1878/,«Նորկեանք»/1879/,«Պիծակ»/1879/,«Շրջագայութիւնմը
իմ թաղիս մէջ» /1880/, երկու «Փիլիսոփայական բառարան»ներ
/1879և1880/,«ԿրթականխնդրոյնվրայԹուղթառՊատրիարքն
ՀայոցՆերսէսՎարժապետեան» /1880/՝Ա.Ազատախոհեանստո
րագրությամբ: Վերջին գրքույկի վերաբերյալ Հրանտ Ասատուրը
գրումէ,թե«Ա.Ազատախոհեանիայստետրը,որկըվաճառուէր
«ինպաստսովելոց»,ահագինաղմուկհանեց.շատերկ’ըսէինթէ
Եղիանմտքովհիւանդէ,ուրիշներգրականձեւիմը,չա փա զան ցու
թեան,կըվերագրէինայդյարձակումը,սակայնտարակոյսչկայոր
գրագէտինուղեղըանհաւասարակշռութեանմըպահունարտադ
րածէրայդգրուածքը»:1

Հիշյալ շրջանը բնորոշվում էր նաևբուռն լեզվապայքարով,և
պատահական չէ, որ գրքույկների մի մասը գրված էր չերազյան
«ընտրողական», մյուս մասը սովորական աշխարհաբարով: Գր
քույկներիշարքնընդհատվումէայնբանիցհետո,երբ«Մասիս»ի
խմբագիրԿարապետՅութուճյանըԵղիայինոչմիայնհրավիրումէ
կանոնավորապեսաշխատակցելութերթին,այլևհանձնարարում
էհեղինակներինիրենցհրատարակածգրքերիցերկուօրինակու
ղարկել «մինՄա սի սի գրախօս Գրասէր Ատոմին», այսինքն՝ այդ
կեղծանվամբ հանդես եկող Եղիա Տեմիրճիպաշյանին: Հետագա
յում,իհարկե,Եղիանունեցավմեկտասնյակիցավելիկեղծանուն
ներ՝Մելանիա,Նուրանիա,Թեւանիօ,Մոնազն,Ա.Ազատախոհեան,
Մշակ,Շարժեանց,Զ.Խայթունի,Ճգնաւոր,ՃինՅակոբ,ՀուրՀայ
րան…Չնայածհիվանդությանը,Եղիան,սակայն,հաստատակամ
էմնումկարևորհարցերիքննությանժամանակիրսկզբունքային
կողմնորոշումներումևնմանմիմիջադեպպատճառէդառնում,որ
նույնիսկհրաժարվիերեսփոխանությունից:Բաննայնէ,որՆերսես
Պատրիարքի հրաժարեցման խնդրի շուրջ, հակադրվելով մեծա
մասնությանկարծիքին,ուզեցելէելույթունենալինպաստՎարժա
պետյանի,որիանձնուգործունեությունըբարձրէրգնահատում,
բայցնրանձայն չենտվել:Եվնա,ինշանբողոքիայդանարդա
րության դեմ, տվել է իր հրաժարականը: «Մասիս»ում հրատա
րակածբողոքագրում,հիմնավորելովիրվարմունքը,Եղիանգրում
էր,թե«Չըկրնալովհանդարտխղճովմասնակցիլաշխատանաց
Երեսփոխ.Ժողովիմըուրարտաքոյկարգիկարեւորութիւնունեցող
խնդրոյմըմէջամէներեսփոխանիրաւունքչունիգէթանգամմըիր

1 Ասատուր Հր.,Դիմաստուերներ,էջ207:

Տեսնելով,որ«քեռորդինառեւտուրիմարդչպիտիըլլարերբէք»,
ԹագուհիՆերսեսյանըդադարեցնումէիրնպաստները,ևԵղիան
1876ինվերադառնումէԿ.Պոլիս:Այստեղարդենամբողջովիննվիր
վումէիրհիմնականնախասիրություններին՝գրականությանևու
սուցչության:ԴասավանդումէգլխավորապեսՀասգյուղիՆերսիս
յան և Կալաթայի Ազգային Կեդրոնական վարժարաններում: Դա
այնժամանակն էր, երբ1878իԲեռլինիվեհաժողովինախօրեին,
Պոլսիմեջ«նորոգիմըկըխմորուէր»:Հայություննայլևսփարածէր
հույսնիրուժերիվրադնելուև«կարելիփրկութիւնը»իրենիցմիայն
ակնկալելուգաղափարին:Իսկայդնպատակնիրագործելուհամար
միակճանապարհըկրթությունը,դաստիարակություննէր,ազգա
յինկյանքիբարեկարգության«խնդրոցխնդիրը» լուծելուգործում
գերագույնդերըդպրոցիննէր:Ահաթեինչու,հենցայդշրջանում
Մինաս Չերազը հրատարակում է իր «Ազգային Դաստիարակու
թիւն»աշխատությունը, հիմնվում են հետագայում համբավավոր
ՊերպերյանվարժարաննուՀայկականկրթարանը:Ըստէության,
այդտեղիցէսկսվումնաևԵղիաՏեմիրճիպաշյանիկրթականգրա
կանլրագրողական կենսագրությունը՝ «պարզ հրապարակագրի
դերովմը,զայնբացառապէսնուիրելովկրթականգործին»: 1Այս
անգամարդենհաճույքովէհամաձայնումանդամակցելկրթական
նախարարՄյունիֆփաշայիօրոքկազմվածթարգմանությանցդի
վանին,ուրձեռնարկումէբնականպատմությանվերաբերյալգրքե
րիցմեկիֆրանսերենիցթուրքերենթարգմանությունը:

1877թվականիվերջին,սակայն,Եղիայիմոտիհայտենգա
լիսթոքախտիառաջիննշանները՝«դեկտեմբերինարդէնկըսկսի
արիւնթքնել»ևստիպվածէլինումթողնելիրպաշտոնըԿրթական
նախարարությունում:Բայցնաարդենճանաչվածուսիրվածան
հատականությունէր,որիհետժողովուրդըորոշակիհույսերէրկա
պում,ևհետագամիքանիտարիներիննաչիկարողանումխուսա
փելհասարակականգործունեությունից:Եղիայիննախթաղական
ենընտրումՊեշիկթաշից,այնտեղբնակվածտարիներին,ևապա՝
1880ին, երեսփոխան՝ՍթենիաԵենիքեոյ միացյալթաղերից: Հիշ
յալտարիներինակտիվորենզբաղվումէնաևհրապարակագրութ
յամբ:«ՊարտուՄարտ»խորագրովբանավիճայինհոդվածներէ
տպագրում«Փունջ»,«Թատրոն»ևայլպարբերականներում:Սա
կայնհաճախակիմերժվելովթերթերիցուամսագրերից,ձեռնար
կումէգրքույկներիմիշարքիհրատարակության:18781880թվա

1Նույնտեղում,էջ21:
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«ակադեմիկ»նէմիշտԵղիաՏէմիրճիպաշեան:/…/Այլեւսդէմքմըն
էրանհրապարակինվրայ»:1

Այսպայմաններումէ,որԵղիանհղանումէ«անձնականհան
դէսմըհիմնելու»գաղափարը:«Մասիս»ումտպագրածմիգրութ
յանմեջ,արտահայտելովիրայդցանկությունը,նագրումէ,որ«ե
թէայնընթերցողքորքկըսիրենընթեռնուլնորբաներազգայինեւ
օտարմատենագրութեանցվրայհայթայթէինինձհանդէսիմ’ար
տոնագիրնհանդերձչորսհարիւրբաժանորդներով,հաճութեամբ
կը ստանձնէի ազգային անուանի մատենագրաց աշխատակցու
թեամբ այսպիսի կարեւոր հրատարակութեան մը բարոյական
հոգն»:2Բարեբախտաբար,նրաայդառաջարկնանպատասխան
չիմնում:Մասնավորապես,«Մ.Եսաեաննէորկըտրամադրէհրա
տարակութեանհամարանհրաժեշտգումարը»ևարդենմիքանի
ամիսանց՝1883իհունվարիվերջերին,լույսէտեսնում«Գրական
եւ Իմաստասիրական Շարժում» հանդեսի առաջին տետրը, որը
ծրագրված էր որպես ոչ թե զուտ գիտական, այլ ավելի հանրա
մատչելի–հասարակականհրատարակություն.«ուսումնականաց
/ոչանտարակոյսգիտնոց/համարկըգրեմես»,խոստովանելէնա
հանդեսիհենցառաջինհամարում:3

ԺԱՄԱՆԱԿԸ ԵՒ ԱՐԴԻԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ: ԼՐԱԳՐՈՂԱԿԱՆ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հետազոտողներիբնորոշմամբ,19րդդարի80ականթվական
ներըԵղիաՏեմիրճիպաշյանիկենսագրությանևգրականլրագրո
ղական,ազգայինհասարակականու կրթամշակութայինկյանքի
ոչմիայնամենիցբուռնուբեղուն,այլև«նոյնատենամէնէնխա
ղաղ,բնականօն,առողջշրջանը…»եղավ:418831889թվականների
ընթացքումնա,երբեմննաևմիաժամանակ,խմբագրումէր«Գրա
կան եւ Իմաստասիրական Շարժում», «Երկրագունտ», «Տնտես»,
«Դար» հանդեսները: Ընդ որում՝խմբագրում էր գրեթե միայնակ,
չափազանց շատևարագ: Նաև դասավանդում էր Հասգյուղում,
տարբերմիջոցառումներիժամանակհաճախակիհանդեսգալիս

1Նույնտեղում,էջ25:
2«Մասիս»,1883,թիւ320:
3«ԳրականեւԻմաստասիրականՇարժում»,Կ.Պոլիս,հ.Առաջին,1883,

էջ42:ԱյսուհետսույնհանդեսըկնշվիԳԻՇհապավմամբ:
4 Ֆէնէրճեան Գ., Պետրոսեան Հր.,ԵղիաՏէմիրճիպաշեան…,էջ26:

կարծիքնյայտնելուբանաւորկերպով/խօսքով/,կըծանուցանեմթէ
առաջիններկայութիւնսԱզգ.Երեսփ.Ժողովոյմէջպիտ’ըլլայվեր
ջինն»:1

Վրաենհասնումնաևանձնականկյանքիդժբախտություննե
րը:Հայրըմահացելէրմիքանիտարիառաջ,ևահակորցնումէ
կրտսեր եղբորը ևս՝ Պողոսին: Բոլոր Տեմիրճիպաշյանների նման,
Պողոսընույնպեսնկարչականակնհայտտաղանդուներ:Այդձիր
քի շնորհիվ և արքունի ճարտարապետ Ներսիսյանների միջնոր
դությամբ,կարողացելէրմուտքգործելկայսերականպալատ՝որ
պեսպալատիշինություններիվերահսկիչ:Ութեևերկուեղբայրնե
րը շատտարբեր էինիրենցնկարագրովուխառնվածքով՝Պողո
սըառողջ,զվարթուզվարճասերէրև«ամենէնմեծուտեւական
հեգնողըեղաւիրեղբորը»,սակայննրավաղաժամմահըցավագին
հարված էր Եղիայի գերզգայուն հոգու համար: Մանավանդ, եթե
նկատիառնենք,որհիմանաարդենմիայնակէրմնումիրմորհետ:
Իսկդա,այլհանգամանքներիհետմեկտեղ,միծանրպարտակա
նությունէրդնումնրաուսերին՝ապահովելմորայնքաներազած
ճոխուանհոգկյանքը,որը,ինչպեսնշումէԳեղամՖեներճյանը,նա
ոչմիայնչկարողացավիրականացնել,այլև«ընդհակառակըզայն
դարձուցերկարտառապանքմը»:2

Այդամենիհետհիվանդությունըևս շարունակում էրզարգա
նալ՝հատկապեսիրենզգացնելտալովցուրտեղանակներին:Դոկ
տորԽորասանճյանըհորդորումէրնրանգնալԵգիպտոսև,միօր
Եղիայինհանդիպած լինելովճանապարհին,նույնիսկզգուշացրել
էրազգականներիցմեկին,թե«չհաւնեցայդէմքին, մի՛թողուքոր
այսձմեռաշխատի»:Բայց,իհարկե,նաայլևսչէրկարողանգործ
մնալ,հրավիրվումէր1882իբոլորտարեկանհանդեսներին՝բանա
խոսելու:ՄիքանիամիսանցնշանակվումէԲերայիվարժարան
ներիտեսուչև իմաստասիրության դասախոսՀայկական կրթա
րանում:Նաև,չխնայելովօրեցօրտկարացողուժերը,շարունակում
էր լրագրայինհրապարակագրական գործունեությունը: Ահա թե
ինչպեսէնկարագրումկենսագիրԳ.Ֆեներճյանըայդտարիների
Եղիային: «…մօ նօք լըիրտկարաչքին,սեւռը տէն կո թինմէջսեղ
մած իր նիհար մէջքը, գանգուր մազերը թափած ետինփախչող
լայնճակտինվրայ,միջահասակ,«կանացիքալուածքով»,յօնքերը
կծկածկարճատեսաչքերունշուրջ,Մարսէյլէնդարձածգիշերուան

1«Մասիս»,1882,Հոկտ.1/13:
2 Ֆէնէրճեան Գ., Պետրոսեան Հր.,ԵղիաՏէմիրճիպաշեան…,էջ24:
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գանքելու գլխավոր պայմաններից մեկը լուրջ ու արհեստավարժ
լրագրության և հրապարակագրության կազմավորումն ու խթա
նումնէր:Դաևսուներիրորոշակիդժվարությունները:ԸստՀրաչ
յաՊետրոսյանի, «Լրագրութիւնըմերմէջերկարատեն չէ կրցած
արդարացնելիրիսկականկոչումը: /…/Այդսնանկութիւնըպէտք
էմանաւանդնիւթականպատճառներուվերագրել:Գրեթէերկար
միջոցմըմինչեւ80ի վերջերը՝հայհրապարակագրութիւնըդատա
պարտուածկ’ըլլայմուրալումեծատուններունպաստը,որովբնա
կանաբարչմեռնելուչափմիայնկրնարապրիլ…»:1

Այսժամանակիուպայմաններիմեջհանդեսեկածնորհրապա
րակագիրների սերնդից էր Եղիա Տեմիրճիպաշյանը, որոնք, նույն
Հր.Պետրոսյանիդիպուկբնորոշմամբ,որոշակիորենտարբերվում
էին նախորդներից նրանով, որ «գրագէտով երկրորդուած հրա
պարակագիրներ» էին, այսպես կոչված՝ գրողհրապարակագիր
ներ,որոնքշատմեծպատասխանատվությամբէինվերաբերվում
լրագրողականգործունեությանը:Մասնավորապես, ԵղիաՏեմիր
ճիպաշյանիպահանջները լրագրությունիցու լրագրողներից շատ
խիստէին.«Լրագիրհրատարակողմը՝մերայսդրականդարուն
մէջամէնբանէառաջգիտունպէտքէըլլայ,գրումէրնա,եւեթէ
գաղափարացառատութիւնուգրելուդիւրութիւնունիաւելիքան
թէգիտականընդարձակուհաստատունծանօթութիւններ,գիտա
կան դաստիարակութեան այդ պակասը պարկեշտեամբ, անշա
հախնդրութեամբ,ազնուութեամբպարտիլեցնել»:2

Այնուամենայնիվ,մանավանդգրական,գիտականիմաստասի
րական լուրջ հանդես կանոնավորապես հրատարակելու համար
նախևառաջնյութականմիջոցներէինհարկավոր,ավելիճիշտ՝
հարուստ հովանավորներ, որոնք, սակայն, այնքան էլ շատ չէին:
Ահաթեինչու,ԵղիաՏեմիրճիպաշյաննիրհանդեսիառաջինիսկ
համարներում /«Տետրեր»ում/ հաճախակիհրապարակումներ էր
անումայդուղղությամբ:Այդմասինխոսելուհամարնաօգտագոր
ծումէրցանկացածառիթ՝նույնիսկորևէմտերիմիմահը:Այդպես,
ահա,տիկինՏիրուհիԿոստանիվախճանմանլուրիազդեցության
տակ,հիշելովտարիներառաջԵենիԳյուղումնրանցտաննանց
կացրածերանավետօրերնուշփումները,երկարզրույցներըկյան
քիումահվան,հայազգիներկայիուապագայիշուրջ,վկայաբերում

1Նույնտեղում,էջ86:
2 Ե. Տ.,«Կամգիւղացիմնալկամբարիքազաքացիըլլալ»,Ծաղիկ,1893,

թիւ7,էջ32:

ճառերով ու ելույթներով, երբեմննույնիսկ ոտքի վրա՝ հենցմիջո
ցառմանընթացքումգրելովդրանք:

Այդշրջանումգրեթեժամանակչունիբազմահատորգրքերիըն
թերցանությանհամար,որովհետևարդենտարվածէրեվրոպական
գրականիմաստասիրական մտքի նորագույն գաղափարներով:
Գրասեղանինդիզվածէինեվրոպականհանդեսները,որոնքընթեր
ցումէրմինչևկեսգիշերևորոնցիցքաղումէրիրծանոթություններն
ուտեսակետները:Եվայդամենըայնդեպքում,երբ1877իցերևան
եկածսարսափելիհիվանդությունըգնալովխորանումէր:1878ին
արդենՄինասՉերազըմտահոգվումէրնրաառողջականվիճակով՝
«Հետեւէբժշկիդխորհուրդին.հեռացիրսենեակիդորմերէն,ևճեմէ:
Ճեմէկանաչդաշտինվրայ,շնչէԲիւզանդիոնիեթերնևըմպէարե
ւելեանճաճանչներն.ահաայնդեղագիրզորկ’աւանդեմես»,գրում
էր նա հեռավոր Բեռլինից հունիսի 24ին ուղարկած նամակում:
«Կատուիմըյիշագիրք»ումկատունարձանագրումէ,որչարաչար
աշխատողմտաւորականներից«մէկնալտէրսէ,պառկելուժամա
նակնանցաւեւդեռփորձկըսրբագրէ,վերջնալպիտիգրէյօդուած,
վէպ,քերթուած,բառարան,դաս,թղթակցութիւնուգործեր,որոնք
տարիներուաշխատութեանկարօտեն,ուկուրծքըկըցաւի՜…»:1 

Հայտնիէ,որԵղիաՏեմիրճիպաշյաննիր«ԳրականեւԻմաս
տասիրականՇարժում»հանդեսընախաձեռնեցինչորտեղպար
տադրված,քանիոր70ականթթ.կեսերինսկիզբառածլեզվապայ
քարում հաստատակամորեն կանգնելով աշխարհաբարի պաշտ
պանությանդիրքերում, իրառջևգրեթեփակվել էին ժամանակի
մի շարքպահպանողական լրատվամիջոցների դռները: Սակայն,
իհարկե,դանաևժամանակիպահանջնէր:Կ.Պոլսումկայինար
դեն Եվրոպայում, մասնավորապես, Ֆրանսիայում ուսում առած,
1848թ.ֆրանսիականհեղափոխությանշնչովուգաղափարներով
տոգորվածմիշարքմտավորականգործիչներ/ԳրիգորՕտյան,Նա
հապետՌուսինյան,ԳրիգորԱղաթոնևն/,որոնցներկայություննու
ելույթներըորոշակիմթնոլորտէինստեղծումև,շուրջմեկտասնամ
յականց,ինչպեսարձանագրումէԳ.Ֆեներճյանը,«60իթուակա
նընորշրջանմըկըբանայ»արևմտահայիրականությանմեջ:2Այդ
ամենիբարձրակետը,իհարկե,Ազ գա յին Սահ մա նադ րութ յանմշա
կումնուընդունումնէր:

Ժամանակի պահանջներին առավել անմիջականորեն արձա
1«Կատուիմըյիշագիրքը»,ԳԻՇ,1886,էջ187:
2 Ֆէնէրճեան Գ., Պետրոսեան Հր.,ԵղիաՏէմիրճիպաշեան…,էջ84:
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չութեանուսուցիչևայժմ/…/բարեկամսրտակից»Պետրոս Սրապ
յանիմինկարիմասին,վերապահումէ,թենկարիգնահատությու
նըչիտալիս,քանզի«բաւարարուսածչէպատկերահանութիւն»:1 
Նույնկերպ,Գատըգյուղումծանոթացածմեկայլմտերիմի՝Միսաք
Մանուկյանի, վաղաժամ մահվան կապակցությամբ կատարած
նրաընդգծումները,թե«Ոչինչաւելիկ’ատէրնաքանչափազանցու
թիւն.այլչափազանցութեամբկըսիրէրբանմը–Ճշմարտութիւն»,
իսկնրաանկեղծությունը«ոմանցկողմէնթերութիւնկ’նկատուէր»,
իհարկե,լիովինկարելիէվերագրելնաևիրեն՝Եղիային:2

Հետաքրքիր է, որ նշված շրջանումարդեն երեսնամյակը դեռ
նորբոլորածԵղիանոչմիայնմտերիմներ,այլևերկրպագուներու
ներ:Իր«յառաջադէմաշակերտներէն»«ուշիմեւզգայունպատա
նին»՝ՍուրենԳրիգորյանը,պաշտելիուսուցչինէրնվիրելԲայրոնի
միլուսանկարը,«որիրամենասիրելիսեփականութիւննէր»,«վայ
րենավսե՜մ»բանաստեղծիմի լուսանկարէլնվերէրստացելՆու
պարՇահնազարյան վարժարանի Գարեգին անունով դաստիա
րակից,որ«հուրհոգի,հուրաչքերեւհուրհանճարունէր.կըգրէր
քերթուածներուկ’այրէր»:«Համակրանացայսպիսիփափուկար
տայայտութեանմ’առջեւհոգիսճշմարտապէսկըյուզուի…»,խոս
տովանում էԵղիան: 3Բայցդաամենևին էլ մեծամտությանկամ
փառասիրությանդրսևորում չէր:Այդ էվկայումնաևնրաարձա
գանքը մեկ այլ երկրպագուի՝ նկարիչքանդակագործ Հարություն
Ճիվանյանինախաձեռնությանը:Վերջինսոչմիայնծննդյանօրվա
առթիվմինկարէրնվիրելնրան,այլևուղարկած«գողտրիկնամա
կով»հաղորդելէր,թեերազումէկերտելնրա«մարմարիոնէարձա
նը»:Իրհանդեսումհրապարակավպատասխանելովհեղինակին,
Եղիան համեստորեն ընդգծում է, որ նրա ուղարկած բնանկարն
ավելիթանկէ,քանկլիներիրարձանը՝«վտիտմարմնով»:Միակ
տխուրբանը,ըստնրա,իրանուննուծննդյանթիվնէ,քանզիմեծ
տխրությունկաիրներսում:4Պատճառը,այլհանգամանքներիհետ
մեկտեղ,նաևգնալովխորացողհիվանդություննէր.խոստովանում
է,որթեևաշխատելումեծեռանդունի,բայցմարմինըտկարէ,ցա

1«Հայիգականսեռն/Պ.Սրապեանիմէկնկարինառթիւմտածմունք/»,
ԳԻՇ,ՏետրԵ.,1883,էջ48:

2Նույնտեղում,«ԱռՄիսաքՄանուկեան»,էջ5051:
3«Ընթացքքաղաքականտնտեսութեան»,ԳԻՇ,ՏետրԺԲ.,էջ235:
4«Հմայք»,ԳԻՇ,ՏետրԵ.,1883,էջ6061:

էնաևհիվանդամուսիններիխրախույսըիրեն՝շարունակելանվ
հատառաջընթանալգրականասպարեզում,քանզինմանմարդիկ
են,«որքկենացուղինազգացառջևկըհորդեն»:1Հանդեսինույն
համարում տպագրած «Արեւ. Մամուլ եւ Հայ ուսուցիչք» գրութ
յանմեջևսզարգացնումէրայնգաղափարը,որեթեմեկնուզում
է«առանձինխմբագրել»«ԱրեւելեանՄամուլ»ինմանմիհանդես,
բարերարներըպետքէջանանհովանավորելայդձեռնարկը,քանզի
դա«մաղթելէթէՀայազգնաւելիզարգանայմտաւորապէս»:2Հենց
այդնպատակովէլհանդեսիԴտետրումգովաբանությանուերախ
տիքիխոսքերէուղղումՄկրտիչԵսայանիհասցեին,ովոչմիայն
հովանավորելէրիրնախաձեռնածպարբերականիտպագրությու
նը,այլևվարձատրել«ոսկէթղթադրամներով»՝իրգրականիմաս
տասիրական օգտաշատ գործունեությունը ծավալելու համար:
ԵրբիրմտերիմընկերՄինասՉերազը՝այցելելովՊեշիկթաշիտա
նըհիվանդպառկածԵղիային,հանձնելէՄ.Եսայանի՝գովեստնե
րովևօգնելուպատրաստակամությամբլինամակը,վերջինս,որն
համեստորենիրեն«խոնարհգրագէտ» էանվանում, չափազանց
հուզված,չիկարողանումթաքցնելմիկողմից՝հրճվանքըազգային
այնանհատներիհանդեպ,որոնքանկեղծորենգնահատումենիրև
ընդհանրապեսհայգրագետների/«Հայութեանփրկիչների»/էջերը
ևմյուսկողմից՝պարսավանքը«այնմեծատանց»,որանտարբեր
ենմնումգրողիառաքելությաննկատմամբ:

Կարևորէ,թեբնավորության,անհատականխառնվածքիի՞նչ
հատկանիշներովէրներկայանումԵղիաՏեմիրճիպաշյանըլուրջու
տևական գործունեություն ծավալելու նախաշեմին: Գրություննե
րիցմեկում՝գովեստիխոսքերհնչեցնելովիրբարերարիհասցեին,
ճիշտհասկացվելուհամար,նահարկէհամարումնաևնշել.«Ես
որ,այրթէկինանձիվրայկընկատեմմիայններքինարժանիքնեւ
ոչարտաքինպերճանքնուպաճուճանքն…»:3Իսկինչվերաբերում
է«գրագէտիբունվարձքին,ապադաոչայլինչէ,քան՝հուզմունքև
արտասուքընթերցողի /Պայրընիհանգոյն/»:4ԵղիաՏեմիրճիպաշ
յանի մարդկայինազնվությանև մասնագիտական բարեխղճութ
յանմասինէվկայումայնփաստը,որխոսելովիր«նախկիննկար

1«ՈղբիվերայՏիրուհւոյն»,ԳԻՇ,ՏետրԲ,1883,էջ23:
2Նույնտեղում,էջ26:
3«Երանիմեծատանցորքչենաղքատսրտովումտքով»,ԳԻՇ,ՏետրԴ.,

1883,էջ27:
4Նույնտեղում,էջ29:
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գատվելՀանդեսիմիայնակհրատարակմաննյութականուբարո
յական դժվարություններից, քանզի չէր կարողանում ձեռք բերել
անհրաժեշտ հանդեսներ ու գրքեր, մինչդեռ մեծահարուստ, բայց
անազգասերհայերդրանցովլցնումէինիրենցգրադարանները:1

1884ըսկսվումէրքիչթեշատհուսադրողնորություններով՝եր
կամսյա դադարից հետո, Ներքին գործոց նախարարության կող
միցդարձյալարտոնվելով,«Մասիս»ը՝այդ«կարեւորօրաթերթն»,
սկսելէրվերահրատարակվել:ԱյդառիթովԵղիանհարկէրհամա
րումնշել, որ,այլոցհետ,«ԳրասէրԱտոմնա՛լ ծառայեցայդթեր
թին՝երեքտարի.նաալիրովսանննպաստեցՄա սի սի բարգավաճ
ման՝բազմապատկելովզինքնայդլայնատարրօրագրինմէջ.եւայդ
պատճառաւալանշուշտամենթերթերէաւելիսէրեւբարեմաղթու
թիւններունի յաւէտԱրարատեանօրաթերթինհամար»: 1884ին
ԵղիաՏեմիրճիպաշյանը ստանձնում է նաևարդեն որոշակի ճա
նաչումձեռքբերած«Երկրագունտ»հանդեսիխմբագրիպատաս
խանատուպաշտոնը:«Երկրագունտ»ըհիմնվելէր1863թվակա
նին՝Ասիականբարեգործականընկերությանկողմից,որիՏնօրեն
ժողովինախագահըԳրիգորԶոհրապնէր:Հանդեսիհիմնադիրնու
գլխավորխմբագիրըԿարապետվրդ.Շահնազարյաննէր,1866ին
Պոլսում իր իսկանունով բացվածՇահնազարյան վարժարանում
Եղիայիուսուցիչը,«ճանաչվածմշակութային,եկեղեցական,հասա
րակականգործիչ,աչքիընկնողգրագետ»,մտավորական:2

«Երկրագունտ»ի ծրագիրն ու նպատակը ուղղված էին հայ
իրականությանմեջառաջադեմգիտականնորություններիունվա
ճումների քարոզչությանը: 1883ին հանդեսի տնօրենխմբագիր
հաստատված Հակոբ Պարոնյանը, տարվա անդրանիկ համարի
Առաջնորդողումհամոզմունքէրհայտնում,թե«Այնգործին,որայն
քաննպաստեցուկընպաստէԵւրոպականազգացզարգացման,
պիտիծառայէ նաեւմերազգային յառաջադիմութեան, եթէգիտ
նամքիկիրարկանելզայնեւօգտիլինմանէ»:3Մեծերգիծաբա
նը, սակայն, հանդեսը խմբագրում է ընդամենը մեկ տարի: Նրա
հրաժարականիցհետո,1884թ.առաջինհամարից՝Գր.Զոհրապի
առաջարկությամբ, խմբագրի պաշտոնն ստանձնում է Եղիա Տե
միրճիպաշյանը,ամենայն հավանականությամբ, նկատիառնելով

1«Վերջաբան»,ԳԻՇ,1883,ՏետրԺԲ.,էջ109110:
2ԲալագյանԼ.,«ԵղիաՏեմիրճիպաշյանիգրականհրապարակախո սա

կանգործունեությունը«Երկրագունտ»հանդեսիէջերում»,Ե.,ՀՍՍՀԳԱ,Բ
մատենաշար,թիւ3,1984,էջ7:

3«Երկրագունտ»,1883,թիւ1,էջ14:

վումէ,որհիվանդությունըթույլչիտալիսմասնակցելուկրթական
ևայլշատմիջոցառումների:1 

Այդուհանդերձ,լիէրգործելու,ազգինծառայելուվճռականութ
յամբ, բազմաբնույթ ծրագրերով: Բացի «Գրական եւ Իմաստասի
րականՇարժում»ից, երազում էր նաև «ժողովրդականթերթ մը
հիմնել»,մտածումէր«բունժողովրդականգրականութիւնմըստեղ
ծելուպէտքինվրայ»,որըլիներժողովրդինմատչելի՝բովանդակութ
յամբ,իմաստով,լեզվով,նաև/որպակասկարևորչէր/գնով:Բայց
դրահամարզգալիգումարէրհարկավոր,ահաթեինչուորոշելէրիր
հանդեսիևայլխնայողություններից«դրամագլուխմըգոյացնել»,ի
հեճուկսազգիհոգսուցավինանտարբերմեծատունների:Թերևս,
հենցնմաններիանտարբերուարհամարհականվերաբերմունքից
էրծնվումուհետզհետեամրանումԵղիայիինքնագնահատականը՝
«Փա՜ռքքեզ,Աստուած,որեթէոչզիսմեծատանզաւակ,այլզիս
մեծանձնստեղծեցիր,գրումէնա,ևսրտիս՝սէրգիտութեան,ազ
գութեան,ազնուականզուարճութեան,որով–ցաւօք–զիսգերի
վերկըզգամզուարճամոլեւազգուրացՀայմեծատուններէ:Անոնք
պիտիփոքրանան,ևեսմեծանամ՝անտեսեալս,արհամարհուածս
ինոցանէ…»:2 

Եղիայիինքնագնահատականներըգրականևոչգրականշրջա
պատիկողմիցշատանգամ,դժբախտաբար,ճիշտչէինընկալվում
ումեկնաբանվում:Նույնիսկիրմանկության,պատանությանևու
սանողությանամենամտերիմընկերներիցմեկը՝ՌեթեոսՊերպեր
յանը/Հրաչյան/հրապարակայնորեննրանդերասանէրանվանում:
Ինչիդեմնա,բնականաբար,բողոքումէրբացականչելով՝«Խիղճդ
հանդա՞րտէ…»:3 

Ինչևէ,ավարտվումէր1883թվականը,բայցչնայածսուբյեկտիվ
և օբյեկտիվ դժվարություններին, Եղիան հաստատակամ էր շա
րունակելուիրբուռնև,հիրավի,անձնվերգործունեությունըգրա
կանլրագրականասպարեզում:«Մտադիրեմ՝որքանկեանքունե
նամ՝հրատարակելայսՀաւաքածոյն»,գրումէրնատարեվերջյան
տետրի«Վերջաբան»ում:4Չէրպատրաստվումտեղիտալգնալով
խստացողգրաքննությանառջև՝գերադասելով լսելավելի«յինքե
նէ»դատողժողովրդիձայնը:Միաժամանակ,շարունակումէրգան

1Նույնտեղում,«Դպրոցասէրհայուհիք…»,էջ7172:
2«Օրինակքհազուագիւտփափկութեան»,ԳԻՇ,ՏետրԺԱ.,1883,էջ86:
3«Խոստովանութիւնք/առՀրաչեայ/»,ԳԻՇ,ՏետրԹ.,1883,էջ96:
4 Նույնը հաստատում էր նաև «Երկրագունտ» հանդեսի 1884 թ.

հունվարյանհամարում,էջ4:



ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 2020-1

294 295

ՊԵՏՐՈՍ ԴԵՄԻՐՃՅԱՆ

Իրքն»,օրինակընծայելովընդհանրապէսքաջագեղոճոյուքաջա
դատմտաց»: 1Խոսքը,բնականաբար,ՌեթեոսՊերպերյանիմա
սինէր:Ծրագրայինայդ«Խօսք…»ում,Եղիանկարևորէրհամա
րումանդրադառնալ նաև ի՛ր լրագրողական կենսագրությանն ու
փորձին:Ըստայդմ՝հիշեցնելով«ֆռանսերէնլեզուիպատմութեան
լիակատար ընթացք» «նշանաւոր ու բազմահմուտ» գործի նա
խաբանումՕգյուստԼիդրեիխոսքը,թե«Երբծերացածէմարդեւ
ասպարէզէնհեռանալումօտ,գոհունակութիւնապաքէնկըզգայ՝
դառնալովանոնցորքկըմտնենասպարէզնեւբարիվկայութիւն
տալովերիտասարդացգործին»,դառնությամբարձանագրումէր,
թե«Երբէքծերունիմատենագիրք–եւդունուրեքերիտասարդհրա
պարակագիրք–մտաբերածչեն«բարիվկայութիւնտալգործոյս»:
Շեշտումէր,թե«Եսհակառակնըրածեմ.եւանընդհատչորստա
րի՝հնոցունորոցգործոյնվկայութիւնտալուհամարգլխաւորապէս
գրիչ շարժածեմՄա սի սի, Թէր ճէ մա նը Էֆ քեա րի եւհուսկուրեմն
Գ րա կան եւ Ի մաս տա սի րա կան Շար ժու միսմէջ…»:2Ահաթեինչու,
անդրադառնալով«Երկրագունտ»իներկային,Եղիանխոստանում
էր,որ«…ներկայշրջանինմէջպիտ’ըլլայնիւթոցաւելիզանազա
նութիւն.պիտիջանամմիանգամայնորյօդուածոցառաւելընտրու
թիւնըլլայ»:Հավաստումէր,որառանձինհիմնախնդիրներիշուրջ
ծավալուն հոդվածների հետ միասին, նախատեսում է տպագրել
նաև«Ար ձա գանգ աշ խար հի»վերնագրովընդհանուրտեսություն
ներ՝աշխարհումկատարվողկարևորագույնիրադարձությունների
մասին,ինչպեսնաևամենամիս՝նախորդամսումտեղիունեցած
նշանավոր եղելությունների ժամանակագրությունը: «Այս եղանա
կաւ, ըստԵղիայի, ընթերցողնիրափինմէջպիտ’ունենայմիշտ
ժամանակակիցպատմութեանթելն.երբմիւսկողմէնմարդկային
ազգին բարեշրջութեան, իր գրական ու գիտական զարգացման
պիտիծանօթանայ՝Հանդէսիսմէջհրատարակուածայլեւայլ յօ
դուածոցշնորհիւ»:3Հատկանշականէ,որԵղիանշատկարևորում
էրնաևկինաշխատակիցներիգոյությունը,համոզվածէր,թեհան
դեսը«ամայիպիտիմնայևանգեղեայիմնպիտիհամարուի,ցոր
չափկիննԵրկ րա գուն տէնհեռիմնայ»,քանզի«կանանցներկայու
թենէնզրկուածայսօր՝կրնայըսուիլթէկէսերկրագունտէմիայն»:
Այդհարցում՝«իրենցազգասիրականեռանդեան»ևիրնկատմամբ

1Նույնտեղում,էջ5:
2Նույնտեղում,էջ4:
3Նույնտեղում,էջ6:

նրախմբագրած«ԳիտականեւԻմաստասիրականՇարժում»իմե
կամյափորձը,ազգային,գիտական,գրական,լրագրողականնա
խասիրություններնունպատակադրումները:Եվիրոք,Եղիանմեծ
ջանասիրությամբձեռնարկեց«Երկրագունտ»իհրատարակությա
նը:Հանդեսի1884թ.հունվարյանհամարումտպագրած«Ողջոյն
առընթերցողս»Առաջաբանում,կամինչպեսինքնէձևակերպում՝
«Առաջինխօսք…»ում,Եղիանիրդերնուանելիքըպատկերաց
նումէրհետևյալկերպ՝«ԱյսԳրականուԳիտականհանդէսինմէջ
անտարակոյսայնքա՛նգլուխկայորքա՛նխմբագիր,գրումէնա:
 Եսպաշտօնպիտ’ ունենամմիայն յարաբերութիւններհաստա
տելումշակելազգայինգրագիտացհետ,յօդուածոցընտրութիւնն
ուդասաւորութիւննընել,ձեռագիրներնորպէսնոցափորձերնըն
թեռնուլ…»:Ապահարկէրհամարումհամեստորեննշել,թեինքը
ևս՝որպես«յետինգրագէտկամմանաւանդգրասէր»,պիտիգրի
«այնքա՛ն յօդուած որքանՀանդէսիս մէջտեղգտնուի բաց»: Ընդ
որում՝այսկետիառնչությամբտողատակինծանոթագրումէր,թե
«Եսո՛չգրագէտեմո՛չգիտուն.Սիրօղումշակօղգրականութեան,
Սիրօղուծաւալօղնորիմաստասիրութեան.ահամիայնիմտիտ
ղոսք»:Այսհարցիշեշտադրումը,սակայն,պատահականչէր.չնա
յածիրստանձնածվերընշվածպարտավորություններին,Եղիան
լավհասկանումէր,որինքնայնխառնվածքըչէ,որսահմանափակ
վիպասիվհրատարակչիդերով,մանավանդընդգծումէրնաև,թե
«ՆախորդՏնօրէնն,որոչմիայնազգայինայլեւեւրոպականառա
ջինգրչացմինէ,տարաբախտաբարոչինչհրատարակեցԵրկ րա
գուն տինմէջ»:1Եվիրոք,հանդեսըխմբագրելուչորստարիներիըն
թացքում,նաունեցավբազմաթիվինքնուրույնհրապարակումներ,
ընդորում՝դրանքստորագրելովզանազանանուններով՝Մելանիա,
Նուրանիա,ԳրասերԱտոմևայլն:

Տալով Ասիական ընկերության և «Երկրագունտ»ի, դրանց
հիմնադիրների ու ճանաչված գործիչների համառոտ պատմութ
յունը,խոսելովհանդեսի«մօտաւորանցելոյնվրայ,անցեալտար
ւոյնվրայ»,Եղիաննշումէ,որթեև«Երկրագունտ»ինմասնակցել
ևաշխատակցել են շատ«գիտունքեւ գրագէտք»,այնուամենայ
նիվ,«Պէտքէխոստովանինքթէբունգիտուններկըպակսինմեր
ազգինմէջ»,իսկգրագետներիցհանդեսը«անցեալամ՝վայելածէ
գլխաւորապէսերիտասարդումեծատաղանդգրագէտիմ’աշխա
տակցութիւնն, որՀրաչեայ զարդանունովդատած է «Մարդիկեւ

1«Երկրագունտ»,1884,թիւ1,էջ3:
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նիօրից«Ռը վիւ տէ տէօ մօն տիդիրքովուպայմաններովհայերէն
Հանդէսմը»հրատարակելումասին:Անակնկալայդլուրիցյուզված
ուոգևորված,Եղիանհարցրելէ,թեովքե՞րենլինելուայդհանդե
սիխմբագիրները,բայցպարզվելէ,որդեռևսգրեթեոչինչհայտնի
չէ:Խոստացվածմիքանիօրը,սակայն,ձգվումէմիքանիտարի
ու…մոռացվում:Որոշժամանականց,«բերնէբերան»տարածվում
էմեկայլհայտարարություն,ըստորիոչթեհանդես,այլ«քաղաքա
կան շաբաթաթերթմը»պիտիհրատարակվիՕրթաքեոյում հաս
տատված Բաժանորդական ընկերության կողմից: Ընկերության
անդամներիցմեկը,Եղիայինփողոցումհանդիպելով,ուրախացած
հայտնումէ,որինքնէլհենցնրանտեսնելէրուզումևառաջար
կելովաշխատակցել, հարցնում է՝ «Ի՞նչ ճիւղի վրայ կ’ուզես գրել
մեր Շաբաթաթերթին մէջ»: Եղիան, թերևս,փոքրինչանակնկա
լիեկած,պատասխանումէ՝«Շնորհակալեմձերհամակրութեան
համար,բայցեսճիւղչունիմ.ճիւղէճիւղկըթռչիմ»:Զրուցակիցը,
սակայն,շատհամառէրուշարունակումէհամոզել՝«Անպատճառ
ճիւղմըպէտքէորոշես,ամենճիւղիհամարմէյմէկմասնագէտպի
տիընտրենքեւպիտիվճարենք»:Հավանաբար, համոզվելով, որ
ապագաթերթիաշխատակիցըորոշակիպատկերացումչունիիր
հակումներիունախասիրություններիվերաբերյալ,Եղիանկրկնում
է,թե«Եսմասնագիտութիւնչունիմ»,հարկհամարելովնաևճշտել՝
«կամեթէունիմ,այնալե րա՜զն է/reveries/,որքաղաքականշաբա
թաթերթիմըչըյարմարիր…»:Սակայնայսթերթիհետևսկատար
վումէայն,ինչուրիշշատերիդեպքում՝«Տարիէմ’աւելիաշխատելէ
յետոյ, վհատեցաւՕրթաքէօյի Բաժանորդական ընկերութիւնն…»:
Մանավանդ,երբ1884թ.վերջին,բոլորիհամարանսպասելի,կա
ռավարություննարտոնումէմեկայլ՝«Արեւելք»քաղաքականօրա
թերթիհրատարակությունը:Այնաստիճան,որ«Օրուանխնդիրք,
արտաքինթէ՛ներքին,իսկոյնմոռցուեցան.ամենտեղսկսաւԱ րե
ւել քիվրայխօսուիլ»,գրումէԵ.Տեմիրճիպաշյանը:1

Հայոց լրագրության հորիզոնի վրա «Արեւելք»ի հայտնության
մասին ևս Եղիա Տեմիրճիպաշյանը գրում էակնհայտորեն երգի
ծականոճով՝«Հրատարակութեանորոշեալօրն–անցեալտարւոյն
վերջինօրն–արտաքոյկարգիյուզումմըկըտիրէրհրապարակին
վրայ:Ժողովուրդնանհամբեր՝ամենվայրկեանկըսպասէր…ա րե
ւուն ծագ ման…»:Դաչէրթաքցնումնաևինքը,խոստովանելով՝«Կը
նշմարեմթէկըզուարճաբանեմ:Անվայե՛լ էայս:Պէտքէ լրջմտու

1«Երկրագունտ»,1884,թիւ1,էջ4243:

«իրենցհամակրութեանվրայվստահ»,ակնկալում էր,մասնավո
րապես,ՍրբուհիՏյուսաբի,Սիպիլիևայլոցակտիվմասնակցութ
յունը: Հակառակպարագայում, «եթէ յոյսս ի դերեւ ելնէ, գրում է
նա,պիտիստեղծեմե՛սիսկերեքգրագիտուհիներ,գրականԽա
րիթաներ /Graces/ որք ունենան հռչակեալն օրիորդ Զապէլ Խան
ճեանինաւիւնն,Պէշիկթաշլեանիմեծանունսանուհւոյններշնչումն,
եւԱլեքսանդրԵրիցեանինարժանաւորկողակցինհմտութիւնն»:Ու
չէրմոռանումանպայմանհիշեցնելիրվճռականությանմասին՝«Եւ
կըկատարե՛մեսինչորկ’որոշեմ»:1

Իվերջո,ծրագրայինիրխոսքնուղղելովժողովրդին,հորդորում
էրմիշտկարդալ«Երկրագունտ»ը,քանզիայնոչմիայն«գերազան
ցօրէնգիտականՀայհրատարակութիւննէ»,այլևմիավորիչըերկ
րիուերկնքի,ՄարդուևԱստծո,հայտարարելով,թե«ո՞չապաքէն
/…/Երկ րա գունտանուննալանյարմարչէ՜ր»այդհանդեսին:Ուրեմն
և՝«Երկ րա գունտնի՞նչպիտ’ընէ»հարցին,աներկբապատասխա
նումէր,թե«մենքպիտ’աշխատինքորպէսզիԵրկ րա գունտն ըստ
կարիլաւծառայէիրնպատակին,որէ–մտաւորզարգացումնեւ
ազատագրութիւննազգին:Օ՛ն,աշխատինք.Laboremus!»:2

Նման հաստատակամությունը, եռանդն ու վճռականությունը
հետագամիքանիտարիներին,անշուշտ,չէինկարողչտալիրենց
նշանակալիցպտուղները:Եվիրոք,շատկարճժամկետում՝Եղիա
Տեմիրճիպաշյանի խմբագրությամբ, «Երկրագունտ»ը դարձավ
առաջավորգիտության,Բնության,Ազգի,ՄարդուևՀասարակութ
յան,ԱստծոևՏիեզերականգոյիմասինբարձրամակարդակքա
րոզչությանկենտրոններիցմեկը,որովև«բոլորովիննորէջբացեց
արևմտահայպարբերականմամուլիպատմությանմեջ»:3 

80ականթվականներիկեսերինլրագրությանասպարեզըորո
շակիաշխուժացումէրապրում:Հաճախակիէինդարձելնորպար
բերականստեղծելուփորձերնուջանքերը,որոնք,սակայն, /ինչը
շատհատկանշականէ/չէինշրջանցումլրագրողությանմեջարդեն
նկատելիհեղինակությունվայելողԵղիաՏեմիրճիպաշյանին:Սա
կայն,ցավոք,միշտչէ,որդրանքբարեհաջողավարտէինունենում,
ինչըհիմքէրտալիսԵղիային,դրանցմասինխոսելիս,երբեմնգոր
ծիդնելնաևերգիծականգրիչը:Այդպես,ահա,նապատմումէ«բո
ցեռանդն»միերիտասարդիմասին,որնիրենհայտնելէրմիքա

1 Նույնտեղում,էջ7:
2Նույնտեղում,էջ8:
3 Բալագյան Լ.,«ԵղիաՏեմիրճիպաշյանի…»,էջ17:
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ԱյսամենըխոսումէրԵղիաՏեմիրճիպաշյանիբարձրսկզբուն
քայնության,արհեստավարժությանևազգայինկյանքիհամակող
մանի բարելավմանն ուղղված նպատակադրվածության մասին:
Ունաև,որպակասկարևորչէ լրագրողականասպարեզլրջորեն
մուտքգործողերիտասարդիհամար,անաչառությանուանկողմ
նակալությանմասին:Այդէվկայումթեկուզևայնփաստը,որխիստ
քննադատության ենթարկելով «Արեւելք»ի անդրանիկ համարի
նյութերը՝բովանդակությանուձևիտեսակետից,Ե.Տեմիրճիպաշ
յանը,միաժամանակ,իրպարտքնէրհամարումնաև«ուրախակ
ցիլԱ րե ւել քի խմբագրացոմանց,մասնավորապեսՀրազդանին,ոյր
Օ րո ւան կեանքխորագրով«բանասիրականն»որչունէրանշուշտ
գրականհատուածիմըբոլորպերճութիւնն–ախորժովուսիրովառ
հասարակկարդացուեցաւ»:Ընդհանրապես,Եղիայիդիպուկաչքը
արդեն իսկ կարողացել էր նկատել Արփիար Արփիարյանի գրա
կանտաղանդը և չէր վարանում որոշակիորենարձանագրել, թե
«Հմուտգրիչմըկ’երեւիՀրազդան,վառվռուն,համակրելի»:Հատ
կապեսգնահատումէրայն,որնա«անաչառկըդատէժողովուրդն
եւ աւագանին, մեռեալն ու կենդանին»: Նույնիսկ փափագում էր
նրագրվածքներըհաճախակիտեսնելթերթում՝հիշատակելովշա
տերի կողմից հնչող հարցը, թե՝ «Հրազդանին ե՞րբ վերստինպի
տիհանդիպինքԱ րե ւել քին մէջ»:Նույնիսկոչմիայնչէրբացառում,
այլևակնկալումէր,թե«Գուցէխոնարհանձսալօրմ’ենթարկուի
Օ րո ւան կեան քի հանճարեղհեղինակինդատաստանին»:Ավելին,
ինչպեսայդհոդվածում,«Երկրագունտ»ինույնտարվաերկրորդ
համարիխմբագրականում/էջ96/,այնպեսէլամիսներանց,«Շար
ժում»ի մեջ, Եղիա Տեմիրճիպաշյանը ողջունում և քաջալերում է
«Արեւելք»ի՝«լուսանունմեծօրաթերթին»,երևումնուաշխատա
կիցներին,մանավանդորնրանք՝«փոխանյախուռնպատասխան
մըհրատարակելու»,հաշվիէինառելիրմիշարքդիտողություններն
ուառաջարկները:1«Ա րե ւել քի Տնօրէնութիւննիմաստնաբարնկա
տողութեանառաւդիտօղութիւններս,գրումէնա,եւզգալիբար
ւոքումմըյայնժամտեսնուեցաւթերթինխմբագրութեանեւուղղու
թեանմէջ»:Արդյունքում,ըստնրա,«Արեւելք»ըոչմիայնստացաւ
«Հայմամլոյնմէջբարձրագոյնդիրքն»,այլև«առաւելութիւնստա

1 Մասնավորապես, նրա խորհրդին անսալով, «Եօթնասիւնակ ու
փոքրատառ չը հրատարակեցին նորթերթն, որպէս մտադիր էին ընել» /
Նույնտեղում,էջ46/:

թեամբխորհիլուխօսիլքաղաքականմե՛ծօրաթերթիմըվրայ»:1 
Բայց ի՞նչն էր նման վերաբերմունքիպատճառը. թերևս,այն, որ
հրատարակությունիցմիշաբաթառաջԲաժանորդականընկերութ
յան«ամենագործօն»անդամներիցմեկը,որ,ինչպեսպարզվումէ
ավելիուշ,պիտիստանձներ«Արեւելք»իխմբագրապետիպաշտո
նը/իմա՝Արփ.Արփիարյանը–Պ.Դ./,այցելելէրԵղիային՝Պեշիկթաշի
նրաապրածտանըևառաջարկելհանձնառնել«նորօրաթերթին
մէջհրատարակուելիք յօդուածոց լեզուինուշարագրութեանվեր
ջինձեռքմըդնել,եւԵւրոպականթերթերուքաղաքականյօդուած
ներնհամառօտելովԱ րե ւել քիմէջհրատարակել…/անշուշտիբրեւ
քաղաքականա ռաջ նոր դող յօդուած/»:Եղիանդարձյալտարակու
սածէրնմանառաջարկից՝«Հարցուցիթէանբաժա՞նէինայդկրկին
պաշտօնք,պատմումէնա,որովհետեւո՛չյարմարութիւնեւո՛չհա
մակրութիւնունէիվերջնոյն.–եւո՞վչըպիտիզարմանայլսելով՝որ
ինձառաջարկուածէքաղաքականյօդուածոցթարգմանութիւն…»:

Ինչևէ,շուտով՝հենցտարեսկզբին,1885իհունվարի2ին,լույս
էտեսնում «Արեւելք»իանդրանիկ համարը: «Անհամբերութեամբ
եւ հետաքրքրութեամբ» բացելով այն, Եղիան նախ անկեղծորեն
հրճվանք էապրում՝ «հինգվեցխմբագրական յօդուածտեսնելով
անդ.«Ահաթերթմը,որպատիւպիտիբերէՀայութեան,մարդկու
թեան»:Սակայն,ինչպեսմիշտ,այսանգամէլյուզումնուհափշտա
կությունը երկար չենտևում, հիասթափությունը վրա է հասնում,
երբսկսումէկարդալդրանք.«Դա՜ռնպատրանք,բացականչում
է Եղիան:  Ո՞վ գրած էայս Յառաջաբանն,այս Ազգայինտեսու
թիւնն…»,որոնք,ըստնրա,խոցելիէինթե՛բովանդակությանևթե՛
լեզվիառումներով: Այստեսակետից, որպես բացառություն, օրի
նակելի համարելով «Մասիս»ի մասնագիտական մակարդակը,
նագրեթեհուսահատվածբացականչումէ,թե՝«Երբեքմերյայտա
րարութիւնքումերարդիւնքիրարուհետչը՞պիտիհամաձայնին.
Երբեքմենքազգայինձեռնարկմըչը՞պիտ’ընենք՝ազգինվիճակն
նկատողութեանառնլով…»:Քանզի՝«Երբհրատարակութենէմըյա
ռաջշողշողունեւանգործադրելի /բերանացիթէգրաւոր/ յայտա
րարութիւններկ’ընենքուրեմն,կա՛մինքզինքնիսկըխաբենքկա՛մ
ժողովուրդն.Առաջինպարագայինմէջեղկելիենք,չըսեմծիծաղելի.
Բայցդատապարտելիենքերկրորդպարագայինմէջ»:2 

1Նույնտեղում,էջ4445:
2Նույնտեղում,էջ46:
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րագունտ»հանդիսինիւթականումանաւանդբարոյականվիճակն
առաւելեւսբարւոքելու,բարձրացնելունպատակաւ,/…/անորՏնօ
րէնԽմբագրապետԵղիաՏէմիրճիպաշեանիաջակիցեւխորհրդա
կանընտրելիւրԳրեանցՏնօրէննՏ.Աղեք.Գ.Փանոսեան,եւԱտե
նադպիրնՏ.Յ.Յ.Չաքրեան,որպէսզիվարչականգործոցարագու
կանոնաւորապէսկարգադրման,յարաբերութեանցմշակմանեւ,ի
միբան,Երկրագունտիանխափանբարգավաճմաննհոգեւխնամք
տարուի,յ’օգուտԸնկերութեանեւԱզգիս»:1

Չնայածդժվարություններին,Եղիանևիրհամախոհներըշա
րունակումէինջանքերգործադրելազգօգուտնպատակներովհրա
պարակ ելած հանդեսների բովանդակային կատարելագործման
համար:1885թ.առաջինտետրից«Շարժում»իմեջներմուծվում
եննորխորագրեր՝«Ամսացոյց»ըև«Ազգայինվիճակացոյց»ը՝ծա
նուցելով,որայսուհետևսույնվերնագրերիտակկանոնավորապես
պիտիհրատարակվեն«նախորդամսուանգլխաւորեղելութեանց
ժամանակագրութիւնն»և«նորտարւոյնառթիւ՝հարեւանցիկեր
պիւ»պիտիփորձարվի «պատկերացնել ազգային վիճակն…»: 2 
Կարևորվում էրհատկապեսգիտականև իմաստասիրականնո
րագույն նվաճումների տարածման խնդիրը հայոց մեջ: «Ժամա
նակնհասածէ,գրումէրԵղիաՏեմիրճիպաշյանը,զիսոյնազգի
ճշմարտութիւնք՝որքդրականգիտութեանցմասնենպարզապէսեւ
իմաստասիրականպատմութեանհիմունք՝Հայոցալծանուցուին:
ԵթէՇար ժումնեւայլազգայինհրատարակութիւնքայդճշմարտու
թեանցայսօրքարոզչըհանդիսանան,վաղիւ՝լուցկեացտուփերու
վրայպատկերազարդգրուած՝այդծանօթութիւնքպիտիհասնին
մեզԵւրոպայէն, ուր իմաստասիրական գաղափարաց ծաւալման
համարայնքա՜նժողովրդականհանդէսներկըհիմնուինու հան
րամատոյցայնքա՜նմատեաններայսօրկըհրատարակուին»:3Եվ
ընդհանրապես,«Ազգմը,մերինիննմանազգմըմանաւանդ,աննա
հանջելիպարտաւորութիւնունիդարձնելիրբոլորուշադրութիւնն
ազգայինկրթութեանուդաստիարակութեանվրայ,տալովօրագ
րացալայնպիսիուղղութիւնմը՝որիրականդասարաններըլլան
ժողովրդեանհամար.ըզմեզշրջապատողազգացվրայմերմիակ
առաւելութիւննի՞նչպիտ’ըլլայ–եթէոչմերմտաւորմշակումն»:4 

1«Կարեւորազդ»,Երկրագունտ,1885,թիւ11,էջ67:
2ԳԻՇ,1884,Տետրերկոտասաներորդ,էջ236և1885,ՏետրԱռաջին,էջ1:
3ԳԻՇ,1885,Տետրերրորդ,էջ40:
4ԳԻՇ,1884,Տետրերկոտասաներորդ,էջ230231:

ցաւինչինչնկատմամբքմայրաքաղաքիսեւրոպականօրաթերթից
ալվրայ»:

Այսպեսթեայնպես,1885ըբացվումէրԵղիաՏեմիրճիպաշյանի
հրատարակած հանդեսների համար հուսադրող պայմաններում:
«Երկ րա գունտիրերրորդշրջանինմէջկըթեւակոխէնորտարւոյն
հետ,ոչառանցոգևորությանգրումէրնահունվարյանհամարիըն
թերցողներինուղղված«Երկուխօսք»ում.«Սոյնհանդիսինգտած
ընդունելութիւննեւՀայպարբերականմամլոյնմէջգրաւածդիրքն
իրաւունքկուտանՀասգիւղիԱսիականընկերութեանկարծելութէ
կըհասնիիրնպատակին,որէրմիանգամայնժողովրդեանմատչելի
եւյաչսգիտնոցյարգելիհանդէսմըհրատարակել»:Այդուհանդերձ,
հանդեսըչէրպատրաստվումբավարարվելձեռքբերածով՝«Պէտք
էյաւէտյառաջընթանալ, յաւէտհամապատասխանելնորպիտո
յիցունորպահանջմանց»:Ընդորում,այդնորպահանջներիցմեկն
էլՍփյուռքումգործողհայկականկառույցներիևճանաչվածհեղի
նակներիհետսերտհամագործակցությանհաստատումնէր:Ահա
թեինչու,շնորհակալությունհայտնելովբոլորնրանց,որոնքընդու
նելէինաշխատակցելուհրավերը,Եղիան,միաժամանակ,ափսո
սանքուցավէրհայտնումայնառթիվ,որ«առՄխիթարեանՄիա
բանութիւննուղղուածհրաւէրքանլսելիմնացին…»:

Հատկանշական է, որ շուրջ մեկուկես տարի միաժամանակ
խմբագրելով «Շարժում»ն ու «Երկրագունտ»ը, Եղիան խմբագ
րականներիցմեկում՝ծանուցելովիրերրորդ շրջանըթևակոխած
«Շարժում»իհերթականտետրը, յուրատեսակհամեմատականէ
անցկացնում այդ հանդեսների միջև՝ վերջինիս առավել համեստ
տեղհատկացնելով:«Միակգրչիմ’արդիւնք,Շար ժումնանտարա
կոյս չըկրնարերբեքկատարելԵրկ րա գուն տի գործն,ուրազգին
ամենէնձեռնհասուփայլունգրիչքկըմիանան,գրումէնա,սա
կայնկրնայսոյնմեծՀանդիսինկերպիւիւիքիբրեւլրացուցիչծա
ռայելԳրականեւԻմաստասիրականՀաւաքածոյն»:1

ՀիշյալտարիներինԵղիայիհիվանդությունըժամանակառժա
մանակզգացնելէրտալիսիրեն:Երբեմնստիպվածէր լինումնե
րողությունխնդրելընթերցողներից՝«հիւանդութեանպատճառաւ»
հանդեսների«յապաղման»համար,կամհրապարակավշնորհա
կալությունէրհայտնումաշխատակիցներիցմեկին՝«ոյրխնամօքն»
հաջողությամբհրատարակվելէրհանդեսըիրբացակայությամբ:Ի
վերջո,ԱսիականընկերությանԳործադիրժողովըորոշումէ՝«Երկ

1Երկրագունտ,1885,թիւ9,էջ385:
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ՊէրպէրեանևՄինասՉերազ»:Ինչպեստեսնումենք,Եղիանկարճ
ժամկետում կարողացել էր «Երկրագունտ»ի շուրջը համախմբել
աշխարհի զանազանծայրերում ստեղծագործող հայությանամե
նակարողուժերին:Եվդեռափսոսումէր,որայդցանկումչկային
հանդեսի «խմբագրական մարմինէն արտաքո գտնուող գրական
երրեակամենամեծանձնաւորութիւնք,Ալիշան,Այտընեան,Մամու
րեան», որոնք«իրենց յատուկՀանդէսներնունին՝ որոնցմէդուրս
չեներեւիրայլմիայնառանձիներկասիրութեանցմէջ»:1 

Դեռևս 1883ին Եղիա Տեմիրճիպաշյանն իր հստակ դիրքորո
շումնէրհայտնումնաևօտարալեզուհայատառպարբերականնե
րիվերաբերյալ:Արձանագրելով«Մէճմուայըհաւատիս»թրքալեզու
հայատառթերթիդադարումը/կամ,ինչպեսինքնէձևակերպում՝
խափանումը/՝«բարձրագոյնհրամանաւ»,նախոստովանումէ,որ
«թէ՛հանգուցեալՎարդանՓաշայիթէ՛հալածեալՀայրԷնֆիէճեա
նիխմբագրութեանօրով»,որոնք՝իբրևխմբագրապետներ,«ճար
տար եւ հմուտ գրիչք», «իրենց կարեւոր պաշտօնին պատրաս
տուածանձինք էին»,այսուհանդերձ, «չըկրցանայդթերթնընել՝
ինչորերբեմնեղաւՊարոնԿարապետՓանոսեանիթերթն.Երբէք
կատարելապէսժողովրդականչեղաւՄէճ մո ւա յը հա ւա տիս»:Ե.Տե
միրճիպաշյանի համոզմամբ, պատճառը գլխավորապես այն էր,
որ«Երկրինթերթնեղաւաւելիքանազգին:Եւուրուրեմներկրին
կառաւարութիւննալվճռեցթէ՝Մէճ մո ւա յը հա ւա տիս երկրինալչը
կրնարա՛յլեւսօգտակարըլլալ»:Ցավհայտնելով,մասնավորապես,
ՀայրԷնֆիեճյանիհամար,որիկարողությանվրամեծհամարում
ուներ,մյուսկողմից,սակայն,Եղիանգոհունակությունէրապրում
այնբանից,որ«տաճկալեզուհայատառօրագիրմըպակսեցաւ»:
Նշելով, որայդասելով նպատակ չունի ժխտել կամ հակակրութ
յունհայտնելընդդեմթուրքերենի,Եղիանփորձումէպատասխա
նելայնհարցին,թե«ի՞նչօգուտունինհայատառեւթրքաբարբառ
օրագիրներն»:Ընդորում՝նրատեսակետնուդիրքորոշումըմիան
գամայնհստակէր՝«ԵթէՀայքկըկարդանզայնս՝մայրենիլեզուին
տգիտութեանպատճառաւ,ամօ՛թիրենց.–մինչայսօրամենթաղ
եւամենգաւառդպրոցմ’ունիեւամենդպրոցականմաքուրհա
յերէնկըխօսի,ներելի՞էՀայոց՝անկարօղըլլալյաւէտկամնուազ
հասկնալուհայրականբարբառն:ԻսկեթէՀայքթուրքերէնուսա
նելուհամարկըկարդանյիշեալօրաթերթերն,ի՜նչըսեմ,դարձեա՛լ

1 Խմբ.«Փոփոխութիւնքմամլոյմէջ»,Երկրագունտ,1887,թիւ910,էջ
543544:

Միաժամանակ, Եղիա Տեմիրճիպաշյանն իրխմբագրած հան
դեսներումակտիվորեն հետևում էր լրագրողականասպարեզում
կատարվողտեղաշարժերին: Ողջունում և հաջողություն էր մաղ
թումՆ.Տաղավարյանի՝1885ինասպարեզիջած«ԳիտականՇար
ժում»հանդեսինկամ«Մասիս»ինախկինխմբագիրԲյուզանդՊո
զաճյանի գլխավորությամբ լույս տեսնող նորացված «Հայրենիք»
օրաթերթին,«Կատուիմըյիշագիրք»իմիջոցովձևակերպելով,թե՝
«Սակաւայլ լաւ.Ասի՛պարտերըլլալՀանդէսներունշանաբանն»:
1Եղիանհետևողականորենարձանագրում էր լրագրությանդաշ
տիամենմիփոփոխությունը.այն,որ«Հայ րե նիք» շաբաթաթերթ
եղաւ:Ծա ղիկեւՀն չակընդարձակեցան:Տ.ՄինասԳաբամաճեան
կըհրատարակէՊատկեր՝ազգայինեւզաւեշտականհանդէսն»2,
«Շարժում»ը «երկամսեայի վերածուեցաւ»3 և այլն: Անկեղծորեն
ուրախանումէր,որՀայկականկրթարանինախկինսաները՝«ազ
գային լուսաւորութեան գործին նպաստելու գովելի եռանդեամբ»,
ձեռնարկել են «գրա կան, գի տա կան եւ ու սում նա կան ամ սօ րեայ 
հան դէսմըհրատարակել,զորմկրտածենԿր թա րան՝իրենցբարո
յականորորաննեղօղ յարկինանուամբ»ևհամոզվածէր,որայն
«արժանիէքաջալերութեան»:4

1887իավարտին, Եղիանարդեն չէր թաքցնում իր գոհունա
կությունը հատկապես «Երկրագունտ»ի առաջընթացից: Ընթեր
ցողներին ուղղված խմբագրական խոսքում, անդրադառնալով
Ասիական ընկերության, մասնավորապես, «բազմերախտ» Կա
րապետվրդ.Շահնազարյանիկողմից«այնքա՜նզոհողութեամբք»
հիմնվածհանդեսիպատմությանը,նանշումէ,թե«ներկայտարւոյս
մէջաւելիծաւալգտաւ:ԻշնորհսԸնկերութեանՏնօրէնԺողովոյնև
ՀանդիսիսՏնօրէնԽմբագրապետինջանից՝Երկ րա գունտ ևսքան
զեւսկարեւորդիրքմըկ’ստանայՀայմամլոյնմէջ»:Առանձնապես
գնահատելիէրհամարվումհանդեսինաշխատակցողներիհամա
լրումը ժամանակիայնպիսի նշանավոր դեմքերով, ինչպիսիք էին
«Վեննական դպրոցին ամենափայլուն ներկայացուցիչը՝ Թովմաս
Թէրզեան,Բարիզեանդպրոցինամենապերճանդամը՝Կարապետ
էֆէնտի Գարագաշ, Արարատեան դպրոցին ամենահմուտ գրիչը՝
ՄարկոսԱղաբէգեանց,Պօլսոյդպրոցիներկուծաղիկները՝Ռեթէոս

1ԳԻՇ,1885,Տետրերրորդ,էջ49:
2 Խմբ.«Փոփոխութիւնքմամլոյմէջ»,Երկրագունտ,1887,թիւ910,էջ447:
3Նույնտեղում,էջ544:
4Երկրագունտ,1888,թիւ12,էջ96:
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թաքցնել իրներքինապրումները, գրելով,թենմաննպաստները,
որքանէլշահկոչվենուորքանէլնրբությամբմատուցվեն,ծանրա
նումեն«յաւէտանկախատենչհրապարակագրիմըսրտինվրայ»:
Եվդամիանգամայնհասկանալիէր,քանզիերևույթիարմատներն
ավելիխորնէին,քանկարողէրթվալառաջինհայացքից:«Այսմաս
նաւորդէպքերէնկըվերանայմիտքս,դառնությամբխոստովանում
էԵղիան,եւգրչիստակընդհանուրմտածութիւնմըկուգայՀայազ
գինվրայ.մթի՜նմտածութիւն:Հանդէսսահաչորրորդշրջանինմէջ
կըթեւակոխէ,եւբաժանորդացսթիւնան փո փոխ մնացածէ»:1Գո
հացուցիչչէրնաև«Երկրագունտ»իվիճակը:ԵղիաՏեմիրճիպաշ
յանըԿատուիբերանովտագնապէրհնչեցնում,թե«վա՜յանորոր
ազգայինընկերութեանմըկողմէնհրատարակածթերթիմըՏնօրէ
նութեանէկոչուած:ՅունուարիՇար ժումնահակ’ելնէ,եւդեռան
ցեալտարուանդեկտեմբերիԵրկ րա գունտննորկըսկսիշարուիլ»:
Ավելին՝«Տիրոջսխելքինեկածէ.մի՛մեղադրէք,գրեթեբացական
չումէԿատուն:Ճգնաժամմըկ’անցնէ.Այսալկ’անցնի:Աշխատու
թեաններքեւկ’ընկճուի»:2

Այդամենը,սակայն,դեռամբողջըչէր:Թվումէ,չնչին,զուտնյու
թականմիխնդիրանհամաձայնությանպատճառէդառնում«Արե
ւելք»իու«Շարժում»իմիջև:Խնայողությունանելուստիպմունքով,
«Արեւելք»իվարչականխորհուրդըորոշումէ«վեցասիւնակօրա
թերթինբաժանորդագինէննուազբաժանորդագինունեցողպար
բերականհրատարակութեանցհետ»դադարեցնելփոխանակութ
յունը:Իսկդանշանակումէր,որ«Շարժում»ըայլևսչէրստանալու
«Արեւելք»ու«Մասիս»թերթերըև,բնականաբար,վերջիններնէլ՝
«Շարժում»ը:ԵղիաՏեմիրճիպաշյանըդապարզապես«հարուած»
էր համարում և որոշում է ինքն էլ իր կողմից դատ բացել «Արե
ւելք»իվարչականխորհրդիդեմ՝«հասարակացատենինառջեւ»:
Ընդորում՝զայրույթնուվիրավորանքնայնքանուժգինէին,որնա
պատրաստէրմինչևանգամ«նիւթապէս–ուբարոյապէս–տուժել,
եթէկորուսանէդատն»:ԻրայդվարքագիծըԵղիանպատճառաբա
նումէրնրանով,որմինչայդինքըմշտապեսստացելէնշվածպար
բերականներըևփոխարենը«անձամբ5օրինակՇար ժում»հանձ
նել«Արեւելք»իգրասենյակին:Հաշվարկը,ըստնրա, շատպարզ
էր՝տվյալ օրվադրությամբինքը«ՆորատունկեանԽանիթերթին
Տնօրէնութեան»պարտքէր180դահեկան,բայց,այսպեսկոչված,

1«Գիտականշարժում»,ԳԻՇ,1886,ՏետրԵրկրորդ,էջ2728:
2«Կատուիմըյիշագիրք»,ԳԻՇ,1887,ՏետրԱռաջին,էջ89:

ամօ՛թիրենց.–տակաւինչենուսածթէմիայնթրքերէննախակարգ
օրագրացմէջկրնանքլաւուսանիլթրքերէնն»:Ընդունելով,որ«դաս
մ’ազգայնոցհամարդեռժամանակմըհարկաւորենթրքախօսհա
յատառօրագիրք»,ևնշելով,որդեռևսգործումեն«Թէրճէմանըէֆ
քեարն»ու«Մանզումէիէֆքեարը»,հույսէրհայտնում,որորոշակի
ջանքգործադրելուդեպքում,«զոյգմըտարիներգուցէբաւէնզուտ
հայերէնիվերածելուսոյնզոյգմըթրքաբարբառթերթերնալ,եւշա
համոլութեանախտէնբուժելուբոլորՀայհրատարակիչներնալ»:1 

1888իսկզբին,գնահատելովվերջինտասնամյակներինմամու
լիդերըհայոցկյանքում,ԵղիաՏեմիրճիպաշյանըգրումէր,թե«մա
մուլն,եւրոպականօրագրութեանընթացքինմէջմտնելով, յառաջ
քան զՍահմանադրութիւնն Սահմանադրութեանպատրաստած է
մտքերն…ինքզինքզարգացնելովուզարգացնելովՀայլեզուն,Հայ
միտքն,Հայազգն՝իմիբառ»:2

Բայց,իհարկե,ամենբանայնքանէլհարթուհանգիստչէրըն
թանում,որքանթվումէր:Ինչպեսմիշտ,սակավէինընթերցողները,
բաժանորդներնէլդժվարանումէինժամանակինվճարելբաժնեգի
նը:Կատունտրտնջումէր,թե«մեր«ազգային»գրավաճառքշատ
աւելիջուրեւօշարակկըվաճառենքանթէլրագիր,հանդէս,գիրք»:
Նույնիսկհուսահատվածեզրակացնում,թե«Արդարեւ,մերժողովր
դեանհամարայսքանՀանդէսշատէթերեւս»:3»Շարժում»իհրա
տարակությանսկզբիցհամակիրներնանընդհատհորդորում էին
Ե.Տեմիրճիպաշյանինընդարձակելուիրհավաքածուն:«Ատիմեր
ալփափաքնէ՜ր,գրումէԵղիան,Սակայնտնտեսականօրէնքմը
կայ,զորանպատիժանտեսելչըկրնարմարդերբէք.Ընծայմանեւ
հայցման/offeretdemande//իմա՝առաջարկևպահանջարկ–Պ.Դ./
օրէնքնէայն»:Նաևցավովարձանագրումէր՝«Եսկըմտածեմթէ
Հանդէսսմեծիսկէայսազգինհամար,ուրգրականկամգիտական
հրատարակութիւնմըհայցողներնհազիւայնքանենորքանհարկ
էզայնապրեցնելուհամարմիայն:ԳրականեւԻմաստասիրական
Շարժումն՝այսպէս՝ապրելու/այսինքնծախքնհանելու/չափմիայն
բաժանորդունի:Հապաշա՞հ:Բնաւ»:Երախտապարտությամբ
նշելով «Մեծապատիւ Էսայեան Մկրտիչ էֆէնտիի» տրամադրած
դրամականօգնությունը,Եղիան,այնուամենայնիվ,չիկարողանում

1 Խմբ.«Մէճմուայը հաւատիսիխափանումնեւթուրքլեզուինուսումն»,
ԳԻՇ,1883,ՏետրԹ.,էջ179180:

2 Եւրոպացի,«Հայքյիսունտարիէիվեր»,Երկրագունտ,1888,թիւ12,
էջ391:

3Նույնտեղում,էջ208209:
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ցավովուզարմանքովտեղեկացնումէ,որ«Ճա շակ ոս կե ղէն դպրու
թեա նիկրտսերԽնամակալնԵրկ րա գուն տիեւԳ րա կան Շար ժու մի 
հետայլեւսթերթչըփոխանակելուտնօրէնութիւնմ’ըրածէներկայ
տարեգլուխէնսկսեալ»:

Այսպիսով, միակ հույսը, թերևս, մնում էր նոր բացվելիք «Տն
տես»ը, որիխմբագրապետությունըխոստացվել էր Ե. Տեմիրճի
պաշյանին:«Ահաընկերութիւնմը՝Տիրոջսսիրականխորհուրդնի
գործկըդնէ,ժողովրդականՀանդէսմըկըհրատարակէ՝որօրմը
թերեւսօրաթերթիփոխարկուի»,անթաքույցոգևորությամբգրում
էրԿատունիր«Յիշագիրք»ում:Ճիշտէ,կայիննաևդրականգնա
հատականներ «Շարժում»ի ու «Երկրագունտ»ի մասին: Եղիա
Տեմիրճիպաշյանըկարևորումէրռուսահայմամուլի՝մասնավորա
պես,«ՆորԴար»ի«անկողմնակալոգւով»տրվածգնահատակա
նը:«Սպանդարեանիթերթը՝Պօլսոյ լաւագոյնՀանդէսըկըհռչակէ
զԵրկ րա գունտ»,գոհունակությամբտեղեկացնումէրԵղիան՝ավե
լացնելով,թե«Ոչոքարդէնվէճիտակկրնայձգելզայդ,ըստորում
եւ ո՛չ հանդէս մ’այնքա՛ն նշանաւոր խմբագիրներ միացուցած է
որքան Ասիական Ընկերութեան հանդէսը: Միայն Մա սիս ամսա
թերթը կրնայ լուրջ ախոյեան մ’ըլլալ Երկ րա գուն տին»: Այդ հրա
պարակմանմեջԵղիաՏեմիրճիպաշյանըհարկէհամարումնաև
որոշակի բացատրություններտալայլպարբերականների նկատ
մամբիրվերաբերմունքիվերաբերյալ՝ընդգծելովհատկապեսդրա
օբյեկտիվություննուանաչառությունը:«Մենք՝մերբնաւորութեան
բերմամբ,գրումէնա,ոչմիայն չենքնախանձիրայլոց յաջողու
թեան,այլեւծանուցմամբք,արտատպմամբք,նոյնիսկաշխատակ
ցութեամբ/որպէսըրինքերբեմնՄա սի սի/,կընպաստենքայլհրա
տարակութեանցյաջողութեանկամաւելիյաջողութեան»:Սակայն,
ցավոք,դժգոհումէրԵղիան,«փոխադարձբարեսրտութեան չենք
հանդիպիրմիշտ.մերազնուութեան՝կոպտութեամբկըպատաս
խանեն…»:Ութեևխոստովանումէ,որնմանվարմունքիհանդեպ
դառնությամբէլցվումիրսիրտը,բայցոչ«երբեքչարութեամբ,եր
բեքփոքրոգութեամբ»:«Մենքպարտքկըհամարինքպանծացնել
ինչորմեզլաւկ’երեւի,հայտարարումէնա՝ընդգծելով,թե,նոյն
իսկմերոխերիմթշնամինըլլայլաւինհեղինակն»:1

Այսպեսթեայնպես,1887ին լույստեսավ«Շարժում»իընդա
մենըվեցտետր:«Շար ժումն յետայսորիկերկամսեայհանդէսէ,
տարեվերջինընթերցողներինտեղեկացնումէրԵ.Տեմիրճիպաշյա

1 Ե.,«Մերպարբերականմամուլը»,Երկրագունտ,1888,թիւ6,էջ278:

«Արեւելեանխմբակն» էլ իրե՛նվճարելիքներուներ:Մասնավորա
պես,«Արեւելք»իվարչականխորհրդիանդամԱրփիարԱրփիար
յանը՝ՆերսեսՊատրիարքիվախճանիցհետո,վերջինիսմասինգրե
լիքիրհոդվածիհամարկենսագրականծանոթություններ,ինչպես
նաև«ԵլնեմքորդիքՍուրբՆերսէսի»երգնու«Մեղու»իխմբագրա
պետինուղղվածՆ.Վարժապետյանինամակնէրխնդրելիրենից՝
խոստանալով3ոսկիևչէրվճարել,նույնիսկ«Մեղու»իհիշյալհա
մարըետչէրվերադարձրել:Ա.Արփիարյանընաև«մեծամեծխոստ
մամբ»իրաշխատակցություննէրխնդրելպաշտոնապես«Նորա
տունկեանԽանիթերթերունհամար»:«Աւելինիւթականպէտքէն
քանհամակրականզգացումէդրդեալ»,Եղիանհամաձայնելէրև
«Խոստովանանքմը»նորավեպնու«ՊատերազմընդդէմՖռանսա
յի»հոդվածըտպագրվելէին«Մասիս»իու«Արեւելք»իմեջ,սակայն
«Այդնորավէպինեւայդ յօդուածինգինն՝ոսկիուկէսՕսմանեան՝
ստանալուհամար,գրումէնա,վեցամիսներերթեւեկեցիՆորա
տունկեանխանն/օրեղաւերկուանգամ/,բացիմանրծախքերէ՝
կորուսանելով թանկագի՛ն ժամանակս»: Խոստացել էին անպայ
մանբավարարելիր«համեստայլարդար»պահանջները,բայց…
«դեռկըսպասե՜մ…»:ԱյդամբողջպատմությանմեջԵղիաՏեմիրճի
պաշյանիննյութականիցավելի/քանզիհիշեցնումէրնաև,թե«մէ
կէնաւելիյօդուածգրածեմձրի՝մէկէնաւելիթերթերու…»,ևապա՝
«չարատանջաշխատանօքձեռքբերածիմօրապահիկէս՝այդգու
մարինկրկիննեսմիովձեռամբնպաստտուածեմ»/զայրացնում
էրխոստմնազանցությունը՝ «ընկերական յարաբերութեանց մէջ»,
մանավանդ՝«ամենալուրջհամարուածանձիմըկողմէն»:Եղիան,
իհարկե,հաշիվտալիսէրիրեն,որիրայդբողոքըգոհությունչէր
պատճառելու«Արեւելեանխմբակին»,որ,թերևս,կփորձերնաևայլ
միջոցներովիրեն«վնասելունկրտիեւյաջողի»:Ավելին՝խոստովա
նումէր,որգոհչեննաևինքնու«հասարակութեանողջամիտմասն
ալ»:Սակայնայնքանմեծէրներքինդառնություննուվիրավորան
քը,որնա,թվումէ,պատրաստէրամենինչի՝հանունիր՝գրողի,
հայի և մարդու, իրավունքներիևարժանապատվությանպաշտ
պանության:«Բացիգրչէսուխղճէսզօրութիւնմըչունենալով,եւ
դեռիրաւունքն,աւա՜ղ,նիւթապէսհզօրագունինըլլալով,գրումէ
նա,գիտեմորպիտիհալածուիմուգուցէջախջախուի՜մ.Այլզո
հինաղաղակներկարատեւէքանդահճիտապարինշաչիւնն»: 1 
Ցավոք,«Արեւելք»նայդհարցումմիակըչէր:ՇատչանցածԵ.–ն,

1«Լրագրականդատմը»,ԳԻՇ,1885,ՏետրԵօթերորդ,էջ139140:
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դիւնաւորևաւելիբարգաւաճվիճակիմէջդնելզայն»,1Ե.Տեմիր
ճիպաշյաննայնքանէլվստահչէրնմանլավատեսությանհարցում:
Հիշեցնելով, որ Նուրանիա ստորագրությամբ իր «Մատնոցին մէջ
ի՞նչկար»գրվածքընախապեսխոստացելէրհրատարակել«Երկ
րագունտ»իմեջ,տողատակումնածանոթագրումէր,թե«Երկ րա
գուն տի ապագան անստոյգ ըլլալով տարաբաղդաբար, Շար ժու
միմէջիլոյսկ’ընծայեմայսվիպակն»:2Եվնաչէրսխալվում.շատ
չանցած՝ 1888ինոյեմբերից,դադարում է նաև«Երկրագունտ»ը:
Հանդեսիվերջինայդհամարըեզրափակող,ընթերցողներինուղղ
վածհուսահատականխոսքերն,արդենիսկ,շատբանէինվկայում՝
«Մեզանբացատրելիկըթուի,գրումէրԵղիաՏեմիրճիպաշյանը,
թէմերգաւառացբաժանորդքմինչեւցայսօրչենյղածիրենցբաժա
նորդագինն:Եթէմոռցածեն,ահակըյիշեցնենք»:3 

Դե միրճ յան Պետ րոս–Բ.գ.դ.,Հայաստանիգրողներիմիությանվար
չությանքարտուղար,ՀՀԳԱԱՄ.Աբեղյանիանվանգրականությանինս
տիտուտիհայնորգրականությանբաժնիավագգիտաշխատող:Գիտա
կանհետաքրքրությունները՝դասականևժամանակակիցգրականութ
յուն:Հեղինակէգրականագիտական3մենագրության,բազմաթիվգրա
կանագիտականևգրաքննադատականհոդվածների:

pdemirchyan@mail.ru
  

ПЕТРОС ДЕМИРЧЯН:  ЕГИА ТЕМИРЧИПАШЯН: РОДОВЫЕ 
КОРНЫ: ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ: ПЕРВЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ШАГИ. ВРЕМЯ 
И СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. ЖУРНАЛИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  
Ключевыеслова:ЕгиаТемирчипашян,род,корни,родители,детство,
юность, Грасер Атом, Минас Чераз, Грант Асатур, Гете, «Вертер»,
творческая индивидуальность, журналистика, периодика, научное и
философскоедвижение,«Земнойшар».

По биографам, изучение истории родовых корней видного
западноармянского писателя, публициста, редактора, философа и
педагога, национальнообщественного деятеля Егия Темирчипашяна
углюбляются до начала 18ого века. В качестве родоначальника
упоминается «некто Галуст коренной ереванец», который

1«Տեղեկագիր»,Երկրագունտ,1887,թիւ12,էջ9:
2ԳԻՇ,1887,ՏետրԱռաջին,էջ13:
3«ԱռՄեծարգոյբաժանորդՏեարս»,Երկրագունտ,1888,թիւ11,էջ528:

նը,եւներկայ/վեցերորդ/թուոյսհետհինգերորդտարինկըբոլորէ:
Ուստիանոնքորքայստարիվճարածենկամպիտիվճարենիրենց
բաժանորդագինն,այլե՛ւսվճարմունքչունինընելյառաջիկայտա
րի»:11888իսկզբինԿատունիր«Յիշագիրք»ումստիպվածէրար
ձանագրել՝ «Պստլիկ հանդէսմըն էՇար ժումն: Յորդորեցիխմբա
գիրնորընդարձակէզայն.նահակառակնըրաւ.երկամսեայիվե
րածեցզայն:Իրաւո՜ւնքալունի:Պատուաւորմարդիկբաւակա՜ն
թուով–բոլորտարինկըկարդանՇար ժումն, եւերբընկալագիրն
իրենցներկայացուի,կա՛մպարզապէսկըվռնտենխեղճցրուիչը,
կա՛մ«էֆէնտինեսկըտեսնեմ»կ’ըսենռնգականվսեմաշուքար
տասանութեամբ,կա՛միրենցգրագրինկըյանձնենվճարելբաժա
նորդագինը՝զորտիրոջմէներբեքչընդունիրգրագիրն:Այսպէսահա
կ’ապրինազգային Հանդէսներն, ի շնորհսպատուաւոր մարդոց՝
ոյքսիրայօժարկըվճարենմիայնիրենցկոշկակարին,դերձակինու
Գլըպինկամմլը՜պին…:Ո՜ժամանակք,ո՜բարք»:2

Հետագամիքանիամիսներըցույցտվեցին,որ1888ը,ինչպես
արձանագրումէրԿատուն,«աղետաբերտարիմ’եղաւՀայգրակա
նութեանկամՀայպարբերականմամլոյնհամար»:Այդտարիփակ
վել էին երեք կարևոր հանդեսներ՝ Ն.Տաղավարյանի «Գիտական
Շարժում»ը,Մ.Գարագաշյանի«Ճաշակոսկեղէնդպրութեան»ըև
Տերվիշյանի«Լեզու»ն:Ահաթեինչու,մնումէրհույսըկապելազգի
մեջձևավորված«ընդհանուրծանօթութիւններստացածփոքրա
թիւդասի»հետ,որիհամար,ըստԿատուի,փակվածհանդեսների
վերոհիշյալ՝անկասկածշնորհալի,խմբագիրներըպիտիշարունա
կեին«իրենցյոյժօգտաւէտաշխատասիրութիւններն»դեռևսհրա
տարակվողբոլոր«օրականկամպարբերականթերթերում»:3

Շուտով, սակայն, այդ հանդեսների ճակատագիրը պիտի կի
սեիննաևԵղիաՏեմիրճիպաշյանիխմբագրածպարբերականները:
1888ին՝Երկրորդերկամսյա /մարտապրիլ/տետրըթողարկելուց
հետո,դադարում է «ԳրականեւԻմաստասիրականՇարժում»ը:
Չնայած Ասիական Ընկերության 1887 թ. տարեկան ընդհանուր
ժողովի՝«Երկրագունտ»հանդեսինտվածդրականգնահատակա
նինուապագայիհուսադրողնպատակներինուծրագրերին,ըստ
որիարձանագրվումէր,որպետքէ«ջանալմիշտկենդանիպահել
զԵրկ րա գունտ, ևաւելցնելով իւր բաժանորդները նիւթապէսար

1ԳԻՇ,1887,Տետրվեցերորդ,էջ116:
2«Կատուիմըյիշագիրքը»,ԳԻՇ,1888,ՏետրԱռաջին,էջ1819:
3Նույնտեղում,էջ1314:
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примерно двести лет тому назад со своей семьей эмигрировался в
Константинополь.

МногиеизнаследниковГалустаТемирчипашяна,посвидетельям,
былиименитыминациональными,государственными,общественными,
культурнымидеятелями,наделеннымичеловеческимидостоинствами
и профессиональными навыками. Одним из самых авторитетных и
общепризнанныхлицвэтомрядусталстаршийсынКарапета–Егия
Темирчипашян.

Петрос Демирчян – д. филол. н., секретарь правления Союза
писателей Армении, старший научный сотрудник отдела новой
армянскойлитературыИнституталитературыим.М.АбегянаНАНРА.
Научныеинтересы:классическаяисовременнаялитература.Автор3х
монографий, многочисленных литературоведческих и литературно
критическихстатей.

PETROS DEMIRCHYAN:  EGIYA TEMIRCHIPASHYAN: ANCESTRAL 
ROOTS: CHILDHOOD AND YOUTH: THE FIRST LITERARY STEPS. TIME AND 
CURRENT REQUIRAMENTS. JOURNALISTIC ACTIVITY:  Key words: Egiya
Temirchipashyan,genus,roots,childhood,youth,GracerAtom,MinasCheraz,
GrantAsatur,Goethe,«Werther«,creativeindividualreality.,journalisum,
periodical,scienificandaphilosophydymovement

Accordingtobiographers,thestudyofthehistoryoftheancestralroots
ofaprominentWesternArmenianwriter,publicist,editor,philosopherand
educator,nationalandpublicfigureEgiyaTemirchipashyan,fallsinloveuntil
thebeginningofthe18thcentury.Astheancestorismentioned,acertain
Galust rooterevanets,whoabout twohundredyearsago,withhis family
emigratedtoConstantinople.

Manyof theheirsofGalustTemirchipashyan,according towitnesses,
wereeminentnational,state,public,culturalhevtels,endowedwithhuman
dignitiesandprofessionalskills.Oneofthemostauthoritativeanduniversally
recognized persons in this series was the eldest son of Karapet  Egiya
Temirchipashyan.

PetrosDemirchyan –DoctorofPhilologicalSciences.ExecutiveSecretary
atWriters’UnionofArmenia,SeniorResearcherattheDepartmentofModern
ArmenianLiteratureoftheNASRAInstituteofLiteratureafterM.Abeghian.
Scientificinterests:classicalandmodernliterature.Authorof3monographs,
numerousliterary,literarycriticalarticles.
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նահյուսականհետագաարտահայտությունէ,գ)Էպոսնունենալով
հնագույն առասպելական շերտեր, վերջնականորեն ձևավորվել
էմիջնադարում՝912րդ դարերում,և չկաբոլորտարբերակների
համարընդունելիկառուցվածքայինվերջնականհամակարգ:Մեր
ուսումնասիրության մեջ անդրադառնալով այս տեսակետներին,
դրանքքննում ենքարդի էպոսագիտությանև ՄանուկԱբեղյանի
ուսումնասիրություններիներկայացմամբուվերլուծությամբ:

Ա)  Սե րունդ, Ճ յուղ, մաս, հատ ված 
Ընդունվածէհամարել,որ«Սասնածռերում»կառուցվածքային

հիմնականմիավորըճյուղնէ,որնէլկենտրոնացնումէվիպական
չորսսերունդներընդգրկողդիպաշարը:«Ճյուղ»ասելովասացող
ներըսովորաբարհասկանումենորոշակիորենավարտվածևամ
փոփ,մեկգլխավորհերոսիշուրջպատմվողհիպերմոտիվներիև
մոտիվներիխումբ1:

Սակայնէպոսիտարբերակներիհամեմատականուսումնասի
րությունըցույցէտալիս,որբանավորավանդմանևտարբերակայ
նությանգործընթացիառանձնահատկություններովպայմանավոր
ված,իրականումդժվարէպնդել,թեկամեկանգամհաստատված,
հստակևմիասնականկառուցվածքայինմոդել:

Ասացողներիկառուցվածքայինմիավորներիվերաբերյալտար
բերվկայություններիցանկախ,այսօրմեզհասածպատումներնու
նեն 14 կառուցվածքային հիմնական միավորճյուղ՝ Սանասար և
Բաղդասար,ՄեծՄհեր,ՍասունցիԴավիթ,ՓոքրՄհեր:Այսպատում
ներիևհամահավաքբնագրերիհրատարակությանժամանակ,հաշ
վիառնելովդիպաշարայինառանձինհատվածներիումոտիվային
խմբերիառկայությունը,նաևնյութիընկալումըդյուրացնելուհամար
առանձին ենթավերնագրերովառանձնացվել են կառուցվածքային
այլմիավորներևս:Օրինակ՝1939թվականիհամահավաքումկան
հետևյալհատվածները՝առաջինճյուղում՝ «Կռիվ Բաղդադիխալի
ֆի դեմ», «Սանասարի և Բաղդասարի»ամուսնությունը, երկրորդ

1 Ուշագրավ է, որ «ճյուղ» եզրը գործածում են նաև «Հեսեր» էպոսի
բուրյաթական տարբերակի ասացողները, սակայն այլ նշանակությամբ.
ինչպես մեզ բացատրեց էպոսի ասացողկատարող Լեոնիդ Բաբալաևը,
այստեղ«ճյուղը»հերոսիուվիշապիվիպականկռվիառանձինհատված
է նշանակում, համեմատելի Դավթի և Մելիքի մենամարտի առանձին
հարվածներիհատվածներիհետ:Թեևտարբերհրատարակություններում
նաև«ճյուղ»կոչվումենհերոսիվիպականկյանքիառանձինհատվածները:
Տե՛ս Гэсэр, Бурятскийнародный героический эпос. Вдвух книгах /пер.
СолоухинВ.А./,Москва,1986:

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԷՊՈՍ
ՀԱՅԿ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ 

«ՍԱՍՆԱ ԾՌԵՐ» ԷՊՈՍԻ 
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 
ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ․ԱՌԱՍՊԵԼԱԿԱՆ 

ՍԽԵՄԱՆԵ՞Ր, ԹԵ՞ ԳՐԱԿԱՆ ԱՎԱՆԴՈՒՅԹ1

 Բա նա լի բա ռեր   Սաս նա ծռեր,  Սա սուն ցի  Դա վիթ, է պո սի կա ռուց
վածք, պա տում, ճյուղ, ա ռաս պել,  Վի պա սանք,  Տա րո նի պա տե րազմ, 
հնդեվ րո պա կան ա ռաս պե լա բա նութ յուն:

 Հար ցե րի շրջա նակ

Հայէպոսագիտությանմեջ,իթիվս«Սասնածռեր»էպոսիու
սումնասիրությանայլ կարևոր հարցերի, դեռևս վերջնականորեն
լուծված չեն էպոսի կառուցվածքային քառաճյուղ համակարգի
ձևավորման կերպի ու ժամանակի հարցերը: Կա՞արդյոք էպոսի
կառուցվածքայինհամընդհանուրընդգրկումունեցողհամակարգ:
Եթեայո,ե՞րբէայնձևավորվել,ինչպե՞ս,ի՞նչգործոններիազդե
ցությամբ: Ի՞նչ մեթոդներով և նյութերով է հնարավոր քննել այս
հարցերը

Այս խնդիրներին անդրադարձներ են եղել էպոսի առաջին
գրառված պատումի ուսումնասիրությունից ի վեր, դրանք լայնո
րենքննարկվելենՄանուկԱբեղյանի՝էպոսիննվիրվածուսումնա
սիրություններումևարդիականենմինչօրս:Տարբերուսումնասի
րություններիմեջձևավորվելէերեքտեսակետ.ա)Մ.Աբեղյանիտե
սակետը.հայերնունեցելենմիհինմեծավանդավեպ,որը5րդդա
րումարդենավարտունէեղել,ևհետագայումպատմականիրա
դարձություններիազդեցությամբփոխվելենհերոսներիանուններն
ուգործողություններիվայրերըբ)Էպոսիքառաճյուղհամակարգը
ձևավորվելէհնագույնժամանակներումևհնդեվրոպականառաս
պելաբանությանգործառութայինքառաճյուղկայունսխեմայիբա

* Հոդվածն ընդունված է տպագրության  17.04.2020 թ.:
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Բացիայս,խմբումկապատումներիմիշարք,որտեղընդհան
րապեսբացակայումէէպոսիերկրորդ՝ՄեծՄհերիճյուղը:Այստեղ
Դավիթը Սանասարիորդինէ:Ընդորումհիշատակությունէլ չկա
ՄեծՄհերիմասին:

Մոկացխմբիպատումներիմեծմասումառկաենմիայներրորդ
ևչորրորդճյուղերը,երբեմնէլ`ՍանասարիևԲաղդասարիճյուղը:
Մոկացտիպաբանականխմբիայնպատումներում,որտեղմիայն
ԴավթիուՓոքրիՄհերիճյուղերնեն,միշտինչորկերպհիշատակ
վումենառաջիներկուճյուղերը:ԲացիայսՄոկացհինգպատում
ներումկամիայնառաջինճյուղը:

Մոկացպատումներիգլխավորառանձնահատկություննայնէ,
որայստեղուրվագծայինէերկրորդ`ՄեծՄհերիճյուղը:Այնհանդես
էգալիսորպեսԴավթիճյուղինախապատմություն,իսկգլխավոր
նպատակըսերնդաշարունակմանմոտիվիիրացումնէ:

ԻնչպեսՄշոևՄոկացպատումներիդեպքում,Սասնապատում
ներումնույնպեսէպոսիընդհանրականպատկերըքառաճյուղհա
մակարգնէ,որը,սակայն,առավելքանմյուսխմբերիպատումնե
րումէ,բավականխաթարվածէ:Սասնապատումներիմեծմասը
հանդես է գալիս երկճյուղ և եռաճյուղ համադրություններով, որ
տեղ,սակայն,շատսեղմհիշատակվումեննաևերկրորդևչորրորդ
ճյուղերը:Այլխմբերիհետտարբերություններըպայմանավորված
ենճյուղերիհամամասնությամբ,դրանցգործածությանհաճախա
կանությամբևկազմվողկառուցվածքայինմոդելներով:

Պատումների կառուցվածքների համեմատական քննությունը
ցույցէտալիս,որմեծմասամբանկախավանդմանևգրառմանվի
ճակից,էպոսըհակվածէամբողջացմանևավարտունության,որի
արտահայտությունը էպոսի ավանդական քառաճյուղ կամ եռա
ճյուղհամակարգնէ(ՍանասարԲաղդասար,ՄեծՄհեր,Սասունցի
ԴավիթևՓոքրՄհերճյուղերիհաջորդականությամբ):Այլխնդիրէ,
որբանավորավանդմաներկարատևընթացքումտարբերպատ
ճառներով խաթարված քառաճյուղ համակարգը վիպասացները
փորձելենամբողջացնելերկուկամերեքճյուղերում: Պատումնե
րիմիմասումդաչիստացվել,բայցառանցքայինմոտիվներըորոշ
դեպքերումիրացվելենոչընդունվածտեղում,սակայնիրացվելեն,
ըստուսումնասիրողների,էպոսիհղացքիպահանջով,քանիորհե
րոսներիչորսսերունդներիհարակցմամբկազմվողքառաճյուղհա
մակարգըպատճառաբանվածէ.

ճյուղում՝«ՄհերըխնամումէՍասունը»,«ՄեծՄհերիկռիվըՄըսրա
Մելիքիդեմ»,երրորդճյուղում՝երկումեծհատվածների՝առաջինը՝
«ԴավթիկռիվըՄըսրաՄելիքիդեմ»,սաէլիրհերթին՝«ՄանուկԴա
վիթըՄըսրում»,«Դավիթըհովիվ»,«ՈրսորդԴավիթըվերաշինումէ
հորվանքըև պատուհասում Խոլբաշուզորքերին»,«Դավիթըպա
տուհասումէՄըսրաՄելիքիհարկահաններին»,«ԴավթիևՄելիքի
մենամարտը»մասերի,երկրորդը՝«Դավիթև Խանդութ»,սաէլիր
հերթին՝«Դավթիամուսնությունը»,«Դավթիմահը»:

Պատումներումայսճյուղերըտարբերքանակով,ծավալներով
ու ամբողջականությամբ են ներկայանում: Համեմատաբար ինք
նուրույնենառաջինևերրորդճյուղերը,որոնքհանդեսենգալիս
առանձին,իսկերկրորդևչորրորդճյուղերըառանձինպատումնե
րիտեսքովչենպահպանվել:Պատումներիճյուղայինկառույցների
տիպաբանությունըընդհանուրկարգովիհայտէբերումորոշօրի
նաչափություններ, որոնք էլ հաջորդիվ`վիպականտեքստիմյուս
մակարդակներում արտահայտվում են մասնավոր տարբերակիչ
հատկանիշներիմիջոցով:

Բ) Է պո սի կա ռուց վածքն ըստ պա տում նե րի
Էպոսիառաջինճյուղնառանձին՝առանցմյուսճյուղերիիրաց

վում էմիայնՄոկացպատումներում:Երրորդճյուղըբոլորխմբե
րում իրացվում է միանման մանրամասնությամբևամբողջակա
նությամբ:ՉորրորդճյուղնառավելամբողջականհանդիպումէՄո
կացպատումներումևշատսեղմՍասնոպատումներում:

Իտարբերություն Մոկացպատումների՝Մշոտիպաբանական
խմբի պատումները մեծ մասամբ կառուցվածքայնորեն խաթար
վածեն:

Կայուն և ավանդական կառուցվածքով հատկապեսաչքի են
ընկնումԱլաշկերտիցսերողպատումները:Ալաշկերտիպատումնե
րի կառուցվածքային հիմնական առանձնահատկությունը նրանց
քառաճյուղևեռաճյուղբնույթնէ՝երկրորդ՝ՄեծՄհերճյուղիշեշտ
ված արտահայտությամբ: Ընդհանրապես, Մեծ Մհերի ճյուղն իր
ամենաընդարձակուբազմամոտիվարտահայտությունըգտնումէ
հենցայստիպաբանականխմբում:Իտարբերություներկրորդճյու
ղի՝Մշոխմբումակտիվգործառականության՝էպոսիառաջինճյու
ղըայստեղբավականթույլարտահայտությունունի:Բացիայդ՝այն
առանձինգրեթեհանդեսչիգալիս:
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յուրիվրապատմվումեներկուերեքվեպերկամտարբերտարբեր
սյուժետներ:«Սասնածռերը»,ուրեմնկազմվածէբազմաթիվվեպե
րից,որասացողներնանվանումեն«ճուղ»»1:

Նույնտեղումուսումնասիրողընշումէնաև,որ«ճյուղը»կայունև
ամփոփմիավորչէևտարբերասացողներիդեպքումտարբերսահ
մաններունի,ինչիհետևանքովէլասացողներըճյուղերիքանակն
ըստհիշողությանևընկալմանկարողենավելացնել՝հասցնելովյոթի
կամքառասունիև,ընդհակառակը,սահմանափակվելմեկով:

Մ. Աբեղյանը նաև կարևոր դիտողություն է կատարում վեպի
կառուցվածքայինընդունվածհամակարգիձևավորմանվերաբեր
յալ,ինչնէլանմիջականորենկապվումէպատումներիտիպաբա
նականխմբերիառաջացմանհետ.

«Մինչուրիշազգերիմեջվիպականավանդությունըգրավորգե
ղարվեստականմշակությանէենթարկվածմեկկամմիքանիբա
նաստեղծներիձեռքովևստեղծվելենամբողջականգեղարվեստա
կանվիպասանություններ,‒մերՎեպըմշակվածէմիայնբերանա
ցիպատմվելովևհետզհետեայսպիսիմշակությանհետևանքովէ,
որ«Սասնածռերը»հանդեսէգալիսերկուկամերեքխմբերով՝Մուշ
ուՍասունի,Մոկացուպարսկահայոցուխառնուրդխմբերով»2:

Պետքէնշել,որըստհայվիպականբանահյուսությանՄ.Աբեղ
յանիուսմունքի,ժողովրդիդարերիընթացքումստեղծածէպիկա
կանբնույթիստեղծագործությունները`առասպելներ,ավանդավե
պեր,էպոս,վիպականերգեր,դասակարգումէըստհինգհիմնական
շրջանի.Մ.Աբեղյանըվիպականբանահյուսությանայսշրջանների
միջևսահմանումէպատմականզարգացմանկատեգորիան:Ինչը
թեևչիբացառումվիպականայդստեղծագործություններիինքնու
րույնզուգահեռգոյությունը,սակայնհամակարգվածտեսությամբ,
բազմակողմանիքննությամբՄ.Աբեղյանըցույցէտալիսվիպական
ավանդույթի զարգացումը, առանձին ստեղծագործությունների
ձևավորմանժամանակնումիմյանցհետկապերը:Այսինքն՝էպո
սը ժամանակագրորեն վերջինն է, թեև պահպանում է հնագույն
առասպելներիհետքեր:

Էպոսիկառուցվածքինհայագետնանդրադառնումէ«Հայվի
պականբանահյուսություն»ուսումնասիրության«Պարսիցպատե
րազմ»ավանդավեպինվերաբերողհատվածում:Հիմնվելով«Սաս
նա ծռերի» կառուցվածքային համակարգի փաստացի վիճակի

1 Մ․Աբեղյան,Երկեր,հատ.Ա,Երևան,1966,էջ466:
2Նույն տեղում,էջ467:

«Թեպետ յուրաքանչյուր ճյուղ առանձին վերցրած վիպական
անկախ ու ամբողջական պատմություն է տվյալ սերնդի մասին,
բայցայդճյուղերիհարակցումըկատարվածէոչմիայնարտաք
նապես,սոսկսերունդներիհաջորդականությամբ,այլևվիպական
ներքինտրամաբանությամբևգեղարվեստականորոշակիպատ
ճառակցությամբ»1,‒նշումէէպոսագետՍ.Հարությունյանը:

 
Գ) Է պո սի կա ռուց ված քա յին միաս նութ յունն ու քա ռաճ յուղ հա

մա կար գը  
Այսուհանդերձ,դեռևսանպատասխանէմնումհարցը,թեինչ

պես է ստեղծվում «վիպականայդ ներքին տրամաբանությունը».
ինչպեսենտարբերժամանակներումստեղծված,տարբերբնույթի
առասպելական ու էպիկականհերոսներ ներկայացնող հատված
ներըմիահյուսվել՝ստեղծելովմեկամբողջականվիպասանություն,
երբգիտենք,որՍանասարիուԲաղդասարիճյուղըհանդիպումէև
առանձին,ՄեծՄհերիճյուղըքիչտարբերակներումևմեծմասամբ
շատսեղմէհանդիպում, Դավթիճյուղնինքնուրույնությանբարձր
աստիճանունի,իրացվումէնաևառանցմյուսճյուղերի,Մհերիճյու
ղը, կամ ճյուղի առանձին հատվածներ ինքնուրույն գոյություն են
ունեցելորպեսավանդություններ՝կապվածՄհերիԴռանկամԱկռ
փուքարիհետ:Ինչո՞ւընդհանրապեսհերոսներիերեքկամչորսսե
րունդևկառուցվածքայինայսմոդելըմիայնհայկականէպիկական
ավանդույթի՞նէբնորոշ,թե՞հանդիպումէնաևայլէպոսներում:

Իթիվսէպոսիհետառնչվողբազմաթիվհարցերի,որոնքար
ծարծվում են Մ. Աբեղյանիտարբերտարիների ուսումնասիրութ
յուններում,մասնավորապես,«Մուրճ»հանդեսում1889թ.հրատա
րակված«Ազգայինվէպ», «Ազգագրականհանդեսում»19061908
թթ. հրատարակված«Հայ ժողովրդականվեպը»և1966թ. հրա
տարակված «Հայ վիպական բանահյուսություն», անդրադարձ է
կատարվումնաևէպոսիկառուցվածքայինձևավորմանը:

Այսպես,հաշվիառնելով«Սասնածռերի»պատմական,առաս
պելական,վիպականշերտերը,Մ.Աբեղյաննարձանագրումէ,որ
էպոսը,ըստկառուցվածքիևդիպաշարիզարգացման,բավական
բարդէ.

«Դաոչթեկենտրոնանումէմիեղելությանշուրջ,այլբաժանված
էերեքչորս,երբեմնևավելիսերունդներիմեջ,որոնցիցյուրաքանչ

1 ՍասունցիԴավիթ,Հայժողովրդականհերոսավեպ (առաջաբ., բառ.,
ծանոթ.՝Ս.Հարությունյանի),Երևան,1981,էջ6:
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բաժանէեղելՏարոնից,մեկէլ,որՍասունի913րդդարերիդեպքե
րընմանենեղելհինվեպիպատմվածքներին։Նորվեպիմեջգրեթե
չկամիմիջադեպ,որհնիմեջչլինի։Կենցաղականգծերըմիկողմ
թողած՝նորիդիցազնականառասպելներըմիայնչենքգտնումհին
վեպիմեջ։Նորվեպիմեջապրումեն,ուրեմն,հինվեպիտարերքն
ևընդհանուրոգին։ Նույնձևով,ինչպեսկտեսնենք,նորվեպիմի
քանիառասպելներիմեջդեռկենդանիմնումենհատվածներՎի
պասանքի»1:

Այդկրկնություններըհայագետըմեկնաբանումէ,փաստորեն,
գործողություններիտարածմանվայրերիմասնակինույնությամբև
իրադարձություններիկրկնություններով,թեևնշումէնաևկրկնվող
առասպելականսխեմաներիմասին:

Դ) Կրկն վող ա ռաս պել ներ ու հնա գույն սխե մա
Մասնակիորեն ընդունելովՄ.Աբեղյանիայստեսությունը, հե

տագայում էպոսի նոր ուսումնասիրողներըխնդրին մոտենում են
այլկողմից,քննելովոչթեառանձինառասպելներ,այլամբողջա
կանսխեմաներ,որոնքկրկնվումենվեպիցվեպ:Ընդորում,որոշ
դեպքերումէպոսըավելիհինստեղծագործությունէդիտարկվում,
քան գրավոր ճանապարհով մեզ հասածավանդավեպերը: Մաս
նավորապեսՍարգիսՊետրոսյանը,«Սասնածռերի»երեքեղբայր
ներըևնրանցվիպասանականզուգահեռները»հոդվածումքննե
լովմերէպոսիՄհեր,ՀովանևՎերգոեղբայրներին,ցույցէտալիս
նրանց համապատասխանությունը ֆրանսիացի հնդեվրոպաբան
ԺորժԴյումեզիլիհայտնաբերածհնդեվրոպականմշակույթիեռա
ճյուղգործառութայինհարացույցին:Այդհարացույցը,ըստԴյումե
զիլի, հնդեվրոպական մշակույթի առանձնահատուկ հատկանիշն
է, որը, ի վերջո, հանգում է հասարակության եռամաս սոցիալա
կանկառույցին,որըտեսանելիէհնդկական,իրանական,հունա
կան, լատինական ցեղերի կենցաղում, ծեսերում ու առասպելնե
րում:ԸստԴյումեզիլի`հնդեվրոպականառասպելներումևկրոնա
կանհամակարգերումգործողհերոսներինկարելիէդասակարգել
ըստերեքհիմնականգործառույթների`գերագույնիշխանություն
(քրմական, հմայաիրավական), ռազմական և տնտեսականհա
մայնական (պտղաբերություն,առատություն): Գործառական հա
րացույցի առաջին կետին համապատասխանում են գերագույն
աստվածները, քրմերը, հոգևոր առաջնորդները, թագավորները,

1Նույն տեղում,հատ. Ա,էջ400:

տվյալների վրա՝Մ. Աբեղյանը քննում է «Պարսիցպատերազմը»`
նշելով,որայննույնիսկավելիմիասնականէ,քանէպոսը,քանիոր
կագաղափարականմիասնություն.տարբերսերունդներիհերոս
ներինմիավորումէընդհանուրպայքարըպարսիկներիդեմ.

«Ինչընդհանուրմիությունկարելիէտեսնել,օրինակ«Սասնա
ծռերի»չորսսերունդներիմեջ: Դամիտոհմայինպատմությունէ,
որիմեջդիպվածները,սյուժետներնումոտիվներըխմբվածենոչ
թեմիկարևորեղելությանշուրջ,այլմիտոհմի,միտեղականկենտ
րոնի…Սանասարիևիրեղբոր,ԱռյուծաձևՄհերի,ԴավթիուՊզտիկ
Մհերի վեպերնիրարիցանջատբաներենև կապվածենգրեթե
միայն հոր և որդու կապով։ Այդ ճյուղերից յուրաքանչյուրը նույն
պեսմիքանիանկախվեպերիցուզրույցներիցենկազմված,բայց
ևայնպեսմիասինմիվեպեն,որովհետևմիմարդուգլխիեկած
բաներեն.ևբոլորսերունդներիճյուղերնևսմիասինմիընդհանուր
վեպեն,որովհետևհերոսներըհայրուորդիեն:«Սասնածռերի»
կենդանիօրինակըբացատրումէմեզմերայսհինվեպիընդհա
նուրհատկությունը.այնէՄամԿոնիցմինչևՄանուելպատմված
ներընույնպեսմիվեպենկազմելևավելիևսհեշտությամբ,քանի
որմիընդհանուրդրություն,միընդհանուրթեմագոնե,եղելէ,որով
հորինվելէմիշղթա,որիօղակներըթեպետևմեկըմյուսիցանկախ՝
բայցևիրարհետկապվածենեղել»1:

Փաստորեն` այստեղ Մ. Աբեղյանը որևէ ընդհանուր ավանդ
ված,մերվիպականբանահյուսությանըբնորոշկառուցվածքային
համակարգչիառանձնացնումևորպեսկառուցվածքայինմիաս
նությանհիմք`դիտում է ընդհանուրթեմայիառկայությունը, ինչ
պեսայստեղ,այնպեսէլ՝«Վիպասանքում» (նույնտեղում, էջ166
167): Թեպետվիպականընդհանուրավանդույթիմասինխոսելիս
անընդհատ նկատի են առնվում տարբեր ստեղծագործություն
ներումկրկնվողմիավորները,«Սասնածռերը»դիտվումէորպես
«Պարսիցպատերազմ»և«ՏարոնիՊատերազմ»ավանդավեպերի
շարունակություն,զարգացում`կրկնվողկերպարներովումոտիվ
ներով.

«Տարոնի պատերազմը պարսիկների դեմ դարձել է Սասու
նիկռիվՄսրաՄելիքիդեմ: Հինանուններըկամմոռացությանեն
տրվածշատհինմիջադեպերիհետ,կամթե,ինչպեսՄուշեղ,Պապ
ևՇապուհարքան,ետենմղվածնորերիառաջ։Այսկերպարանա
փոխությունըկատարվելէմեկայնպատճառով,որՍասուննան

1Նույն տեղում,էջ284:
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ջացողճյուղայինկառույցիառկայությունըևդրահամապատաս
խանությունը հնդեվրոպական նախակառույցին: Այս խնդիրներն
արդենարծարծվումենմեկայլուսումնասիրողի՝ՍտեփանԱհյանի
««Սասնածռեր»հայկականէպոսնուհնդեվրոպականերեքֆունկ
ցիաները» հոդվածում: Այստեղ գիտնականը եռաճյուղ սխեմայի
հետհամադրումէ«Սասնածռեր»էպոսիայսանգամարդենգլխա
վորհերոսներինևէպոսիքառաճյուղհամակարգը.

«Մենքայստեղնպատակունենքցույցտալ,որ«Սասնածռեր»
էպոսիհիմնականհերոսներիիշխանությանհաջորդականությունը
հորիցորդիկազմումէհնդեվրոպականեռաֆունկցիամիկառուց
վածք,որըտարբերվումէմինչայդծանոթկառուցվածքներից»1,‒
նշումէԱհյանը:

Հետևելով Դյումեզիլի հարացույցին` ուսումնասիրողը ցույց է
տալիս,որ«Սասնածռերի»առաջինճյուղումունենքհնդեվրոպա
կանհիմքառասպելիտարրեր2,մասնավորապեսՍանասարընույ
նանումէԻնդրային,ՄեծՄհերը`Միթրային,Դավիթը`Վայուհերո
սին,իսկ ՓոքրՄհերը` Վարունաաստծուն:ԻնչպեսևԴյումեզիլը,
Ահյանընույնպեսհակվածէդեպիմիասնականնախատեքստը.

«Սկսվելովտիեզերականլեգենդովևվերջանալովհնդեվրոպա
կան կատարածաբանական լեգենդի փոխադրությամբ, «Սասնա
ծռեր»էպոսըամենիցառաջաշխարհիպատմություննէ,այնպես,
ինչպեսայնպատկերացրելենհնդեվրոպացիները:ԿազմվելովՀա
յաստանում իրանականտիրապետությունիցառաջ,այս էպիկա
կանպոեմնունիեռաֆունկցիակառուցվածք,որըկենդանիէմնա

1 Ս․Ահյան,«Սասնածռեր»հայկականէպոսնուհնդեվրոպականերեք
ֆունկցիաները,«Պատմաբանասիրականհանդես»,թիվ1,1985,էջ32:

2 Ամպրոպային աստծո մասին հիմք առասպելը հայտնաբերել են Վ.
ԻվանովնուՎ.Տոպորովը:Ըստնրանց`նախնական(հիմնական)առաս պելը
կառուցվածէերկհակադրության(բինարիզմի)սկզբունքով:Ընդորում`այդ
երկու հակադիր նախասկիզբները կարող էին կերպավորվել ինչ պես երկու
առանձին,այնպեսէլմեկկերպարում`հաջորդելովմիմյանց.«Ամպ րոպային
հերոսի և նրա հակառակորդի կռվի մասին պատմող հնդ եվ րոպական
առասպելում(հետայսուհիմնականառասպելկոչվող)երկուկեր պարներին
էլվերագրվումենայնպիսիընդհանուրպարագաներ,ինչ պիսիքեն`կրակ,
ջուր, քար, ծառ, անասնահոտ, եղջյուրներ, բուրդ, հարստություն, թվային
կոնստանտներևայլն:Ընդորում`առասպելիկոնկ րետհանգույցներումայդ
պարագաներըպատկանումենմեկմի,մեկ`մյուսկերպարինևառասպելի
զարգացմանը զուգընթաց կարող են անց նել ամպրոպային հերոսից հա
կա ռակորդինևհակառակը»,В. В. Ива нов,В. Н. Топоров,Инварианти
трансформациивмифологическихифольк лорныхтекстах,с.49.Вкниге
Типологическиеисследованияпофольк лору:сборникстатейпамятиВ.Я.
Проппа(18951970),Москва,1975,с.4477:

իշխանները, երկրորդ կետին` զորավարները, մարտիկները, եր
րորդմասին`աստվածուհիները,տնտեսականգործառույթներու
նեցողկերպարները:Այսհամակարգըտեսանելիէհնդեվրոպական
առասպելական,էպիկականևնույնիսկպատմականտեքստերում:
ԻրայսուշագրավտեսությամբԺ.Դյումեզիլըկարողացավհասա
րակականուպետականկառույցիմոդելըդարձնելտարբերառաս
պելաբանականուպաշտամունքայինտեքստերի,կրոնականհա
մակարգերիվերլուծությանսխեմաուգործիք1:Նաձգտումէրցույց
տալ հնդեվրոպական ժողովուրդների համար ընդհանուր, կայուն
նախակառուցվածքի,հիմքտեքստիառկայությունը:Ս.Պետրոսյա
նը,այսկերպարներինհամեմատելովհինհայկական(Արտաշեսի
որդիներ`Արտավազդ,Մաժան,Վրույր)ևիրանական(Զրադաշտի
որդիներ)համապատասխանկերպարներիհետ,ցույցէտալիս,որ
նրանքոչմիայնդիցաբանական,այլևսոցիալականգործառույթնե
րիկրողներեն.

«Այսպիսով, Սասնա ծռերի երկրորդ սերնդի ներկայացուցիչ
ները սոցիալական որոշակիֆունկցիաներով օժտվածտիեզերա
կանէակներիկերպարներիբանահյուսականէպոսայինզարգաց
մանարդյունքեն։Ընդորում,նրանցկերպարներումտիեզերական
գծերնառավելցայտունենդրսևորվում,քանԱրտաշեսիկամԶրա
դաշտիորդիներիկերպարներում(այստեղառաջինպլանէմղված
սոցիալականըևմթագնված՝տիեզերականը)։Այսուհանդերձ,վեր
ջիններիսնմանՄհեր,Հովան,Վերգոեղբայրներիկերպարներըևս
պահելենիրենցնախատիպերիսոցիալականֆունկցիաներիվեր
հուշները.նրանցիցառաջինիևերկրորդիմեջհստակորեներևում
ենզորավարնուտնտեսհազարապետը,իսկերրորդիմեջ՝չնայած
աղոտ,այնուամենայնիվ,ուրվագծվումէնախկինարքաքրմապե
տը»2:

Այսինքն`տեսնումենքկառուցվածքայիննույնսխեմայիիրա
ցումները «Վիպասանքում»և «Սասնա ծռերում»` ըստ սոցիալա
կաննույնգործառույթներնունեցողհերոսների:Ըստայդմէլ`նաև
այդկերպկարելի էմեկնաբանել էպոսիհերոսների շուրջամբող

1Տե՛սЖ. Дюмезиль,Верховниебогииндоевропейцев,Москва,1986:
2 Ս․ Պետրոսյան,«Սասնածռերի»երեքեղբայրներըևնրանցվիպա սա

նականզուգահեռները,«Լրաբերհասարակականգիտությունների»,1975,
թիվ9,էջ7677:Տե´սնաևնույնհեղինակիմեկայլուսումնասիրություն.Հա
սա րակության եռադասության սկզբունքի դրսևորումներըԵրվանդունյաց
Հա յաստանում(մատենագրականտվյալներիհամադրմանփորձ),«Պատ
մա բանասիրականհանդես»,2000,թիվ2,էջ160176:
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նացնելովնրանցգործառույթներըևփնտրելովհնագույնառասպե
լական համապատասխանություններ` էպոսը չի դիտարկվում իր
փաստացիվիճակով,որտեղ,իթիվսառասպելականզուգահեռներ
ունեցողմոտիվների,կանբազմաթիվայլտարրեր,որոնցովամբող
ջանումէդասականէպոսիժանրըևդիտարկվումորպեսհերոսա
կանբանաստեղծություն:

Ե) Է պո սը որ պես հե րո սա կան բա նաս տեղ ծութ յուն
Էպոսիկառուցվածքի,ավելիճշգրիտհերոսներիսերունդների

ձևավորմանայլտեսություններևսկան,որոնքառնչվումենէպոսի`
որպեսհերոսականդյուցազնականբանաստեղծությանևհիմքեն
ընդունումհունականառասպելաբանությունը:Առանձնացվումեն
էպիկականերեք՝արխայիկ,դասականևանկումնայինշրջանները
մարմնավորողհերոսներունրանցմիջոցովիրացվողմոտիվները:

Այսառումովուշագրավէանտիկգրականությանուսումնասի
րող ԻրինաՇտալի «Էպիկականպատկերավորման բարեշրջումը
(Հոմերոսի «Ոդիսականի» էպիկական հերոսների չորս սերունդ)»
հոդվածը: Այստեղ ուսումնասիրողը «Ոդիսականի» կերպարային
համակարգիվերլուծությամբառանձնացնումէհերոսներիչորսսե
րունդ.1.Աստվածներիզավակներարարիչներ:2.Խիզախուհան
դուգնկիսաստվածներ:Այսսերնդիհերոսները,թեևմասնակիորեն
կորցրելենաստվածայինէությունը,սակայնբնութագրվումենֆի
զիկականմեծուժով,սխրանքներիմիտվածությամբ:3. Մարդհե
րոսներ.խիզախ,բայցոչհանդուգն:Նրանքարդենչենհամարձակ
վումդուրսգալաստվածներիկամքիդեմ,մրցելիրենցնախնիների
հետ,սակայնպատրաստենսխրանքների:4.Հերոսներ,որոնքչեն
ձգտումսխրանքի,փառքի,ավելիշատհակվածենխաղաղկյան
քովապրելուն:Ձգտումենհարստության:

Առաջին տեսակի մեջ հիմնականում արարիչ, ստեղծող, քա
ղաքներհիմնող«մշակութայինհերոսներն»են,հունականէպիա
կականբանահյուսությանմեջ՝Մինոսը,Կադմոսը,Դեդալոսըևայլք:
ԱյստեսակինլավագույնսհամապատասխանումենՍասնաբերդը
հիմնող,ժողովրդիհամարգոյությանպայմաններապահովողՍա
նասարըևԲաղդասարը:Նրանքընդվզումենիրենցիսկականհոր
կամհայրացուիդեմ,հեռանումնրաբնակությանվայրիցևստեղ
ծում ինքնուրույն գոյության պայմաններ: Երկրորդ տեսակի մեջ
մարտիկպաշտպաններնեն,որոնքպայքարումենքաոսայինուժե

ցելհայերիմոտմինչևմ.թ.7րդդարը։Հայկականպատմագրութ
յանմեջպահպանվածմիշարքկիրառումներըհենցայդենվկա
յում»,1‒եզրակացնումէԱհյանը:

Ուշագրավ է, որ ինքը` Ժ. Դյումեզիլը, Ահյանի անդրադարձից
հետոմի հոդվածգրեց, որտեղհայոցազգածինավանդությունը`
Հայկի, Արամի, Արայի առասպելները համադրեց առաջին, երկ
րորդև երրորդ գործառույթներին, իսկ «Սասնա ծռերի»առաջին
ճյուղումառանձնացրեցորոշհամապատասխանություններ2:Դյու
մեզիլիայստեսությունըոգևորեցոչմիայնՍ. ՊետրոսյանինևՍ.
Ահյանին,այլևմերառասպելաբանությանևէպոսիայլուսումնա
սիրողների:ՄասնավորապեսԱրմենՊետրոսյաննիր`մերէպոսին
ուառասպելաբանությանընվիրվածմիքանիգրքերում`«Հայկա
կանէպոսիհնագույնակունքները»3«Армянскийэпосимифология.
Истоки.Мифиистория»ևբազմաթիվհոդվածներումկիրառումէ
այսհարացույցը:Սակայնբաննայնէ,որինչքանէլընդգրկունլի
նենայսգործառույթները,մերէպոսիհերոսներըմիանշանակչեն
տեղավորվումտվյալսխեմայիմեջ,քանիորտարբերհատկանիշ
ներենմիավորում:Այսպես,Սանասարըերկվորյակհերոսէ,նաև`
մարտիկ,Դավիթըմարտիկէ,նաևունիգերագույնիշխանության
գործառույթ,ՓոքրՄհերինհատուկենմիաժամանակմիքանիգոր
ծառույթներևայլն.

«Հայկականազգածնականևէպիկականծննդաբանություննե
րըմիասնականառասպելաբանականսխեմայիդիախրոնիկար
տահայտություններեն,ևազգածնականնահապետներիհնդեվրո
պականբնութագրումներըմատնանշումենուշշրջանիէպիկական
հերոսներիհնդեվրոպականծագումը»4,‒նշումէԱ.Պետրոսյանը:

Այսդեպքումուսումնասիրողըզուգահեռշարքերովներկայաց
նումէՀայկին,Արամին,ԱրայինևՍանասարին,ԴավթինևՓոքր
Մհերին:ԱյսսխեմայումնույնպեստեղչունիՄեծՄհերըևկարելիէ
ենթադրել,որէպոսիայդհատվածըուշմիջնադարյանհավելումէ:

Բայցխնդիրնայնէ,որքննելովառանձինկերպարների,առանձ
1 Ս.Ահյան,նշվ.ուսումնասիրություն,էջ4344:
2Այսմասինտե՛սԱ․ Պետրոսյան,ՄեծԱնատոլիանևհնդխեթականլեզ

վաընտանիքը («Հնդեվրոպական ուսումնասիրություններ» հանդեսի մե
նագրությունների շարք, թիվ 38, Վաշինգտոն, 2001), «Լրաբեր հասա րա
կականգիտությունների»,2003,թիվ2,էջ213214,նաևА․ Петросян,Ар
мян скийэпосимифология.Истоки.Мифиистория,Ереван,2002,с.134:

3 Ա.Պետրոսյան,Հայկականէպոսիհնագույնակունքները,Երևան,1997:
4 А․ Петросян,Армянскийэпосимифология.Истоки.Мифиистория,с.

134.
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յին տարրեր, կենցաղային ու պատմական հիշատակություններ:
Այսդեպքումամենայնհավանականությամբ,հաշվիառնելովնաև
պատումներիփաստացիվիճակը (խաթարվածություն,եռաճյուղ,
մեկճյուղմոդելներիառկայությունևայլն),ըստմեզ,չկաէպոսիկա
ռուցվածքային ձևավորման միասնական սկզբունք և էպոսիամ
բողջացմանգործընթացումկարողեննշանակությունունեցածլի
նելինչպեսէպոսմտածհնագույնառասպելները,գրականավան
դույթիհետփոխազդեցությունները,այնպեսէլտարբերծագումնա
բանությամբմոտիվաշարերը:Ընդհանրությանմեջ,գաղափարա
կանառումովմերէպոսնամփոփումէանհատիուհասարակութ
յանզարգացմանտարբերփուլերը,որոնքկարելիէարտահայտել
հետևյալ իմաստաբանական եռյակներով՝ ծնունդարարումաստ
վածային, կայացումամրացումիշխանություն, պաշտպանութ
յունզինվորհերոսականություն, անկումհեռացումհավերժական
կյանք կամ համապատասխան վիպական հիպերմոտիվներով՝
բնակությանվայրիստեղծում,հանրույթիկայացում,իշխանության
ամրացում,պայքար ինքնուրույն գոյության համար, հեռացում ու
երկրորդվերադարձիսպասում:

Իհարկե,այսամենից հետո կրկինանպատասխան են մնում
հիմնականհարցերը՝ե՞րբևինչպե՞սէայսամենըդարձելմեկընդ
հանուր վեպ՝ հնդեվրոպական ժամանակներո՞ւմ, թե՞ միջնադա
րում,ո՞վէամբողջացրել՝մարդկանցինչորխո՞ւմբ,թե՞առանձին
անհատ,դժվարէասել:Մ.Աբեղյաննայսառիթովհակվածէմտա
ծել,որմենքունեցելենքմիհինմեծվեպ,որը5րդդարումարդեն
պատրաստէեղելև հետագայումպատմականիրադարձություն
ներիազդեցությամբփոխվելենհերոսներիանուններնուտեղա
վայրերը,«Պարսիցպատերազմի»հայոցթագավորությունըդարձել
է «Տարոնիպատերազմում» Տարոնի իշխանություն, ապա 13րդ
դարումարդենբունՍասունիշուրջհյուսվելէմինորվեպ՝պահպա
նելովհինվեպերիտարրերը:

АМБАРЦУМЯН АЙК:ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ СТРУКТУРЫ ЭПОСА 
“САСНА ЦРЕР”(“САСУНСКИЕ УДАЛЬЦЫ”)։ МИФОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ, 
ИЛИ ЛИТЕРАТУРНАЯ ТРАДИЦИЯ:  Вопрос формирования структуры
эпоса«Саснацрер»досихпорнерешенавармянскойэпосоведение.
Существуетлиобщаяструктурнаясистемадлявсехверсий?Еслида,
то,когдаонабыласформированаикак?

Эти вопросы так же обсуждались в работах Манука Абегяна.

րիդեմ,հաստատումենմարդկայինաշխարհիգոյությանիրավուն
քը.այդպիսինեն՝Պերսևսը,Թեսևսը,Հերակլեսը:Հունականառաս
պելաբանությանմեջայսհերոսներըսխրանքներենգործումոչթե
հանունմարդկանց,այլսեփականփառքիհամար:Երկրորդշրջա
նումկարևորությունենստանումհարստությունուգանձերգտնե
լումոտիվները:Օրինակ`արգոնավորդներըգնումեն«Ոսկեգեղմը»
գտնելու: Երրորդ շրջանում նախորդ շրջանի պաշտպանության,
գանձգտնելումոտիվներինգումարվումեննաևիշխանությանու
ազդեցությանհամարպայքարիմոտիվները,որոնքբնորոշենԱքիլ
լեսինևՈդիսևսին:Էպիկականչորրորդշրջանումարդեն,ըստու
սումնասիրողի,հերոսներինուղղորդումէգանձուհարստություն
գտնելուձգտումը,այլոչթեխիզախությունը1:Ինչպեստեսնումենք,
տարբեր շրջանների հերոսներին բնութագրական հատկանիշնե
րըհստակսահմանազատվածչեն,ևդժվարէճշգրիտհամապա
տասխանություններ գտնել: Այսպես, Սանասարն ու Բաղդասարը
առաջինշրջանիհերոսներեն,բայցգանձգտնելու,վիշապներիդեմ
կռվելումոտիվներովկարողեննաևերկրորդկամերրորդշրջաննե
րիմեջտեղավորվել:ՆույնկերպՓոքրՄհերնիրարխայիկգծերով
կարողէտեղավորվելառաջինշրջանում,ինչպես,օրինակ,ռուսա
կան Սվյատագորը, որի ծանրությունը հողը չի կարողանումտա
նել:Մհերըդրսևորումէնաևառաջինշրջանիհերոսներինբնորոշ
հանդգնություն,ընդվզումէԱստծոդեմ,բայցառանցմշակութային
հերոսիգործառույթների:Ըստայսմէլ,անկախմեկնաբանության
մեթոդականմեկնակետից,տարբերհնությանէպիկականհուշար
ձաններում տեսանելի է կերպարային հաջորդականության եռա
սերունդկամքառասերունդմոդելը,որնէլկարողէարտահայտվել
նաևէպոսներիկառուցվածքում,ինչպես,օրինակ,«Սասնածռերի»
ընդհանրականկառուցվածքայինսխեմայիդեպքումէ:

 
Ամ փո փում
Բոլոր դեպքերում էլ քննությանառարկա կերպարներն ու ու

սումնասիրվողէպիկականստեղծագործություններնիրենցամբող
ջությամբլիովինչենհամապատասխանումորևէմոդելի,քանիոր
միավորումենամենատարբերծագումևհնությունունեցողմիա
վորներ՝առասպելներիհետքեր,վիպականմոտիվներ,հեքիաթա

1 И. В. Шталь, Эволюцияэпическогоизображения(Четырепоколения
героев«Одиссеи»Гомера)//Типологиянародногоэпоса,Москва,1975,с.
182212.
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ԵՊՀ, ասպիրանտ

Վ ԼԱ ԴԻ ՄԻՐ ՆԱ ԲՈ ԿՈ ՎԻ ԳԵ ՂԱ ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ ԸՆ
ԿԱ ԼՈՒՄ ՆԵ ՐԸ. «ԼՈ ԼԻ ՏԱ» ՎԵ ՊԸ*1

Բա նա լի բա ռեր  գե ղա գի տութ յուն, սե ռա կա նութ յուն, հոգ ևոր ու ֆի
զի կա կան սեր, նիմ ֆետ, բա րե պաշ տութ յուն, ար վեստ, բա րո յա կա նութ
յուն, մեղք, պե դո ֆի լիա, կա րեկ ցանք, գե ղեց կութ յան ըն կա լում, է րո տիզմ, 
լի բի դո, նյար դափ սի խոզ, է միգ րան տա կան գրա կա նութ յուն

 
Հոդվածինպատակնէէմիգրանտականգրականությանխոշո

րագույնհեղինակներիցմեկի՝ՎլադիմիրՆաբոկովի,ամենաաղմկա
հարույցվեպումբացահայտելգեղագիտականշերտերը:Հոդվածը
փորձէմեկնաբանելուՆաբոկովիաշխարհահռչակվեպըէսթետիզ
մի,բարոյականությանուարվեստիդիտանկյունից:Հոդվածիշնոր
հիվ բացահայտվում են մի շարք հոգեբանական իրողություններ,
որոնք,գուցե,առաջինհայացքիցտեսանելիչեն:

Վլադիմիր Նաբոկովի մասին ավելի շատ լեգենդներ են հյուս
վել,քանուսումնասիրելենհեղինակին:ՓորձելովհասկանալՆա
բոկովի երկլեզու ֆենոմենը ևպատկանելությունը միաժամանակ
ՌուսաստանինևԱմերիկային,ընդունելովնրանինչպեսռեալիստ,
այնպեսէլավանգարդիստ,անհրաժեշտէհաշվիառնելնաևնրա
դուալիստականկերպը:1960թվականիցապրելովՇվեյցարիայում
և դառնալով համաշխարհային գրականության մաս՝ Նաբոկովը
կարճժամանակումդարձավժամանակիամենամոդայիկմարգա
րեն:Սակայնշատհաճախիրելույթներումնրամտքերըհակասում
էինիրգեղարվեստականպրակտիկային:

1919թվականիգարնանըՆաբոկովըՂրիմիցբարեհաջողփա
խավԵվրոպա:Չենքկարողասել,թեինչժառանգությունկունենա
յինք,եթեՆաբոկովըշարունակերապրելուստեղծագործելՌուսաս

* Հոդվածն ընդունված է տպագրության  25.04.2020 թ.:

Анализируя разные исследования можно выделить три основные
точки зрения: а. Предположение М.Абегяна: У армян был древний
великийэпос,которыйбылзавершенв5мвекеивпоследствиипод
влиянием исторических событий изменились только имена героев
иместадействие.б)структураэпосасформироваласьвдревностии
является выражением влияния индоевропейскоймифологии; в) Эпос
окончательносформировалсявсредниевекав912вв.

В нашей статье мы анализируем эти проблемы, представляя
исследованияМанукаАбегянавсветесовременногоэпосоведения.

Ключевые слова: Сасунские Удальцы, Давид Сасунский, 
структура эпоса, варинт, ветвь, миф, “Випасанк”, “Таронская война”, 
индоевропейская мифология.

HAMBARDZUMYAN HAYK:  THE FORMATION OF THE STRUCTURE OF 
THE EPIC “SASNA TSRER” (“DARЕDEVILS OF SASSOUN”)։ MYTHOLOGICAL 
SCHEMES, OR LITERARY TRADITION: Thequestionsoftheformandtime
of formationof thestructureof theepic“SasnaTsrer” isstilldiscussed in
Armenian epic studies. Is there a general epic structured system for all
versions?Ifso,whenwasitformed,aswiththefactors?Whatarethemethods
andmaterialsthatcanbestudied?

TheseissueshavebeendiscussedinManukAbeghian’sepicstudiesand
are important todate.Thereare threepointsofview indifferent studies:
a. Abeghyan’s view. Armenians had an ancient great epic that had been
completed in the 5th century and subsequently changed the names and
locations of the heroes under the influence of historical events. b) The
structureof theepicwas formed inancient timesand isanexpressionof
theinfluenceoftheIndoEuropeanmythology;c)Epicwasfinallyformedin
theMiddleAges,inthe9th12thcenturies.Inourarticle,weexaminethese
issuesby introducingManukAbeghyan’s researchandcontemporaryepic
studies.

Keywords: Daredevils of Sassoun, structure of the epic, varint, branch, 
myth, “Vipasank”, “Taron war”, IndoEuropean mythology.
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ծելևՋոնԱպդայկիուՋոնԲարտիպեսաշակերտներունենալ:Ոչ
միէմիգրանտգրողչկարողացավգերազանցելՆաբոկովիփառքն
ուստեղծելէմիգրանտականայնպիսիգրականություն,որըմինչև
այսօրպահպանումէհոգևորմշակութայինուգեղարվեստական
հզորությունը: Իհարկե, Նաբոկովի հաջողությունը կանխորոշված
էրճակատագրով:Նրահայրըարևմտամետէրևփոքրհասակից
ապահովելէրիրերեխաներիկրթությունը:ՎաղհասակիցՆաբոկո
վըտիրապետումէրանգլերենլեզվին,իսկհինգտարեկանումար
դենֆրանսերենին:Նաբոկովիէմիգրանտականկյանքըսկսվումէ
20տարեկանից,երբնահայտնվումէՔեմբրիջում:ՄինչԱՄՆտեղա
փոխվելընաարդենհասցրելէրիրերկուստեղծագործությունները
թարգմանելանգլերեն,իսկտեղափոխվելուցուԱՄՆումստեղծա
գործելուցհետոոչմիկասկածչկար,որնակատարելապեստիրա
պետումէանգլերենին:ՍակայնինչքանէլՆաբոկովըչուներլեզվի
կամթեմայիխնդիր,դեպիուրիշգրականությունմուտքըչէրկարող
շատհեշտլինել:Նրամոտանընդհատառաջանումէրսեփականն
ուօտարըտարբերակելուխնդիր:ԻնչպեսնշումէՆինաԲերբերո
վան,Նաբոկովնառաջինռուսգրողնէր,որըկարողացավմիկողմ
դնելլեզվականազդեցություններնուազգայինհոգեբանություննու
հենցդրաշնորհիվդարձավաշխարհինը:Նակախվածությունչու
ներռուսմշակույթից.նրահամարանհատապաշտություննավելի
կարևոր էր: Հենց սեփականաշխարհի ստեղծումը օգնեց Նաբո
կովինստեղծելայնկամուրջը,որըմիացնումէիրարիցշատհեռու
ռուսականուամերիկյանմշակույթները:Իհարկե,նրանմեղադրե
ցին,դավաճանանվանեցին,բայցորոշժամանականցհասկացան,
որհենցնրամիջոցովաշխարհնիմացավԳոգոլի,Լերմոնտովիև
այլոցմասին:ՀենցՆաբոկովիդասախոսություններիշնորհիվեր
կարտարիներամերիկացիուսանողներըծանոթացանռուսգրա
կանության հետ, բազում ստեղծագործություններ էլ ռուսերենից
թարգմանվեցինանգլերեն:

ԳեղագիտականացումըՎլադիմիրՆաբոկովի«Լոլիտա»վեպում
առաջինհայացքիցկարողէտեսանելի չլինել,սակայնեթեհղում
կատարենք բարոյագիտության փիլիսոփայական դոկտրինին,
կտեսնենք, որ էթիկաև էսթետիկատերմինների ծագումը լիովին
բացահայտումէստեղծագործությանէությունը:Ըստհույնփիլիսո
փաԱրիստոտելիmoralitasըգիտակցությանևվարքիդրսևորումն
է:Բարոյականությունըհատուկկանոններիամբողջություննէ,որի

տանում:Նամիշտփորձումէրհավատարիմմնալիրարմատներին
ումշակույթին,սակայնմինչևկյանքիվերջչկարողացավներելհայ
րենիքինորոշչքավվածմեղքերիհամար:

Նաբոկովի նվիրվածությունը գրականությանն ու արվեստին
անքննելի է: Փլեյբոլ ամսագրին տված հարցազրույցի ժամանակ
Նաբոկովնասում է. «Իմաշխարհընկալումը կարելի կլիներ հան
գեցնելմիշատպարզմտքի՝«արվեստըարվեստիհամար»1,եթե
ՕսկարՈւայլդըևմիքանիայլպոետներչփչացնեինայսմիտքը»:

«Եվընդհանրապեսինչու՞եմեսգրում:Որպեսզիհաճույքստա
նամ և հաղթահարեմ դժվարությունները: Ես ոչ մի սոցիալական
նպատակ չեմհետապնդում, եսուղղակիսիրումեմհանելուկներ
հորինելևդրանցլուծումներտալ»2:

Իր գեղարվեստական արձակում Նաբոկովն ամենամոտն է
իր «Շնորհ» (“Дар”) վեպիգլխավորհերոսին, սակայն, երբ60ա
կան թվականներին գիրքը թարգմանվում էր անգլերեն, Նաբոկո
վըժխտումէիրևիրհերոսիցանկացածնմանություն:Այսստեղ
ծագործությունըարվեստիգաղտնիքներիևսիրոգաղտնիության
մասինէ:Երբայնտպագրվեցէմիգրանտական«Ժամանակակից
գրառումներ» (“Современные записки”)ամսագրիմեջ,տեքստից
դուրսմնացստեղծագործության4րդգլուխը,որտեղէրոտիկնկա
րագրություններկային:Երկարժամանակոչմիայնարգելվածէին
Նաբոկովիստեղծագործությունները,այլևարգելվածէրտալնրա
անունը:ՆույնըչենքկարողասելՆաբոկովիամենահայտնիստեղ
ծագործության՝«Լոլիտա»վեպիմասին,քանիորգրողիևգլխավոր
հերոսի՝Համբերթիմիջևոչմինմանությունչկա,թերևսմիայնճա
նապարհորդելուուանընդհատմոթելներումապրելուհանգաման
քը:

Շատ քիչ գրողներ կան, որոնք կարողանում են համաշխար
հայինճանաչմանուփառքիհասնել:Նաբոկովընաև20րդդարի
այնքիչվարպետներիցէ,ումհամարերկումշակույթներկարողեն
հավասարապեսպայքարել:Այնհարցինինքըռո՞ւս,թե՞ամերիկա
ցիգրողէ,Նաբոկովըպատասխանումէր,որկա՛մկա՛մչիկարող
լինել,միայն՝և:Նաիրենհավասարապեսև՛ռուս,և՛ամերիկացի
գրողէրհամարում:Էմիգրանտգրողներիցոչոքայդպեսէլչկարո
ղացավայնպես մտնել օտարալեզու գրականության մեջ, ինչպես
Նաբոկովը:Նանույնիսկկարողացավիրսեփականդպրոցըստեղ

1ВладимирНабоков,ДругиеБерега,Ленинград,1991.
2ВладимирНабоков,ДругиеБерега,Ленинград,1991.
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որցանկալիեն:Նաբոկովնառանձնացնումէ914տարեկանսահ
մաննուփորձումընթերցողինբացահայտելՀամբերթինիմֆական
նկրտումները:ՆիմֆետբառըՆաբակովնօգտագործումէնկարագ
րելուհամարայնաղջիկներին,ովքերտարբերվումեներեխաների
մեջ,բայցիրենքէլչգիտենայդմասին:Համբերթըբացատրումէ,որ
բոլորաղջիկերեխաներընիմֆետչենևպիտիարվեստագետլինել
նրանցտարբերելու համար: Բարետեսությունը չափանիշ չէ նիմ
ֆետլինելուհամար.ներքինգերբնականուժկա,որըձգումէՀամ
բերթինևնրանմաններին:Գլխավորհերոսիկերպըդուալիստա
կանէ.նակարողէբնականոնհարաբերություններունենալիրհա
սակակիցկանանցհետ,սակայնիրէսթետհոգինտենչումէդեռևս
չապականված հոգով ու մարմնով մաքուր էակներին: «Լոլիտա»  
վեպընաևյուրօրինակծաղրէմարդկայինբոլորպայմանականութ
յուններիդեմ:Կեղծբարեպաշտություն,կարծրացածօրենքներ,հե
ղինակըփորձում էկոտրելբոլորկարծրատիպերնունկարագրել
մարդուն իր բնականոնտեսքով՝առանց բարոյական սկբունքնե
րի,կեղծշղարշիումեղքիզգացման:Նամինչևվերջմերկացնում
էմարդուն,որպեսզիտեսնիհոգին:Մարդըծնվածօրվանիցմեղա
վորէ,ի՞նչկարիքկաթաքցնելուուզսպելուբնականցանկություն
ները:Սավեպէանկառավարելիզգացմունքներըսանձելու,սիրո
փնտրտուքիուգոյաբանականմենությանմասին:ԻնչպեսՖրեդե
րիկԴարնէասում.«Բոլորսմենակենք»1:Բայցբոլորսէլինչորմե
կիկարիքնունենք:Շատերիկարծիքովվեպըբարոյականնորմերի
նահանջէ,հակադաստիարակչականուհակաէսթետիկական,սա
կայնինչպեսՖրոյդնէասում.«Հնարավորչէմարդունդրդելվատ
արարքի,եթենրամեջիսկզբանեդրվածչէդաենթագիտակցա
բարկամգիտակցաբար»:Իսկմենքբոլորսնախածինմեղքիկրող
ներենք:Շատերըվեպըքննումեննաևպեդոֆիլիայիհամատեքս
տում, որըսեռականոտնձգությունն է երեխաներինկատմամբև
պատժվումէօրենքով:Այնծանրագույնհոգեֆիզիկականվնասներ
էհասցնումերեխայինևհետագայումշեղումներեննկատվումնրա
հետագավարքիմեջ:Սակայնչենքկարողզուգահեռներանցկաց
նելվեպիհետ,քանիորՆաբոկովըվեպնավարտումէԼոլիտայիև
նրադեռևսչծնվածերեխայիմահով:ՎեպիամբողջընթացքումՆա
բոկովըփորձումէսյուժենողողելէսթետիզմիտարաբնույթհնարք
ներովուդրսևորումներով:«Խոսքսվայրիցուլերիուհրեշտակների,
մնայուն պիգմենտների գաղտնիքի, մարգարեական սոնետների,

1ՖրեդերիկԴար,Բոլորսմենակենք,Տոներ,2005:

միջոցովիրականանումենանհատիևհասարակությանփոխհա
րաբերությունները:Վեպիհամատեքստումանհրաժեշտէանդրա
դառնալնաևբիոէթիկային:Բիոէթիկանամբողջընտանիքի,տղա
մարդուևկնոջբարոյական,ֆիզիկականևհոգևորամուրկապերի
երաշխիքնէ:Գեղագիտությունըզգայականգիտելիքներիաշխար
հումգեղեցիկըհասկանալուևստեղծելուունակություննէ:Տերմի
նը18րդդարիերկրորդկեսին,հանրությանշրջանումհայտնվելով,
թարգմանվեցորպեսզգացում՝aisthetikos:Ինքնակատարելագործ
մանլավագույնճանապարհըէթիկականևէսթետիկականգիտե
լիքներիձեռքբերումնէ:Նաբոկովըլավագույնստիրապետումէէթի
կականև էսթետիկականհնարքներինևմեղքի,կեղծբարեպաշ
տության,ֆրոյդիստականվարժանքների,սիրոումենությանթե
մաներըկարողանումէառավելապեսգեղագիտորեններկայացնել:
Գեղագիտությանբարձրագույնդրսևորումըսերնէև՛մարմնական,
և՛հոգևոր:ՎեպիգլխավորհերոսՀամբերթըսիրումէԼոլիտային:
Սիրումէտարօրինակ,բոլորսահմաններիցուբարոյականարժեք
ներիցվերսիրով:ԱռաջինհայացքիցՀամբերթընողկալիուստոր
արարածէթվում,որնօգտագործումէանչափահասերեխայինիր
ֆիզիկականցանկություններըբավարարելուհամար,սակայնեթե
ավելիուշադիրլինենք,կտեսնենք,որԼոլիտանինքնէդրդումհա
սուն տղամարդուն հափշտակվել իրենով: Եթե Լոլիտայի համար
միևնույննէ,թեովէիրկողքիտղամարդը,քանիորնամիայնուզում
էբավարարելիրդեռևսչձևավորվածսեռականբնազդներըևՀամ
բերթըմիակտղամարդըչէիրկյանքում,ապաՀամբերթըսիրումէ
նրանանկեղծուվերերկրյասիրով:ՆաԼոլիտայինսիրելէնույնիսկ
նրան ճանաչելուց առաջ, երբ դեռ սիրահարված էր Աննաբելին:
Իհարկե,կարողենքասել,որՀամբերթիսերըհիվանդագինէ,կամ
տարիներիընթացքումնրամոտսեռաքաղցությանհիվանդություն
էձևավորվելմանկահասակաղջիկներինկատմամբ,սակայնպետք
էնշելնաև,որՀամբերթըներքինինքնազսպումէդրսևորումայն
տեղ,որտեղանհրաժեշտէևերբեքչիանցնումթույլատրելիիսահ
մանները:Ցավալինայնէ,որսիրոմասինգրվածլավագույնվեպի
գլխավորհերոսներնայդպեսէլմինչևվերջչենճանաչումիրական
սիրոբերկրանքը:Եվխնդիրըոչայնքանֆիզիկականկամհոգևոր
սիրոտարբերակումն է,այլ ինչորնոր,անսովորբանիձգտումը:
Լոլիտանավելիվաղէհասունացել,քանիրտարիքիմյուսաղջիկ
ները:ԻսկՀամբերթիհամարբոլորմանկահասակաղջիկները չէ,
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կալում,մյուսկողմիցակնհայտէ,որՆաբոկովըփորձումէհամոզել
ընթերցողին,որվեպիգլխավորհերոսըպոետէ,տարաբախտ,հե
զահամբույրուազնվաբարոպոետ:

Երբ Համբերթը զրուցում է Լոլիտայի հետ, ասում է, որ նրա
հայրնէ,որքնքշանքիմեծզգացումունինրահանդեպ,որպատաս
խանատու է նրաբարեկեցության համար, բայց քանի որ նրանք
շատհարուստչեն,հարկկլինիապրելնույնսենյակումևանխու
սափելիորենառաջկգա…:ԱյստեղՀամբերթըկանգէառնում,իսկ
Լոլիտանհուշումէնրան.«արյունապղծություն»1:Այսհատվածից
պարզերևումէ,որԼոլիտանգիտակցումէամենինչևփոքրիկերե
խաչէ,որինկարելիէխաբել:Հետաքրքիրնայնէ,որՀամբերթըեր
բեքայդպեսչիմտածումևնրահամարմիևնույննէ,թեսենյակում
Լոլիտանինչհեռավորությանվրակլինիիրենից,կարևորը,որիր
կողքին լինի:Համբերթը չիզղջումև չիմեղադրումիրենԼոլիտա
յինայդքանմոտթողնելուհամար,միայննշումէ,որեթեlegrand
momentիներջանկությունըձայնունենար,այդնրբաշուքհյուրա
նոցըկլցներխլացուցիչաղաղակով:«Միակափսոսանքսայնէ,որ
342իբանալինլուռումունջչհանձնեցիևհենցայդգիշերչհեռացա
քաղաքից, երկրից, մայրցամաքից, կիսագնդից, ամբողջ աշխար
հից»2:

Ինչպես Նաբոկովն է նկարագրում «նորմալ երեխա» շաբլոն
հասկացությունըենթադրումէմաքրությունուանաղարտություն,
և Համբերթը հաստատակամորեն մտադիր է հետևել Լոլիտայի
անաղարտությունըպահելու որոշմանը՝ գործելովմիայնգիշերվա
քողիտակ,գործունենալովմիայնլիովինանզգայացածմերկփոք
րիկի հետ:Սակայն Լոլիտայիանաղարտությունըպսակազերծվել
էդեռևսճամբարում:Պատանեկանէրոտիկարկածըխաթարել է
նրամաքրություննու12տարեկանԼոլիտանարդենարատավորէ:
ՆամիանգամայնտարբերէանմեղԱննաբելից:

Ինչպես Ջորջ Սանտայանան է նշում, «գեղեցիկի զգացողութ
յունը շատավելի կարևորտեղ ունի կյանքում, քան էսթետիկայի
տեսությունը երբևէ ունեցել էփիլիսոփայության մեջ»3: Բնության
մեջգոյությունունիգեղեցիկընկատելուուգնահատելուձգտում,
գրականությանմեջ՝գեղեցիկիարարումունկարագրություն:Մեր
ընկալումներըհաճախկապվածենմերհաճույքներիհետ,իսկգի

1ՆաբոկովՎ.,Լոլիտա,2017,էջ186:
2ՆաբոկովՎ.,Լոլիտա,2017,էջ192:
3ՍանտայանաՋ.,Գեղեցկությանզգացողությունը,2011,էջ5:

արվեստիմեջփրկությունգտնելումասինէ:Եվսամիականմա
հություննէ,որըեսուդուկարողենքբաժանել,իմԼոլիտա»:Նաբո
կովըվեպնսկսումէգեղեցիկիորոնմամբուավարտումարվեստի
մեջփրկությունգտնելուկոնցեպտով:Ամբողջվեպըըստէության
էսթետիզմիփնտրտուքէ:Եվպատահականչէ,որվեպնավարտ
վումէէսթետիզմիմեջանմահությունգտնելուհույսով:

17 տարի Նաբոկովն ապրում է հյուրանոցներում և պատա
հականչէ,որ«Լոլիտան»հենցմոթելայինվեպէ:Նաբոկովիմիակ
տունըայդպես էլՌուսաստանն է մնում, սակայնթաքնվածցան
կություններիերկիրԱմերիկանժամանակիընթացքումշատբանէ
փոխումհեղինակիկյանքում:Նաբոկովը«Լոլիտայի»թարգմանութ
յանընթացքումնույնիսկվախենումէռուսերենօգտագործելջինս
բառը,որովհետևվստահչէ,որայնգործածվումէևդրափոխա
րենօգտագործումէ«տղայականհաստտաբատ»արտահայտութ
յունը:Նաբոկովիհեգնանքըէմիգրանտներինկատմամբերևումէ
նաևՀամբերթիկնոջևնրասիրեցյալիփոխհարաբերությունները
նկարագրելուտեսարանից,երբկինըդավաճանումէՀամբերթին
ռուսգեներալիհետ:

Վեպումգրեթեբոլորըպաթոլոգիաունեցողհերոսներենևբո
լորիխնդիրները թաքնված են մանկությունում: Ինչպես Ֆրոյդն է
ասում.«Մենքբոլորսմանկությունիցենքգալիս»:Լոլիտայիկերպա
րը,սակայն,ոչայնքանպաթոլոգիայիներկայացումէ,այլկորուսյալ
մանկությանուսխալդաստիարակությանարդյունք:

Art=beauty+pity
Արվեստըգեղեցկությանուկարեկցանքիմիակցություննէ:
Հոդվածըփորձէներկայացնելու«Լոլիտա»վեպըըստայսբա

նաձևի:Արվեստըգեղեցկությանուկարեկցանքիհամակցությունն
է:Նաբոկովիմոտոչմիվայրկյանչիդադարումհարմոնիզացման
գործընթացը:

«Տիկնայքևպարոնայք,ատենակալներ,մենքսեռականմոլա
գարներչենք:Կտրիճզինվորներինմանչենքբռնաբարում:Տարա
բախտ,հեզահամբույր,ազնվակիրթմարդիկենքշանաչքերով՝բա
վականաչափհարմարված մեծահասակների ներկայությամբ մեր
մղումներըզսպելունևպատրաստենքկյանքիշատուշատտա
րիներտալնիմֆետինհպվելուգեթմեկհնարավորությանհամար:
Շեշտումեմ,մենքմարդասպանչենք:Պոետըչիսպանում,երբե՛ք»1:
Միկողմիցտպավորությունէ,որվեպիհերոսըկարեկցանքէակն

1ՆաբոկովՎ.,Լոլիտա,2017,էջ138:
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ցիկլինիբոլորիհամար:Ինչքանէլխոսենքգեղեցիկիվեհընկալում
ներից,կենսականևհասարակականֆունկցիաներիմիջևընկած
էսեռականբնազդը:Աչքըպետքէհմայվիևականջը՝հրապուրվի
առարկայով:Գույնը,վայելչությունը,ձևըսեռականկրքիխթանև
սեռականընտրությանուղենիշներենդառնում:Սերնուկիրքըկա
րողենդրսևորվելոչմիայնհակառակսեռինկատմամբ,այլևբնութ
յանուարվեստի:Բանաստեղծներնունկարիչներնիրենցանմիջա
կանուգեղագիտականհիացմունքովհանդերձերջանիկմարդիկ
չենհամարվում:Պատճառը,գուցե,նրանցհույզերիուժգնությունն
ուանկայունություննէ:Արվեստագետիերևակայությունըկարողէ
շատհեռունգնալ,իսկՆաբոկովնիսկականարվեստագետէ:Վե
պիգլխավորհերոսնէլիրենապահովագրելուհամարնշումէ,որ
պոետէ:Էսթետիկանշատհաճախկապվումէնաևմեղքիկոնցեպ
տիհետ:Արվեստագետներըշատհաճախկրկնումեն,որեթեչես
գիտակցում,որմեղսագործումես,ուրեմնմեղավորչես:Համբերթի
մտքովանգամչիանցնում,որինքըմեղքէգործում,որովհետևսի
րումէԼոլիտայինանմնացորդսիրով:

ԿամիլԼըմոնյեի«Տղամարդուսերը»1վեպը,ինչպեսՆաբոկովի
«Լոլիտան»ևմիշարքայլարգելվածշարքիցստեղծագործություն
ներ,դատավարությանէենթարկվելանպարկեշտբովանդակութ
յանևանբարոյականգաղափարներքարոզելուհամար:Սակայն
այստեղնույնպեսվեպիգլխավորհերոսըփորձումէզսպելիրգե
րակաբնազդներնուհասնելներքինազատության,սակայնկրկին
բարքերն ու դաստիարակությունը խանգարում են հերոսին: Նա
այդպեսէլչիկարողանումազատվելմարմնականցանկություննե
րիցևսերնիրհամարայդպեսէլմնումէլոկհոգևորգեղեցկության
խորհրդանիշ:Գրքումմիհատվածկա,երբհերոսնինքնիրենմտա
ծումէ.«Սիրեցե՛քձեզձերէությանմեջ»2:Եվիրոքտարբերություն
չկա,թեդուինչպիսիննես,դուաշխարհիկենտրոննես,որըկա
ռավարում էտիեզերքը:Քոմտքերնուցանկություններըամենա
կարևորնեն:Սակայնոչմիշտենմերցանկություններնումտքերը
բարոյական,ավելիճիշտ՝մեծամասամբենթարկվումենմերկրքե
րին, ոչ թե բանականությանը: Իսկպե՞տք էարդյոքամաչել մեր
ցանկություններից կամ մեղքի զգացում ունենալ դրանք չզսպելու
համար՝միայնմենքենքորոշում:Չէ՞որգազաններիցամենակա

1ԼըմոնյեԿ.,Տղամարդուսերը,2013:
2ԼըմոնյեԿ.,Տղամարդուսերը,2013,էջ173:

տակցությունըծառայումէմերկրքերին:Երբխոսումենքբարոյա
կանխնդիրներիմասին, բացահայտվում է ճշմարտությանուգե
ղեցկությանմերընկալումնուգեղագիտականզգացումները:Մեր
բարոյական ու գեղագիտական դատողությունները սուբյեկտիվ
են, քանի որ յուրաքանչյուրնաշխարհը ընկալում է յուրովի: Յու
րաքանչյուրիսհամարՆաբոկովիԼոլիտանտարբերէ:Բարոյագի
տությունըգործունիվարքիևհուզականությանհետ,այդպատ
ճառովընթերցողըկա՛մդատապարտումէհերոսներիվարքը,կա՛մ
փորձումհասկանալնրանցապրումներնուարդարացնելդրանք:
Շատերիհամարայսվեպըհակաէսթետիկականուհակաբարոյա
կանէ,շատերիհամար՝իսկականգեղագիտականվայելք:Խնդիրն
այնէ,որմերկենսականբնազդներիարտահայտությունըկարողէ
չափազանցվեհուգեղեցիկլինելևմիևնույնժամանակգռեհիկու
անասնական:

Գեղեցկությունըճշմարտություննէ,իդեալիարտահայտությու
նը, աստվածային կատարելության խորհրդանիշը և բարության
մարմնավորումը:Սակայնայնառաջինհերթինբավարարվածութ
յունէ,իսկբավարարվածությունըկարողէ լինելինչպեսհոգևոր,
այնպեսէլֆիզիկական:Բարոյականուէսթետիկականարժեքնե
րըհաճախանհամատեղելիեն:Մերհաճույքներըկարողենբավա
րարվել էսթետիկապես,բայցոչբարոյապես:Սովորականմարդն
իրբնականպահանջմունքներովառանցմեղքիզգացմանտրվում
էհաճույքին,իսկարվեստագետըվայելումէհաճույքիէսթետիկան:
Իհարկե,կանհազվագյուտէսթետիկականհաճույքներ,որոնքար
գելված երջանկության մաս են կազմում: Կրքերի ու բնազդական
կարիքների բավարարումը կարող է նաև հակաէսթետիկական
երանգավորումստանալ:Հաճախմարմնականհաճույքներըոչմի
կապչունենգեղեցիկիզգացողությանհետ:ԻնչպեսնշումէՇոպեն
հաուերը,գեղեցիկըբավարարումէմերէությանանհասկանալիև
հիմնականպահանջները:Սակայն,ինչպեսարդեննշելենք,գեղե
ցիկըսուբյեկտիվընկալմանարդյունքէ,ասելէթե՝այն,ինչգեղեցիկ
էմեկիհամար,պարտադիրչէ,որգեղեցիկլինիմյուսիհամար:Սիմ
ֆոնիանոչինչչիկորցնի,եթեմարդկությանկեսըխուլլինի,քանի
որնրաինըտասներորդըդժվարանումէընկալելհարմոնիաները,
բայցայնշատկտուժեր,եթեգոյությունչունենարԲեթհովեն:Մենք
հաճախցանկանումենքօբյեկտիվացնել էսթետիկան:Պատճառն
այնէ,որ,մերկարծիքով,այնինչգեղեցիկէ,ուրեմնպետքէգեղե
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կամսուբլիմացիա,այլոչթեընդունում,որսեռականցանկությու
նըսիրոևմիավորմանպահանջիդրսևորումէ:Իրֆիզիոլոգիական
մատերիալիզմի համաձայն՝ նա սեռական բնազդում քիմիական
գործընթացներիցմարմնումառաջացած,տանջալիևթեթևություն
փնտրողլարվածությանարդյունքէտեսնում:Սեռականցանկութ
յաննպատակնայստանջալիլարվածությանվերացումնէ.սեռա
կանբավարարումնայսվերացումնիրագործելումեջէընկած:Սա
նշանակում է, որ սեռական ցանկությունը գործում է նույն կերպ,
ինչպեսքաղցնուծարավը,երբօրգանիզմըթերսնվածէ:Սեռական
ցանկությունը,այսիմաստով,մարմաջէ,իսկսեռականբավարար
վածությունըայդմարմաջիվերացումնէ:Ֆրոյդըտարօրինակկեր
պովանտեսում է սեռականության հոգեկենսաբանական կողմը,
արականիգական բևեռականությունը ևայս բևեռականությունը
միությամբկամրջելուցանկությունը:Այստարօրինակսխալինհա
վանաբար նպաստել է նաև Ֆրոյդի ծայրահեղ հայրիշխանակա
նությունը,որըհանգեցրեցնրանենթադրության,թեսեռականութ
յուննինքնինարականէ,և,այդպիսով,սաստիպեցնրանանտեսել
հենցիգականսեռականությունը:Այսմիտքընաարտահայտելէ«Ե
րեքտրակտատսեռականությանտեսությանվերաբերյալ»աշխա
տությանմեջ՝ասելով,որլիբիդոն,որպեսկանոն,«արականբնույթ»
ունի,անկախնրանից՝այդլիբիդոնտղամարդո՞ւմեջէ,թե՞կնոջ:
Ֆրոյդը քննադատության է ենթարկվել սեքսը գերագնահատելու
համար, իսկայժմ սեռական բարքերըփոխվել են,ևՖրոյդիտե
սություններնայլևսցնցողչեն:Սերըսեռականբավարարվածութ
յանարդյունքըչէ,այլ,ընդհակառակը,սեռականերջանկությունըու
նույնիսկ,այսպեսկոչված,սեռականտեխնիկանէսիրոարդյունքը:
Այսդրույթիապացույցըկարելիէգտնելհոգեվերլուծականտվյալ
ներիբազմաթիվնյութերում:Ֆրոյդիհամարսերըգլխավորապես
սեռականերևույթէ:«Մարդը,փորձովհայտնաբերածլինելով,որ
սեռականսերնիրենամենամեծբավականություննէպատճառում,
այնպես,որայն,փաստորեն,դարձելէիրամբողջերջանկության
նախատիպը,այդուհետևպետքէորստիպվածլինիշարունակելիր
երջանկությունըփնտրելսեռականհարաբերություններիկածան
ներում,սեռականէրոտիզմըիրկյանքիկենտրոնականկետըդարձ
նել»:ԸստՖրոյդի՝բոլորբնազդայինցանկություններիլիակատար
ևանարգելբավարարումըհոգևորառողջությունևերջանկություն
էառաջացնում:Սակայնկլինիկականփաստերըցույցենտալիս,որ

տաղիներնանգամանմեղեն,որովհետևչենսպանելսերըիրենց
ներսում:Եվո՞վէասել,որբոլորըպետքէտրապյանմենաստանում
ապրեն1:

Սիրո ընկալումներն ու դրսևորումները նույնպեստարբեր են:
«Լոլիտա» վեպը ընդվզում է, պայքար, էսթետիկա, գիտակցութ
յանհոսք,բնազդներիուկրքերիշղթա,բայցայնառաջինհերթին
գրականստեղծագործությունէ,այսինքն՝արվեստիբարձրագույն
դրսևորում:Արվեստնէլ,ինչպեսգիտենք,սահմաններուկանոններ
չիճանաչում:

Էթյեն Բորնը իր «Ֆրոյդական բնապաշտությունը և մեղքի
առեղծվածը»աշխատությանմեջնշումէ,որֆրոյդականբնապաշ
տությունը, ընդունակ չլինելով նվազեցնելու սխալիպաթետիկան,
ոչնչացնումէմեղքիիմաստը:Եթեփորձենքայստեսանկյունիցնա
յել,վեպիոչմիհերոսմեղավորչէ:Բոլորըհանգամանքներիուկրքե
րիզոհեն:

Անհնարէհոգեբանությունկառուցել,եթեերջանկությունըշփո
թումենհաճույքներիհանրագումարիհետ,եթեբնազդըվերածվում
էմարդուհիմնականգործունեության:Իհարկե,վեպումգերիշխում
ենկրքերնուբնազդները,բայցսիրոկոնցեպտըմինչևվերջբացա
հայտվածչէ:ՎեպիգլխավորհերոսիհամարմիայնԼոլիտայիներ
կայությունըհերիքէկատարսիսապրելուհամարևեթենույնիսկ
փորձենքվերլուծելՅունգիևՖրոյդիսեռականիհայեցակարգերը,
կհասկանանք, որ յուրաքանչյուր բևեռականություն ստեղծագոր
ծականությանհիմքնէ:

Միությանտիեզերական,էկզիստենցիալպահանջիցվերկանգ
նածէավելիորոշակի,կենսաբանականպահանջ՝արականևիգա
կան բևեռների միության ցանկությունը: Այս բևեռացման միտքը
հրաշալիներկայացվածէառասպելում.սկզբումտղամարդնուկի
նըմեկամբողջությունէին,հետոնրանքկիսվեցին,ևայդժամա
նակիցիվերտղամարդըփնտրումէիրկորցրածկանացիկեսին,
որպեսզիվերամիավորվինրահետ:Սեռականբևեռացումըտղա
մարդունդրդումէմիությունփնտրելհատուկ,որոշակիձևով՝հա
կառակսեռիհետմիավորվելով:Արուէգբևեռականությանխնդիրը
տանում էսիրոևսեքսիթեմայով լրացուցիչքննարկման:Ֆրոյդը
սիրոմեջտեսնումէմիայնսեռականբնազդիարտահայտություն

11140թվականինհիմնվածկրոնականմիաբանությունՖրանսիայում,
որն աչքի էր ընկնում աշխարհիկ կյանքից հեռացնող խստագույն
կարգուկանոնով:
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պանականմեխանիզմներիօգնությանը:Տերմինը1894թվականին
ներմուծելէԶիգմունդՖրոյդը «Պաշտպանականնյարդապսիխոզ
ներ»գրքումևհետագայումայնօգտագործվելէիրմյուսաշխա
տանքներում՝Եսիևիրհիվանդագինմտքերիևաֆեկտներիմիջև
պայքարընկարագրելուհամար:Թվումէ՝Ֆրոյդիսեռականիմասին
մտքերըմեզհեռացնումենՆաբոկովիստեղծագործությունիցկամ
«Լոլիտա»վեպիհերոսներից,սակայննրանցկերպարներըբացա
հայտելուևնրանցհիվանդություններըախտորոշելուհամարան
հրաժեշտէուսումնասիրելայնբոլորհոգեբանականխնդիրները,
որոնքուղեկցումենհերոսներին:Ֆրոյդըգտնումէ,որամենինչբա
ցառապեսբնազդիդրսևորումէ,սակայնՆաբոկովըստեղծագոր
ծությանամբողջ ընթացքումփորձում է հակառակըապացուցել:
Համբերթիհամարկարևորէյուրաքանչյուրհպում,ևնատենչում
էԼոլիտային,սակայնկարողանումէզսպելիրցանկություններըև
միայն Լոլիտայի ներկայությունը կարող է բավարարել ու երջան
կացնել: Համբերթի համար հոգևոր պրիզման նույնքան, եթե ոչ
ավելի,կարևորէ,ինչպեսֆիզիկականը:

Մեղքիթեմանմշտապեսկապվածէհիշողությանթեմայիհետ:
Դրանք ավելի հաճախ գտնվում են փոխազդեցության, փոխներ
գործմանհարաբերություններիմեջ.հիշողություննարթնացնումէ
մեղքիակունքներըևդրահետագաիներցիոնընթացքը,միևնույն
ժամանակմեղքիպատճառներնու հիմքերըորոնելիսհերոսները
ստիպվածենլինումկինոժապավենիսկզբունքովետպտտելիրենց
հիշողությունները:Վեպիվերջումպարզէդառնում,որՀամբերթը
ներկայացնումէիրհիշողությունները:Գործողություններնարդեն
կատարվածեն,զգացումներնապրված,հերոսներիճակատագրե
րըկանխորոշված:

Կունդերան ասում է, որ կեղտն աստվածաբանական ավե
լի բարդխնդիր է, քան չարիքը:Աստվածմարդունազատություն
էտվելևուրեմնկարելիէենթադրել,որնապատասխանատուչէ
վերջինիս գործած ոճիրների համար: Այնինչ կեղտիպատասխա
նատվությունըլիովինևբացառապեսընկնումէմարդունարարո
ղիվրա:Այսինքն՝եթեընդունենք,որ20րդդարիգրականությունը
տիեզերածնողին՝Աստծունկորցրածկամմերժողգրականությունն
է,կստացվի,որՆաբոկովիայսստեղծագործությանմեջմեղքիոչ
միկաթիլչկա:ԵթեԱստվածչկա,ուրեմնամենինչկարելիէ:Եթե
Աստվածմեռել է, ուրեմնամեն ինչթույլատրելի է: Եվ վերջապես
ԼոլիտանՆաբոկովի,ավելիճիշտ՝Համբերթիաչքումվաղուցազա

իրենցկյանքըսեռականցանկություններիանզուսպբավարարմա
նընվիրողկանայքևտղամարդիկերջանկությունձեռքչենբերում
ևշատհաճախտառապումենսուրնևրոտիկկոնֆլիկտներիցկամ
ախտանիշներից:Բոլորբնազդայինպահանջներիլիակատարբա
վարարումըոչմիայներջանկությանհիմքչէ,այննույնիսկառողջ
հոգեվիճակչիերաշխավորում:

Ժամանակակիցհոգեվերլուծաբաններիցմեկի՝Սալիվանիհոգե
վերլուծականհամակարգումսեռականությանևսիրոմիջևխիստ
բաժանումենքգտնում:Սիրոպաթոլոգիայիշատանհատականաց
վածձևերկան,որոնքհանգեցնումենգիտակցվածտառապանքի
ևորոնքնևրոտիկենհամարվումորոշհոգեբույժներիուհետզհետե
ավելացողդիլետանտներիկողմից:Ֆրոյդընորաշխարհէբացում՝
անգիտակցականիաշխարհը:Նասովորեցնումէ,որմերընդամե
նըփոքրմասնէգիտակցական:Նատարբերակումէանգիտակ
ցականիերկուտեսակ՝այսպեսկոչվածնախագիտակցական՝մի
բան,որկարողէգիտակցականլինել,բայցտվյալպահինայդպի
սինչէ(որովհետևմարդըկխելագարվեր,եթեանընդհատմտածեր
իրուղեղումտեղիունեցողամենինչիմասին):Դրանիցհետոգալիս
էանգիտակցականը՝զսպվածզգացումը,որինինչորներքինուժ
խանգարումէգիտակցականդառնալ:ՎերջինիսհամաձայնԱյնից
եկողազդակներըհիմնվումենհաճույքիսկզբունքիվրա(ցանկութ
յուններ,երազանքներ,պահանջմունքներ):ԸստՖրոյդի՝Իդըներա
ռումէմարդուբնազդները,ինչպես,օրինակ,Թանատոսը կամմահ
վանբնազդըև Էրոսը կամսեռականբնազդը:

Ֆրոյդը անձի մեջ առանձնացնում էր 3 հիմնական կառույց՝
Այնը, (լիբիդոյիանգիտակցականպահեստը,անձիեսասեր,երե
խայական,դեպիհաճույքըկողմնորոշվածկառույցնէ):ԳերԵսը,
(անձի հոգեկանիայս կառույցը ներառում է սոցիալականև ծնո
ղականներքնայնացվածստանդարտները,օրինակ՝«սխալ»կամ
«ճիշտ»,«լավ»կամ«վատ»վարք:Հետևաբարսաներառումէբա
րոյականնորմեր,կանոններ,արժեքներ):Եսը,որը հանդեսէգա
լիսորպեսվերոնշյալ2կառույցներիմիջնորդ:Այնճանապարհներ
է փնտրում բախումը լուծելու համար: Օրինակ, երբ Այնից եկող
մղումը (սեռականկապիմեջ մտնելանծանոթիհետ) բախվում է
ԳերԵսին(համոզմունքնայնմասին,որճիշտչէսեռականկապի
մեջմտնելանծանոթիհետ),առաջանումէ լարվածություն,տագ
նապ,անհանգստություն, դիսկոմֆորտ:Այսդեպքումայսբախումը
լուծելու,տհաճությունընվազեցնելուհամարԵսըդիմումէպաշտ
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ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ
 ՌՈՒ ԶԱՆ ՆԱ ՈՍ ԿԱՆ ՅԱՆ

ԵՊՀ, հայ բա նա սի րութ յան ֆա կուլ տետի աս պի րանտ

ՕՏԱՐՄԱՆ ԵՎ ՓԱԽՈՒՍՏԻ ԽՆԴԻՐԸ ԱՐԴԻ 
ՀԱՅ ԱՐՁԱԿՈՒՄ*1

 Բա նա լի բա ռեր  էք զիս տեն ցիա լիզմ, ար դի հայ ար ձակ, օ տա
րում, փա խուստ, ինք նաս պա նութ յուն, կեր պա րա նա փո խութ յուն, 
ինք նօ տա րում, ժա մա նա կի և  տա րա ծութ յան այ լընտ րան քա յին ըն
կա լում

20րդ դարավերջիև21րդ դարիգրականությունը,մասնավո
րապես՝հայարձակը,անհատիհոգումտեղիունեցողխեղումների,
հիասթափությունների, հեղաշրջումների վկայությունը եղավ: Ան
հատը,բախվելովիրենշրջապատողաշխարհիկեղծիքին,անար
դարություններին,սոցիալականևմարդկայինանհավասարությա
նը,թևաթափվումէևշեքսպիրյանՀամլետիպեսմիլուծումտես
նում,այնէ՝փակվելմենաստանում,ինչպեսվերջինսՕֆելյայինէ
խորհուրդտալիս: Սակայնմերօրերիմենաստաննայլևսմարդու
մեջէ,այնպատնեշը,որկառուցելէնաինքնիր,իրևմարդկանց
միջև՝օտարվելովնրանցից:Ահաինչուէարդիականօտարմանև
փախուստիխնդրիքննությունըժամանակակիցհայարձակնու
սումնասիրելիս:

Սույն հոդվածի շրջանակում օտարումը և փախուստը՝ իբրև
էքզիստենցիալիստական փիլիսոփայության և գեղագիտության
կենտրոնականհասկացություններ,քննվելուենմիքանիկողմերից:
Ուսումնասիրության առարկան արդի հայ արձակն է, մասնավո
րապես՝ԼևոնԽեչոյանի, ԳուրգենԽանջյանի, ՎահագնԳրիգորյա
նի, Ռաֆայել Նահապետյանի,Հրաչյա Սարիբեկյանի, Հովհաննես
Թեքգյոզյանի,ԱրամՊաչյանիգրականությունը:Թեևքննվողհաս
կացությունները բնորոշ են արդի արձակին ընդհանրապես, սա
կայնընտրվելենհենցվերոհիշյալհեղինակները,քանիորնրանց
երկերումառավելցայտունենդրսևորվումստորևքննվողհատկա
նիշները:Նպատակնէցույցտալ,որփոխկապակցվածայսերկու

* Հոդվածն ընդունված է տպագրության  11.04.2020 թ.:

տագրվելէմարմնականդրսևորումներիցևդարձելէհոգևորգե
ղեցկությանխորհրդանիշ:Ուրեմնինչո՞ւմենքէլվեպը չընկալենք
որպեսգեղագիտությանբարձրագույնդրսևորում,այլոչթեմեղքի
ուհոգեբանականշեղվածությանարգասիք:

Ամալյա Սողոմոնյան Ավարտել էԵՊՀՌոմանագերմանականֆա
կուլտետի բակալավրը և մագիստրատուրան: Այժմ Արտասահմանյան
գրականություն բաժնի ասպիրանտ է: Ունի գիտական հոդվածներ,
թարգմանություններ, գրական հոդվածներ, տպագրվում է «TV ալիք»,
«Հրապարակմշակութային»,«Անդին»,«Գարուն»,«Ակտուալարվեստ»,
«Գրեթերթ»պարբերականներում,«Գրանիշ»գրականհամայնքում:

А. СОГОМОНЯН:  ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВОСПРИЯТИЯ ВЛАДИМИРА 
НАБОКОВА: РОМАН «ЛОЛИТА»:  Целью данной статьи является
освещение эстетических проявлений Владимира Набокова,
крупнейшегоавтораиммигрантскойлитературы.Статьяпредставляет
собойпопыткупереосмыслитьвсемирноизвестныйроманНабоковас
точкизренияэстетики,моралииискусства.Встатьераскрываетсяряд
психологических реалий, которые могут не показаться читателю на
первыйвзгляд.

Ключевые слова:эстетика,сексуальность,духовнаяифизическая
любовь, нимфа, благочестие, искусство, мораль, грех, педофилия,
сострадание, восприятие красоты, эротизм, либидо, нейропсихоз,
эмигрантскаялитература

A.SOGHOMONYAN:  VLADIMIR NABOKOV’S AESTHETIC PERCEPTIONS: 
THE NOVEL «LOLITA»:  Thepurposeofthisarticleistohighlighttheaesthetic
manifestations of Vladimir Nabokov, the biggest author of immigrant
literature.Thearticle isanattempttoreinterpretNabokov’sworldfamous
novelfromthepointofviewofaesthetics,moralityandart.Thearticlereveals
anumberofpsychologicalrealitiesthatmaynotbeapparenttothereader
atfirstglance.

Key words: aesthetics, sexuality, spiritual andphysical love, nymph,
piety, art, morality, sin, pedophilia, compassion, perception of beauty,
eroticism,libido,neuropsychosis,emigrantliterature
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րօրինակզիգզագներէգծում՝իվերջոմահկանացունկնքելովՌու
սաստանիհեռավորգյուղերից մեկում՝ օտարևանծանոթմարդ
կանցշրջապատում:«…վերջինհաշվով,որտեղապրելես,այնտեղ
էլպիտիթաղվես»1,ընդհանրացնումենվիպակիբախտակիցհե
րոսները:ՕտարությանմեջմեռնելըՈստանիենթագիտակցական
ընտրություննէ:Ողջկյանքումօտարլինելով՝իրհետանդրաշխարհ
էտանումինչորմիտեղ՝հայրենիքում,օտարչլինելուպատրանքը,
որըգուցեանմիջապեսիչիքլիներսահմանըհատելուցհետո:Ինք
նա խա բեութ յու նը հերոսըգերադասում է օտար լինելու ծանրութ
յունիցազատվելուհնարավորությանը:Ինքնախաբեությունըանըն
դունելիիրականությունիցփախչելուևծպտվելու,իրականությունը
ուզածիպեսխմբագրելուուքեզևուրիշներինայդնորիրականութ
յանըհավատացնելումիջոցէդառնում:

Սեփական կեցությունը, դեպքերի նմանատիպ զարգացումը
չընդունողհերոսներըիբրևայլընտրանքպատ րան քա յին ի րա կա
նութ յունենստեղծում:Ընդորում՝իրականությունիցնմանօրինակ
փախուստըիրացվումէինչպեսգիտակցականմակարդակում,այն
պեսէլենթագիտակցական:Գ.Խանջյանի«Անմարդլճափինգտած
գրառումներ»պատմվածքիհերոսըիրեն, վարորդիվկայությամբ,
մեքենայիտակգցելուպատճառովհիշողությունըկորցրածմիքան
դակագործէ,որոչինչչիհիշումանցյալից՝ո՛չհարազատներին,ո՛չ
մասնագիտությունը,որըթերևսցավէպատճառելհիմնականում՝
պատանեկությաներազանքներինհակասելով.գումարվաստակե
լուհամարստիպվածտապանաքարերու շիրմաքարեր էտաշել:
«Հոգեբույժներիցմեկըկատակումէր.«Ինձթվումէ,թեՁերհիշո
ղությունիցջնջվելէայն,ինչկուզեիք,որջնջվեր»»:2Նույնընկատում
ենքնաևԼ. Խեչոյանի«Նարինջը»պատմվածքում:ԱյնՍպիտակի
երկրաշարժիմիողբալիդրվագէներկայացնում.տղանփլատակ
ներիտակէմնացել,ևնրահայրնումեկերկուկարեկիցներ,փոխ
նեփոխհանգստանալով,ոտքով,լինգովխփում,թփթփացնումէին
սալերին՝համոզելուհամարտղայինև,ինչո՞ւոչ,նաևիրենց,որողջ
քաղաքնէօգնությանհասել,միքիչէլդիմանա3:Ինքնախաբեությու
նըինքնիրևաշխարհիհետհաշտապրելումիձևէ,մեծահասակի
խաղ,որհեշտությամբկարելիէշփոթելխենթությանհետ:«Մեղե

1 Գրիգորյան Վ., Ոստանիվերջինճամփորդությունը(վիպակ,վեպ),Եր.,
«Նաիրի»,2009թ.,էջ35:

2 Խանջյան Գ., Ստվերներխամաճիկներիփողոցում, Եր., «ՆորԴար»,
1998թ.էջ59:

3Տե՛սԽեչոյան Լ., Փուշը,հա՛յր,փուշը,Եր.,«Նահապետ»,2011թ.,էջ79:

հասկացություններիներմուծումնուկիրառումըարդիհայարձակի
և20րդդարիտիրապետողուղղության՝էքզիստենցիալիզմիմիջև
արհեստականորենկապգտնելու միտում չունեն:Անհատիօտա
րումը և նրա գիտակցական, առավել հաճախանգիտակցական
փախուստնիրականությունիցևսեփականճակատագրիցարտա
քին աշխարհի գործոններով ու ներքին դրդապատճառներով են
պայմանավորված:

Քաղաքականևսոցիալականհանգամանքներիբերումով՝ան
կախությանշրջանիարձակիտիպականկերպարներըտա րա գիր 
ան հա տը և  սո ցիա լա պես ա նա պա հով մարդն են դառնում: Եր
կուդեպքումէլօտարմանորոշակիաստիճանիհետգործունենք:
Հայտնվելովօտար,անծանոթմիջավայրում,ինչպեսնաևֆինան
սականվիճակիանկայունությանպատճառովկերպարներըհասա
րակությանկողմիցօտարիպիտակենստանում:Ֆիզիկականայս
պարտադրված օտարումը (հայրենիքից հեռու լինելը, ֆինանսա
պեսավելիբարձրմակարդակիվրագտնվողներիցհեռումնալըև
այլն)հոգեկանօտարմանենհանգեցնում.անհատնիրենավելորդ
էզգում,չհասկացված:Այսպես՝Վ.Գրիգորյանի«Լավոնաս»պատմ
վածքիհերոսըօտարությանմեջապրողևվերադառնալչկարողա
ցողգրողնէ.«Եսօտարէիայդկոկիկքաղաքիփողոցներում՝նրա
քաղաքավարի անցորդների աչքերում, սրանրա տուն հրավիրե
լիս՝գուցեթեհաճելի,բայցօտարզրուցակիցէի,տեղացիգրողնե
րիհետշփվելիս՝բախտակից,բայցօտարբախտակից: Պատճա
ռըմիայնազգությունսչէր,ոչէլ լեզունչիմանալս,այսինքն՝միայն
նրանցմեջչէր,կամ՝նախևառաջիմմեջ,որտերչէիայսերկրի
ունրամարդկանցսերերինուտխրություններին»:1Իդեպ,հատ
կանշականէօտարությանմեջհայտնված,հոգեկանսառնություն
զգացողհերոսիվերադարձիանհնարինությունը: Խոսքըոչմիայն
ֆիզիկականվերադարձիմասինէ,որինտարբերբաներենխոչըն
դոտում (զորօրինակ՝բանակզորակոչվելուվախըՎ.Գրիգորյանի
«Ազատհայը»վեպում),այլևհոգեկանվերադարձի:Իրգիտակից
գրեթեողջկյանքնօտարությանմեջանցկացրածհերոսը՝Ոստա
նը(Վ.Գրիգորյան,«Ոստանիվերջինճամփորդությունը»),թեևմեկ
երազանքունի՝ոտքովհասնելՀայաստան,այդպեսէլչիիրագոր
ծումիրցանկությունը,թեևդրահամարբոլորհնարավորություն
ներնուներ:ՈւղիղՀայաստանգալուփոխարենքարտեզիվրատա

1 Գրիգորյան Վ., Թռչունի հոգին (վիպակներ և պատմվածքներ), Եր.,
«Զանգակ97»,2002թ.,էջ148:
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թունենք»1,իպատասխան ՎաղարշակիհարցադրմանըՎ.Գրի
գորյանի«Թռչունիհոգին»վիպակիհերոսՎաղինակըԲորխեսինէ
մեջբերում.«Դուոչթեարթնացելես,այլնախորդերազնեստես
նում,այդերազնիրհերթինէնախորդիմեջամփոփված,ևայդպես
շարունակ»2:Հալյուցինացիան,ինչպեսնշումէԳ.Խանջյանիհերոս
Գրոֆոն(«Ենոքիաչքը»),դառնումէդուռդեպիայլչափումներ,դե
պիուրիշմիաշխարհ՝հարստացնելովհերոսներիանգույններկան՝
իրականությունը. «Սարսափելի է, բայց գայթակղիչ, այնքան, որ
կարողեսխելակորույսգնալումնալայնտեղ,ետդարձիճամփան
կորցրած»3:

Անկախությանշրջանիարձակինբնորոշենմղձավանջիցքնած
կամարթմնիտառապողհերոսները,որփրկվումենայդտեսիլնե
րիցխմիչքի,թմրանյութիև շեղող,գիտակցությունըմթագնողայլ
միջոցներով(տե՛սՀովհ.Թեքգյոզյանի«Փախչողքաղաքը»վիպա
կը,Լ.Խեչոյանի«Սևգիրք,ծանրբզեզ»վեպը,Գ.Խանջյանիպատմ
վածքները,«Ստվերներխամաճիկներիփողոցում»վիպակըևայլն):
ԻրականությունըՎ.Գրիգորյանի«Թռչունիհոգին»վիպակիհերո
սին՝Վաղարշակին,խեղվածէերևում.հարևաններըթղթախաղեն
խաղում,իսկխաղաքարտերըթղթադրամներեն,սեկաենխաղում՝
սեղանովմիջատներենվազվզում,տանիքումմեկուսացածՎաղի
նակիկիննառնետիատամներունիևայլն: Նաիրխմելըհամե
մատումէՎաղինակիգրելուհետ.«…եսէլխմելովեմինձխաբում,
որովհետևերբխմածչեմ,աշխարհըտեսնումեմէնպես,ինչպես
կաև,իմացածլինես,սև»4:

Օտարվածանհատնայլևսչիգիտակցումիրենիբրևհասարա
կությանմասևիբրևայդպիսինէլչիընկալվումվերջինիսկողմից:
Նաավելորդէզգումիրենթե՛ֆիզիկապես,թե՛հոգեպես:Ներքին
տվայտանքները«սխալտեղում»լինելուեզրակացությաննենհան
գեցնում:Այսպես՝«…գուցեսա,պարզապես,իմաշխարհըչէ,սխալ
մամբեմընկելայստեղ…»5 կամ«Սաքոկղզին չէ…»6:Օտարման
միշարքաստիճաններկամդրսևորումներկարելիէառանձնացնել՝

1 Գրիգորյան Վ., Թռչունի հոգին (վիպակներ և պատմվածքներ), Եր.,
«Զանգակ97»,2002թ.,էջ105:

2 Նույն տեղում, էջ106:
3 Խանջյան Գ., Ենոքիաչքը,Եր.,«Անտարես»,2012թ.,էջ161:
4 Գրիգորյան Վ., Թռչունի հոգին (վիպակներ և պատմվածքներ), Եր.,

«Զանգակ97»,2002թ.,էջ84:
5 Խանջյան Գ., Ենոքիաչքը,Եր.,«Անտարես»,2012թ.,էջ264:
6 Պաչյան Ա., Ռոբինզոնև13պատմվածք,Եր.,«Գրականէտալոն»,2011

թ.,էջ15:

դի երևակայական ջութակի համար» (Ռ. Նահապետյան)պատմ
վածքիհերոսանտունԾերուկը,որիրպահելաձևով,քաղաքավա
րիբառուբանովհակասումէշրջապատին,այդօտարվածությունը
հաղթահարելու,բարիմարդկանցբարեհաճությունըշահելու,ծխա
խոտ,խմիչքկամխմելուհրավերստանալուհամարամենանգամ
նույնիրավիճակայինխաղնէսկսումնրանցհետ՝«Ձերդմեծություն
արքա»ովդիմելով:Իրայս«խաղի»մեջշաբաթկիրակիներըչսի
րողևինքնիրհետմենակմնալուցվախեցողՏղամարդունէներ
քաշում.«Տհաճցուրտէր,բայցփողոցովքայլողԾերուկնուՏղա
մարդըդաչէինզգում:Ծերուկըձեռքերըայնպեսէրպահել,ասես
կիթառէրբռնելևհարվածելովչեղածկիթառի,չեղածլարերին՝եր
գումէր:Տղամարդը լուռքայլումէրնրակողքով: Հետոհանկարծ
կանգնեց,հարմարկեցվածքընդունեցուձեռքերնայնպեսպահեց,
ասեսինքնէլջութակէբռնել:…Աչքերըկիսախուփ,հոգումեղած
ասելիքըԱստծունուաշխարհինմատուցելով՝տղամարդընվագում
էրերևակայականջութակիվրա»1:

Եթե վերոբերյալ օրինակներում ստեղծված պատրանքային
իրականությունը լոկ հորինողին և նրա հետ սերտորենառնչվող
մարդկանցէվերաբերումուփրկօղակէինչորտեղ,ապաԼ.Խեչո
յանի«Արշակարքա,Դրաստամատներքինի»վեպումայրված,կոր
ծանվածԱրշակավանըվերականգնելուխաբեությունը,թագավորի
ուժի, անպարտելիության, ժողովրդի ամենակարողության պատ
րանքստեղծելով,խորացնումէԱրշակարքայիօտարվածությունը,
միայնությունը.օրականդրվողյուրաքանչյուրքարումուրճիհար
վածիձայն,որպետքէմեծացնեինհավատըթագավորիանպար
տելիությանհանդեպ,ավելիպիտիմեկուսացնեիննրանբոլորից:

Այսպիսով՝ հասարակությունից օտարվելուառաջինաստիճա
նըհենցի րա կա նութ յան խե ղու մը կամ փո փո խումնէ:Ընդորում՝
ոչմիայնցանկալիիրականությանստեղծումը,այլևմղձավանջնե
րովլիներկայի,որիմիջոցովհերոսնաշխարհըհեռացնումէիրե
նից,ակամաարդարացնումփախուստը:Պատահականչէ,որեր
կերումխախտվումեներազի,երևակայությանևիրականության
սահմանները,հեղինակըդիտավորյալընթերցողիհայեցողությանն
էթողնումմեկինկամմյուսիննախապատվությունտալը:«…իսկչի՞
կարողպատահել,որմենքհիմաենքերազում՝իմկամքոերազում
կամմիանգամիցերկուսիս,ո՞վկհաստատի,որմենքհիմազար

1 Նահապետյան Ռ., Մեղեդի երևակայական ջութակի համար, Եր.,
«Ազգ»,1994թ.,էջ99:
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մեջ,սակայնՎրեժըչիշրջվում,թեևձայնիցկռահելէրպատահածը:
Հետաքրքրականէ,որարդիհայարձակինբնորոշենծնողի,մաս
նավորապես՝հորբացակայությունըկամբացականերկայությունը
հերոսներիկյանքում(տե՛սԱ.Պաչյանի«Թափանցիկշշեր»,«Տորոն
տո»,«Տոնածառ»ևայլպատմվածներ,Գ. Խանջյանի«Ենոքիաչ
քը»,«Լուր չկա»վեպերըևայլն).բարեկամաբար չտրամադրված
աշխարհիևառանցծնողիմեծացածհերոսներիմիջևպաշտպա
նիչօղակչկա,հետևաբար՝կապնավելիարագէխզվումաշխարհի
հետ,ավելիարագենօտարանում:Նախկինեսը,ինչպեսերևաց
Կարոյիօրինակով,արդենօտարէ,չնայածերբեմնգլուխէբարձ
րացնումուետմղումնոր՝չարացածեսին:Ինքնությանժխտումը
հանգեցնումէինք նօ տար ման: Ինքնիրենկողքիցնայելու,ինքնիրեն
իբրևառանձին՝սեփականկամքիցանկախմիավորդիտարկելու
հնարքըշատէկիրառվումարդիհայարձակում,օրինակ՝«Սունկ
հավաքելուդանակովլայնացնումեմկուրծքսսեղմողտարածութ
յունը,սայրըխրումեմդիմացինիսմեջ,ականջիսհասնումէձայնը,
որգոռումեմճահճիվրա»1կամ«…լքվածտանընույնիսկթվաց,թե
այդնաէփորսողտալիս,իսկես,համազգեստհագած,հրաման
ներեմարձակում»2:Անհատըդադարումէիրենառանձինմիավոր
դիտարկելուց, կորցնում է եսի սահմանները, համահարթեցվում
անշունչառարկաներիհետ.«…կտրուկուժգնացողքամինփողոցի
աղբիհետքշումտանումէշուրջսհավաքվածներին:Պատերիվրա
տեսնումեմքամուցքշվողերկարածստվերները,իրենքարդենչեն
երևում:Թերևսիմստվերնէլէնրանցստվերներիհետ,որովհետև
որքանջանումեմհայտնաբերելինքսինձ՝չեմկարողանում»3:

Մարդուն շրջապատողառարկաներին վերագրվում են մարդ
կային հատկանիշներ, կերպարներն այն աստիճան են կորցնում
իրենցեսիգիտակցումը,օտարվումիրենքիրենցից,որառարկա
ներնենդիտարկվումիբրևդեպքերիկատարմանշարժառիթներ:
Ի րե րի տի րա պե տութ յան կամ ինք նիշ խա նութ յան այս մտայնութ
յուննէընկածԳ.Խանջյանի«Բեբի»,Ռ.Նահապետյանի«Հեռախո
սը»պատմվածքների հիմքում: Հովհ. Թեքգյոզյանի «Փախչող քա
ղաքը» վիպակում հերոսները իրենցփախուստըառարկաներին,
մասնավորապես քաղաքին են վերագրում, մինչդեռ հենց նրանց
յուրաքանչյուրօրը,գործողություննէփախուստ:

1 Խեչոյան Լ., Հունիսիհինգըկամվեցը,Եր.,«Արեգ»,2002թ.,էջ9:
2 Խանջյան Գ., Ստվերներխամաճիկներիփողոցում, Եր., «ՆորԴար»,

1998թ.էջ7:
3 Նույն տեղում, էջ48:

ան տար բե րութ յուն, ինք նօ տա րում, ի րե րի ինք նիշ խա նութ յուն և  
ան կախ գո յութ յուն, ժա մա նա կի և  տա րա ծութ յան այ լընտ րան քա
յին ըն կա լում, կեր պա րա նա փո խութ յուն: 

Օտարումնառաջինհերթինտարածվումէժամանակինհարա
զատ թվացող մարդկանց, երևույթների վրա:Ան տար բե րութ յամբ 
համակվածհերոսընախնրանց է հոգեպեսվանում՝ հայտնվելով
հոգեկան վակուումի մեջ: Լ. Խեչոյանի «Լրագրողը»պատմվածքի
հերոսըսկսածգործըգլուխբերելուևգիրքը՝«զարմանալիաշխա
տանքը» ավարտելու համար ժամանակ և փող ունենալու նպա
տակովգրավէդնումթե՛իրենց,թե՛սիրուհուբնակարանը: Բայց
սոցիալականայսպայքարնիվնասհերոսիէավարտվում.ամեն
ինչկորցնելով՝զարմանալիէ,հանդարտություն,հանգստությունէ
զգում միայն. «Անխափան հանդարտություն էր իջել, առավոտից
իրիկունխաղաղմթնողօրվամեջէի»1 (այսդիպաշարընույնութ
յամբ՝առաջինդեպքովպատմվումէ«Մհերիդռանգիրքը»վեպում):

Անտարբերությունը զգացումների գերլարման, պրկման արդ
յունքէնաև.հերոսըհոգեկանուժերիներածինչափովկռվիմեջէ
մտնումիրականության,իրէությանըհակասողերևույթներիհետ
և,իվերջո,տեղիտալիս:Գ.Խանջյանի«Ստվերներխամաճիկների
փողոցում»վիպակիհերոսը՝Կարոն,որդուն՝Վրեժին,իրենիցտար
բերէուզումդարձնել,մեկը,ովիրշահերըկկարողանապաշտպա
նելթշնամիիրականությանմեջ:Դրահամարնախպետքէգազա
նիպեսհոշոտելկարողանա,մոռանախղճիխայթկոչվածիմասին:
Ստիպումէորդունքարկոծելնրագտած,փաղաքշածշանը՝ինքն
օրինակծառայելով:Որդինամենկերպդիմադրումէ,փորձումօգնել
անպաշտպանշնիկին,բայցանօգուտ.«Շանկաղկանձինու Կա
րոյի չդադարողգոռոցինմիախառնվածոռնում էրքամին:Վրեժն
ավելիամուրսեղմեցքարը,որնասեսհրումէրձեռքը,գործողութ
յանմղում:Միքանիանգամհայացքըտարավբերեցարնաշաղախ,
շարժումներիներդաշնակությունըկորցրածշանվրա,ապահան
կարծձգվեց,գազանայինմիճիչարձակեցևամբողջթափովնե
տեցքարը:Հետոև՛սմեկը,էլի՛…»2:Սեփականհամոզմունքներին
դավաճանելուց հետոՎրեժնայլևս վարակված էանտարբերութ
յամբ,որնառաջինհերթինպետքէուղղվիամենիցհարազատմար
դու՝հորդեմ.վերադառնալիսԿարոնսայթաքումէ,ընկնումցեխի

1 Խեչոյան Լ., Փուշը,հա՛յր,փուշը,Եր.,«Նահապետ»,2011թ.,էջ34:
2 Խանջյան Գ., Ստվերներխամաճիկներիփողոցում, Եր., «ՆորԴար»,

1998թ.էջ107:
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մասին,թռչելու՝երազելուհնարավորությունենստանում1:Այլ՝չբա
ցահայտվածժամանակայինտիրույթներումէԱրշակարքան:Ֆի
զիկապեսորդուհետէ,սակայնհոգեպես՝մեկայլտեղ.«…տղան
տեսավ,թեինչպեսնահիմաէլմոռացավներկան,քիչշրջվեցթուխ
մազերով,ալեխառնգլուխըհենեցափինևանշարժմնաց:Տղային
թվումէր,թենա,երկրիվրաթագավորությունանելով,ոչթեինչ
որբանէրհաստատում,այլինչորհաստատբանիցփախչումէր:
Զգացվումէր,թեինչպիսիճիգերովնանորիցվերադառնումէներ
կա,սակայնդարձյալայդնշանը,այդանտեսանելիննրահետէր՝
դուրսչեկողը,չվերջացողը:…Նահասկացավ,որթագավորըհեռու
միտեղէ,չիլսում»2:

Հոգեկան օտարման հաջորդ աստիճանը կեր պա րա նա փո
խութ յունն է:Վ.Գրիգորյանի«Եսձերպահապանհրեշտակնեմ»
վիպակում հերոսի կերպարանափոխությունը արթնացմամբ է
սկսվում,ինչպեսԿաֆկայիհամանուներկում:Միտարբերություն
կասակայն.Գրեգոր Զամզան,ֆիզիկապեսկերպարանափոխվե
լովևօտարվելովհարազատներից,հոգեպեսմինչևվերջնվիրված
է մնում իր ընտանիքին: Քրոջ, ծնողների կամաշխատակիցների
հանդեպ ատելության բռնկումները րոպեական են, արագ տեղի
ենտալիս, մինչդեռ վերոհիշյալ երկում, ինչպես նաևԳ. Խանջյա
նի«Առնետը»,«Արագիլը»,«Ճարպոյիկերպարանափոխությունը»
պատմվածքներում, Վ. Գրիգորյանի «Թռչունի հոգին» վիպակում
կերպարանափոխությունը նախհոգեկանմակարդակում էտեղի
ունենում: Զամզայիկերպարանափոխությունըառավելապեսար
տաքին աշխարհից մեկուսանալու ցանկությամբ, իրականությու
նիցդժգոհլինելովէպայմանավորված:«Եսձերպահապանհրեշ
տակնեմ»և «Առնետը» երկերում կերպարները մարդկանցհան
դեպանսահմանատելությունենտածում:«Առնետը»միհասարա
կությունէերազում,որտեղչենլինիըմբոստներևանդամալույծներ,
մնացածներըպարապվայրկյանիսկչենունենա:«Ազատպետքէ
լինիմիայնէլիտան,այսինքն՝եսևինձնմանները,եթեայդպիսիք
գտնվեն»3: Գրեգոր Զամզայի համար զազրելի ուտիճի վերածվելը
բոլորովինէլուրախալիփաստչէր.որքանէլ,քիչքիչմարմինըճա
նաչելով,սկսումէգնահատելկպչունտոտիկներիառավելությունը,

1Տե՛սԳրիգորյան Վ., Թռչունիհոգին(վիպակներևպատմվածքներ),Եր.,
«Զանգակ97»,2002թ.,էջ9495:

2 Խեչոյան Լ., Արշակարքա,Դրաստամատներքինի,Եր.,«Անտարես»,
2013թ.,էջ146:

3 Խանջյան Գ., Շարժասանդուղք,Եր.,«Նաիրի»,1994թ.,էջ28:

Օրըստօրե զարգացող տեխնիկայի դարաշրջանում ապրող
մարդը,անշուշտ,պետքէմտածիիրերիաշխարհումիրտեղիևդե
րիմասին:Անդրադառնալովայսհարցին՝Մ.Հայդեգերընշումէ,որ
ենթարկվելովիրերին՝միևնույնժամանակպետքէդրանցստրուկը
չդառնալ: Պահանջում էորոշակիօտարվածությունիրերից1:Հռն
դացող մեքենաներով, ինքնաթիռներով հագեցած քաղաքակիրթ
աշխարհինԽանջյանըհակադրումէգյուղաքաղաքըկամքաղաքի
աղմուկիցհեռուգտնվողարևայինհովիտը,որտեղ,փախչելովժա
մանակակիցաշխարհից,կեղծիքից,միջանձնայինբախումներից,
կարողեսհոգեկանհանգիստգտնել(տե՛սԳ.Խանջյանի«Անվավոր
թշնամիներ», «Արևային հովիտ»պատմվածքները): Ժամանակա
կիցաշխարհիկամտեխնիկականառաջընթացիժխտումըիրերի
տիրապետության,ինքնիշխանությանհաղթահարմանփորձէ:

Աշխարհից ու մարդկանցից հիասթափված, հոգեպես օտար
վածհերոսները մեկուսացնում են իրենց նաևֆիզիկապես՝պայ
մա նա կան տա րա ծութ յուն կամ ժա մա նակ ընտ րե լով՝մարդկանցից
լիարժեքորենանջրպետվելուհամար:Վ.Գրիգորյանի«Թռչունիհո
գին»վիպակիհերոսըիբրևայդպիսիպայմանականտարածքտա
նիքնէընտրում,Գ.Խանջյանի«Նամակընթացքից»պատմվածքում
գնացքնէհանդեսգալիսորպեսհարակայունհարաբերություննե
րից,չփոփոխվողմարդկանցիցփախչելումիջոց:Հր.Սարիբեկյանի
«Գուշակություններհայելիներով»վիպակումհերոսըմեկուսանում
էաշխարհիցիրիսկտանը.դուռըկողպելովներսից՝միպահապա
հովությունէզգում(դռանայսկողմումտուննէ,մյուսկողմում՝ան
ծանոթ,թշնամիաշխարհը),բայցակնթարթանցտագնապումէ.
Թինան՝հորերիտասարդկինը,բանալուկրկնօրինակնունի:Այս
պիսով՝ֆիզիկապեսշոշափելիտարածքիընտրությունըհոգեկան
օտարմամբ,ավելորդ զգալով էպայմանավորված, սակայն լիար
ժեքօտարումհնարավորչէ.աշխարհըլիէմեկուսացողներինհենց
իրենցից«փրկելու»պատրաստմարդկանցով:

Հետաքրքրականէնաևժա մա նա կի մեջ օ տա րու մը.իրենցթե
րի, լիովին չիրացված զգալով ներկայում՝ կերպարները մտովին
հանգրվան են փնտրում անցյալում, ապագայում կամ ժամանա
կային որևէ չափման չենթարկվող տիրույթում: «Թռչունի հոգին»
վիպակում գրելու կամ հարբելու միջոցով իրականությունը հաղ
թահարելովենմիայնհերոսներըհամարձակվումխոսելապագայի
1Տե՛սХайдеггер М. Разговорна проселочнойдороге.М., 1991, стр.
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տարբերակնենընտրում:Ընդորում՝մինչևայդքայլինդիմելըօրեր
առաջիրենցներսումէինայդքայլնարդենկատարել:Սակայնազա
տագրո՞ւմէարդյոքինքնասպանությունը:Ինքնաոչնչացումիցխու
սափողմերմարմինըայդմտքիցետէպահումհաճախև,ինչպես
նշումէԿամյունվերոհիշյալէսսեում,կյանքիիմաստըժխտողփիլի
սոփաներիցոչոք,չնչինբացառությամբ,սեփականցանկությամբ
կյանքիցչիհրաժարվել,զորօրինակ՝Շոպենհաուերը:Միգուցեինք
նասպանությունըինչորմինոր՝նույնքանանիմաստբանիսկիզբէ,
ևկարիքչկահանունդրաջանալու:«Ինքնասպանությունըհամա
րումեմփախուստմիիրականությունիցմյուսը,որտեղգրեթենույն
իրականություննէ,ինչայստեղ»1,ասումէԹեքգյոզյանի«Փախչող
քաղաք»իհերոսներիցմեկը՝Գրիգը:Այսպիսով՝ինք նաս պա նութ յու
նը,որօտարվածմիայնակհերոսիփախուստիճիգէ,նրանթերևս
ավելիէշաղկապումանելանելիիրականությանը:

Օտարված,ամենրոպեփախուստիպատրաստանհատը,այ
նուամենայնիվ,օտարմանհաղթահարմանձևէգտնում՝ֆի զի կա
կան մեր ձե ցու մը:  Խոսելով50ականթվականներիամերիկյանէք
զիստենցիալիստական գրականության մասին՝ Ս. Ֆինկելստայնը
նմանատիպընդհանրացմանէհանգում.«Սիրոֆիզիկականկող
մերըայնպիսիվիրտուոզմանրակրկիտությամբեննկարագրվում,
որակամահամոզվումեսՄարքսիդրույթիարդարացիությանմեջ.
«Երբ որ մարդկայինը կյանքում վեր է ածվում «կենդանականի»,
կամ երբ մարդկանց ապամարդկային հոգեբանական փոխհա
րաբերություններըի չիքեն լինումօտարմանթշնամականմիջա
մտությամբ, «կենդանականը» դառնում է մարդու ճակատագիրը,
ևհենցայդկենդանականնախասկզբումէհուսահատվածմարդը
փնտրումիրմարդկայինէությունը»»2:Կնոջկամնույնսեռիցանկա
լիմարմինը(ինչպեսԹեքգյոզյանի«Փախչողքաղաք»ումէ)կարծես
ինքնիրենվերագտնելու,խեղդողիրականությանհետհաշտվելու
հնարավորությունէ.«Ինչպիսի՜ծուղակէհնարելՏերը,մտածեց
Կարոն:Տիեզերականխաբեություն:Եթեայսքաղցրկարկանդա
կըչգցերմեզ՝երևիչկատարեինքծրագիրը,քանիորայդծրագրից
անտեղյակենք,չենքհասկանում»3:

Արդիհայարձակիքննությունըուշագրավէոչմիայնօտարման
1 Թեքգյոզյան Հովհ., Փախչողքաղաքը,Եր.,«Անտարես»,2012թ.,էջ38:
2 Финкелстайн С. Экзистенциализм и проблема отчуждения в

американскойлитературе.М.,Прогресс,1967,с.231.
3 Խանջյան Գ., Ստվերներխամաճիկներիփողոցում, Եր., «ՆորԴար»,

1998թ. էջ113:

ավելիշատմտահոգվումէդանդաղտեղաշարժվելուհանգաման
քովևայդպեսաշխատանքիներկայանալուանհարմարությամբ:Ի
հակադրությունԶամզայի՝կոտոշավորհրեշտակըհիացածէիրնոր
արտաքինով,որնառավելակնհայտէդարձնումմարդկայինմարմ
նիանկատարությունը. «Կարճասած,պոզերսկարծեսթեինչոր
վերիննպատակենմատնանշում,կճղակներսլիեննրանհասնելու
վճռականությամբ,պոչսանսպառերևակայությանգրավականէ,
իսկբաշս…ո՞րմեղքիսհամարհիմաէլքաչալվիզունենամ»1:Կեր
պարանափոխվածհերոսները,իրենցշրջապատողմարդկանցից,
անընդունելի իրականությունից օտարվելով և փախչելով, գոյութ
յանմինորկաղապարենստեղծում:Ուշագրավէ,որկերպարա
նափոխությունըԼ.Խեչոյանիգրականությանմեջիրացվումէիբրև
մահվանիցհետոգոյությանշարունակելիությանհնարավորություն
(տե՛ս, օրինակ, «Արշակ արքա…»ի Մառանին վերաբերող հատ
վածը,«Զանգը»,«Դատախազիթաղումը»,«Երկուկրակոց»ևայլ
պատմվածքներ):Քանիորվերոգրյալըչիառնչվումփախուստիև
օտարմանխնդրին,կթողնենքլոկիբրևդիտարկում:

Աշխարհիհանդեպհարազատությանզգացումըկորցնելով՝ան
հատըհաճախհանգումէինքնասպանության մտքին:Ինք նաս պա
նութ յու նը իրականությունից փախուստի, սեփական էքզիստեն
ցիայի հաղթահարման միջոց է դառնում: Ա. Կամյուն «Սիզիփոսի
առասպելը»էսսեում,անդրադառնալով,ինչպեսինքնէբնութագ
րում,սրտիանմատչելիխորքերումհանճարեղստեղծագործության
պեսհասունացողինքնասպանությանգաղափարին,գրումէ.«Վերջ
տալսեփականկյանքիննշանակումէընդունել,որապրելնանտա
նելիէուանիմաստ:…Մենքկյանքիպարտադրածպայմաններին
ենթարկվումենքտարբերպատճառներով,որոնցիցառաջնայինը
սովորություննէ: Կամավորմահըթելադրվումէ,թեկուզբնազդա
բար, այդ սովորության ծիծաղելիության, մեր առօրյա վազվզոցի
անհեթեթությանևտառապանքիավելորդությանգիտակցումից»2:
Մուկուչը(Լ.Խեչոյան,«Խոզը»),Սերոհորեղբայրը(Լ.Խեչոյան,«Խն
կիծառեր»),ԴանդԱրշոն(Գ.Խանջյան,«Լուրչկա»)ևայլք,չդիմա
նալովայլևսսեփականկեցությանծանրությանը,խղճահարություն
առաջացնողմարմնիանկատարությանը,փախուստիվերոհիշյալ

1 Գրիգորյան Վ., Թռչունի հոգին (վիպակներ և պատմվածքներ), Եր.,
«Զանգակ97»,2002թ.,էջ4:

2 Կամյու Ա., Սիզիփոսի առասպելը (էսսե աբսուրդի մասին), Եր.,
«Ապոլոն»,1995թ.,էջ12:
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է նաև անվան մակարդակում՝ անդեմացման միջոցով: Անանուն
հերոսներիևչհստակեցվածտեղանուններիհետգործունենք,որ
այսկամայնհատկանիշիկրողնենմիայն,այսպես՝Ծերուկ,Աղջիկ,
Տղամարդ,Կին,Ճարպո,Եվրոլանդ…Անունըինքնաճանաչման,աշ
խարհիկողմիցճանաչելիլինելու,դիմացինիուրիշությունըիցույց
դնելումիջոցէ,ուայդանուննէ,որչիսիրումԳ.Խանջյանի«Լուր
չկա»վեպինկարիչՍուրենը1:Անանունությունըանհատինանբռնե
լի,անորսալիէդարձնում,ավելիազատ:ԱնանունությունըԵնոքի
ապակեաչքինէնման(Գ.Խանջյան,«Ենոքիաչքը»),որթաքցնումէ
իսկականէությունը,առավելությունտալիս:Անվանմակարդակում
կերպարի՝ մյուսներից տարբերվելը Գ. Խանջյանը ցույց է տալիս
նաև«Ենոքիաչքը»վեպում:Նարե,Գոռ,Ենոքևհայիրականութ
յանըբնորոշայլանուններիկողքինհեղինակըկերտումէիրենցոչ
միայնկենսակերպով,այլևանուններովհասարակությունիցտար
բերվող,օտարկերպարներ՝ՈւնայինևԳրոֆոյին:

Ընթերցողի՝ օտարման լիարժեք զգացողությանը հեղինակը
նույնպեսհասնումէբառային,պատկերայինմակարդակում:Այս
պես՝ դեպքերը ներկայացնելով բազ մա ձայ նութ յան սկզբունքով՝
նույն իրադարձությանըտարբերտեսանկյուններից նայելու հնա
րավորությունէտալիս,բայցմիևնույնժամանակընթերցողինհե
ռացնումտեքստիցևպատմողհերոսից:Մեկայլդեպքում,գրական
տեքստը«ասումէ»,«ասումեմ»բառաձևերովհարստացնելով,ան
միջականխոսքուզրույցիպատրանք ստեղծելով, հեռու է վանում
ընթերցողին,քանիորնալոկկա տար ված դեպքերիմասինէլսում,
լսումէևոչթեականատեսըլինում:

Օտարմանիրացմանընպաստումէնաևտեքստիկառուցված
քը,մասնավորապես՝ֆրագ մեն տա լութ յու նը,որբնորոշէ,օրինակ,
Հովհ. Թեքգյոզյանի «Փախչող քաղաքը» վիպակին: Պատումի և
ապրումիմասնատվածությունըինչպեսհեղինակինէօտարումիր
պատմածից,այնպեսէլ՝ընթերցողին:Այսպիսով՝ընթերցողիպայ
մանականօտարումնիրականացվումէպատումիառանձնահատ
կությանշնորհիվ:Այնոչթեհեղինակինպատակնէ,այլնրակիրա
ռածգրականհնարքիարդյունքը:

Ընդհանրացնելովկարողենքասել,որօտարված,փախուստի
ցանկությամբհամակվածհերոսներըպատնեշենկառուցումիրենց
ևմյուսներիմիջև՝եթեոչֆիզիկապես,ապահոգեպեսիրենցդա
տապարտելովմահվան:Քննելովփոխկապակցված«օտարում»և

1Տե՛սԽանջյան Գ., Լուրչկա,Եր.,«Անտարես»,2016թ.,էջ133134:

ևփախուստիթեմաներիարծարծմամբ,դրանցդրսևորումներիու
սումնասիրմամբ,այլևօ տար ման՝ լեզ վա կան մա կար դա կում ի րաց
մամբ:Պատումըհաճախառաջէտարվումորևէպատկերավորութ
յունիցզուրկլեզվով,երբբառերինվերագրվումէլոկառարկաները
մատնանշելուգործառույթ:Սրաշնորհիվտեքստըհարստանումէ
նկարագրություններով,որվերենհանումհենցդիտողի«…վախը,
անտարբերությունըևմիայնությունը,ներկայացնումենարտաքին
աշխարհը՝ սառը, ոխերիմ, անթափանց»1: Օրինակ՝ «Ավտոբուսի
վերջին կանգառում երկու պատանիներ՝ կարմիր գլխարկներով,
դեմքներըչձևավորված,միաժամանակաղջիկհիշեցնող»2 (Լ. Խե
չոյան,«Թթուխնձորներ»)կամ«Պահասենյակ,բեռնակիրներիսայ
լակներ, թերթի կրպակ, գարեջրի կրպակ, ծանրփայտյա նստա
րաններ, մեծ ուփարթամարմավենիներ՝ հսկայականթաղարնե
րում, սյուներ, կամարներ, պատի վրայի վիթխարի ժամացույց…
Կառամատույց»3 (Գ. Խանջյան, «Կառամատույց»): Օտարումն
ինքնատիպոճավորումէդառնում,երբհեղինակըիրականությու
նը ուղղակիորեն ներկայացնելու փոխարեն այն իբրև արտացո
լանքէպատկերում,այսդեպքում՝կենդանուաչքերիմեջ՝«Մարդը
կծկվում,տնքումէրջորուսևաչքերիմեջ,արյունոտքարերիմեջ»4 
(Լ»Խեչոյան,«Սպասում»):Տեքստըշարադրվումէ,այսպեսասած,
անդեմերկխոսություններիմիջոցով.երկխոսումեն,բայցդժվարէ
ասել՝որտեղէմեկիխոսքըավարտվում,մյուսինը՝սկսվում (տե՛ս
ԱրամՊաչյանի«Ռոբինզոն»,«Ջազ»,«Տխուրնավակներ»,«Գիշերը
ստվերիմեջ»պատմվածքները):Այսձևովկարծեսշեշտվումէյու
րաքանչյուրիանդեմությունը,գոյությանանկարևորությունը, լղոզ
վածությունը.գոյությունըօտարվումէկեցությունից,կերպարները
կանուչկան.«Քնա՞ծես:Չէ,քեզէիսպասում.երեկհայրսէրեկել,
ձմերո՞ւկէրբերել.տեսա՞ր:Հա՛,տեսա:Ո՞նց,պատուհանիմոտ,մե
նակեսէիկանգնած:Եսքոետևումէի:Նածեծո՞ւմէքեզ:Չէ՛,մորս:
Ինչի՞համար:Հայրսքոնմանցանցառմազերունի:Իմնմա՞ն:Հա՛.
նրամազերըչենսանրվում»5:

Կերպարների օտարումը կամ համահարթեցումը կատարվում
1 Финкелстайн С. Экзистенциализм и проблема отчуждения в

американскойлитературе.М.,Прогресс,1967,с.182.
2 Խեչոյան Լ., Փուշը,հա՛յր,փուշը,Եր.,«Նահապետ»,2011թ.,էջ67:
3 Խանջյան Գ., Ստվերներխամաճիկներիփողոցում, Եր., «ՆորԴար»,

1998թ. էջ38:
4 Խեչոյան Լ., Փուշը,հա՛յր,փուշը,Եր.,«Նահապետ»,2011թ.,էջ46:
5 Պաչյան Ա., Ռոբինզոնև13պատմվածք,Եր.,Գրականէտալոն,2011թ.,

էջ148:
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ՀՀ ԳԱԱ գրականության ինստիտուտ

ՆԵՐՍԵՍ ԱԹԱԲԵԿՅԱՆԻ «ԵՐԿՐԱՊՏՈՒՅՏ»Ը
Բանալի բառեր  պոեզիա, համակարգ, արդիական, պատկեր, 

քաղաքացի, խճանկար, ռեմինսցենցիա, պոստմոդեռնիզմ:

Ներկա ժամանակը ճշմարիտ բանաստեղծի մեջ ներծծված է
այնպես,որանկախխառնակիրականությունիցևէլեկտրոնայինու
գովազդային գնահատմանճանաչողական մերօրյա չափանիշնե
րից,բանաստեղծիևընթերցողիբացահայտսուբյեկտիվվերաբեր
մունքից,միևնույնէ,ստեղծվումէվերլուծականտեքստ՝հարուստ
ուընդգրկունենթատեքստերով:Մյուսկողմից՝նորագույնգերժա
մանակակիցպոեզիանկարծեսթեընթանումէորոշակիգրական
խմբակներիկամակումբայինզարգացմանճանապարհով:Այնուա
մենայնիվ,բանաստեղծըչիկարողհաշվիչնստելհասարակական
կարծիքիձևավորմանհետ,որնառնչվումէանգամիրսեփական
պոեզիայիմասինգաղափարների,ևնույնկերպ՝իրսեփականկեն
սափորձիհետ:

Անշուշտ,ՆերսեսԱթաբեկյանիպոետականներկայությունը21
րդդարիհայգրականությանընթացքումկարևորուշոշափելիէ,
ևհասունացելէպահը,որպեսզիքննադատներըպարբերաբարև
համակարգվածանդրադառնաննրաստեղծագործությանը:

Ներսես Աթաբեկյանի «Երկրապտույտ» ժողովածուն ընթեր
ցողինմատուցում է նորութարմպոեզիա, որիամենիցկարևոր
առանձնահատկություննայնէ,որհեղինակըկարևորումէդասա
կանչափականությունըևվանկայինտոնիկականկառուցումները,
որոնքէլզուգահեռումէնորարարականուփորձարարականարդի
ականկառույցներին.

Եվ չորս եղանակից ես ձմեռն եմ ընտրում.
«Արգելվում են բոլոր թռիչքները, մինչև...»:
Ես այն կռունկն եմ, որ չեկավ այս գարուն
ու գալ գարուն գալու կռունկը չեմ1:

* Հոդվածն ընդունված է տպագրության  28.02.2020 թ.:
1 Աթաբեկյան Ներսես, Երկրապտույտ, Երևան, Արմավ, 2018 թ., էջ 6, 160 էջ: 

«փախուստ»հասկացությունները՝եկանքայնեզրակացության,որ
սրանքիրենցուրույնդրսևորումնենգտնումարդիհայարձակումև
պայմանավորվածենպատմական(Արցախյանշարժում,Սովետա
կանՄիությանանկում,արտագաղթ,եվրոպականսովորույթների
որդեգրում և այլն), հոգեբանական (թերարժեքության բարդույթ,
միայնությանզգացում,չհասկացվածությունևայլն)հանգամանք
ներովուբոլորովինէլէքզիստենցիալիստականընկալումներիար
հեստականպատճենմանարդյունքչեն,այլօբյեկտիվիրականութ
յանգեղարվեստականարձագանք:

РУЗАННА ВОСКАНЯН: - ПРОБЛЕМА ОТЧУЖДЕНИЯ И ПОБЕГА В 
СОВРЕМЕННОЙ АРМЯНСКОЙ ПРОЗЕ  Вданнойстатьерассматриваются
две концепции, которые занимают центральное место в философии
экзистенциализма: отчуждение и побег. Предметом исследования
является современная армянская проза, в частности литература
Гургена Ханджяна, Левона Хечояна, Ваагна Григоряна, Рафаэля
Нахапетяна, Грачья Сарибекяна,Оганеса Текгёзяна и АрамаПачяна.
Цельстатьипоказать,чтоотражениепроблемыпобегаиотчуждение
вармянскойлитературеэтонепрямоевлияниефилософиибытия,а
результатисторическихипсихологическихобстоятельств.

Ключевые слова: экзистенциализм, современная армянская
проза,отчуждение,побег,самоубийство,метаморфоза

RUZANNA VOSKANYAN: - THE PROBLEM OF ALIENATION AND ESCAPE 
IN CONTEMPORARY ARMENIAN PROSE:  In this article, two concepts are
consideredthatoccupyacentralplaceinthephilosophyofexistentialism:
alienationandescape.ThesubjectofthestudyismodernArmenianprose,
inparticular the literatureofGurgenKhanjyan,LevonKhechoyan,Vahagn
Grigoryan,RafaelNahapetyan,HrachyaSaribekyan,HovhannesTekgyozyan 
andAramPachyan.Thepurposeofthearticleistoshowthatthereflection
of the problem of escape and alienation in Armenian literature is not a
direct influenceofthephilosophyofbeing,buttheresultofhistoricaland
psychologicalcircumstances.

 
Key words:existentialism,contemporaryArmenianprose,alienation,

escape,suicide,metamorphosis
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ման,ինչիարդյունքումառօրյաններխուժումէբանաստեղծական
տարածություն,առավելընդարձակվելուհնարավորություններեն
ստեղծվում,կիրառվումէմտերմիկևնույնիսկառօրյախոսակցա
կանբառապաշար:ԹերևսդիպուկէնկատելՀասմիկՀակոբյանը,
թե՝«Սկսելովիրոնիկենթերանգովորևէմիտքկամնախադասութ
յուն, որը ստանդարտ կառույցի կազմաքանդում է հետապնդում,
հաջորդքայլին,իրականությանհետշփվելով,թեմանինքնալրջա
նումէ»1:Նմանպոեզիանկոշտուանկողմնակալէ,հաճախսահմա
նումէարտաքինպատկերներիանզուսպշարադրություն:Բառա
յինհյուսվածքներըհագեցածեն,կիրառվումենիրերիթվարկում
ներ` անոգեղեն ու պրոզայիկ իմաստաբանականհումորեսկային
ընդգրկումներով.

Համբերությունդ էնքան ծով է,
որ էս տարի էլ ծով չգնացինք
(Կաբուլէ՜ծի` գնացողների հնչողությամբ),
լող տվինք քո ծով համբերության
կանաչ-թափանցիկ ջրերում,
խաղեր տվինք մեդուզաների հետ,
օրը երեք անգամ խոսեցինք դելֆիններից,
մաշկի տակ ու վրա առանք
բանականության հեռու եղբայրների արևագրերը,
հում խորոված կերանք
Coca-cola տենտի ծռված շուքին,
երկուսի կիսեցինք ջրերը,
որ Աստծո ժողովուրդն անցնի Թուրքիա (էջ 10)

Այսպիսիբանաստեղծությունըանընդհատհիշեցնումէընթեր
ցողիներկայությանմասին,զուսպընթերցողիհամար`զսպվածեն
թիմաստէտեսանելի,անհեթեթությանհոգեվիճակը`անհեթեթու
թյանմասնէլրացնում,ևիվերջո,ընթերցողիմասնակցությամբէ
տեղիունենումբանաստեղծությանշրջանակիարագևանսպասե
լիփակումը:Ուստիսույնգրքիբոլորբանաստեղծություններնանա
վարտեն,ինչըգիտակցելէնաևհեղինակըևհրաժարվելվերջակե
տերից:Բանաստեղծություններիվերջումդրվածբազմակետերըոչ
միայն շարունակականություննենենթադրում,այլևդրաանխու
սափելիությունը:
1https://granish.org/flood/

ՆերսեսԱթաբեկյանիպոետականհամակարգըգայթակղիչև
հետաքրքիրէ:Որպեսկանոն՝այնխաչաձև(abab)կառուցումներով
է,բանաստեղծականչափականությունըգործերումհաստատումէ
նորորակ,խիստհազվադեպենթույլատրվածազատությունները,
իսկանթույլատրելին`ամենուրէ:Սաարդիականությանտեսանկ
յունիցոչմիայնհնիբացասումէ,այլևնորիկառուցում,որովէ՛լավե
լիէարժևորվումբանաստեղծիհանգանակը:Հակառակդեպքում,
չիկարելիմիևնույնժամանակնայելկյանքինևանմասնակիցլինել
կյանքիընթացքին:Սոսկտիեզերքիողբերգականիմաստըբանաս
տեղծությանը կտրում է հողից, դարձնումանկենդան ու թյուրըն
կալելի: Իսկ ՆերսեսԱթաբեկյանի բանաստեղծության հիմնական
արժանիքը լեգիտիմություննէ,որըհաճախհագնումէհեգնանքի
դիմակ,իհայտբերումընդգծվածևանգամդաժանսարկազմ:

Տոմս առ 
(ավտոբուսի, օդանավի, աստղաթիռի)
արթնացիր լուսաստղից առաջ, 
կոկիկ հավաքիր ճամպրուկդ
ու բոլորից վաղ հասիր կայարան
(ավտոբուսի, օդանավի, աստղաթիռի),
մեկ է, չես գնա ոչ մի տեղ,
կտեսնես ընդամենը զառամյալ
(արդեն ո՛չ տղամարդ ու կին)
մարդիկ, որ հավաքվել են քեզնից էլ վաղ
ու չեն հիշում, թե ուր պիտի գնան,
կոկիկ հագած-կապած,
ձեռներին կենսաչափական անձնագրեր (էջ 24)

Կյանքըփոխվելէ,բանաստեղծություննիրօրինաչափություն
ներըփոխելէ,դարձելկյանքինհամահունչ:Պոետըհայելունման
արտացոլումէայն,ինչկաիրշուրջը:Սաբնորոշէբրիտանական
վավերագիրներին,սակայնկյանքիհայելայինանդրադարձըմիշտ
չէ,որարտացոլքիճշգրիտկրկնություննէ:ՆերսեսԱթաբեկյանըմի
յուրահատուկհղացքովկարողանում էծուռհայելիներիաշխարհ
ստեղծելևիրականությունըպատկերվումէբանաստեղծիանմի
ջականվերաբերմունքովու դիրքորոշմամբ:Սաբերում էխտաց
Այսուհետ սույն գրքից մեջբերումների էջերը կնշվեն մեջբերումից հետո՝ փակագծերում:
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չի կրում: Իսկ սեղմվածազատ չափածոնտրվում է հազվագյուտ
բանաստեղծների:

Գրականընթացքիստեղծարարությանհամարշատկարևորէ
ցիկլայինմտածողությունը:Այսիմաստովևս«Երկրապտույտ»գիր
քըուշագրավէ:Բանաստեղծականբաժիններնունեններքինզար
գացում և դրանցում ընդգրկված բանաստեղծությունները արձա
գանքում են մեկը մյուսին: Իսկ բաժինների հաջորդականությունը
ամփոփում է գիրքը` ստեղծելով կրկնակի զարգացում: Կերտվում
ենպատմություններ,չնայածկոտրվածենկարճտողագծերի:«Ան
պատասխան»բաժինըքաղաքացու`կյանքիևիրականությանըն
կալումնէ`հավատիուՏիրոջհետյուրահատուկհարաբերությու
նը,հայրենիքինորօրյաընկալմանևդարձյալճանաչմանջանքնու
մասնակցությունըպետականությանկերտմանազգայինձգտմանը:

Սա այն տունն է, որ շինել է վարպետ Օհանը,
բայց դու չես ապրում այս տանը,
որ շինել է վարպետ Օհանը,
ու չես ապրում այնտեղ,
ուր ծփում է Սևանը,
ու չես ապրում այնտեղ,
ուր հայի-թուրքի սահմանը
գծել ու պահում է վարպետ Իվանը,
նույնիսկ այնտեղ,
ուր ծաղկում է յասամանը
ու իր հոտից էլ շուտ անհետանում,
ոչ էլ Էրեբունի դարձող Երևանում
կամ էլ Հոգևոր Հայաստանում,
ինչպես խոստացավ Տերյանը (էջ 26)

Միառանձնահատուկհմայքունի«ՄիգիշերվաՇուշի»բանաս
տեղծությունը:Սաոչմիայնծննդավայրինձոնվածասքապատում
է,այլևբանաստեղծիհուշհարաբերումըիրմանկությանհետ:Կեր
պավորվումէքաղաքը,դառնումգեղեցկուհի,որնայնքանմոտու
հարազատէ,ինչպեսսրտիբաբախը:

Մի գիշերվա՜ Շուշի,
ընդմիշտ հիսունամյա 

Ժամանակակից պոեզիայի համապատկերում Ներսես Աթա
բեկյաննայնքչերից է, որկարողանում էայսպեսկոչվածավան
դապաշտություննուավանգարդըայնպեսներհյուսել, որարհես
տական չլինի: Այս անցումները հիմնականում պայմանավորված
են որոշ գաղափարական տաբուների կազմաքանդման և ին
տելեկտուալմշակութային արդեն իսկ կայացած երևույթների`
ուղղակիորեն հղումներով: Իր «Պարտությունն անխուսափելի է,
խաղը՝շարունակական»հոդվածումՀասմիկՀակոբյանըտալիսէ
հետևյալբնորոշումը.«Աթաբեկյանիպոեզիայումհաճախկարելիէ
հանդիպելմիտումնավորհանգավորվածբանաստեղծությունների,
որոնքառաջինհայացքիցտարրականհանգախաղինմուշներկա
րելիէհամարել,սակայնառավելուշադիրուսումնասիրմանարդ
յունքումպարզէդառնում,որ,դիմելովնմանատիպհանգավորման,
նաևասոնանսային,դիսոնանսայիներևույթներիկիրառման,բա
նաստեղծընպատակունիխաղիվերածելասելիքը,իսկխաղար
կայնությունը ժամանակակից պոեզիայի ամենաբնորոշ առանձ
նատարրերից մեկն է»1: Համաձայնելով գրականագետի հետ,
հավելեմ, որայսքանով չի սահմանափակվումաթաբեկյանական
ստեղծաբանական լաբորատորիան. բանաստեղծն ստեղծում է
նաևտեսողականպոեզիայի,նամակագրականմտերմականերկ
խոսության,ասոցիատիվազդեցականբանաստեղծության,մոզա
յիկայիուփազլայինպատկերաշարիևայլնորձևեր:Մինչդեռ,նշ
վածձևերընորուարդիականենոչմիայնհայ,այլևհամաշխար
հայինպոեզիայում:

Բանաստեղծի համար բառը դառնում է որոնման և գտնելու
գաղտնի կոդ, պարունակում է բազմաթիվ իմաստներ` ներդաշ
նակյուրաքանչյուրընթերցողիճաշակինուպատրաստվածության
մակարդակին,ևայսամենըկառուցվումէներքինգրաֆիկական
չափածոյիձևով:Գրաֆիկական,քանզիԱթաբեկյանիպոեզիայում
տողըհստակորենմտածված,հաճախնաևինքնուրույնուանկախ
միավորէ:

Ժամանակակիցգրականությանմեջազատչափածոյիընկա
լումըտարաբնույթերևումներունի:Իմկարծիքով,բանաստեղծնե
րիմիզգալիմասը(հատկապեսերիտասարդները)ավելիհաճախ
ապավինումէկարճարձակին,ուստիհաճախստեղծագործության
կոտրվածտողագիծըպարզչէ,պայմանականէ,իմաստայինշեշտ
1Նույնտեղում:
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բարձրացողն է պակասել, 
մտի google, մտքինդ 
կուզես Աստծուն հարցրու` 
անպատասխան հարց չկա. 
հասկացո՛ղն է պակասել (էջ 19):

Երևույթի նոր ընկալումը և պատկերումը աթաբեկյանական
բանաստեղծությանմեջհամակարգայինէ:Բանաստեղծը չափա
զանցմտերիմէթե՛Աստծուհետևթե՛հայրենիքի,քանզիերկուսնէլ
իրկենսագրությանմեջեն:Բանաստեղծի«երկրապտույտ»ը`դառ
նումէհոգևորկյանքիսահմաններիյուրովիընդլայնում:

Կենսագրականությունըթերևսառավելինտիմէդառնումգր
քիհաջորդ`«Սիրամարտ»բաժնում:Դարձյալցիկլայինանցումնե
րովքարտեզագրվումէոչմիայնապրումը,այլևապրումիներկա
յությունըկյանքիյուրաքանչյուրիրադրությանմեջ,երբչափազանց
կարևորէդառնումնաևիրականությանպարտադրանքը.

Էս գարուն անուն չունեցար, սե՛ր իմ,
հասցե չունեցար,
ձեր թաղի տղերքը
չունեցան տղության ասպարեզ,
քաղաքապետը ծառերը կանաչ էր նկարել,
ծաղիկները` բացվող,
մայթերն` աղջկաշատ,
բայց կյանքը հերվա ճնճղապաշար էր,
անուն չունեցար, սե՛ր իմ, 
նույնիսկ ընտրողների գերճշգրտված ցանկում,
հասցե չունեցար (էջ 46)

Բանաստեղծիսիրային«երկրապտույտ»ըվերածվումէմերօր
յասիրահարտրուբադուրիթափառումների,որտեղերևումէկյան
քիընթացը,պատկերվումէփողոցը,թաղամասը(Մալաթիա),իրա
կանուգրականսերերը:Այսթափառումներումմարդըդառնումէ
հավերժականասպետը`ԴոնԿիխոտը,ևՍիրամարտ,քանզիաթա
բեկյանականսերընույնմենամարտնէ`ընդդեմհողմաղացների.

պապիս կարոտներով քեզ ուզեցի սիրեմ,-
էն ի՜նչ սիրուն էիր` 
փրփրաժանյակ,
բարակիրան, 
ճախրող մատներով նեղ,
էն ի՜նչ սրտապատառ
սպասված ու չեկած`
իմ` ուրիշի բաժին առաջին սեր,
իմ առաջին աստղի անկման պես կարճ (էջ 18)

Բանաստեղծություններ է դառնումապրիլյան քառօրյան, որը
բանաստեղծիտագնապն ու ցասումն է ընդդեմ մահվան,արյան
ու պատերազմի: Ինչպես Ավ. Իսահակյանն իր «Ահա նորեն գա
րունեկավ»բանաստեղծությանմեջմերժումէգարնանխորհուրդն
իբրևծաղկմանունորկյանքիծես,այնպեսէլՆերսեսԱթաբեկյանն
էծառսլինումկյանքիբնականոնությանը,քանզիմահվաններկա
յությունըանմիջականէ,ուտոնըհետաձգվումէ.

Գարունը չի գալիս: 
Կռիվ է, ասում է, չեմ գալու էս գարուն,
ձեր կողմերում արյունն էժանացավ,
ամեն ինչ կարմիր են նկարում`
դաշտը, բլուրը, ծառը,
փորած ակնաբիբը, 
նշանառու չարությամբ
կկոցված արևն ու մահվան 
ճամփեզրին քնած զինվորներին (էջ 33)

«Անպատասխան» շարքում հայրենիքի հետ բանաստեղծի
հարաբերումըտեղիէունենումԱրարչիանմիջականմասնակցու
թյամբ:Գրողնօգտագործումէբանատողիասոցիատիվընկալման
կերպը:ԱրարիչնուՀայրենիքըմեկզուգահեռիվրաեն,ուստիբա
նաստեղծիհամարմեկըմյուսովէգոյավորվում:

Բաց են բոլոր դռները,
դուռ բացողն է պակասել, 
ցած են բոլոր լեռները, 



ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 2020-1

362 363

ԱՐՄԵՆ ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ

էարվում,որպեսզիծիծաղիարցունքներիմեջթաքցվիկորստիու
ցավիարցունքները:

Գրքի երրորդ` «Օգոստոսի անձրև» բաժինը ժամանակակից
կյանքիքարտեզագրումնէ:Գրքիայսհատվածումպարադոքսների
կառուցումներովիհայտենգալիսգրողիպոետականդավանան
քը,եսիուկյանքիհարաբերումը,կենսագրականփաստը,ինտե
լեկտուալհղումները,որոնցբանաստեղծընախորդգրքումտվելէ
եզրույթիարժեքունեցողձևակերպում`տարընթերցումներ:

Մի գիշեր հոգնեցի ինձնից,
չափածոյից չափավոր ձանձրացած`
փետրագրիչս կցեցի իր երամին,
ինձ հանձնեցի արխիվ
ու խմեցի՜
եղած ու ածանցյալ՝
մի լրիվ թանաքաման (էջ 81)

Սաաբստրահումչէ,այլկոլաժայիննորմտածողությամբփաս
տագրում,որըներառումէթե՛սիմվոլիզմիտարրեր,թե՛կուբիստա
կանկառուցմանհնարանքներ,թե՛ գերիրապաշտականվիզուալ
պատկերայինխճողումներևթե՛մոգականռեալիզմի`արդիառաս
պելաբանությունը:

Իվերջո,այսբաժնումբանաստեղծի«երկրապտույտ»ըդառ
նումէկյանքիճանաչողությունը,որնընդմիջարկվումէհամաշխար
հայինմշակութայինքարտեզի`հյուսիսհարավ,արևելքարևմուտք
խաչաձևումներով,ևհասնումընդհուպայնկետին,որտեղիցԵրկ
նավորըհետևումէպտտվողԵրկրին:

Բանաստեղծությանկաղապարվածկարծրացածկառույցներն,
անշուշտնորոգմանկարիքունեն,նորժամանակիռիթմերինհամա
հունչընկալումնամենքինչէ,որտրվածէ:Փորձարկումներ`ինչքան
ասես,«քանդումինհեշտանքը»`ամենօր,սակայնբանաստեղծու
թյաննորմոդելի«կառուցմանտաժանքը»ամենոքչէ,որվերցնում
էիրուսերին:ՆերսեսԱթաբեկյանիբնագիրկառուցումըհանգամա
նալիէևվարպետորենէիրականացվում:Բնագրիստեղծմանճա
նապարհինզանցենառնվումբանաստեղծականմիշարքկանոն
ներևօրինաչափություններ:Այնուհանդերձ,բանաստեղծությունն
ըստՆերսեսԱթաբեկյանի,դառնումէմոզայիկակամփազլ,որըոչ

Տիկի՛ն, ձերդ գեղեցկություն,
հմայախոսքով պարագծված տեղանքն
այլերեն է պատմում ժամանակն ու տարածությունը -
դուք միշտ ձեր ներսում եք,
ես՝ չէ,
ներսուդուրս եմ անում՝
նայած ինչ եղանակ են կամենում
մետեո-տիկնայք գրբաց ու անբասիր,
թերևս այսքանը իմ մասին,
իսկ ձե՞ր -
որ եղե՞լ եք - ոչ իմը,
որ միասին չե՞նք վերադարձել ոչմիտեղից
ու չե՞նք վառել լույսը,
որ հանգցնենք, 
չե՞նք հագնվել, որ հանելիք ունենանք,
չե՞նք պրկվել շնչահատ,
մինչև լուսինը
սավանների վրա նկարեր
մոտավոր քարտեզը գիշերվա,
ուր երկու մարմին շարունակ
գտնում ու կորցնում են իրար -
ժխտականն ինչո՞ւ այսքան նախածանց եղավ,
և տեղանքն - անմուտք,
և կյանքը - անհնար... (էջ 55)

Սիրոպատկերումըբանաստեղծըկատարումէդետալայինկա
ռուցումներիձևով,որիցառթումենհայևհամաշխարհայինգրա
կանությանռեմինսցենցիոնհղումները,ուստիստեղծվումէխճա
նկարայինպոեզիա: Կարելի է հանդիպել Իսահակյանի («ու հեռ
վիցգեղեցիկէրՌիալտոյիկամուրջը»),Տերյանի(«աշունուանձրև
նմանակելով»)ևՉարենցի(«առաջինուվերջինքույր»,«Նայադնե
րիպատկերով ու նմանությամբ») կին կերպարներին, ԱննաԿա
րենինային,Դուլսինեային,անգամքուչակյան լույսուջուրհոգին:
ՍիրոկորուստնուհումորըներդաշնակվումենԱթաբեկյանիպոե
զիայում:Սիրոտառապանքինգալիսէփոխարինելուհումորային
հետահայացը,քանզիաթաբեկյանականսիրոպատմությունը`ան
ցածուկորսվածսերնէ:Սանաևբանաստեղծիկողմիցհատուկ
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мозаика,реминисценция,постмодернизм. 

ARMEN AVANESYAN  NERSES ATABEKYAN “ROTATION OF THE 
EARTH”  Nerses Atabekyan’s poetical presence in Armenian literature of
the21st century is significantand tangible.NersesAtabekyan’s “Rotation
oftheEarth”collectionprovidesthereaderwithnewandfreshpoetry,the
mostimportantfeatureofwhichisthattheauthoremphasizestheclassical
dimensionandthesyllabictonicconstructions,whichparalleltheinnovative
andexperimentalmodernstructures.

Life has changed, poetry has changed its patterns, it has become
intunewithlife.Thepoetreflectslikeamirrorwhatisaroundhim.Thisis
typicalofBritishdocumentaries,butthemirror imageof life isnotalways
theexactrepetitionofreflection.NersesAtabekyanisabletocreateaworld
of crookedmirrorswith a unique look, and the reality is depicted by the
poet’sdirectattitudeandposition.Thisleadstocondensation,asaresultof
whicheverydaylifeinvadesthepoeticspace,therearemoreopportunities
toexpand,intimateandeveneverydayconversationalvocabularyisused.

The poet has a new collage thinking, which includes elements of
symbolism, ideas of cubist constructions, surrealistic visualpictorial
intricacies,andmodernmythologyofmagicalrealism.

Nerses Atabekyan’s original construction is detailed and skillfully
carriedout.Anumberofpoeticrulesandpatternsareignoredontheway
to the creation of the original. However, according to Nerses Atabekyan,
thepoembecomesamosaicorapuzzle,whichnotonlybuildsthewriter,
butalsomakesthereaderparticipate inhisconstructiongame.Themore
preparedAtabekyan’sreaderis,themoreimpressivetheimpressionofthe
completenessofthecollectionofpoemsbecomes.

Keywords: poetry, system, modern, image, citizen, mosaic,
reminiscence,postmodernism.

միայնգրողնէկառուցում,այլևիրկառուցմանխաղինմասնակից
է դարձնում ընթերցողին: Աթաբեկյանի ընթերցողը որքանպատ
րաստված լինի,այնքանազդեցիկէդառնումբանաստեղծության
հավաքմանթողածամբողջականությանտպավորությունը:

Արմեն Ավանեսյան  Բ.գ.թ. ՀՀ ԳԱԱ Մ.Աբեղյանի անվան
գրականության ինստիտուտի հայ նորագույն գրականության բաժնի
ավագ գիտաշխատող: Նախասիրություններն են Նորագույն շրջանիև
հատկապեսժամանակակիցգրականությանհիմնահարցերը:

АРМЕН АВАНЕСЯН  «ЗЕМЛИВОРОТ» НЕРСЕСА АТАБЕКЯНА  
Поэтическое присутствие Нерсеса Атабекяна важно и ощутимо
в армянской литературе XXI века. Коллекция Нерсеса Атабекяна
“Земливорот” предоставляет читателю новую и свежую поэзию,
важнейшейособенностьюкоторойявляетсято,чтоавториспользует
классические метрики и слоговотонические конструкции, которые
параллельны инновационным и экспериментальным современным
структурам.

Жизньизменилась,поэзияизмениласвоизакономерности,онастала
созвучнажизни.Поэткакзеркалоотражаетто,чтовокругнего.Это
типичнодлябританскихдокументалистов,нозеркальноеотображение
жизни не всегда является точным повторением отражения. Нерсесу
Атабекянуудаетсясоздатьмиркривыхзеркалсуникальнымвнешним
видом,ареальностьотражаетсявпрямойотношенииипозициипоэта.
Это приводит к конденсации, в результате которой повседневная
жизнь вторгается в поэтическое пространство, создается больше
возможностей для расширения, используется интимный и даже
повседневныйсловарныйзапас.

У поэта есть новое коллажное мышление, которое включает в
себяэлементысимволизма,возможностикубизма,сюрреалистическая
визуальноизобразительные тонкости и современную мифологию
магическогореализма.

Оригинальная конструкция Нерсеса Атабекяна детально
проработанаиискусновыполнена.Впроцессесозданияоригиналаряд
поэтическихправилисхемигнорируются.Однако,пословамНерсеса
Атабекяна,поэмапревращаетсявмозаикуилиголоволомку,которая
не только строит писатель, но и заставляет читателя участвовать в
его строительной игре. Чем более подготовлен читатель Атабекяна,
темболеевлиятельнымстановитсявпечатлениеополнотесборника
стихов.
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տազոտություննէ1:
Բարդէհետևաբարայսօրոչմիայնքննադատլինել,այլևգրա

կանպրոցեսիմասնակիցառհասարակ:Պահանջներնայլեն,հար
ցադրումըևս:ԻնչպեսՎալերինկասեր,եթեչափազանցտեսանելի
էՊասկալիձեռքը,ապաեսայնչեմնկատում:Իսկդանրանիցէ,որ
Պասկալըձեռքըթաքցնումէ2:Ո՞րնէ,հետևաբար,քննադատության
խարիսխը,երբքննադատիտեքստիհարևանությամբլռումէգրո
ղիստեղծագործությունը:Իսկգեղարվեստականտեքստի«լռութ
յունը»խոսունէևտրվումէդժվարահաճ:Լավբանաստեղծությու
նըինչորբանասումէկամչիասում:Այդպիսինէգրականությունը:
Հետևաբար մի ելակետ է մնում հասու քննադատին. ապավինել
մաքուր քննադատությանը, որ Ժ. Ժենետի մեկնաբանությամբ ո՛չ
գրողիանհատականություննէ,ո՛չէլինքը՝հեղինակը,այլայնգո
յությունը,որիէություննէվերլուծումքննադատը,ինչտեսանելիէ
գրողիմտահղացմանևստեղծագործությանմեջ,որովհետևգրողը
«դրականոչոքնէ»,որիհանճարըանհատականությանայնաս
տիճաննէ,«անհատականությանպայթյունը»,ինչը,Բլանշոյիբա
ցատրությամբ,պատկանումէլեզվին,որչունիիրեսը,այլնաէ,ում
եսըթաքնվածէլեզվիխորքում,ուրեմնև՝խորքայինեսէ3:Ուստի,
կարելիէդիտարկելտարբերակներ,ինչըանումէմաքուրքննադա
տությունը.գրողըկարողէասել,թեինքնէգրականությունըկամ
կարողէհերքել՝ասելով,թեգրականություննօտարերկիրէ,ուր
հայտնվելէգրողըորպեսմիվտարանդիճամփորդ,ումներքինհա
յացքըօտարէ,իրերիվրայիցսահող,էությանըանհաղորդ:

Արդիգրականպրոցեսումսաառկաէև,ուզեսթեչուզես,քննա
դատըառնչվումէներքինայստեղատվությանըևշարժմանը:Քն
նադատությունը լռու՞մ է: Ոչ: Բայց քննադատությունն էլ, ինչպես
գրականպրոցեսը,ունիհասունացմանևխոսելուիրժամանակը:
Նախորդտասնամյակներիփորձառությունըհաստատումէ,որմեր
գրականագիտությունը և քննադատությունը ժամանակը ընկա
լելու, արդի գրականագիտական դպրոցները յուրացնելու խնդիր
ունի,որ չենտվելև չենտալիսհամալսարանները,որպեսզիայն
օրինականացվիակադեմիականինստիտուտներում:Եվեթեխո
սելուլինենքդպրոցներիևուղղություններիմասին,նախորդդարի
90ականներիցսկսած,կարելիէասել,մերքննադատությունըու

1Նույնը,էջ389:
2ЖерарЖенет,Работыпопоэтике.Фигуры,т.1,М.1998,стр.243.
3ЖерарЖенет,Работыпопоэтике.Фигуры,т.1,М.1998,стр.143.

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑ
 ՊՈԵ ԶԻԱՆ, ՄԱ ՄՈՒ ԼԸ ԵՎ
ՔՆ ՆԱ ԴԱ ՏՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ* 

(Հար ցազ րույց քննա դա տի՝  Սու րեն Աբ րա համ յա նի հետ)

 Բա նա լի բա ռեր. պոե զիա, քննա դա տութ յուն, մա մուլ, գրա կան 
պրո ցես, հա մա պա տաս խա նութ յուն, մշա կույթ, քա ղա քա կա նութ յուն, հե
ղի նակ:

ՀԱՐՑ.  Դուք այն ե զա կի նե րից եք, ով քեր հետ ևո ղա կա նո րեն 
անդ րա դառ նում են ժա մա նա կա կից գրա կա նութ յանն ու նրա զար
գա ցում նե րին: Ին չո՞վ պայ մա նա վո րել, որ շատ գրա կա նա գետ ներ 
և քն նա դատ ներ խու սա փում են դա սա կան գրա կա նութ յան «պա
տու հա նից դուրս նա յել»:

  Հարցնինձուղղակիտանումէբացատրելու,թեո՞վէքննադա
տըևի՞նչէքննադատությունը:Րաֆֆինդեռմեկուկեսհարյուրամ
յակառաջ,բանավիճելովՀայկունուտեսակետներիդեմ,ասումէր՝
«կրիտիկոս լինելուհամարպետքէառանձինձիրքունենալ»:1Եվ
եթենույնիսկ«լուսավորժողովուրդներիմեջշատանգամլինումեն
հարյուրավորգրողներ,բայցմիկամերկուլավկրիտիկոս»,ապա,
Րաֆֆու հավելմամբ, ինչպես «ռուսացգրականության մեջ, իբրև
կրիտիկոսհայտնիեներկուանձնավորություններմիայն…»:2 Մեր
վերջին տասնամյակների գրական ընթացքն էլ նույնի օրինաչա
փությանհաստատումնէ,բայցմիէականտարբերությամբ.քննա
դատությունըոչթեպետքէուտիլիտարլինիևկրթի,իսկքննադա
տը,ինչպեսաստվածաբանը,ոչթեպիտիլուսավորիևմեկնաբանի
թաքնվածը,որհասուչէընթեցողինԳրքում,ուրեմնև՝ստեղծագոր
ծությանմեջ,որովհետև«տաղանդիամենարդյունքսուրբէ»3,կար
ծիքհայտնիորոշնկատառումներով՝կուսակցական,խմբայինկամ
այլկարգի,որպոլեմիկաէնեղիմաստովևոչթեքննադատություն,
այլ հանձն էառնումքննադատությունը, որիզարգացմանբարձր
աստիճանը,Րաֆֆումեկնաբանությամբևս,փիլիսոփայականհե

* Հոդվածն ընդունված է տպագրության  04.05.2020 թ.:
1Րաֆֆի,Երկերիժողովածու,հտ.11,Երևան,1991,էջ387:
2Նույնը,էջ387:
3Նույնը,էջ388:
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քննադատությունըորակելովիբրևգործնականգրականագիտութ
յուն,որչէրխզումկապըգրականությանպատմության,տեսության
ևքննադատությանմիջև:Արժեհիշելայսշարքումնաև«Գրակա
նությանտեսությանարդիխնդիրներ»(2016)ձեռնարկը,որիհրա
տարակումըկարևորէարդիտեսականհարցադրումներիհիմնա
վորման,90ականներիմերորոնումներիհամատեքստում:Եվեթե
նախորդմերփորձերումթվումէրսակավենայնքննադատները,
որոնք սատարում էին նորի գաղափարը, ապաայս գրքի հայտ
նությունըԱ.Ջրբաշյանիխմբագրությամբարժանիէլուրջմեկնա
բանության:

Ցավոք, չափազանց խորն է անդունդը գիտական քննադա
տությանևնախորդտասնամյակներիավանդույթինհավատարիմ
բանասիրականվավերագրությանմիջև: Դեռբանասիրականհե
տազոտումըլավէ,երբայնտրվումէառանցմիջամտության:Բայց
բանասիրությունը խեղվում է այնտեղ, երբ, պայմանականորեն
ասենք,այնիջեցվումէֆոլկ լո րիզ միաստիճանի:Խղճմտանքինև
պարկեշտությանըմոտչէանգամայդպիսիմի«աշխատասիրութ
յուն»,ինչպիսինփորձառությունևճանապարհկտրածգրականա
գետներիցմեկի՝Դ.Գասպարյանի«Հոգուհայելի»(2017)շինվածքը:
Գոնեայնգրողիստեղծագործությունը,որպետքէվերլուծիևար
ժևորիքննադատը,այդպեսէլմնումէանկատար,բայցգրքիծա
վալունմիհատվածըվերլուծողըհատկացնումէմարդկանցպար
սավելու,կրքիիրներքինաղտեղությունըգրչինհանձնելուհամար:
Եվի՞նչէստացվում:Ասումեն՝խոսքնիրհայելինէ:Գուցեայդպես
չէայսպարագայում.բերաննէսրահոգուհայելին:Եվեթելիքնէ
բերանը բառերի աղբով, ապա հոգուն ի՞նչ վերագրենք: Ասել է՝
իրասածըվերագրենքիրենև հավելենք՝ նայիրհոգուդհայելուն,
խղճմտանքովնայիրևբառերըկմաքրենհոգիդ,եթեքոանցածճա
նապարհըչիգրպանելհոգիդ,որպատահականարկածչէերևիքո
ճանապարհին:

Իրական քննադատությունը երբեք չի կորցրել իր օբյեկտի
վությունը: Անգամայն պահին, երբ նախորդ տարիներին մերժել
էիքննադատությունը«գեղեցիկհակառակությունէ»Դ.Գասպար
յանիպնդումը,հիմնավորելովքննադատությանգիտականության
գաղափարը,իմկարծիքովմնացելէրայնհույսը,որերկխոսության
ճանապարհնէ,որտանումէքննադատությանիրավությունըճա
նաչելու:Բայց,ինչպեսերևումէ,լավատեսությունըխաբկանքէայս

նեցել էթետեղատվությանև թենորիորոնմանշրջաններ:Գրա
պայքարընախորդշրջանիհռետորաբանության,ճառասանության
ևգիտականությանմիջևչիդադարել:Ուստի,ինչպեսՇպենգլերը
կասեր,«բոլորմեծմշակույթներըհանդիսանումենմեծպարտութ
յուններ»1:Այդպեսէլանկախությանշարժումը,որիրհետբերումէ
նախորդիժխտմանևնորիինքնությանևէվոլյուցիայիգաղափա
րը:Բայցեթենորըսկզբումընդունվումէրսրերով,թվումէրանհաս
կանալիևանմատչելի,ապանորդարիառաջինտասնամյակում,
հասունացմանևամբողջացմանշրջաննէձևավորում:Եվայսճա
նապարհին,կարծումեմ,կանքննադատներ,որոնքպահպանելեն
իրենցդիմագիծը,ինչպիսինՍ.Սարինյաննէրիր«Լուսանցանշում
ներով», քննադատական հոդվածաշարերով, Ժ. Քալանթարյանը
«Ուրվագծերարդիհայգրականության»(2006)և«Քննադատությու
նըիբրևգործնականգրականագիտություն»(2017)գրքերով,երի
տասարդներիմիսերունդ, որ, չգիտեսինչու, գաղթել ենֆեյսբու
քայինտարածք,նետահարումենայնտեղմիմյանցկսմիթներով…
Մինչդեռքննադատիշնորհովօժտվածլինելըքիչէայսօր:Շնորհը
պետքէհավելվիքննադատիմիայլհատկությանը,որըհայացքն
էև հայացքունենալնէ,հայացքիհետ՝հասակ,որիբոյբուսաթը
պետքէհամեմատվիմիայլարշինիհետ՝համաշխարհայինի՜(ինչ
պեսՍևակըկասեր):Սկսած90–ականներիվերջիցմերքննադա
տությունը, ահա ինչու, եվրոպական և համաշխարհային տեսա
կան մտքի յուրացումներով փորձում է նոր տեղաշարժ ձևակեր
պել: Գեղարվեստական մտքի փոխատեղումը փիլիսոփայականի
ևհակառակը՝փիլիսոփայականըգեղարվեստականիմիջոցովար
տահայտումըդեռսահմանել էնախորդդարասկզբին Նիցշեն,որ
տեղինէհիմահիշատակել:Քննադատականմիտքնէլ,զուտմշա
կութաբանական իմաստով, մեր իրականության մեջ այդ տեղա
շարժիկրողնէայժմ:Ահաինչու90–ականներիևնորդարասկզբի
քննադատություննէլ,սկսածգրությանվերնագրերից,փիլիսոփա
յականևմշակութաբանականսահմանումունենինչպեսիմ,այն
պեսէլՍարինյանի,Գր.Հակոբյանիհոդվածներում,որՍարինյանը
միայլգրությամբձևակերպեցիբրև«գրականությանփիլիսոփա
յություն»: Գրականության մշակութաբանական մեկնաբանության
այսպահանջըարդիքննադատությանհիմնականուղղություննէ,
որիմիայլտեսանկյուն,ավելիուշ,սահմանեցԺ.Քալանթարյանը՝

1АннаСтепанова,«Закат»,«Закатность»какфилософскоэстетический
концепт,СанктПетербург,2015,ст.43
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նաբանության նյութըայնպիսի ստեղծագործություն է, ինչպիսին,
օրինակ,վերջինտասնամյակներինգրվածմնայունգործեր՝Խեչո
յանի«Սևգիրք,ծանրբզեզ»,Վ.Այվազյանի«Համեմատականկեն
սագրություններ»,Վ.Գրիգորյանի«Ժամանակիգետը»,Գ.Խանջյա
նի«Տուրձեռքդ,պստլո»,սփյուռքում՝Պ.Բալաքյանի«Ճակատագ
րիսևշունը»կամՎ.Ոսկանյանի«Շշուկներիմատյանը»վեպերը:
Եսհատուկեմնշումարդիհայարձակիտաղանդավորանուններ
ևվեպեր,որոնցվերլուծությունըասելիքունեցողըչիկարողսպա
ռելգրախոսությանծավալում:Նշվածներից յուրաքանչյուրըարդի
հայ վեպի կառուցվածքի և ձևաբանության հարցեր է առաջադ
րում,որոնքկարևորենաշխարհայացքիևպոետիկայիմիասնութ
յան հարցադրումները քննելու, առհասարակ հայ վեպի տեսութ
յան խնդիրը մեկնաբանելու թե՛ պատմական և թե՛ արդիական
առումով: Նույնն է նաևարդիհայպոեզիայիճանապարհըքննե
լուպարագայում:Արտ.Հարությունյանիվերջինտասնամյակների
հրապարակածհատորները՝«ՆամակՆոյին»,«Հեռուստապոեմնե
րը…»,ԴավիթՀովհաննեսի«ՓոքրԿտակարանը»,Հ.Էդոյանի«Ե
րեք օրառանցժամանակի», «Լույսը ձախկողմից», «Էլեգիական
մտորումներ» ժողովածուները, Հակոբ Մովսեսի «Լույս զվարթը»,
«Շարական»ժողովածունևայլն,որոնքարդիհայպոեզիայիինք
նության խնդիրներ են առաջադրում, բացում քննադատության
թևերը,գիտականհիմնախնդիրներիխորիմացությունևընկալում
ենպահանջում (եթե չասեմնաև՝էներգիաևկռահում): Նախորդ
տասնամյակներում գուցե մեկ գրախոսության ծավալում խոսվել
է և մեկնաբանվել գրական ընթացքի որոշ հարցեր, մեկնաբան
վելնշվածգրողներիայսկամայնժողովածուն:Եվլավավադույթ
է ձևավորել մերքննադատությանմեջԱլ. Թոփչյանը, մանավանդ
իր«Բառիսահմանները»(1974)հոդվածում,որավելիարդիական
էմինչևայժմ,քաննախորդտասնամյակներինտևածբանավեճե
րը:Նույնըկարելիէասելնախորդդարի80–ականներինՍարինյա
նիհրապարակված«Արդիհայբանաստեղծությունը»հոդվածը,որ
տիպիկգրախոսություններիշարքէևայլն:

Այնուամենայնիվ, ես հասկանում եմ ձեր հարցադրման իմաս
տը:Գուցե,կարելիէասել,գրախոսությունըմամուլիժանրէ:Բայց,
թերևս,որքանէլիրպահանջարկնունի,ճգնաժամիշրջանակիմեջ
է:Իսկդաարտահայտվումէոչմիայնբաժակաճառիփոխակերպ
վելու, այլև սրամտության, խնդիրները համառոտ ձևակերպելու,

պարագայում,որովհետևհեշտէայսգրականագետիհամարֆոլկ
լորինապավինելը,սատարելըգրականմնացորդը,անմշակռաբի
զը,որ,իրբանաստեղծություններիցմեկում,իրենուժեղէկարծում,
բոյովև հոխորտում էդրանով:Երևիսաէմերքննադատիերա
զածբանաստեղծը,որնախորդիրբազումճառերումանվանիմի
այլքննադատիպատասխանատվությանկոչերէրանում,որվա
ղը չհիշվողանուններով չծանրաբեռնի իր հոդվածները, էներգիա
չծախսիանիմաստմիբանիհամար,որիհամարհետոզղջալուէ:
Մի՞թենույնըչիվերադառնումիրեն…Մերօրերումէլդեռպահպան
վելէգրականապաշնորհությանմիայլտեսակևս.ինքնիրենպար
տադրող գրական թաթոսը, որ Թումանյանիասած՝ ճճի կա սրա
նմաններիհոգում,խոսումէսեփականքարանձավից,ապավինում
ավանդույթին,որանուններիշարանէմիայն:ԴավիթՀովհաննեսը
ութատողերիշարքէնվիրելգրականթաթոսներին,նրանցվարքին
ուխեղճությանը,շարքընվիրելինձ,ուստիմեզբանչիմնումավե
լացնելուբանաստեղծիխոսքին:Սաէլգրականագիտականֆոլկլո
րինապավինածքննադատիպատասխաննէբանաստեղծիկող
մից,որայլպատասխանչիենթադրում:

Չմոռանամասել, քննադատի միտեսակ էլ կա՝ հայհոյախոս,
ապակատար, որ հատուկենտ գրքեր է կարդացել, բայց չի մար
սել,արտագրումէայստեղիցայնտեղից,մասնատված,բեկորված:
Սագուցեբարբարոսէիրբնույթով,եղկելի,որովհետևսրաավե
րածություննանվերականգնելիէ:Եվերբստիպվածօրինակներով
ցույցեստալիսև հանդիմանում,սրաբերաննէլ լցվում էաղտե
ղությամբ,թամաշայիկանչումիրնմանակինև քեզպարսավում:
Եվ չգիտես՝արժե՞րքսվելայսճահիճին…Միխոսքով,խնդիրները
շատենևհանգամանալիցմեկնաբանությանկարիքունեն,որոնց
անդրադարձել եմև կանդրադառնամդեռևսիմ քննադատական
գրառումներում:

ՀԱՐՑ._ Գ րա կան չա փա նիշ նե րին անդ րա դառ նա լիս հնա րա վոր 
չէ շրջան ցել գրա խո սութ յան ժան րը:  Վեր ջին շրջա նում, ա ռան ձին 
բա ցա ռութ յուն նե րով, դրանք ա վե լի բա ժա կա ճա ռեր են, քան հա
մա կող մա նի մաս նա գի տա կան վեր լու ծութ յուն ներ: Իս կա պե՞ս մե
զա նում քննա դա տե լու ո չինչ չկա:

  Մեղավորն,անշուշտ,ժանրըչէ:Ինձէլէրթվում,թեգրախո
սությանժանրըբավարարչէ,որպեսզիասելիքըսպառվի,երբմեկ
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գիրը՝հայրենիքի,հայրենիքիճակատագիրը՝պոեզիայիճակատա
գիր:Ճանապարհիայստիպիընկալմամբէլնորագույնհայպոզիան
հետչարենցյանշրջանում,նախորդդարի5060ականներին,հաղ
թահարեցնորփուլիճգնաժամը,որավանդներիըմբռնմանխնդիր
համարեցմիայննախորդտասնամյակներիգրականագիտությու
նը: Բայցհարցադրումըգրապատմականառումով լայնէրավելի,
որըԳ.Էմինըանվանեց«շղթայազերծում»,Պ.Սևակը՝«ռեալիզմի
նախահիմքերի» քննություն, որի պոետական արտահայտությու
նը,բազմաձայնությանհիմքով,տրոհվածչէհոգևորնախասկզբից:
Կամ,այսպեսասենք,առարկան՝իրէությունից,հոգևորկենսափոր
ձը՝ներկայից,ժողովուրդըև մարդը՝իրպատմությունից,որպոե
զիայիիրականություննէհիմնումթելադրականիրբնույթով,բայց,
միաժամանակ, պոեզիան, մշակութային հիմքով, ընկալում իբրև
հոգևորասմունք,ոգեղինացածասք:Ահաինչու,ոչվաղանցյալում,
ՀակոբՄովսեսը,իրհարցազրույցներիցմեկում,խոսելովայսմա
սին,ասումէ,թեմերպոեզիանՉարենցիցհետոզարգացումչիապ
րել,որն,անշուշտ,չհասկացվելուպատճառով,ընդդիմախոսներիև
դժգոհողներիմիբանակստեղծվեց:Մշակութաբանականառումով,
իհարկե, Սևակի «Հանուն և ընդդեմ ռեալիզմի հիմքերի» հոդվա
ծըպոեզիայինորընկալմանշարժումստեղծեց,որչիվերաբերում
միայնիրսերնդիբանաստեղծներին՝Սահյանին,Դավթյանին,Էմի
նին,Կապուտիկյանին,որոնց,թերևս,պատկերավորասած,Սևակը
պարանովդուրսքաշեցանդունդից:Բայցևստեղծեցբանաստեղ
ծականնորսերնդիճանապարհը,բացեցգրականգալիքիհորիզո
նը,որ,բանավեճիհիմքով,յուրացրեց60ականներինորսերունդը,
որըհիմնեցև հիմնում էիրճանապարհը:Իսկդրանախահիմքը
արտահայտվեցնախորդդարի70ականներիսկզբին Հովհ.Գրի
գորյանի«Թեինչպես«անհետացավ»բանաստեղծությունը»(1971)
և Հ. Էդոյանի «Բառի որոնումը»(1970) հոդվածներում, որին նա
խորդելէինՀ.Գրիգորյանի«Աշուն»,Ս.Չիլոյանի«Բանաստեղծնե
րը»,Դ.Հովհաննեսի«Մեզանիցհետոավելիուժեղևհաղթանդամ
տղերքկգան»բանաստեղծությունները,որոնցծրագրայինբնույթը
հուշումէ,որբանաստեղծիևբանաստեղծականիընկալումըտար
բերէոչմիայննախորդներից՝Սևակիցև5060–ականներից,այլև
միմյանցից:Գուցեճիշտեմկռահում,եթեասեմ,որՍևակնէլծաղ
կաձորյանիրզեկույցում՝«Դժվարըիրենիցհասունլինելնէ»(1969),
որն ուղղված էր նորերին, ժխտմանիր հիմքով, ուղղված էր նաև

գիտականությանպակասիմեջ:Երևիառանձինհետազոտության
հարկկա,հասկանալու,թեովքերենգրախոսությանայնհեղինակ
ները,գրությանինչպիսիշարժառիթներենմղումճառասանության
համար,կարճասած,ումենդիֆերամբներձոնումևինչու:Իսկդա
իմմտապատկերիցհեռուէայժմ,որքանհեռուէգրականֆոլկլո
րիզմըքննադատությունից:

 
ՀԱՐՑ.60ա կան նե րի բա նաս տեղ ծա կան սե րուն դը «կռվում» 

էր պահ պա նո ղա կա նութ յան մի ջա վայ րը հաղ թա հա րե լու և  հա մաշ
խար հա յին գրա կան քար տե զի վրա տեղ ու նե նա լու հա մար: Այ սօր
վա ե րի տա սարդ նե րը «կռիվ» ու նե՞ն:

 Գրապատմականարդի ընթացքը մեֆիստոֆելյան իր շրջա
պտույտն է ապրում, որին յուրահատուկ է ժխտումը, միաժամա
նակ, ժխտման էվոլյուցիան:Ճգնաժամը, ուստի,արդիպոեզիայի
զարգացման,նորիորոնմանհիմքնէ:Շպենգլերիներմուծածտեր
մինը՝մայրամուտիգաղափարը,այսդեպքումճիշտէնկարագրում
մերասելիքիիմաստը,որմիայնբնապատկերչէ՝ինչպիսինիմպ
րեսիոնիստների գեղանկարչության մեջ էր արտահայտվում, այլ
ավարտի և սկզբի միասնության գաղափար: Այս օրինաչափութ
յունը յուրահատուկէրնախորդդարասկզբիհայպոեզիային,երբ
Տերյանը, բնութագրելով կրիզիսը (իր տերմինն է), համընդանուր
էր համարումայն, որն ընդգրկում էր մշակույթի, գրականության,
լուսավորության, լեզվի ոլորտները: Գրական գալիքը ահա ինչու
Տերյանը ընկալում էր հոգևոր հայրենիքի կենսափորձի փիլիսո
փայությանևայնյուրացնելումեջ:Ասելէ՝հայրենիքիհոգևորէութ
յան,նախասկզբիմեջ,որիկրողը լեզուն էև,իհարկե,մշակույթը
ևգրականությունը:Հայրենիքի,մշակույթիևպոեզիայիմիասնութ
յանայսգաղափարըհետտերյանականհայնորագույնպոեզիայի
գրապատմական ընթացքի հիմնային ուղին է, որիամենաբարձր
արտահայտությունը Չարենցի «Գիրք ճանապարհին» է: Ճանա
պարհի,ասել է՝պատմությանանցյալի, ներկայիև գալիքիըմբռ
նումըՉարենցիընկալմամբէլհոգևորմետաֆիզիկականէ,դաոն
նախևառաջհոգևորնախասկզբիարտահայտությունէ,ուստիՉա
րենցնէլճանապարհիփիլիսոփայությունըընկալումէհայրենիքիև
պոեզիայիճակատագրիմիասնությանգաղափարիհիմանվրա,որ
պահպանումէմշակույթըևնրալեզուն:Կարելիէևասելայսպես.
պոեզիանհայրենիքէ,հայրենիքը՝պոեզիա,պոեզիայիճակատա
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հանգրվանումէնաևԱրտ.Հարությունյանը,որիպոեզիանարդեն
քանիտասնամյակդարձիիրուղինէորոնումդեպիհայրենիքը,դե
պիհողը,որպոեզիայիօրրաննէ,պոեզիայիհայրենիքը՝ամբողջա
նալունրանով:Դարձիայսդրամանթե՛փախուստի,թե՛դեգերելու
ևթե՛իրինքնությունըպեղելու«տարածություն»էստեղծումհայի
վերջինհարյուրամյաճակատագրիկանչով,որթվումէ՝վերջչունի
Հարությունյանիպոեզիայում,որնինքնինպոետականարարչութ
յան,կորածմեղեդուորոնումէճակատագրովհյուսվածևավելին
է,քանինքը՝պոեզիան:ՈւստիՀարությունյանիպոեզիանթե՛ներ
կայությանխոսքէ,որ Նոյիառաքյալնէ,թե՛աշխարհիհայելային
պատկերը,նրաէկրանայինարտացոլումը,որհեռուստապատում
ներիշարքերէստեղծում«ՆամակՆոյին»և«Հեռուստապատում
ներ«Շուշի»և«Բաբելոն»աշտարակից»հատորներում:

Հետսևակյանշրջանիպոետականմյուսուղղությունը,որիգրա
պատմականնշանակությունը չափազանցկարևորէ,արդիգրա
կան ընթացքը ձևավորող, «պոեզիայի իրականությունը» որոնող
շարժումէ,որիբանավիճայինհիմքըտրվումէհանունպոեզիայի
ևծագումէնրանից:Անհատականությանևտաղանդիխնդիրըայս
շարժումըկրողներիհամարարտահայտվումէ լեզվիինքնության,
բառիպոետիկայի և բանաստեղծիաշխարհայեցության կապով,
ավելիճիշտ՝միասնությամբ:Ուստի,կարելիէասել,ոչթեինքը՝բա
նաստեղծնէխոսում,այլ,ինչպեսասումենտեսաբանները,լեզուն
էխոսումբանաստեղծինինքնիրենով: Հետևաբարմենքգործու
նենքբանաստեղծականբարդկապերիևստրուկտուրայիհետ,որ
տրվումէպոեզիայիհիմքերիիմացությանմիջոցով:ՈւստիԷդոյանը,
դեռնախորդդարի7080ականներին,բառիպոետիկանընկալում
էրանդրադարձի,ասելէ՝իրականությունիցվեր,վերիցիջնողցած
կապով,իսկմերդարասկզբին,արդեն«Երեքօրառանցժամանա
կի»գրքում,մշակույթիոլորտում: Պոեզիանև բառը,հետևաբար,
հնարավորէմշակութիոլորտում,այժմևմիշտ:Եվեթեմշակույթը
չկա,բացակայիոլորտնէ,ապապոեզիանդառնումէանհնար,ինչ
պես ժամանակը՝ քաոսում չձևավորված, անարտահայտելի: Իսկ
բառըմշակույթիոլոտում,որպեսվիճակիարտահայտություն,վե
րաճումէմետաֆորի,որգոյությանխարիսխնէև,պարզիմաստով,
ազգայինսուրրոգատչէ,այլիմաստիկրողը:ՈւստիԷդոյանիպոե
զիայումփոխաբերությունըզուտմիֆականնախասկիզբունի,որ
բառիպոետիկանէձևավորում,որը,մշակույթիոլորտում,վերա

իրեն,որպետքէձևավորերպոեզիայինորպատմաշրջանը:Բայց
որպեսզիհեռունչգնանք,հավելենք,ժխտումըևհավելումըպատ
մականորենտեղի է ունենումմիաժամանակև բանաստեղծների
նոր`60ականներիսերունդը,ժխտականնախահիմքով,հավելում
էնորը,որ,բանաստեղծականիընկալմամբ,տրոհվածէհարցադ
րումներիերկուուղղությամբ,ինչըեսանվանելեմ«իրականության
պոեզիա» և «պոեզիայի իրականություն», որոնք հակադրվում և
ձևավորումենարդիգրականշարժումը: Բանաստեղծականիըն
կալումըտարբերէսրանցմիջև,թեևնախահիմքընույննէ՝պոե
զիան,որաշխարհայացքիևպոետիկայիմիասնությունունի:Առա
ջիններիկրողներըբանաստեղծության«անհետացման»դավանող
ներն են, որ,անբանաստեղծականի ներմուծմամբ,պատմության
ևիրականությանտեքստըընկալումենիբրևներքինդրամա,որ
կենսափորձիառկայություննէևծագումէբանաստեղծականիվե
րապրումիցմիայն:ԱհաինչուՀովհ.Գրիգորյանիպոեզիայումբա
ռերըփշրվածմեղեդիներեն,աշունըբոլորովինուրիշ,ժամանակը՝
անդեմ,ասեսներծծվածմիսպունգ,բանաստեղծները,ինչպեսծա
ռերիցկախվածտերևներ,կախաղանիցկախվածօրորվումեն(«Ա
շուն»),իսկհայրենիքը՝հոգուփշրվածբեկորներ,չգիտեսթեինչև
անհնարէթվումմիմյանցձուլելաշխարհը,մարդուն,ժամանակըև
ամբողջանալ,ինչըկարողէանելմիայնանվերծանելին՝պոեզիան:
Հետևաբար,ինչըհնարավորէիբրևպոեզիա,անհնարէամենինչ
ժխտող իրականության մեջ: Պոեզիան, ուրեմն, հնարավոր չէ մի
իրականության մեջ, որըպառակտված իրականություն է: Ուստի
այն՝պոեզիան,կարողէարտահայտվելանտիպոեզիայիմիջոցնե
րով՝պահպանելովդարձիերազանքը: Թերևսսաէնախահիմքը,
որ Դ. Հովհաննեսը իր քրոնիկոնը,այն է՝ իրականության քաոսը,
թերևս՝դժոխքը,վերծանումէպատմության,գրողիօրագրության
այնպիսիռիթմով,ուրպոեզիան,ինչպեսինքնէասում,իբրևբառե
րիմիջևտարածությամբհատվածբացակ,բառերիմիջևէ,ուստի
«պոեզիանայնէ,ինչպոեզիաչէ»,որովհետևպոետիբառըական
է,որկրումէժամանակիհոգևորբեռը,պոետականիդարձիերա
զանքը:Սաէպատճառը,որութատողերիցմեկումասումէ՝եսհին
ամրոցեմ,պոեզիայիպաշտպան,բայցէլի՞նչամրոց,թեչիպա
շարվել,տեսել քանիդավեր,ավերուքամի: Պաշարվածբանաս
տեղծիայսկերպարըչասե՞նքսքանչելիէասված,որմերդարա
վորպոեզիայիճակատագիրնէթերևս…Ճանապարհիիրայդպիսի
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մասին,որովավարտվումէևամբողջանումդասականհայպոե
զիայի ամբողջ մի պատմաշրջան, որը լուրջ ուսումնասիրության
խնդիրէմերգրականությանհամարևորըիմգրականագիտական
հետաքրքրություններիոլորտումէևպատրաստէկամպատրաս
տության վերջին փուլում է «Արդի հայ պոեզիայի գեղարվեստա
կանհամակարգը»ծավալունաշխատությունը,ուրվերլուծվումև
արժևորվումենտասնյակիցավելի հեղինակներիդիմանկարներ,
նրանցկեսդարյաժառանգությունը,ինչըկլինիմերներդրումըբազ
մաթիվչպարզաբանվածայնպիսիհարցերի,որոնքպետքէվերլու
ծիմերգրականագիտությունը:Եվահա,դառնալովհարցիվերջին՝
«երիտասարդներըկռիվունե՞ն»,ասեմ,որինձէլէսամտահոգում:
Ոչվաղանցյալումհիմնարարհետազոտությանփորձարեցիևգր
վեց«Հեղափոխությունըշարունակվու՞մէ»հոդվածը,որըհրապա
րակվեց«Գրեթերթում»:Վերնագրումհնչածհարցականը,իհարկե,
հուշում էր, որ ինձ հետաքրքրողը գրական նորալիքի ուժգնութ
յանհարցնէ,ինչքանո՞վկաայն,ի՞նչտարրերենզուգադիպում,
ժխտումկամհավելումնախորդներին:Ճանապարհիանփորձութ
յունը,օժտվածությանառկայությունը,իհարկե,կարևկաերիտա
սարդներիպոեզիայում,խոսքիվրիպումըանհրաժեշտէգուցեայս
դեպքում,բայցաշխարհայացքինորությունը,գրականմշակույթի
իմացությունը,բանաստեղծներիհասունությունըդեռձևավորված
չէ:Ցավոք,նրանքչենյուրացրելնախորդներինևորքանէլքննա
դատությունըմեղսակիցէայսհարցում,այնուամենայնիվ,նրանց
զգայականաշխարհըշատէանձնակենտրոն,տեսադաշտը՝աչքի
տեսողությանչափով,ժամանակը՝մաշկինձուլված,այլգոյությունը
մերժող,էրոտիկուհայհոյախառն:Իհարկե,կանանուններ,որոնց
մասինխոսվումէևօժտվածեն՝Հ.Սիմոնյանը,Կ.Անտաշյանը,Հու
սիկԱրան,որի«Աստծուհետխոսելուժամանակը»արդենհասուն
գործէևորնաննկատչմնացքննադատությանաչքից:

Ինչևէ,իմցանկություննայնչէ,որերիտասարդներիհետխոսեմ
հանդիմանությամբ,բայցճգնաժամըխորնէևխորանալումիտում
ունի:Ժամանակըչիներումանհոգությունը:Ուստիկարծումեմ,որ
գրականնորսերունդըպետքէլինիհեղափոխականանգամվրիպե
լուգնով,որպեսզիքննադատի«հեղափոխությունը շարունակվում
է»արտահայտությունըչգրվիհարցական,այլկրիվերլուծողիջանք,
որսպառվելումիտումչունի:Իմգրիչնէլէփնտրումայդնորըևնշա
նակալին,փնտրումանուններ,որոնքկլինենմերվաղվավկան:Իսկ

ճելովայլաբանության,ընկալվումէորպեսայլաբանականմետա
ֆոր: ՍաԷդոյանիպոեզիայումմիմյանցովարտահայտվածերկու
շրջափուլէգծում,որարդիպրոցեսիհիմնարարգիծնէնաև«Անդ
րադարձներից»մինչև«Էլեգիականմտորումներ»ժողովածուները:

ԻսկահաՀակոբՄովսեսըբառիպոետիկայիընկալումը,բնա
զանցականիրնախահիմքով,ավելիհեռունէտանում,«պոեզիայի
ազգաբանությունը»,ինչպեսասումէ,«հասցնելովլեզվին»,այնու
հետև հավելում՝«մենք ոչ միայն մարդկանց հովիվներն ենք, այլև
իրերի»,որովհետև,ինչպեսՀերդերնէասում,«մարդկայինցեղիլե
զունբանաստեղծություննէ»,իսկ«բանըիրլեզվականտեղանքումէ
դառնումԲանաՍտեղծություն»:Բանաստեղծն,ուրեմն,անտեսա
նելիիհովիվնէ,պոեզիան՝«Իթաքենկանաչհավիտենության»կամ
«պոեզիամեսսիան»,որչիկարողլինելիրականությանհայելինև
թաքնվելիրականությանթևիտակսվիֆտյանլիլիպուտիպես:Ահա
ինչուպոեզիանունիիրպատմությունը,որՍուրբՀոգուպատմութ
յուննէ,այսինքն՝մշակույթը,որիգոյությանխարիսխըբառնէ,միակ
գոյավորըառհասարակ՝լեզուն,որըչիպատկանումտարածությա
նը,այլինքնէտարածությունըևժամանակը:ԱհաինչուՄովսեսի
աշխահայեցությունը ունի այնպիսի ամբողջություն և ազդեցութ
յունգրապատմականպրոցեսում,որհանգումէԳրքիգաղափարին
բնազանցականիրհիմքով«Գիրքծաղկման»ժողովածուիցմինչև
«Լույսզվարթ»և«Շարական»գրքերը,որոնք,առանցչափազան
ցության,պոետականգլուխգործոցներենևհավերժիհետենզրու
ցում:ԻսկՄովսեսիներքինբանավեճըհանունպոեզիայիզուտգե
ղագիտական հիմնավորում ունի, որի հաշտեցումը հնարավոր է
միայնգրականգալիքում,պատմականշրջափուլիամբողջացման
հանգրվանում:ՈւստիՄովսեսիբանավեճը,ուղղված«ժամանակի
շունչըդարձած»բանաստեղծներին,գեղագիտականառումովհիմ
նավորվածէ,գեղագիտականհակադրությունը՝պատմականորեն
բացատրելիևարդարացված:

Ինչ խոսք, արդի պոեզիայում խնդիրները շատ են: Ոչ միայն
60ականներին, այլև 80ականներին գրականություն մուտք գոր
ծած բանաստեղծները, օժտված անհատներ՝ Ա. Մարտիրոսյանը,
Ա.Ավդալյանը,Հ.Սարուխանը,Էդ.Միլիտոնյանը,Վ.Հակոբյանը,Վ.
Ալեքսանյանը,Ս.Կոսյանը,որոնցիցոմանքստեղծագործականըն
թացքիմեջեն,գրականժառանգությանմասնենկազմում:Էլչեմ
խոսումՌ.Դավոյանիպոեզիայիպատմականդերիևտեղիհարցի
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SUREN ABRAHAMYAN  POETRY, PRESS AND THE CRITICISM  The
author,answeringthequestions,commencestheprocessofcriticization,and
portraystheinnercontradictionswhichmanifestintheprocessofcriticization
ofthecontemporaryArmeniancritique.

Theliterarypress,ofcourse,reflectsontheliteraryproblems,butthe
theoretical problems of the literature still stay unreachable for the press,
it does not grow into a cultural factor, without possessing any scientific
justification.

Theauthor,byreflectingontheseproblems,initiatestheliteraryprocess
initsentirety.
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СУРЕН АБРАМЯН  ПОЭЗИЯ, ПРЕССА И КРИТИКА  Автор,отвечая
на вопросы, начинает процесс критики и описывает внутренние
противоречия,которыепроявляютсявпроцессекритикисовременной
армянскойкритики,

Литературная пресса, конечно, размышляет над литературными
проблемами,нотеоретическиепроблемылитературывсеещеостаются
недоступнымидляпрессы,онанеперерастаетвкультурныйфактор,
неимеякакоголибонаучногообоснования.

Автор,размышляянадэтимипроблемами,начинаетлитературный
процессвовсейегополноте.
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մինչայդբերեմմիօրինակԴ.Հովհաննեսի«Անառակորդուն»ուղղ
վածութատողից,որըգրվածէբանաստեղծինտանջողցավով,երկ
խոսության կանչողտագնապով: Երիտասարդները չեն կարդացել
երևի,այլապեսարձագանքըմիտեղկլիներ:Դ.Հովհաննեսըհորդո
րումէնրանցգրագետլինել,ուղղագրությունիցգլուխհանել,մեկեր
կուգիրքկարդալ՝պարտադիրչէՀեգել,կարողենհեգելթեկուզԴ.
Հովհաննեսև«ծռտած»ամենմիտողըիսկույնվազացնելով«Գրե
թերթ», բանաստեղծսեպվել գրեթե՝անտաղանդ, բայցխիստհա
վակնոտ1…Բանաստեղծնէլկարծեսապրումէրնորերինսպասելով
և,քանիորկռիվուներ,փնտրումէրկռիվըորոնողինորանունը…

 
ՀԱՐՑ.Ի՞նչ ա սել է մշա կու թա յին քա ղա քա կա նութ յուն և  արդ

յո՞ք մեր մշա կույթն ա ռաջ նորդ վում է այդ քա ղա քա կա նութ յամբ:
  Ճիշտնասած, ինձ համար հստակ չէ դեռևս, թե ինչ է կամ

ինչպիսին է մշակութային քաղաքականությունը: Ազգայի՞ն է այն
լինում, թե՞ համամարդկային, եթե դրանք անբաժանելի են: Մի՞
թե մշակութային քաղաքականությունը գրական միջոցառումնե
րի,քննարկումների,գուցեևերաժշտական,կրթական,գիտական
և այլ հանդիսությունների հանրագումա՞ր է միայն…Կարծում եմ,
մշակույթնինքնէստեղծումքաղաքականություն,ոչթեհակառա
կը:Եվեթեժողովուրդըձևավորվածմշակույթիկրողնէ,ապանրա
իշխանություննէլհիմնումէևպահպանումիրմշակույթը,գրակա
նությունը, որնայսօրտեսանելի երազ չէանգամ: Մամուլնայսօր
շատէգրում,վերլուծումինչորմշակութայինքաղաքականության
հարցերև որքան շատեսկարդումայդմասին,այնքանավելի է
հեռանումդրաընկալումը՝գրությունը լինիմերժո՞ղ,թե՞հաստա
տող…Ուստիեսզերծեմմնումայդպիսիհարցադրումներանելուց
ևասում,ինձհամարմշակույթիևքաղաքականությանհիմքնայն
է,երբկարողանումեսզբաղվելքոնախընտրածգիտությամբ,մա
տուցելգիրքըևբավարարվելնրամշակըլինելուպատվախնդրութ
յամբ…ՈրովհետևԳիրքնէմիակմշակույթիհիմքը,նրագալիքըև
ներկան,գոյությանխարիսխըևվկան,որվկայումէթե՛ինձ,թե՛քեզ
ևթե՛բոլորիս…

 Հար ցազ րույ ցը՝  Սամ վել  Կոս յա նի
 

1Դավիթ Հովհաննես,Ութը տող(Փոքր Կտակարան),Երևան,2017,էջ109:



ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 2020-1

380 381

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՍԱ ԹԵ ՆԻԿ Ա ՎԵ ՏԻՍ ՅԱՆ. ԱԶԳԱՅԻՆ ՀՈԳԵԿԵՐՏՎԱԾՔԻ ԵՎ 
ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՏԻՊԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՄԵԿՆՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԸՍՏ 
ՀՐԱՆՏ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆԻ «ԽՈՒՄՀԱՐ» ՎԻՊԱԿԻ .........................110

САТЕНИК АВЕТИСЯН:  СРАВНИТЕЛЬНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОГО МЕНТАЛИТЕТА И ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ТИПОВ 
ПО РОМАНУ ГРАНТА МАТЕВОСЯНА  ...........................................110

SATENIK AVETISYAN:  COMPARATIVE INTERPRETATION OF THE 
NATIONAL MENTALITY AND HUMAN TYPES, ACCORDING 
TO HRANT MATEVOSYAN’S:  .........................................................110

ԱՐՄԻՆԵ ՄԱՆԱՍՅԱՆ. ՄՈՒՇԵՂ ԳԱԼՇՈՅԱՆԻ ՊԱՏՄՎԱԾՔՆԵՐԻ 
ԲԱՆԱՐՎԵՍՏԸ ..............................................................................131

ARMINE MANASYAN: THE FOLKLORE IN THE NOVELS OF 
MUSHEGH GALSHOYAN:  ..............................................................131

АРМИНЕ МАНАCЯН: ФОЛЬКЛОР В РОМАНАХ 
МУШЕГА ГАЛШОЯНА: ..................................................................131

ՆԱՐԻՆԵ ԿԱՐԱԽԱՆՅԱՆ. ՊԵՐՃ ԶԵՅԹՈՒՆՑՅԱՆԻ «ՎԵՐՋԻՆ 
ԱՐԵՎԱԳԱԼԸ» ԿԵՆՍԱԳՐԱԿԱՆ ՎԵՊԸ ........................................146

Н. А. КАРАХАНЯН:  БИОГРАФИЧЕСКИЙ РОМАН 
ПЕРЧА ЗЕЙТУНЦЯНА «ПОСЛЕДНИЙ РАССВЕТ: ..........................146

N. H. KARAKHANYAN: THE LAST SUNRISE” BIOGRAPHICAL NOVEL 
BY PERTCH ZEYTUNTSYAN: .............................................................146

ԱԿՍԵԼ ԲԱԿՈՒՆՑ  120
АКСЕЛ БАКУНЦ  120
AKSEL BAKUNC  120

ՆԱԻՐԱ ԲԱԼԱՅԱՆ. ԶՈՀԻ ՆԵՐԴՐՎԱԳԱՅԻՆ ՊԱՏԿԵՐՈՒՄԸ 
ԲԱԿՈՒՆՑԻ ՊԱՏՄՎԱԾՔՆԵՐՈՒՄ .................................................160

НАИРА БАЛАЯН:  ВНУТРИЭПИЗОДНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 
ЖЕРТВЫ В РАССКАЗАХ АКСЕЛА БАКУНЦА:...............................160

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
СОДЕРЖАНИЕ

CONTENT

ԳԵՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
ЭСТЕТИКА

AESTHETICS

ՀԵՆՐԻԿ ԷԴՈՅԱՆ. ՄՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԸ .....................3
ГЕНРИХ ЭДОЯН: ВВЕДЕНИЕ И ИТОГ:.................................................3
HENRIKH EDOYAN: INTRODUCTION AND RESULTS:............................3

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ

HISTORY AND THEORY

ԼԻԼԻԹ ՍԵՅՐԱՆՅԱՆ. ՈԳՈՒ ՏԱՆ ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԸ.
ՄՈՒՇԵՂ ԻՇԽԱՆ ԵՎ ՎԱԶԳԵՆ ՇՈՒՇԱՆՅԱՆ .................................50

ЛИЛИТ СЕЙРАНЯН: ЖИЛЬЦЫ ДУХОВНОГО ДОМА: 
МУШЕГ ИШХАН И ВАЗГЕН ШУШАНЯН:  .......................................50

LILIT SEYRANYAN: RESIDENTS OF THE SPIRITUAL HOUSE: 
MUSHЕCH ISHKHAN AND VAZGEN SHUSHANYAN:  ........................50

ՀԱԿՈԲ ՄՈՎՍԵՍ. ՀԱԿՈԲ ՄՆՁՈՒՐԻ. 
ՓՈՔՐ ԱՐՄՏԱՆ ՀԱՄԱՍՏԵՂՈՒԹՅՈՒՆ  ..........................................65

АКОБ МОВСЕС: АКОБ МНДЗУРИ: 
ЗОДИАК МАЛЕНЬКИЙ АРТМАН: .................................................... 65

AKOB MOVSES: AKOB MNDZURI: ZODIAC LITTLE ARTHMAN: ...........65



ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 2020-1

382 383

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

 ՍՈՒ ՍԱՆ ՆԱ  ՀՈՎ ՀԱՆ ՆԻՍ ՅԱՆ. ՊԵՐՃ ՊՌՈՇՅԱՆԸ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ 
ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԳՐԱՊԱՏՄԱԿԱՆ ՀԱՅԱՑՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 
ԵՎ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԿՅԱՆՔՈՒՄ .........................................................266

СУСАННА ОВАНЕСЯН:  ПЕРЧ ПРОШЯН В СИСТЕМЕ ИСТОРИКО
ЛИТЕРАТУРНЫХ ВЗГЛЯДОВ И В ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ ОВАНЕСА 
ТУМАНЯНА ....................................................................................266

SUSANNA HOVHANNISYAN:  PERCH PLEASED IN THE SYSTEM 
OF HISTORICAL AND LITERARY VIEWS AND IN PERSONAL LIFE 
OF HOVHANNES TUMANYAN: ........................................................266

ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ
ФИЛОЛОГИЯ
PHILOLOGY

ՊԵՏՐՈՍ ԴԵՄԻՐՃՅԱՆ. ԵՂԻԱ ՏԵՄԻՐՃԻՊԱՇՅԱՆ. ՏՈՀՄԱԿԱՆ 
ԱՐՄԱՏՆԵՐԸ. ՄԱՆԿՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ՊԱՏԱՆԵԿՈՒԹՅՈՒՆԸ, 
ԳՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ՔԱՅԼԵՐԸ: ԺԱՄԱՆԱԿԸ ԵՒ ԱՐԴԻԱԿԱՆ 
ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ: ԼՐԱԳՐՈՂԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ............279

ПЕТРОС ДЕМИРЧЯН:ЕГИА ТЕМИРЧИПАШЯН: 
РОДОВЫЕ КОРНЫ: ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ: ПЕРВЫЕ 
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ШАГИ. ВРЕМЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. 
ЖУРНАЛИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ...........................................279

PETROS DEMIRCHYAN: EGIYA TEMIRCHIPASHYAN: ANCESTRAL 
ROOTS: CHILDHOOD AND YOUTH: THE FIRST LITERARY STEPS. 
TIME AND CURRENT REQUIRAMENTS. 
JOURNALISTIC ACTIVITY: ...............................................................279

NAIRA BALAYAN:  INTEREPISODIC DEPICTION OF THE VICTIM IN 
AXEL BAKUBTS’ STORIES: .............................................................160

ԱՐՔ ՄԵ ՆԻԿ  ՆԻ ԿՈ ՂՈՍ ՅԱՆ. ՄԻ ՎՐԻՊԱԿԻ ՀԵՏՔԵՐՈՎ .................176
A. H. NIKOGHOSYAN: - INVESTIGATING A TYPO: .................................176
А. Г. НИКОГОСЯН: - ПО СЛЕДАМ ОДНОЙ ОПЕЧАТКИ: ......................176

ՌԱԶՄԻԿ ԴԱՎՈՅԱՆ  80
РАЗМИК ДАВОЯН  80
RAZMIK DAVOYAN  80

 ՍՈՒ ՐԵՆ ԱԲ ՐԱ ՀԱՄ ՅԱՆ.  ՌԱԶ ՄԻԿ  ԴԱ ՎՈ ՅԱ ՆԻ ՊՈԵ ԶԻԱՆ. 
ԴԱ ՍԱ ԿԱՆ ՇՐՋԱ ՆԻ Ա ՎԱՐ ՏԻ ԵՎ  ՆՈ ՐԻ ՄԻՋԵՎ ..........................181

SUREN ABRAHAMYAN: - RAZMIKDAVOYAN:BETWEENTHEEND
OFTHECLASSICALPERIODANDTHENEW:.................................181

СУРЕН АБРАМЯН: - РАЗМИК ДАВОЯН: МЕЖДУ КОНЦОМ 
КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА И НОВЫМ: .....................................181

ՔՆՆԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
ТЕОРИЯ КРИТИКИ

THEORY OF CRITICISM

ԺԵՆՅԱ ՔԱԼԱՆԹԱՐՅԱՆ. ՆՈՐ ԱԶԴԱԿ 
ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ....................240

ЖЕНЯ КАЛАНТАРЯН:  НОВЫЙ ИМПУЛЬС ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ТУМАНОВЕДЕНИЯ: .......................................................................240

ZHENIA KALANTARYAN:  A NEW IMPULSE FOR THE 
DEVELOPMENT OF TUMANYANOLOGY .........................................240



ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 2020-1

384 385

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

 ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ
РЕЦЕНЗИЯ

REVIEW

ՌՈՒ ԶԱՆ ՆԱ ՈՍ ԿԱՆ ՅԱՆ. ՕՏԱՐՄԱՆ ԵՎ ՓԱԽՈՒՍՏԻ ԽՆԴԻՐԸ 
ԱՐԴԻ ՀԱՅ ԱՐՁԱԿՈՒՄ ................................................................341

РУЗАННА ВОСКАНЯН: - ПРОБЛЕМА ОТЧУЖДЕНИЯ И 
ПОБЕГА В СОВРЕМЕННОЙ АРМЯНСКОЙ ПРОЗЕ ........................341

RUZANNA VOSKANYAN: - THE PROBLEM OF ALIENATION AND 
ESCAPE IN CONTEMPORARY ARMENIAN PROSE: ..........................341

ԱՐՄԵՆ ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ. ՆԵՐՍԵՍ ԱԹԱԲԵԿՅԱՆԻ 
«ԵՐԿՐԱՊՏՈՒՅՏ»Ը .....................................................................355

АРМЕН АВАНЕСЯН  «ЗЕМЛИВОРОТ» НЕРСЕСА АТАБЕКЯНА .......355
ARMEN AVANESYAN  NERSES ATABEKYAN 

“ROTATION OF THE EARTH” ..........................................................355

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑ
ИНТЕРВЬЮ
INTERVIEW

 ՊՈԵ ԶԻԱՆ, ՄԱ ՄՈՒ ԼԸ ԵՎ ՔՆ ՆԱ ԴԱ ՏՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ ...............................366
SUREN ABRAHAMYAN  POETRY, PRESS AND THE CRITICISM ........366
СУРЕН АБРАМЯН  ПОЭЗИЯ, ПРЕССА И КРИТИКА ........................366

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԷՊՈՍ
АРМЯНСКИЙ ЭПОС

ARMENIAN EPIC

ՀԱՅԿ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ. «ՍԱՍՆԱ ԾՌԵՐ» ԷՊՈՍԻ 
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ․
ԱՌԱՍՊԵԼԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱՆԵ՞Ր, ԹԵ՞ ԳՐԱԿԱՆ ԱՎԱՆԴՈՒՅԹ .....312

АМБАРЦУМЯН АЙК:ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ СТРУКТУРЫ 
ЭПОСА “САСНА ЦРЕР”(“САСУНСКИЕ УДАЛЬЦЫ”)։ 
МИФОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ, ИЛИ 
ЛИТЕРАТУРНАЯ ТРАДИЦИЯ:........................................................312

HAMBARDZUMYAN HAYK:  THE FORMATION OF THE 
STRUCTURE OF THE EPIC “SASNA TSRER” (“DARЕDEVILS OF 
SASSOUN”)։ MYTHOLOGICAL SCHEMES, 
OR LITERARY TRADITION: .............................................................312

ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՏՔ
МЫШЛЕНИЕ ЗАПАДНЫЙ ТЕОРИИ

THINKING WESTERN THEORY

ԱՄԱԼՅԱ ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆ. Վ ԼԱ ԴԻ ՄԻՐ ՆԱ ԲՈ ԿՈ ՎԻ 
ԳԵ ՂԱ ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ ԸՆ ԿԱ ԼՈՒՄ ՆԵ ՐԸ. «ԼՈ ԼԻ ՏԱ» ՎԵ ՊԸ .................327

А. СОГОМОНЯН:  ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВОСПРИЯТИЯ ВЛАДИМИРА 
НАБОКОВА: РОМАН «ЛОЛИТА»: .................................................327

A.SOGHOMONYAN:  VLADIMIR NABOKOV’S AESTHETIC 
PERCEPTIONS: THE NOVEL «LOLITA»: ..........................................327



Տեխնիկական խմբագիր՝ Արմեն Ավանեսյան
Սրբագրիչ՝ Արմենակ Ղազինյան

Լրատվական գործունեություն իրականացնող՝ Մ. Աբեղյանի 
անվան գրականության ինստիտուտ ոչ առևտրային 

կազմակերպություն 03.03.1997
(գրանցման 286.0120, վկայական Բ 003222)

Հասցե՝ Գր. Լուսավորչի 15
Հեռ. և հեռատիպ՝ 010-56-32-54, e-mail` litinst.@sci.am,

055-62-44-77, Էլ. հասցե՝ litinst.@sci.am

ՀՀ ԳԱԱ Մ. ԱԲԵՂՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ

Ի
2020-1

Թողարկման համարի պատասխանատու՝ 
Սուրեն Աբրահամյան



ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 2020-1

389

Ստորագրված է տպագրության 25.05.2020:
Տպաքանակ՝ 300: Ծավալը՝ 24.25 տպ. մամուլ:

Գինը պայմանագրային:

Տպագրվել է ՀՀ ԳԱԱ 
Գիտություն հրատարակչության տպարանում


