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ԱՆՆԱՍՏԵՓԱՆՅԱՆ
ԵՊՀհայբանասիրությանֆակուլտետ
ակադ.ՀրանտԹամրազյանիանվան

հայգրականությանպատմությանամբիոնիասպիրանտ

ՀԵՂԻՆԱԿԻՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ
ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄԸՀԱՅՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ

ԿԱՖԱՆԵՐՈՒՄ
Բանալիբառեր- Կա ֆա, Գրի գոր Մա գիստ րոս, Զա քա րի ա Գնու -

նե ցի, ժո ղովր դա կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն, հայ րեն, Ֆրիկ, Պղն ձե քա -
ղա քի պատ մու թյուն, քրիս տո նե ա կան բա րո յա խո սու թյուն

10-րդդարիցսկսած՝հայքնարերգության մեջկաֆայիկի-
րառմամբընդգծունդարձավմիջնադարյանհեղինակիվե-
րաբերմունքըոչքրիստոնեականպատմություններիվերա-
բերյալնաև՝ցույցտալովանհատական-ստեղծագործական
նորհնարավորություններ։

ԳրիգորՄագիստրոսը«ՀազարտողեանառՄանուչէ»չա-
փածոերկումներկայացնումէՍուրբԳիրքըչափածոդարձ-
նելուշարժառիթները,ևայստեղկիրառում«Կափա»եզրույթը1,
որիբանաստեղծականչափընույնանումէհայրենիչափին։
ՀասմիկՍիմոնյանըգրումէ.«Կաֆանհայգրականաշխար-
հումտիրողնախնականպատկերացմամբհիմնականումա-
ռնչվելէհանգիգաղափարիհետ,նշանակելէ«նույնահանգ»
բանաստեղծություն»2։Կաֆայիկարևորագույնգործառույ-
թըարձակբնագրերիգաղափարներիչափածովերարծար-
ծումնէ։Այնածանցվում էորևէպատմության,որիբովան-
դակությունընպաստումէչափածոհատվածներիսահունի-
րացմանը,իսկհեղինակիվերաբերմունքըառավելապեսդր-
1 Տե՛սՏաղասացութիւնքԳրիգորիՄագիստրոսիՊահլաւունւոյ,Ի.Վենե-
տիկ,1868,էջIII։

2 Հ.Սիմոնյան,Հայմիջնադարյանկաֆաներ,Երևան,1975,էջ34։

3



սևորվումէթեմայիկամարտահայտածհիմնականգաղա-
փարի շուրջկատարածդատումներում։Այսառումովկա-
ֆայիժանրըկարելիէհամարելհեղինակիմիտումներիու
նպատակներիարտահայտմանլիարժեք«տիրույթ»։

ՀայկաֆայագիրհեղինակներՖրիկը,ԽաչատուրԿեչա-
ռեցին,ԳրիգորիսԱղթամարցին,ԶաքարիաԳնունեցին,Հո-
վասափՍեբաստացինկաֆաներենգրելկամթարգմանել
հետևյալպատմություններիվերաբերյալ.1.«ԱլեքսանդրՄա-
կեդոնացուպատմություն»,2.«Պղնձեքաղաքիպատմություն»,
3.«Փահլուլթագավորիպատմություն»,4.«Մանկանևաղջկա
պատմություն»,5.«Ֆարմանմանկանպատմություն»,6.«Հա-
յոցթագավորիպատմություն»։

1.ԱլեքսանդրՄակեդոնացուպատմությանկաֆաները։
ԱլեքսանդրՄակեդոնացուպատմությանկաֆաներիզգա-

լիմասիհեղինակէհամարվումՖրիկը,որիտաղերիգաղա-
փարականընդգրկումները,երբեմնառանցբառապատկե-
րայինփոփոխությունների,արտահայտվածեննաևկաֆա-
ներում։Հեղինակիտաղերիևկաֆաներիհամեմատական
ուսումնասիրությունէկատարելԱշոտՀովհաննիսյանը.««Ընդ-
դէմֆալաքին»բանաստեղծությանմիշարքբեյթերըմուտք
գործեցինմիջնադարյանհայկլասիկթարգմանություններից
մեկի՝ԱլեքսանդրՄակեդոնացուպատմությանկաֆաների
մեջ։Այսպես՝անդրադառնալովԴարեհարքայիչարակրություն-
ներին՝այդկաֆաներիշարքումհանդիպումենքայսպիսի
տողեր…»3։ԱշոտՀովհաննսիյանըմեջբերումէՖրիկի«Ընդ-
դէմֆալաքին»բանաստեղծությունըևԱլեքսանդրՄակեդո-
նացուպատմությանկաֆաներիցմեկը.Յորժա՛մչարխնի
յետքակի//Ուձըգէիյաչքնխոլոր//Ոչզաւրքևոչհեծելա-
ւգնէ,//Ոչհարիւրհազարձիավոր։Կաֆանհամեմատվումէ
հետևյալբանաստեղծականհատվածիհետ.Է՜չարխ,եսքեզ
ո՞նցաւտամ//Երբչունեսզոչոքմաւտաւոր,//Ոչղաւլ,ոչեր-
դումունիս//Զիքոսիրտնէխիստնենգաւոր4։Ֆրիկիկիրա-
ռածժանրայինզուգահեռումներումնույնգաղափարների
իրացումը մեկնաբանելի է. նախնդիրը «գանգատաբար»
արդեններկայացրելէտաղերում,ընթերցողըծանոթէխնդ-
րին,իսկկաֆան,կարծես,ևսմեկ«առիթ»էնույնպնդումը
արծարծելուկաֆայագրինհատուկկերպով՝խրատաբար։
Հեղինակի«Էյ,չարխ»տաղի117տողերից40-ըԱլեքսանդր
3 ԱշոտՀովհաննիսյան,Ֆրիկըպատմաքննականլույսիտակ,Երևան,1955,
էջ101-102։

4 ԱշոտՀովհաննիսյան,նշվ.աշխ.,էջ102։

ԱննԱ ՍտեփԱնյԱն 
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Մակեդոնացուպատմությանմեջօգտագործվելենիբրևկա-
ֆաներ։Հ.Սիմոնյանըգրումէ.«Քննությունըցույցէտալիս,
որՖրիկիկողմիցնախապեսստեղծվելէմիինքնուրույնբա-
նաստեղծական երկ՝ միասնական հանգավորմամբ («որ»
հանգով)ևտրամաբանականկառուցվածքով,որիորոշտներ
հետագայումարդեններմուծվելովԱլեքսանդրիպատմություն,
ստացելեննորկիրառություն»5։

ՀեղինակայինազատմոտեցմամբառանձնանումենԽա-
չատուրԿեչառեցուկաֆաները։Հեղինակըխոսումէհերոսի
հետ,սակայնխրատնուղղվածէընթերցողին.Մարմիննէի
խոտնըման//Ուծաղկի,Դաւիթ,վըկայեց,//Եւփուքէքա-
մունըման//Յոբասաց’ւԵլիփազգըրեց։//Սողոմոնըստո-
ւերասաց,//Եսայինոյնպէսգուշակեց.//Սքանդարդուքեզ
պէտարա՛,//Զիարիւննոչովչըմարսեց…6։

Շատհաճախհեղինակները նախընտրում եմ գործուն
դերունենալկաֆաներում՝հանդեսգալովիբրևխրատա-
տու-ուսուցանող։Ուշագրավերևույթներիցէհեղինակ-գոր-
ծողկերպարիներկայությունը։ԶաքարիաԳնունեցինզրու-
ցումէսիրելիհերոսիհետ7.Սքանդարդուինձհաւատայ,//
քեզկապերեմշիրինշարբաթ,//Շամրասծաղիկեւքրքումն,
//եւեղէգնախունկնարդոսաց,//Հիրիկկինամոնչըքնաղ,//
եւզըմուռնընդխալուէսխառնած, //Ըմպէթագաւորան-
վախ,//փարատէզցաւըսՏէրԱստուած8։Հեղինակիկաֆա-
ներումխիստբևեռացվածչէմիայնդրականկերպարներին
ներկայացնելումիտումը,հիմնականշարժառիթըընթերցո-
ղինօրինակովուսուցանելնէ.Պովրո՛ս,դույետմի՛դառնալ,
//Մի՛արեանըդքոտիրանալ,//Մի՛զքոաչքդիզաւրքընտալ,
//Մի՛զբաղիլխաւսաւքիգընալ։//Ներհակդառաջիքոկայ,
5Հ.Սիմոնյան,նշվ.Աշխ.,էջ88։
6 ԽաչատուրԿեչառեցի,Տաղեր,աշխատասիրությամբ՝Ա.Դոլուխանյանի,
Երևան,1988,էջ66։

7 Էդդա Վարդանյանը գտնում է, որ Հայաստանում Ալեքսանդր Մակե-
դոնացուկերպարըսիրելիէր,քանիորհանդեսէեկելքաղաքականծանր
իրավիճակներումերկրիպաշտպանիդերում:ԱլեքսանդրՄակեդոնացին
հզոր միապետի կերպար է, ով ոգևորել է մարդկանց, և պետակա-
նությունը վերականգնելու հույսեր ներշնչել։ Տե՛ս Edda Vardanyan,
AlexandreleGrandàlalumièredesmanuscritsetdespremiersimprimésen
Europe(XIIe-XVIe siècle),“Laportéepolitiquedel’illustrationdesmanuscripts
duRomand’Alexandrearménien”,Belgium,2015,pp.247-249.

file:///C:/Users/VG/Downloads/La_portee_politique_de_l_illustration_de.pdf
8 Զաքարիա եպիսկոպոս Գնունեաց եւ իւր տաղերը, Ուսումնասիրեց եւ
հրատարակեցՀ. ՆերսէսԱկինեան,Վիեննա,1910,էջ63։

 Հե ՂԻ նԱ ԿԻ ՍտեՂ ԾԱ ԳՈՐ ԾԱ ԿԱն ԴԻՐ ՔՈ ՐՈ ՇՈՒ ՄԸ ՀԱյ  ՄԻՋ նԱ ԴԱՐյԱն 
ԿԱ ՖԱ նե ՐՈՒՄ

5



//Դուջանա՛յկըռուովզդաորսալ,//Թէոչ՝քեզհանցխոցդը-
նէ,//Որըզքոմայրնառնէիլալ9։

ԱլեքսանդրՄակեդոնացուպատմությանկաֆաներիհե-
ղինակայինառանձնահատկություններիցկարելիէմասնա-
վորելայնհանգամանքը,որգրողականմեծհմտությամբոչ
քրիստոնյակերպարիմիջոցովքրիստոնեականբարոյախո-
սությունըհասանելիէդառնումընթերցողին։Քանիորկեր-
պարիազդեցունակություննուընթերցողներիշրջանումնրա
մասինարձակգործերիընթերցումըտարածվածէր,հեղի-
նակներըփորձելենգտնելլավագույնլուծումը․հեթանոսհե-
րոսիարժանիքներըբարձրացնելքրիստոնեականբարոյա-
խոսությանմիջոցով,ընթերցողինսնել,խրատելսուրբգրա-
յինկանոններով։Ըստէության,նմանմոտեցումըընդհանուր
սկզբունքէհամարվելբոլորկաֆայագիրներիհամար։

2.Խոհափիլիսոփայականկաֆաներ։
Մարդու միայնության, աշխարհի ունայնության, ազա-

տության, աշխարհիկ թեմաների շուրջ փիլիսոփայական
խորհրդածությունները առավելապես արտահայտված են
Պղնձե քաղաքի, Փահլուլ թագավորի, Ֆարման մանկան
պատմություններիկաֆաներում,ՀովասափՍեբաստացու
«Աշխարհիսսահմաննէհանց»տողերովսկսվողկաֆայա-
շարքում։Հեղինակնընթերցողինհուշումէհարցեր,որոնց
պատասխաններըգտնելուենՄեծհավերժինձգտող,ար-
թունմնացածհավատավորները։Կաֆայաշարքիտրամա-
բանականընթացքըզարգանումէայսուղղությամբ.Աշխար-
հիսսահմաննէհանց.//Կուխաբէզմարդն իլման.//Միտքա-
րայևգիտացիր,//Ո՞ւստեկինևո՞ւրկուգնան.//Խիստնեղ
ևբարակկարմունջ//Եւներքոյ՝զետծովկուծփան.//Զետ
կուրնշգահենզջուրն,//Եւխփերենզաչքնուկուգան10։

Հայմիջնադարյանքնարերգությանուսումնասիրողներից
ԱրիստակեսՏևկանցըգտնումէ,որՊղնձեքաղաքիպատ-
մությունըհայերենէթարգմանելԳրիգորիսԱղթամարցին՝
նկատիառնելովնրաստեղծածայլկաֆաներիոճականընդ-
հանրությունները11։Սակայնուսումնասիրություններիցպարզ-
վումէ,որայսպատմությունըթարգմանվածէեղելավելի
9 ՊատմութիւնԱղեքսանդրիՄակեդոնացւոյ,Աշխատասիրությամբ՝Հասմիկ
Սիմոնյանի,Երևան,1989,էջ274։

10 ՀովասափՍեբաստացի,Բանաստեղծություններ,աշխատասիրությամբ՝
Վ.Գևորգյանի,Երևան,1964,էջ132-133։

11 Տե՛սԱր.Տևկանց,Հայերգ,Թիֆլիս,1882,էջԾԸ։

ԱննԱ ՍտեփԱնյԱն 
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վաղ՝ԳրիգորիսԱղթամարցուապրածժամանակից երկու
դարառաջ՝ԴավիթԿուրապաղատիհրամանով12։ԻսկՀ. Չի-
թունինգտնումէ,որընդհանրությունըշատմեծէՊղնձեքա-
ղաքիպատմությանկաֆաներիևՆահապետՔուչակինվե-
րագրվողհայրեններիմիջև.«Ու՞րկարդացերէիեսայդտոհ-
միկշունչուքայլունեցողտողերուննմանուրիշքերթուած-
ներ…ՆահապետՔուչակ՛կը…ՄիեւնոյնգրիչնէՔուչակինու
ՊղնձեՔաղքինմէջ,գրէթէ…»13։ՆերկայացնենքՀ.Չիթունու
հրատարակածՊղնձեքաղաքիպատմությանկաֆաներից.
Է՛ մարդԱդամայորդիք, դուք բերէքզ’խելքերդի վերայ.//
Մտօքիմացիքզ’սուտկեանքսուզ’մահուգալնիվերայ.//Զի
քակէզ’ամէնշինուածք.որշինուՏէրն՝ոչիմանայ.//Մեզկայ
պատասխանտալու,ամենիորմէկմիչըմնայ14։

Կաֆաներիևհայրեններիընդհանրություններըկարելի
էպայմանավորելխոհափիլիսոփայականնույնթեմաների
արծարծման,բանաստեղծականնույնչափիկիրառման,ժո-
ղովրդական մտածողությանը հարազատ մնալու հանգա-
մանքներով։Ուշագրավէ,որխոհափիլիսոփայական հայ-
րեններումսուրբգրայինկանոնիկիրառումը,աստվածաշն-
չյանմեջբերումներըառատենոչայնքան,որքանկաֆանե-
րում։Կաֆայագիրը«չիմոռանում»արևելյանգեղեցիկթեմա
արծարծողպատմությանհնարավոր«վտանգների»մասին,
ևկաֆաներիմիջոցովքրիստոնյաընթերցողինհիշեցնումէ
ավետարանականխրատը.Գերիադամայորդի//Զամէնէր
դատիսհետմէղա՜ց.//Յիշեայզանաչառատեանն//Ուծեծէ
սրտիկդուդուլա՜ց.//Զիստեսուքեզճարարայ//Ուխա-
փանկացիրմեղա՜ց//Թէչէյաներեկաւուրն//Տիայրիսի
հուրնորանա՜նց15։ԱրշակՉոպանյանիհրատարակածՓա-
րիզիԱզգայինՄատենադարանիթիվ308ձեռագրի՝Պղնձե
քաղաքիպատմությանգրեթե բոլոր կաֆաներում կյանքի
անցողիկության թեման զուգորդվում է աստվածաշնչյան
խրատին.Խըրատմիլըսեսյինէն,ա՜յյիմարխելօքդուտըխ-

12 «Հանդէսամսօրեայ»ամսագրումՆ.Ակինյանը հրատարակումէպատ-
մությունը,որնունիհետևյալվերնագիրը՝«Զրոյցևխաւսքառաջիթա-
գաւորացնևիշխանացն,զորթարքմանեցինԴաւիթԿուրապաղատինի
հայլեզուիտաճիկլեզուէ»,Տե՛ս«Հանդէսամսօրեայ»,Վիեննա,1958,N1-
4,Յունուար-Ապրիլ,էջ25,30։

13 Տե՛ս Չիթունի,Պղնձէքաղաքիպատմութիւն,Կ.Պոլիս,1919,էջ7։
14 Չիթունի,նշվ.աշխ.,էջ35։
15 ՄՄձեռ.N6185,թերթ44ա։
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մար,//Գիտեմ՝մեռանիլպիտիորչըկայյաշխարհսիսկիճար.
//Ըզքոսիրտըղորդպահէթէիքոյազգըն’ւի յօտար,//Ի
պահք’ւիաղօթքկացիրզիտապաննէմութուխաւար16։

ԵթեՊղնձեքաղաքիպատմությանկաֆաներիբովանդա-
կային-գաղափարականհիմքըբխումէբունպատմությու-
նից,որոշակիորենլրացնումէայդպատմությանը,ապաՓահ-
լուլթագավորիպատմությանկաֆաներիխրատականբնույ-
թըպայմանավորվածչէարձակպատմությանբուննպատա-
կադրումից։Կաֆայագիրըազատորենխոսելէիրենհետա-
քրքրողխոհափիլիսոփայականթեմաներից.Եթէշատզրկի-
ցեսևեթէսակաւ,ևվայելեսցեսզերկիրխնդալով,//Քեզչիք
հնար,հարկէաստիերթալևըզմարմինդծածկելընդհո-
ղով,//Դարձիրևզբարիսգործեա՛,գի՛տվաղվաղակիբժիշկ
ևդեղ,//Զիմի՛յահաւորատենինմեծիահիւևամօթովլինի-
ցիս17։Այսկաֆաներիհեղինակայինպատկանելությանհար-
ցըառկախէ։Բ.ՉուգասզյանըհամեմատումէՖրիկիստեղ-
ծագործությունները և կատարած թարգմանությունները,
փաստումնրա՝պարսկերենինտիրապետելը՝ապացուցելով,
որպարսկականմիքառյակիհեղինակնէևայսկաֆաների
հեղինակայինոճըխիստնմանէնրագրողականոճին18։

Ազատմարդու,հերոսիկերպարէՖարմանը՝համանուն
պատմությանհերոսը։Այսպատմությանմեջիշխողէաշ-
խարհիկկյանքը՝ամենատարբերդրսևորումներով,իսկկա-
ֆայագիրներիգործերումշեշտվածէազատությանգաղա-
փարը։ՖարմանմանկանպատմությունըվերագրվելէՀովա-
սափՍեբաստացուն,ԱռաքելԲաղիշեցուն,ՀակոբԱրծկե-
ցուն։Ն.Անդրանիկյանըընդհանրություններէգտնումնաև
ԿոստանդինԵրզնկացուստեղծագործություններիևայսեր-
կիլեզվի,ոճի,գաղափարականշեշտադրումներիմիջև։Հե-
ղինակըգտնումէ,որեթեԿոստանդինԵրզնկացինայսերկի
հեղինակըչէ,ապաթարգմանիչնէ19։Հետագայումհերքում

16 ԱրշակՉօպանեան,Հայէջեր,Փարիզ,1912,էջ88։
17«Պատմութիւն յաղագսՓահլուլթագաւորին»,Պատմութիւնվասնման-
կաննեւաղջկանն,Պատմութիւն յաղագսՓահլուլթագաւորին,Աշխա-
տասիրությամբ՝ԱրմենուհիՍրապյանի,Երևան,1983,էջ156։

18 Տե՛սԲ.Չուգասզյան,Ֆրիկըպարսկերենքառյակիթարգմանիչ,«Բանբեր
մատենադարանի»,Երևան,1958,N4,էջ111-122։

19 Տե՛սՆ.Անդրանիկյան,Ազգայինվէպերէն.1-Պղընձէքաղաքը.-2.Ֆար-
մանիԱսմանի.-3.Հարցմունքաղջկան,«Բազմավեպ»,Վենետիկ,1906թ.,
N7,էջ301:

ԱննԱ ՍտեփԱնյԱն 
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էիրտեսակետը։Շ․Նազարյանըորոշընդհանրություններէ
տեսնումայսպոեմիևՀովհաննեսԹլկուրանցու, Մկրտիչ
Նաղաշիևայլտաղերգուներիերկերիմիջև,սակայնեզրա-
կացնումէ,որոչմիբանաստեղծիչենքկարողհամարել«Պատ-
մութիւնՖարմանմանկանն»պոեմիհեղինակ20։Այսպատ-
մությանհետևյալկաֆանպարզէդարձնումհեղինակային
պատկանելությանորոշմաներկընտրանքիպատճառը՝ոճա-
կաննմանությունները. ՏեսնուՖարմանզնա,ասէ,թէ.-Եր-
նէկ,//Հոգիհոգոյսուաչերուսինձլոյսերեկ.//Արեգական
սուրաթգիշերուցերեկ,//Համբուրեցուասաց.-Աչերուսեր-
նէկ21։Տարակարծությունըկարելիէպայմանավորելայնհան-
գամանքով,որուշշրջանիհեղինակներըհավատարիմեն
մնացելկաֆաներիբառապատկերային,ոճականհամակար-
գինախապեսկիրառածսկզբունքներին,ինչպեսնույներ-
ևույթնառկաէուշմիջնադարյանտաղերգուներիցշատերի
դեպքում։Վերջիններսկիրառումենբառապատկերայինայն
համակարգը,ոճականայնյուրահատկությունները,որոնք
բնորոշէին,օրինակ,13-րդդարիտաղերգությանը,որքանէլ
այդկաղապարներըայլևսկենսականչլինեինիրենցժամա-
նակաշրջանիհամար։

3. Ժողովրդական մտածողության և բանահյուսական
կայունկաղապարներիկիրառությունըկաֆաներում։

Ինչպեսհայրենը,կաֆանևսհամարվումէժողովրդական
ստեղծագործություն։Կաֆաներըաշխարհիկարձակպատ-
մություններիչափածոդրսևորումներեն,այդպատճառով
վիպականությունըհիմնականդերունինրանցում։Հատկա-
պես զգալի են կաֆայի, հայրենի, ժողովրդական երգերի
փոխհարաբերություննունմանությունըարտահայտմանկեր-
պի,բառապաշարի,տաղաչափականընդհանրությունների
առումով։Եվայստեղէ,որընդգծվումենկաֆայագրիմի-
տումները.հարազատմնալժողովրդականմտածողությանը,
քանիորօտարածինտեքստը«վտանգավոր»կարողէլինել
քրիստոնյաընթերցողիհամար։

ժողովրդականերգերիոճականնմանությունըզգալի է
ԶաքարիաԳնունեցուխմբագրածկաֆաներիցմեկում.Այս

20 Տե՛ս Պատմութիւն Ֆարման մանկանն (Միջնադարյան պոեմ), հրա-
տարակությանպատրաստեցՇուշանիկՆազարյան,Երևան,1957,էջ23։

21 Նույնտեղում,158-159։
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չէծառայ,քանթէ՝պարսիկ,//Յետոյանցելգաղտիգողիկ,//
Առելկացնակըզպողպատիկ,//Կամէրհարուլզարքայնբը-
նիկ։//Բայցոչկարացհարուլսաստիկ,//Այլհիացմամբառ-
նէր մըտիկ, // Զխաւսից նորա լըսէր քաղցրիկ, // Զինքն
աւաղէրխուժադուժիկ22։Նույնպիսիօրինակներենառկա
նաևԳրիգորիսԱղթամարցուկաֆաներում.Մարդորգայի
յայստեղիս//Թողզմեզլայինքընխրատի//Որմենքիմեր
շատիրացս//Ենքբաժանողորմուլալի։Կամ՝…Այիմպա-
տուականդըշխոյ,//Որդուեսողորմուլալի.//Այսքոանի-
հունբարիքս,//Չօգնեցինքեզմէկմիվշտի23։

Հեքիաթիժանրըևսմեծազդեցությունունիկաֆանե-
րում։ԲանահյուսականհիմքունենՄանկանևաղջկապատ-
մությանկաֆաները,որոնցհեղինակայինպատկանելությունն
անհայտէ։Այսպատմությունըթարգմանվելէարաբերենից,
համեմատվել«Հազարումիգիշեր»հեքիաթաշարիպատ-
մություններիցմեկի՝«Տավեդդուտ»-իհետ24։Պատմությունը
առանձնանումէժանրայինդրսևորումով.ներկայացվածէ
հանելուկիմիջոցով՝հարցուպատասխանիձևով,իսկկա-
ֆաներիհիմքըհեքիաթնէ։Թագավորիդուստրըկաֆաէձո-
նումսիրելիին.Եսխի՜ստկուսիրեմզքե՜զ.//վանցսիրո՜յես
առքեզե՜կի.//Քեզբազումխելա՜թպիտէ՜ր.//Աչերու՜տսիր-
տըսկուայրի։//Ուրախկեցիրզանցսըրտիս,//Որպէսըզքեզ
սիրեցի.//Եվայլմիզատէրքենէ.//Թէչէինձմեռնիլկուհաս-
նի25։Մանուկըպատասխանումէաղջկան.Հայիմողորմու
սիրուն.//Զէտհարբածեղա՛քոսիրուն.//ասիթէայսինչբան
էպէկուման//ինձլոյսկուծագէ։//Իմսիրտըսկըրակլըցիր.
//Քոգալովըդզիսլափեցիր.//արեկթէխոցեալեսդու.//լուս
էիրառմեզծագեցիր26։

Միջնադարյանսիրոպատմություններիբանահյուսական
հայտնիմոտիվներըևսգործունենկաֆաներում։Քրիստո-
նյայիևմուսուլմանի՝ՀովհաննեսիևԱշայիսիրոպատմու-
թյունըներկայացվածէնաևկաֆաներում։«Այսի՞նչկրակ
22 ՊատմութիւնԱղեքսանդրիՄակեդոնացւոյ,Աշխատասիրությամբ՝Հաս-
միկՍիմոնյանի,Երևան,1989,էջ203։

23 Գ. Հովսեփեան, Գրիգորիս Աղթամարցի (Գրական-կենսագրական նոր
նիւթերով),«Արարատ»,ԾԲտարի,Յունուար-դեկտեմբեր,Ս․Էջմիածին,
1919,էջ20,33։

24 Տե՛սԱ.Չոպանյան,Հայէջեր,Փարիզ,1912,էջԼԸ։
25 ՄՄ,ձեռ.N6451,թերթ182ա։
26 Նույնտեղում։
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էր՝զիսայրեց»տողովսկսվողերգումառկաենբառ-պատ-
կերներ, որոնքտարածված ենտաղերում, հայրեններում՝
ստեղծելովկայունսյուժետայինկաղապարներիանխախտ
կիրառմանտպավորություն.Մէկմիհեծերպօզպէտաւի,//
Եկաւ,անցաւքաջմուհալի…//ՍէնՅովհաննէս–քէշիշօղլի,//
Զիրարսիրենքխօշկուլինի…27։Նույնժողովրդականտա-
ղումհեղինակըգրումէ.Բռնեցըզպօզձիունազին,//Կաֆայ
ասացամէնձարին…28։Այսժողովրդականերգըվերագրվել
էՀովհաննեսԵրզնկացուն,նաև՝ՀովհաննեսԹլկուրանցուն։
Աս.Մնացականյանը,ուսումնասիրելովայսթեմայիժանրա-
բովանդակայինպատմությունը,ներկայացնումէնաևհա-
մանմանթեմայովգրվածհեքիաթը29։Ընդորում,հեքիաթի
մեջևսներառվածենկաֆաներ,որոնքպահպանվելեն«-
Մոնթ»վերնագրով։Աս.Մնացականյանըենթադրումէ,որ
չափածոստեղծագործությունըգրվելէ«Անապատիմոնթ»
պոեմիհիմքով.«Միջնադարումեղելէմիզրույց՝նվիրված
ՀովհաննեսիևԱշայի(ՍալչունՓաշայի)սիրոպատմությա-
նը»30։ՍալչունՓաշակերպարկանաևհեքիաթներում։Հով-
հաննեսիևԱշայիսիրոպատմությունըներկայացնող«Անա-
պատիմարդուսէր»վերնագրովերգումկարդումենքհեքի-
աթիժանրինբնորոշսկիզբ.Մէկպըզտիկմարդըմկէր,//Ա-
նապատայվանքկըմընէր,//Օրկորեկէհացմիկուտէր,//
Աղքատներացբաժինկհանէր31։Այսերգումշեշտվածէնաև
միերևույթ,որբնորոշէհայրեններիսիրահարին։«Սիրոտեր
դարձած»հերոսըմոռանումէկրթության,հավատիմասին.
Կըտորմիտեղորգընաց՝//Սաղմոսարանգըլորեց.//Կըտոր
միտեղորգընաց՝//Աւետարանէլթողեց.//Կըտորմիտեղոր
գընաց՝//«Խար-մեղէն»էլհետմոռցաւ,//Կանոն,սաղմոս,շա-
րական,//Խաչ,աւետրանէլմոռցաւ…32։Տաղերգությանմեջ
ևսծանոթէայսմոտիվը.Մարդորսիրուկուհանդիպի,//
Նայքանըզկրակկուլինիվառ,//Այլոչաղօթքմիտքընկու
գայ,//Ոչյայսմաւուրկարդայևճառ33։
27 Աս., Մնացականյան,Հայկական միջնադարյան ժողովրդական երգեր,
Եր.,1956,էջ184-185։

28 Նույնտեղում, էջ188։
29 Տե՛սԱս.,Մնացականյան,նշվ.աշխ.,էջ191-195։
30 Նույնտեղում, էջ517։
31,32 Նույնտեղում,էջ199։
33 ՀովհաննեսԹլկուրանցի, Տաղեր, աշխատասիրությամբ՝ Էմ.Պիվազ-
յանի,Երևան,1960,էջ160,161։
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Բանահյուսականշերտինբնորոշպատկերակերտմանու
դրախորհրդանշականընկալմանտարրերենառկաԶաքա-
րիաԳնունեցու,ԽաչատուրԿեչառեցու՝Ալեքսանդրիպատ-
մությանկաֆաներում.Ա՜յձի,զքեզգովելկամիմ,//ցլագլուխ
ծընունդծովային,//Բաշըդհըրեղէնէքոյ,//լանջքումէջքդ
յառեւծնըմանին,//Սըմբակդյաւրինակկազմած,//հանցու-
ժեղզինչուշկապարին.//Երանիտամայնբախտին,//որ
տաբրաւքքոյովյորդորին34։Կամ՝Ա՜յձի,զքեզգովելկամիմ,
//Ցըլայգըլուխծնունդծովային,// Բաշըդհրեղէնէքո,// Լանջդ
ևմէջքդէքոառիւծին35:ՀայկականայլաղբյուրներումևսԱ-
լեքսանդրՄակեդոնացուձին«զուարակագլուխ»էանվան-
վել36 ևբանահյուսականամբողջխորհրդաբանությամբէլ
ներկայացվածէհայկականկաֆաներում։Քրիստոնյակա-
ֆայագիրներըհարազատենմնացել բանահյուսականա-
վանդներինևարձակպատմությանչափածոտարբերակում
նույնպեսզգալիէժողովրդականմտածողությունը.Քանզամ-
պն արևունպայծառ//’ւիլուսոյաստեղնըմանես.//Քանըզ-
ծովայինծընունդ//յԱդամայորդիսաւտարես,//Բայցմեծ
մինղալատկաքեզ,//որմիայնմեծըզքեզկուզես.//Բայցթէ
հանցցաւոցդիպնուս//շատեղուկուվայտասդուքեզ37։

Այսպիսով՝միջնադարյանքնարերգուն(տաղերգու,հայ-
րեներգակ,կաֆայագիր)հստակառանձնացրելէստեղծա-
գործականանցում-բաժանումներ։Եթետեքստըաշխարհիկ
բնույթունի,պատմականկերպարներիմասինէ,օտարե-
րկրներիհերոսականպատմություններեն,գրվումենայդ
պատմություններիչափածոտարբերակները՝կաֆաները,ո-
րոնքօտարաղբյուրներումարդենիրացվածևհարազատ
դարձածբանաստեղծականտեսակեն։Եվայսդեպքումհե-
ղինակի վերաբերմունքը ընդգծվում է սուրբգրայինևաշ-
խարհիկտեքստի«տեղավորումը»չափածոտարբերակով
34ՊատմութիւնԱղեքսանդրիՄակեդոնացւոյ,էջ94։
35 ԽաչատուրԿեչառեցի,Տաղեր,Աշխատասիրությամբ՝Ա.Դոլուխանյանի,
Երևան,1988,էջ49։

36ԱրամԹոփչյանըներկայացնումէհայկականաղբյուրներըևհեղինակ-
ներին(ԳրիգորՄագիստրոս,ՄխիթարԳոշ,ԽաչատուրԿեչառեցի),ովքեր
ծանոթենԲուկեփալոսձիու«զուարակագլուխ»բանահյուսականանվան-
մանը։ Տե՛սԱրամԹոփչյան, «Ալեքսանդրի վեպի» հին հայերեն թարգ-
մանությանբնագիրըևազդեցությունըհայմիջնադարյանգրականության
վրա,«ԲանբերՄատենադարանի»,թիվ27,Երևան,2019,էջ23։

37 ՊատմութիւնԱղեքսանդրիՄակեդոնացւոյ,էջ139։

ԱննԱ ՍտեփԱնյԱն 
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ներկայացնելիս։Կաֆաներումխիստարտահայտվածէըն-
թերցողինսովորեցնելու,խրատելուհեղինակինպատակամղ-
վածությունը։Այսնկատառումըխոսումէկաֆայագիրհեղի-
նակի՝որպեսխրատատու-ուսուցանողիկարևորհանձնա-
ռության մասին։ Շատ հաճախ ստեղծագործելու խնդիրը
երկրորդվումէնյութըվերաշարադրելուխնդրին։Թվումէ՝
միջնադարյանքնարերգությունը,լայնառումով,սուրբգրա-
յինտեքստիիրացումէ,սակայն,օրինակ՝տաղերումբանաս-
տեղծականմտքի,բանաստեղծաբարասելուգերակայությունն
էկարևորված։Նյութը՝ավետարանականտեքստը,փառա-
բանվումէհեղինակիշնորհիվ,մինչդեռկաֆաներումնյութը՝
հեքիաթային,խրատականպատմությունը,հեղինակիմիջո-
ցովներկայացվումէ։Նույնհեղինակիդեպքումառաջանում
էքնարերգուստեղծողևքնարերգուներկայացնողհակադ-
րությունը,ընդորում՝կաֆայագիրհեղինակը,հակակշռելով
կիսաառասպելականպատմությաննուաշխարհիկկերպար-
ներին,փորձելէհնարավորինսպահպանելսուրբգրայինկա-
նոնիգերակայությունը։

ANNASTEPANYAN -THEPROBLEMOFTHEAUTHOR’SPOSI-
TION INTHEARMENIANMEDIEVALCAFES -Oneof thepoetic
typesusedinthemedievalArmenianlyricsistheKafa,createdinthe
10thcentury,polishedandreachedartisticdevelopmentinthe13th
century and used until the 16th century. Armenian writers-Frick,
KhachaturKecharetsi,GrigorisAkhtamartsi,ZakariaGnunetsi,Ovasap
Sebastatsi.ThecentralthemeoftheworksofKafaagirauthorsislife
invariousmanifestations,thestruggleforsecularlife,thebroadim-
pulsesbroughtbyit,theproblemsthatbothermedievalpeopleare
theological,philosophical.Andthesemanifestationsarerepresented
byindividualcreativeauthor’sandgenrecharactersacceptedatthis
stage.ArmenianKafaistsveryoftenfreelychosewhichevangelical
imagecouldberepresentedwiththisstory,whichsacredrulecouldbe
perpetuatedinparallelwithstoriestellingaboutpaganstoriesandim-
ages.

Key words -café,GrigorMagistros,ZakariaGnunetsi,folkpoem,
native,Frick,HistoryoftheCopperCity,Christianmorality

АННАСТЕПАНЯН-ПРОБЛЕМААВТОРСКОЙПОЗИЦИИ В
АРМЯНСКИХСРЕДНЕВЕКОВЫХКАФА-РезюмеОднимизпоэ-
тических видов, применяемых в средневековой армянской ли-
рике, является Кафа, созданная в 10-ом веке, достигла
художественногоразвитияв13-омвекеииспользоваласьдо16-
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говека.АвторыармянскихкафаявляютсяФрик,ХачатурКеча-
реци,ГригорисАхтамарци,ЗакарияГнунеци,ОвасапСебастаци.
Центральнаятемаработавторовкафа-этожизньвсамыхразных
проявлениях,борьбазасветскуюжизнь,принесенныееюширо-
киеимпульсы,проблемысредневековогочеловека-богословские,
философские.Иэтипроявленияпредставленыиндивидуально-
творческимиавторскимиипринятыминаданномэтапежанро-
выми характерами. Армянские писатели кафа очень часто
свободнымвыборомопределяли,деятельностькакогоевангель-
скогообразаможнопредставитьсданнойисторией,какоесвя-
щенноеправиломожнопреподаватьпараллельносисториями,
рассказывающимиоязыческихисторияхиобразах.

Ключевыеслова: кафа,ГригорМагистр,ЗакарияГнунэци,
народнаяпоэма,айрен(армянскийстих),Фрик,ИсторияМед-
ногогорода,христианскаямораль
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ԼԵվՈՆ(ՆԵՐՍԵՀԱԲՂ.)ԱԼՈՅԱՆ
ԵՊՀհայբանասիրությանֆակուլտետի

ակադ.Հր.Թամրազյանիանվ.հայգրականության
պատմությանամբիոնիհայցորդ

ԿՆՈՋԿԵՐՊԱվՈՐՈՒՄԸ
ԾԵՐԵՆՑԻվԵՊԵՐՈՒՄ

Բանալիբառեր – Ծե րենց, պատ մա վեպ, կնոջ կեր պա վո րում,
հայ րե նա սեր կին, ան ձնա զոհ կին


ԵվփիմեիևՄարգարիտիկերպավորումը«Թորոս

Լևոնի»վեպում
Ծերենցնիրերեքպատմավեպերինյութըհիմնականում

քաղելէՍեբեոսի,ՀովհաննեսԴրասխանակերտցու,Մատ-
թեոսՈւռհայեցու,ԹովմաԱրծրունու,ՍմբատՍպարապետի
աշխատություններիցևներկայացրելէհայոցպատմության
երեքարտասովորժամանակաշրջանները՝իրենցպատշաճ
դեպքերովուդեմքերով:Գրությանհաջորդականությամբա-
ռաջինը«ԹորոսԼևոնին»է,որումԾերենցընկարագրումէ
Կիլիկիայիպետականանկախությանվերականգնմանհա-
մարXIIդարիկեսերինծավալվածպայքարը:

Վեպումհեղինակըհանդեսէբերելկանանցհերոսական
միշարքկերպարներ,որոնքհամակվածենհայրենիքիազա-
տագրությանվեհգաղափարովուեռանդագինմասնակցում
ենԹորոսիշխանի՝պետականկարևորությունունեցողնա-
խաձեռնումներին:ԱյդպիսիկանանցիցմեկըԹորոսիկինը՝
Եվփիմենէ,որինԾերենցնօժտելէմարդկայինլավագույն
հատկություններով,վսեմմարդասիրությամբուջերմհայրե-
նասիրությամբ,խիզախությամբ,անձնազոհությամբ,մտա-
վորևհոգևորբարձրընդունակությամբ,«վասնզիայդչքնաղ
ևարքունիկերպարանքինփափկությանևմտավորական
սրամտությաններքևբուռնևխրոխտբնավորությունմըկար,
որկարելիէրկոտրելևփշրել,բայցոչերբեքծռելևհակել»1:

Եվփիմենիրանձնականզգացումներըներդաշնակումէ
1Ծերենց,Երկեր,Երևան,1957,էջ34:Այսուհետսույնգրքիցմեջբերումների
էջերըկնշվենմեջբերումիցհետո՝փակագծերում:
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հայրենասիրությանբարձրգաղափարիհետ՝խորապեսգի-
տակցելով,որվերջինսխիստանհրաժեշտնախապայման-
ներիցմեկնէանձնականերջանկությանստեղծմանհամար:
«Միկարծերզիսայնկանանցմե,-ասումէԵվփիմենԹորո-
սին,-որոնցմտքինընդարձակությունըիրենցսրսկապանեն
անդինչիկրնարտարածվիլ,ո՛հ,չէ՛,եսքեզի՝ինչպեսՌուբե-
նին՝իշխանականաթոռմըկփափագիմ,եսձերայստոհմա-
կանկալվածքինմեջՊլուտարքոսիդյուցազուններկտեսնեմ.
ներե՛,եսդեռմորսազգինդյուցազունքըչեմճանչեր,ևկր-
նասապահովլինել,որանխոնջգործակիցմըևամենայն
վտանգացանվեհերդիմագրավմըհիսպիտիգտնես...»(էջ25):

Եվփիմեիխոսքերիմեջառկաէկանացիսեթևեթանք,ո-
րը,սակայն,լիէջերմհավատովԹորոսիհանդեպունեցած
սիրոնկատմամբ:ԱյդխոսքերըհուզումենԹորոսին,ևնա
պատասխանումէմիմիայնմիբաղձանքով․«...դուփառա-
սերես,կըսես,կուզեսթագուհիըլլալ,եղի՛ր,միայնհայեղիր,
ևառաջինսպասավորդևխոնարհծառադեսկլինեմ,ևբո-
լորիմազգսքուհպատակդկլինի,միայնթեօտարինգերու-
թենենազատի»(էջ25-26):

ՆախքանԹորոսիշխանինհանդիպելըԵվփիմենկաթո-
գինսիրումէրնրաեղբորը՝Ռուբենին,բայցկյանքիհանգա-
մանքներնայնպես էինդասավորվել, որթշնամուանգութ
ձեռքըշատվաղկտրելէրնրակյանքիթելը:

ՌուբենինկորցնելուցհետոԵվփիմեիհոգեկանաշխար-
հումառաջանումէխորբեկում․նաօրուգիշերմտածումէր
Ռուբենիմասինևզրկվումքնիցուհանգստությունից:Բա-
րեբախտաբար,անանցանելիթվացողվիշտըմիգեղեցիկօր
փոխվումէուրախությանևդուրսբերումնրանհոգեկան
ծանրիրավիճակից:

ԹորոսինհանդիպելուցհետոԵվփիմենգտնումէիրկորց-
րածին,որնամոքելուէրիրցավերըևնորկյանքպարգևելու
իրեն: Հեղինակը վեպի սկզբում նկարագրում է Եվփիմեի
մանկությունը,որբանալը,ապաԴիոնիսիխնամքիտակմե-
ծանալը:Այնուհետևբացումէնրասրտիանթեղվածկրակը,
բոցերհանումայնտեղից,վառումընթերցողիէությունը:

ԱյդպիսիբոցենԵվփիմեիանզուսպսերը,նրախորմար-
դասիրությունը:Աղջկաանձնականևընտանեկանկյանքի
ողբերգությանը ծանոթանալուց հետո Թորոսը որոշում է
նրանիրհետհայրենիքտանել,ուստիհանգամանորենբա-
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ցատրումէհետագաիրծրագրերիմասինևըմբռնելտալիս
նրանայնգործիվեհությունը,որինիրենցհրաշալիկյանքը
պիտինվիրաբերեին:Այդմիտքըգնալովվրդովումէրնրանց
հոգին,դառնումմիերազականուբաղձալիպատրանք:

Այնտեղ՝հեռավորհայրենիաշխարհում,Եվփիմենկստա-
նարայն,ինչորայստեղառհավետկորցրելէր՝ազատությու-
նը,հոգուանդորրը,պատիվը,բոլորըկվերականգնվեինևնրա
կյանքըկանցներխաղաղ,անխռով,երջանիկ:

Ծերենցընրամեջհայտնաբերումէայնպիսիգծեր,որոնք
իրենցպայծառությամբ,առաքինությամբևգրավչությամբ
դառնումենուսանելի։«Իմպարտքսէ,-ասումէԵվփիմեն,-
վիրավորներըդարմանել,որբերու,այրիներուհաց,բնակա-
րանումխիթարությունճարել,հուսահատներըքաջալերել,
այո՛,գիտեմիմպարտքսասոնքեն,ևթեորասոնքեսչիկա-
տարեմ՝արժանիչեմիշխանիմըոչթեկին,այլևոչաղախին
լինելու»(էջ67-68):

Եվփիմենիրքաղաքականհայացքներովուգաղափար-
ներովլիովինհամապատասխանումէրԹորոսին․նաարժա-
նիէրդառնալունրակինը,նրակյանքիանբաժանընկերու-
հին,սակայնԾերենցըդրանովչիբավարարվում:Եվփիմեին
մորկողմիցնաներկայացնումէսերվածհայկականԱրծրու-
նյացտոհմիցևդաստիարակվածազգասիրականգաղափար-
ներով:Դրանովնացանկանումէհիմնավորելիրհերոսուհու
հայրենասիրությունըևնվիրվածությունըԹորոսիգործին:

ԹորոսիևԵվփիմեիփոխադարձսերըժամանակավորու
անցողիկբնույթչէրկրում․այնհիմնվածչէրմանրուճղճիմ
հաշիվներիվրա,որինհասնելուցհետոկարողէրանէանալ,
այլհիմնվածէրհարատևուանկեղծզգացմունքներիվրա:
Եվփիմեիհանդեպտածածանհունսերնէր,որԹորոսին մղում
էրհերոսության։«Եսկյանքմըունեիզոհելուազգիսհամար,
կեսըդուկհափշտակես,Եվփիմե»,-ասումէԹորոսը,որին
հաջորդում է ներքնապես զգացվող Եվփիմեի հուզիչպա-
տասխանը.«Ո՛չայդպես,կյանքմըունեիրնվիրելիքազգիդ,
ահաերկուքունիսանորնվիրելիք,իմերակացսմեջալկա
այդքուԱրծրունյացարյունեդ»(էջ53):ԸստէությանԹորո-
սիևԵվփիմեիհոգեկանումտածականաշխարհներնունեն
միևնույնբովանդակությունը,ևնրանքմիանալովավելիզո-
րեղենդառնում,ավելիվեհևգեղեցիկ,ևայդամեննամփոփ-
վումէհայժողովրդիազատագրությանարդարգործիննվիր-
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վելունրանցմիասնականնպատակիմեջ2:
Ինչպեստեսնումենք,Եվփիմենվեպիհաջողվածռոման-

տիկականկերպարէ:Հեղինակընրանհանդեսէբերելդյու-
ցազնական,առնացիհատկություններով,որիհամարէլդյու-
ցազնակին3 էանվանելնրան:Վերջինսկյանքիիմաստըտես-
նումէհարազատժողովրդիազատագրմանհամարմղվող
անձնուրացպայքարիմեջ:Անվեհերմարտնչողներիշարքում
Ծերենցը,ներգրավելովկանանց,կոչէանումնրանցդուրս
գալանձնականնեղկյանքիցևտղամարդուհետմտնելռազ-
միդաշտուկռվելհայրենիքիթշնամիներիդեմ:Կնոջառա-
ջավորդերինկատմամբունեցածայսօրինակվերաբերմունքը
հեղինակի առաջադիմական հայացքի արդյունքն է, որը
ցույցէտալիս,թեԾերենցըորքանբարձրկարծիքէունեցել
հայկնոջմասին.ակնբախէ,որնրաերեքվեպերումէլկա-
նայքօժտվածենհայրենականբարձրգաղափարներովևա-
զատասիրականձգտումներով:

ՎեպումԵվփիմենբնութագրվածէիբրևազդեցիկկին, որն
իշխումէիրշրջապատիվրա:Նաիշխումէոչթեիրկանա-
ցիականառաքինություններով,իրգեղեցկությամբուքնքշու-
թյամբ,այլիրմարդկայինբարոյականբարձրհատկություն-
ներվ, առաջավոր գաղափարներով, խորըտրամաբանու-
թյամբ,ժողովրդայնությամբ,հույներիդեմտածածիրատե-
լությամբ:Սակայնվերջինիսմոտերբեմնխոսումէկանացի
թուլությունը:Պաշտոնականզբաղմունքներիցազատժամե-
րիննատառապումէձանձրույթիցևարտահայտումիրդժ-
գոհությունըամուսնուն:ԹորոսըկարողանումէմեղմելԵվփի-
մեիհոգեկանճգնաժամըևհանգստացնելնրան:Ուշարժան
էնրանցերկխոսությունը․

«-Ինչչա՞փժամանակդեռայսկյանքըպիտիտևե:
-Դեռմինչևվաղնիրիկուն:
-Անկիցվե՞րջը:
-Անկիցվերջնզքեզայսվայրենիլեռանցիշխանուհիպի-

տիհրատարակեմ»(88):
ՍակայնշուտովԵվփիմենթոթափումէիրենհետապնդող

ձանձրույթը,ևհայրենիքիսերըդառնումէայնհիմքը,որի
վրապիտիկառուցերիրերջանկությունը:Եվփիմենգիտակ-
ցումէր,որայդերջանկությունըլիակատարկարողէրլինել
2 Տե՛սԾերենց,Երկեր,Առաջաբան,Երևան,1957,էջXII:
3 Տե՛սՏերտերյանԱ.,Հայկլասիկներ,Երևան,1944,էջ111:
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միայնայնժամանակ,երբհայրենիքնազատագրվերօտա-
րիլծից:ԱհաթեինչուԵվփիմենառանցտատանվելուասում
էԹորոսին,որ«անխոնջգործակիցմը»և«անվեհերզինա-
կիցմը»(էջ25)պիտիլինիԹորոսիհամար:Կնոջայսխոս-
քերըպետքէդիտելհայրենասիրությանհայեցակետից:

ԵվփիմեիմահիցհետոԾերենցըտպավորիչգույներովէ
ներկայացնումԹորոսիապրումները,երբփոքրիկԳոհարի-
կըհործնկներինէրնստում,«իրգանգրահերգլուխըկդներ
կուրծքին,իրփափուկձեռքերովնորամորուքըկփայփայեր,
լուսալիր,քաղցրաչքերընորախորունկաչքերունկհառեր,
իրգողտրիկձայնը՝սրտինևտարիքինպարզութենենբխած
անորականջինանուշխոսքերկըմրմնջեր...»(էջ172),ա-
րդյոքինքը՝Ծերենցը,այդպահինչէ՞րհիշումիրդստեր՝մո-
րըկորցրածԹագուկիվաղտարիները,երբնաամենկերպ
աշխատումէրմոռացությանտալիրվիշտը:«Ինչո՞ւ,հայրիկ,
այսպեսմեծշունչերկառնես»,-հարցնումէրԳոհարիկը՝լսե-
լովհորսրտիցբխածհառաչանքները:«Դժվարէրայդհարց-
մունքինպատասխանել,պետքէրխույստալ,բայցո՞ւր,ամեն
օր,ամենվայրկյան,երբզբաղմունքզինքկթողվին,այսպի-
սիտեսարաններկնորոգվեին,մինչևորժամանակը,որհի-
շատակչիմոռցներայնմտքերուն,որհիշողությունունեն,
այլկըտկարացնեն...»(էջ172-173):

ՎեպիհաջողվածկանանցկերպարներիցէնաևՄարգա-
րիտը՝Անարզաբաբերդիկուսակալիդուստրը:Մարգարիտը
ևԱնարզաբայիիշխանըիրարամերժհոսանքիներկայացու-
ցիչներեն,գաղափարապեստարբերտեսակետներիևսկզ-
բունքներիտերմարդիկ:ՍտեղծվածիրադրությունըՄար-
գարիտինդարձրելէրբանիմացուշրջահայաց․նահամոզ-
վածէր,որքաղաքականլարվածմթնոլորտումժողովրդին
խաբելնանհնարէր:Բայցնալռումէր,մինչևվերջնականա-
պեսկպատռվերհորայլանդակդիմակը,մինչևհանդեսկգար
հենցինքը՝ժողովուրդը,ևհիմնավորփաստերովկբացահայ-
տերհորկատարածարարքներիանարդարությունը:Մար-
գարիտըգիտեր,որլեռներումապրողմարդիկոչինչչենմո-
ռանում,ոչինչչենթողնումառանցվրեժիևփոխհատուցման:

ԱնարզաբայիՍմբատիշխանիայլանդակընտանիքիմեջ,
ուրիշխումէինբռնություննուվայրիբարքերը,մխիթարա-
կանշատքիչբանկար.ժողովրդինջերմացնողսիրտնումի-
ակլուսավորկետըՄարգարիտնէր,որըհեղինակիկողմից
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բնութագրվումէրիբրևառաքինի,համեստ,խելացիևբա-
րեհամբույրմիաղջիկ,որվայելումէթե՛զինվորներիևթե՛
ժողովրդիսերնուհարգանքը.«Մարգրիտայդպալատինմեջ՝
փշոտմացառներուևտատասկներումեջաննմանծաղիկ
մը,որամենենժպիրհներըևանզգամներըկհարգեինուկպատ-
վեին»(էջ117):

ՍմբատիմահիցհետոժողովուրդըՄարգարիտինդարձ-
նումէբերդիտիրուհի,ևայդօրերիցսկսած՝Մարգարիտիի-
մաստությանևգթառատությանշնորհիվԱնարզաբայիիշ-
խանությանսահմաններումթագավորումէարդարությունն
ուերջանկությունը:

Մարգարիտնընթերցողիններկայանումէազնիվումար-
դասիրականզգացումներովօժտվածմիաղջիկ:Իբրևգթու-
թյանքույր՝նա,ամենառավոտդեղատուփըձեռքին,գնում
էրբուժելուանօգնականհիվանդներին:Վերջիններիսցույց
տվածիրսրտացավվերաբերմունքովևբարեխիղճաշխա-
տանքովարժանանումէնրանցբոլորիհամակրանքին:Ամեն
անգամ,երբապաքինվածհիվանդներըբաժանվումէինի-
րենցսիրտըվեհացնողՄարգարիտից,նրանցթվումէր՝բա-
ժանվումէինիրենցհարազատքրոջից4:

Մարգարիտը վեպումհանդեսէգալիսիբրևսիրողուհար-
գողամուսին,սիրագորովևհոգատարմայր,երեխաների
հիանալիդաստիարակ,ամուսնուսքանչելիընկերուխորհր-
դատու,Անարզաբաբերդիկառավարիչ5:Նրախորհուրդնե-
րովենառաջնորդվումթե՛բերդիբնակչությունըևթե՛դյու-
ցազունները:Առանցիրենցտիրուհուգիտությաննրանքոչ
միքայլիչենդիմում,ինչպեսխաղաղաշխատանքիժամա-
նակ,այնպեսէլպատերազմականգործողություններիըն-
թացքում:«Մարգարիտը,-գրումէՌ.Նանումյանը,-իրմարդ-
կայինբարձրառաքինություններով,որպեսդրականկեր-
պարիիդեալ,մտելէմերգրականությանմեջհայտնիկինհե-
րոսներիշարքը՝ՄուրացանիքույրԱննայիցմինչևՇիրվան-
զադեիանձնուրացՇուշանիկը6:

ՎեպումՄարգարիտըևԵվփիմեներկուտարբերբնավո-
րություններարտահայտողկերպարներեն,որոնքինքնին
արտահայտումենմարդկայինառաքինությանմասինհեղի-
4Տե՛սԾերենց,Երկեր,Երևան,1957,էջ170:
5Տե՛սՏերտերյանԱ.,Հայկլասիկներ,Երևան,1944,էջ108:
6 ՆանումյանՌ.,Ծերենց.կյանքըևգործը,Երևան,1986,էջ143:

ԼեՎ Ոն (նեՐ ՍեՀ Ա ԲՂ.) Ա ԼՈյԱն 

20



նակայինիդեալիտարբերկողմերը.մեկը՝աշխույժ,անհան-
գիստ,ոգևորված,միշտհիացող,մյուսը՝լռիկ,ներհուն,իմաստ-
նացածիրխոհերիևորոշումներիմեջ,երկուսնէլգեղեցկի
ձգտումներովուզգացմունքներովլեցուն,բարիուգթառատ7:

Կնոջկերպավորումը«ԵրկունքԹ.դարու»վեպում
Ծերենցիվիպականկերպարները՝ԹորոսԼևոնին,Հով-

նանը,Գուրգենը,ԹեոդորոսՌշտունին,լինելովհայրենասեր-
ներ,բնականէ,որպիտիունենայինայնպիսիառինքնող,
հայրենասերկանայք,որպիսինպատկերվածեննրանքվե-
պերում:Ծերենցը,այսպիսովիրերկերումբարձրացնելով
հայկնոջդերնունշանակությունը,ցույցէտվելնրանցմարդ-
կային բարոյականբարձրարժանիքները: «Առանձնապես
նշելիէնրավերաբերմունքըկնոջնկատմամբ,-գրումէԱ.
Տերտերյանը,-նահայկնոջըհանեցՏյուսաբինկարագրած
ընտանեկանջերմոցիցևնրանցույցտվեցհասարակությա-
նըօգտակարլինելուուղին»8:

Պատմականայնսկզբնաղբյուրներում,որոնքօգտագոր-
ծելէԾերենցը,հայկնոջբնութագրողփաստերըքիչեն:Սա-
կայնակնբախէհեղինակիունեցածվերաբերմունքըհայրե-
նասերկանանցնկատմամբ,որոնցպատկերումէթե՛պա-
տերազմականգործողություններիմեջ,թե՛հասարակական
միջավայրումևթե՛ընտանեկանպայմաններում:Հմուտլի-
նելովմերժողովրդականէպոսի՝«ՍասունցիԴավթի»ժամա-
նակաշրջանինևնրամեջարտացոլվածդեպքերին՝Ծերենցն
օգտագործելէէպոսումեղածորոշերևույթներ:

«Երկունք»-իևժողովրդականէպոսիմեջպատկերված
կանանցորոշկերպարներիմիքանիգծերը՝նվիրվածությու-
նըհայրենիքին,հավատարմությունըսիրածէակին,ազատ
սիրոգաղափարներըևկնոջպարտավորություններնընտա-
նիքում,նմանեն:Օրինակ՝Հեղինեիկերպարըհիշեցնումէմեր
էպոսիԽանդութԽաթունին․նրապեսգիտերգետնաքարշ
թունավորսողուններոտքիտակառնել,ճզմելուջախջախել...

«Երկունք․․․»վեպումկանայքմեծդերենխաղումթե՛ի-
բրևմայրեր,թե՛իբրևսիրողամուսիններ:Ծերենցըքաջա-
ծանոթէրհայկնոջհոգեվիճակներին,նրատվայտանք-
ներին,նրաբնավորությանշատուշատկողմերինևմանա-
վանդզգացողականաշխարհինուապրումներին:Անշուշտ,
7 Տե՛սնույնտեղը,էջ145-146:
8 ՏերտերյանԱ.,Հայկլասիկներ,էջ120:
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այդխնդրում,ինչպեսիրավացիորենԼեոնէնկատել,Ծերեն-
ցիհամակրանքըմեծապեսհակվածէդեպիիշխանական
տոհմականծագումունեցողկանայք,հասարակդասիկա-
նայքչկան9:Նրաերկերումռոմանտիկականոգևորությամբ
կերտվածկանանցկերպարներըոչպակասհայրենասերներ
են,քանիրենցամուսիններնուսիրեցյալները,որոնցհամար
միշտբարիխորհուրդներևպայքարիընկերներենեղել:Այդ
տեսակետիցհիշարժանիենմիքանիհերոսուհիներ,որոնք
իրենցանձնուրացգործունեությամբօգնումենվեպիդրա-
կանհերոսներին,նպաստումերկիգաղափարականնպա-
տակադրմանը:ԱյսպիսիքենՀեղինեն,Վասկանուշը,Հռիփ-
սիմենևնաևԶարուհիՍյունյացօրիորդը:

ԳրավիչշատգծերովէօժտվածՀեղինեն:Նաազնիվէ,
անկեղծ,հայրենիքիննվիրվածանձնուրացհերոսուհի:Նա
ՇեքսպիրիհերոսներիցԲրուտոսիկնոջնման«ոչմիայնտղա-
մարդումտքեր,այլևտղամարդուուժունի»10:

Գուրգենի՝ԲյուզանդիամեկնելուցևմորմահիցհետոԱ-
րծրունյացփառասերիշխաններըՀեղինեիկալվածքներին
տիրանալուհամարնրանբռնիամուսնացնումենիրչսիրած
իշխանիհետևտերդառնումԱրծրունյացհարստության:
ԵրկարժամանակԳուրգենիցնամակչստանալով՝Հեղինեն
խիստմտատանջությանմեջէընկնում:Նահավատացած
էր,որկորցրելէրմիմարդու,որինսիրումէրամբողջուժով:
Այժմայդկորուստընրահամարվշտերիցծանրագույննէր:
Երկարտարիներիբաժանումը,սակայն,չէրհուսահատեց-
րելՀեղինեին․նագիտեր,որԳուրգենըմիօրպիտիվերա-
դառնար դեպիայն սիրտը, որին երիտասարդական ջերմ
սիրովսիրելէր,ևորըտակավինապրումէր՝իրկորցրածսե-
րըվերագտնելուհույսով:

Ծերենցնիրվեպերումհաճախջանումէրստեղծելսիրո
ռոմանտիկպատկերներ.նաաշխատումէրվիպականգոր-
ծողություններըդարձնելնպատակասլաց,հետաքրքրություն
մտցնելզանազանարկածալից,արտասովորմիջադեպերի
նկարագրությամբ:Սիրողզույգերիպատահական,անսպա-
սելիհանդիպումներնառհասարակԾերենցինախասիրած
ձևնեն,այնբանալին,որովնակարողանումէբացահայտել
հերոսներիներաշխարհը,նրանցզգացմունքներիբուռնպոռթ-
9Տե՛սԼեո,Ռուսահայոցգրականությունը,Վենետիկ,Ս.Ղազար,1904,էջ275:
10 ՏերտերյանԱ.,Հայկլասիկներ,էջ89:
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կումը:Գուրգենինամակիկեղծումը,Հեղինեիանակնկալա-
մուսնությունը,ԳուրգենիհայտնվելըԱնձևացյացիշխանի
ամրոցումըստէությանհեղինակայինկամայականության
արդյունքնեն,որոնցմիջոցովգրողըհետաքրքիրէդարձ-
նումիրվեպը:ԱնմոռացէՀեղինեիևԳուրգենիհանդիպման
տեսարանըԿանգուարիամրոցում:Որքա՜նմեծուրախու-
թյունէպատճառումայդհանդիպումըերկուսին,ինչպիսի՜
հրճվանքովէրլցվումնրանցսրտերնայնպահին,երբնրանք
վերստինգտելէինիրար:Հեղինեինկատմամբտածածբուռն
սիրոզգացմունքնէր,որհոգեկանմեծտպավորությունէր
պատճառելԳուրգենինև«ձյունին»,«բուքին»,«սառնամա-
նիքին»բերել-հասցրելէրՌշտունյացՈստանը:Հեղինեիև
Գուրգենիբերկրանքնանսահմանէր:Թվումէր՝նրանքշատ
երջանիկեն,բայցիրականումայդպեսչէր․Գուրգեննազատ
էր,Հեղինեն՝ամուսնացած:
Հեղինեիհոգեվիճակըչափազանցհուզիչէր․նրաներաշ-

խարհումուժեղպայքարէրտեղիունենում,կռվումէիներ-
կուհակառակզգացումներ՝Գուրգենինկատմամբտածած
անկեղծսերըևամուսնուպատվասիրությունը:Սակայն,ե-
րբՀեղինեիմեջառաջացածհոգեբանականգոտեմարտը
խաղաղվումէ,սկսումէմտածելիրազգիհամար,աշխատում
էայդսերըզուգակցելհայրենիքի,ժողովրդի,բախտիևնրա
կյանքիբարեկեցությանհետ:Նաառանցհայրենիքիփրկու-
թյանչիպատկերացնումիրերջանկությունըևհասարակա-
կանպարտքիայսխորգիտակցությամբլցված՝պահանջում
էԳուրգենից,որնաապրիիրազգի,իրժողովրդիհամար,ո-
րիպատիվնայդքանարհամարհվածէեղելարաբականտի-
րապետությանժամանակ:

ՀեղինենԳուրգենինհորդորումէիրանձընվիրելհայրե-
նիքիփրկությանգործին՝իրենփայփայելովայնհուսով,որ
Գուրգենըպետքէփառքուհռչակստանաայդկռվիմեջ,ժո-
ղովուրդըպետքէփառաբանինրաանունըևհենցդրանով
էլպիտիմխիթարվիիրվիրավորուխոցվածսիրտը:

ԳուրգենիհեռանալուցհետոՀեղինեիհոգինփոթորկվում
է․սերըդեպիԳուրգենըպարուրվածէրմիխորինմտահո-
գությամբ,միտեսակտագնապալիանհանգստությամբ:Ին-
չո՞վէրվերջանալուԳուրգենիկյանքը:Նա,այսխոհերովէր
տարված,երբհանկարծհայտնումենԳուրգենիձերբակա-
լության բոթը: Հեղինեի սիրտնալեկոծվում է, զգում է, որ
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այլևսաշխարհումմիայնակէ,որովհետևկորցրելէթանկա-
գինը,առանցորիդժվարէապրել:Նապատրաստէրիրան-
ձըզոհաբերելԳուրգենինբանտիցազատելուհամար։«Բայց
Գուրգենիպեսդյուցազնիմըանողորմբանտիհալելունտա-
նիլանկարելիէրինձ,-ասումէնավճռականտոնովիշխա-
նին,-ուստիպետքէրզանիազատելուհամարզոհելկյանք,
պատիվ...ևամենբան.այո՛,եսհանձնառածեմամենբան»
(էջ407):

Հիրավի,Հեղինենդառնումէանձնազոհության,հերոսու-
թյանմիկատարյալմարմնացում:Դարաշրջանիհայրենա-
սերտղամարդկանց նմանարհամարհելովմահը՝ձեռնար-
կումէԳուրգենինբանտիցազատելուվտանգավորգործը․
նագնումէանձնազոհության,որիցերբեքչիընկրկում:

Հեղինենմինչևվերջհավատարիմէմնումիրուխտին:
ՆրանհաջողվումէԽոյիգմբեթիխավարչտինբանտիցազա-
տելսիրեցյալինևվերադարձնելիրհարազատժողովրդիգիր-
կը:ԱնձևացյացՄուշեղիշխանիմահիցհետոՀեղինենամուս-
նանումէԳուրգենիշխանիհետ:

ՎեպիհետաքրքիրկանացկերպարներիցէՎասկանուշը,
որընույնպեսպատկերվածէռոմանտիկգույներով:Ակադ․
Ա.Տերտերյանըվերջինիսանվանելէ«ապերջանիկ»,քանի
որվեպիմյուսկանանցնմաննաչուներհասարակականև
անձնականբախտիներդաշնակությունը:Նակարողէրլի-
նելմիՄարգարիտկամՍեդա,սակայնիրկամքիցանկախ
դարձելէրվանականուհի11:

Բնությունընրանօժտելէմարդկայինբնավորությանլա-
վագույնհատկություններով․բարիէ,համեստուառաքինի:
«Ծերենցիհամարիշխանականդասիկանայքամենտեղ
նույննեն՝վեհ,առաքինի,խելոք,վարչականընդունակու-
թյուններովառատապեսօժտված:Չափազանցիդեալակա-
նացրելէԾերենցընախարարականտներումապրողտիկն-
ներինևօրիորդներին.ոչոքպակասությունչունի»12,-իրա-
վացիորեննկատելէԼեոն:

Հեղինակն իր հերոսուհուն նկարագրում է Արտանուշի
վանքում,երբնաարդենքսանտարիէր,ինչգտնվումէրայն-
տեղ,իսկնրակյանքի՝մինչևվանքգնալուշրջանիմասինհե-
տոէպատմում:Վասկանուշըկորցրելէրիրսիրածտղային,
11 Տե՛սՏերտերյանԱ.,Հայկլասիկներ,էջ109:
12 Լեո,Ռուսահայոցգրականությունը,էջ275-276:
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կորցրել էրերջանկությունը,իրենզգումէրխորապեսդժ-
բախտ,ուստիթողնումէիրունեցածը,հարազատներինև
գնումէվանք՝ողբալուսիրոկորուստը:Նրահավատըներ-
քինվիշտըփարատելուարտաքինգործոնէմիայն,քանիոր
աշխարհիկկյանքիցհրաժարվելուևմիայնությանձգտելու
գաղափարինհասելէրոչթեբնականհամոզմունքով,այլան-
հույսսիրոթելադրանքով:Վանքընրահոգունհանգիստէր
բերում,սփոփանք.ահաաշխարհումմիանկյուն,մտածում
էրնա,ուրմաքուր,անշահախնդիրվերաբերմունքիհանդի-
պելով՝կարողէհեռումնալիրսեփականդասակարգիբա-
րոյականբարքերից:

Տարիներշարունակնահոգեկանխորտագնապէրապ-
րում:ՀեղինակըՎասկանուշիբարդհոգեվիճակըմեկնաբա-
նելէերկուառումով․նախ՝նա,հակառակծնողներիցանկու-
թյան,սիրելէրՀովնանինևպատճառդարձելիրճակատագ-
րականդժբախտությանը,երկրորդ՝նրանցերջանկությունը
պատնեշվումէրայնահավորդասայինտարբերությամբ,որն
ընկածէրիշխանուհուևհասարակգյուղացիՀովնանիմիջև:

Վասկանուշիհամարայդսերըդիտվումէրհասարակա-
կանօրենքիհանդուգնխախտում:Նաազնվականիաղջիկ
էր,տիրողարտոնյալդասիներկայացուցիչ,իսկՀովնանը՝
հասարակ ժողովրդի ներկայացուցիչ, ուստի նրանք իրա-
վունքչունեինմիմյանցսիրելու:Հենցսաէնրանցսիրոող-
բերգությանպատճառը:Դասայինանհավասարությունըհա-
սարակականմեծագույն չարիքէ,մարդկանցդժբախտու-
թյանաղբյուր․այսէգաղափարականեզրակացությունը:Ար-
տանուշի վանքում քսանյոթ տարվա բաժանումից հետո
ՀովնանիհանկարծակիհայտնվելըխիստհուզումէՎասկա-
նուշին:Նրասիրտըլցվումէտագնապով,ևնականգնումէ
երկուանհարիրզգացմունքի՝սիրոևհավատիառջև:Վաս-
կանուշըՀովնանինտեսնելիսփորձումէսառնարյունձևա-
նալ,խանդավառուերկմտությունպատճառողապրումները
ծածկելևաշխատումէիրսերըգաղտնիպահելուճիգերա-
նել,սակայնապարդյուն․նրակամքիուժըտեղիէտալիսկա-
նացիթուլությանառաջ,ևերբՀովնանըհամբուրումէնրա
նուրբուփափուկձեռքը,նահուզմունքիցուշաթափվումէ:
«Ծերենց,-գրումէԼեոն,-լինելովսաստիկկրոնասեր,չէկա-
րողացելաղարտելվանքիանուննուպատիվը.ևմայրապե-
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տըուլեռնցիզինվորը,երկուվաղեմիսիրահարներ,սուր-
բերի պեսենիրարհամբուրում»13:

ՀովնանիևՎասկանուշի սիրոազնիվ զգացմունքների
գեղարվեստականպատկերումըհեղինակիվիպասանական
արվեստիփայլունդրսևորումներիցէ,ռոմանտիկգույներով
պարուրվածմիգեղեցիկևհուզիչպատմություն:Հեղինակը
հոգեբանական նրբանկատությամբպատկերում է նրանց
փոխադարձվեհացնողսերըվան քի14 մռայլպատերիներ-
սում:Քառորդդարէանցելնրանցվերջինհանդիպումից,
բայցնրանցսրտերումչիմարելերիտասարդականտարի-
ներիառաջացածսիրոհուրը:Նրանքսիրումենիրարխելա-
հեղորեն,գգվումկարոտովիրարևայդպեսզրուցումերկար,
շատերկար:Նրանքհամոզվածեն,որբնությունըմարդուն
օժտելէազատապրելուևսիրելուիրավունքով,բայցմարդ-
կայինայդազնիվզգացումներըկաշկանդվելենբնության
անսահմանափակօրենքներով՝մարդուազատկամքիառջև
կանգնեցնելովդասակարգայինբոլորպատնեշները:«Քեզ-
մովեսերջանիկկրնայիլինիլաշխարհիսվրա՝իմայսմիայ-
նության կյանքով,- ասում է Վասկանուշը Հովնանին,-
աստվածայսվերջինըմիայնկամեցավ,որովհետևմարդիկ
նորաօրենքներըծամածռելհանդգներեն.ծնողքհիմարսո-
վորությանցևգոռոզությանիրենցզավակներըևիրենցծնե-
լականգութըզոհելօրենքըրերեն.ևազնվատոհմությունը,
երբբարձրենարհամարհոտաչքկձգեռամկինվրաևկկար-
ծե,թեայդանարգարարածնիրենհամարէստեղծյալ,ահա
այսպեսկպատժվիևգերությանշղթայներուդառնճաշակը
կառնե»(էջ355):

ՎասկանուշըջերմագինսիրումէՀովնանին՝այդսիրոմեջ
չճանաչելովոչմիխոչընդոտ,ոչմիդասայինտարբերություն.
«Եսքեզսիրեցիևդարձյալկսիրեմևմիշտպիտիսիրեմ»(էջ
355):

Սրբազանևանկեղծսիրովկապված լինելովՀովնանի
հետ՝նահակառակծնողներիպնդումներին՝իրիշխանական
իրավունքներիևնրանցոտնահարմանմասին,մնումէան-
դրդվելի.«Եսչեմուզեր,որդուաշխարհիսհիմարօրենքնե-
րըաստուծոբնությանհրամայածօրենքներենվերդնես»,-
ասումէնաՀովնանին(էջ355):
13 Լեո,Ռուսահայոցգրականությունը,էջ276:
14 ՎեպումՎասկանուշըվանքըբանտէանվանում:
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Ծերենցըքննադատումէժամանակիբարոյական«սրբա-
գործված» օրենքները, դրամական հարաբերությունների
վրահիմնվածառանձինանհատներիդժբախտությունը,փո-
ղի,հարստությանվրախարսխվողմարդկայինհոգեբանու-
թյունը:ՀովնանիևՎասկանուշիսիրոպատմությունըտրված
էգեղարվեստականընդգծվածհակադրություններիմիջո-
ցով․հեղինակըիրարհետբախմանմեջէդնումսոցիալա-
կանտարբերխավերիպատկանողմարդկանց՝իրենցփո-
խադարձհարաբերություններով,խոհերովուզգացմունքներով:

Հովնանըբարդանհատականությունէ:Ծերենցընրան
հանդեսէբերելսուրդրություններիուբախումներիոլոր-
տում,անընդհատզարգացողգործողություններիմեջ:Խու-
թեցինամբողջհոգովնվիրվածէՎասկանուշին,իրկյանքի
իմաստընատեսնումէիրսիրածէակիմեջ,այսբոլորըվե-
պումպատկերվածէռոմանտիկականշնչով,բայցժողովր-
դականմարդըխորապեսսիրումէնաևիրհայրենիքը:Հե-
ղինակըընտանիքիևկենցաղիհարցերըչիառանձնացնում
հասարակական-քաղաքականհարցերից:Նախ՝հայրենիքի
մասինպետքէմտածել,ապա՝նորանձնականերջանկու-
թյան․այսհայեցակետիցելնելովէ,որգրողըգնահատումէ
իրհերոսներին:Ժողովրդիտառապանքինունկնդիր՝նաթող-
նումէՎասկանուշինուպայքարելուբուռնեռանդովլեցուն
վերադառնումհայրենիք:

ԲարոյականբարձրարժանիքներովօժտվածՎասկանու-
շիհասարակականգիտակցությունըխորապեսներդաշնակ
էՀովնանիգաղափարախոսությանը:

Վասկանուշիգիտակցականկյանքըվանքումէրանցել.
շրջապատիմիանձնուհիներիցնատարբերվումէրբարձր
գիտակցությամբ,բարիուհեզբնավորությամբ:Նաշատ-շա-
տերիկյանքնէրփրկել,օգնելիրխեղճութշվառժողովրդին:
Նրա իշխանության տարիներին վերացել էին ճնշումն ու
հարստահարությունը,ևակնհայտէրդարձելիշխանուհու
բանիմաց,խելացի,արդարադատղեկավարությանշոշափե-
լի արդյունքը: Վասկանուշն անձնազոհության սկզբունքի
ներկայացուցիչնէվեպում:Նրաանձնազոհխիզախությունը
զարմանքևհիացմունքէրպատճառումշրջապատիմարդ-
կանց:

ԵրկրիհամարծանրօրերինՎասկանուշը,առաջնորդե-
լովժողովրդին,դուրսէվտարումԱրտանուշիգավառըներ-
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խուժածարաբականզորքերին:Նակոչէրանումժողովրդին
զենքկրելուևամենևինչհետևելու«միկալհակառակչարին
բռնությամբ»ավետարանականսկզբունքին15:

Նախարարական երկպառակությունների և առհասա-
րակիշխաններիվարքագծիմասինբացասականկարծիք
ուներՎասկանուշը:Նաավելիլավէրհամարումառաքինու-
թյամբծառայելժողվրդին,քան«երթալանիրավությանևկե-
ղեքմանմասնակցել»:Վասկանուշըվեպումպատկերվածէ
իբրևզարգացածմիմիանձնուհի,որըծանոթէմերժողովր-
դիանցյալիպատմությանը,գիտիազգայինհերոսներին,ո-
րոնքքաղցրզգացումներենարթնացնումնրահոգում:Նա
տանջվումէայնծանրճակատագրիհամար,որբախտէվի-
ճակվելհարազատժողովրդին:

«Երկունք»վեպումպատկերվածկանանցկերպարներից
առանձնահատուկհետաքրքրությունէներկայանցումնաև
ԱրծրունյացՄեծտիկինը:Միբարդհոգեբանականկերպար
էնա,որըհենցվեպիսկզբիցդրվածէդրամատիկականվի-
ճակում:Հայրենասիրությանվսեմզգացումնապրումուշն-
չում է որդիներին ջերմորեն սիրող կնոջ կարոտավառ
զգացմունքիհետմիասին:

Բայցնրահոգինփոթորկվումէ․մեծհոգուտերկինըող-
բերգականպահերէապրում,երբիրսեփականաչքերով
տեսնումէորդիներիազգադավգործունեությունը:Ժողովր-
դիբախտովևնրաճակատագրովապրողկնոջըտանջալի
գիշերներըևանմոռացծանրխոհերըհանգիստչենտալիս:
Նամտաբերումէ,թեորքանմեծտարբերությունկարՀով-
նանի և իր փառասեր որդիների կատարած արարքների
միջև: Խութեցինանձնազոհ հայրենասեր էր, իսկԱշոտև
ԳուրգենԱրծրունիները՝դավաճաններ.հայրենիքըվտանգի
մեջգտնվելուժամանակՀովնանըմասնավորըզոհումէրը-
նդհանուրին,իսկդավաճանիշխաններնազգիհամարորևէ
օգտակարբանչէինանում.փողըաղավաղելևայլանդակել
էրնրանցհոգին,շփացրելնրանց,որոնքիրենցկյանքըվատ-
նումէինխրախճանքներում՝գիշերայինկանանցմիջավայ-
րում: Հեղինակը մի դեպքում նկարագրում է Հռիփսիմե
տիկնոջորդիներիկործանումը,իսկմյուսդեպքում՝մորհո-
գեբանական դրաման, երբ հայրենասիրության զգացումը
բախվումէմայրականսիրոազնիվզգացմանհետ:
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Այստեղ,անշուշտ, դարձյալ հաղթում է հայրենասիրու-
թյանգաղափարը,քանիորայն,ըստԾերենցի,ամենավսեմ
ևամենաբարձրգաղափարնէր:

Հիրավի,Արծրունյացտոհմումմիայնայդխելացիևպար-
կեշտկիննէ,որջերմորենսիրումէիրհայրենիքըևպատ-
րաստէզոհելնրահամարամենբան:

Հասարակժողովրդինկատմամբարտակարգսիրալիր
վերաբերմունքունիԱրծրունյացտիկինը:Նաիրավացիորեն
արատայտվումէ,որհայմեծամեծիշխաններիամենահիմ-
նականսխալներիցմեկըժողովրդինկատմամբնրանցունե-
ցածարհամարհականվերաբերմունքնէ:Մինչդեռտիկնոջ
կարծիքովժողովուրդնէրայնհզորուժը,որըկարողանում
էրպաշտպանելհայրենիքըթշնամուհարձակումներից:Նա
հավատացածէր,որժողովրդիտառապանքներըվերջպի-
տիունենան,քանիորչկարավելիհզորմիուժ,ործնկիբե-
րերնրան:«Մերմեծամեծիշխանացհազարմեկհիմարությանց
առաջիններենմեկնէլ,-ասումէհեղինակիմտքերնարտա-
հայտողՀռիփսիմետիկինը,-կարհամարհեն,ոչինչկհամա-
րինիրենցմեշատվատգտնվածժողովրդյանմարդը.նորա
խելքեն,քաջութենեն,կարողություններենօգուտքաղելա-
մենևինչգիտեն»(էջ253):

Ինչպեստեսնումենք,Մեծտիկինըքննադատումէիշ-
խաններիվարքագիծը,նրանցգոռոզամտությունը,անտար-
բերությունըժողովրդիճակատագրիհանդեպ:

Նաոչմիայնցավովէխոսումհասարակժողովրդինվի-
ճակվածծանրկացությանմասին,այլևընդունումէ,որդրա
պատճառըիրդասակարգիմարդիկեն:

Հեղինակըձգտելէայդկերպովցույցտալայնահավոր
տարբերությունը,որկաազնվականդասիևժողովրդիմիջև:

Ծերենցնընդգծումէիրբացահայտդրականվերաբեր-
մունքնայդկերպարինկատմամբ:Առանձինուշադրություն
էդարձնումնրահայրենանվերգործունեությանը:Արծրու-
նյացտիկինըմասնատված,մանրիշխանություններիբա-
ժանվածնախարարականկենտրոնախույսուժերիկենտրո-
նացմանգործումիրկանացինրբամտությամբօգնումէա-
ռաջադեմուժերին,մանավանդայնդեպքում,երբհայրենի-
քըանխուսափելիճգնաժամիմեջէրգտնվում:«Հռիփսիմե
տիկինը,երբվտանգնսպառնար՝խելքըչիշփոթեր,-գրումէ
հեղինակը,-մանավանդթեշատանգամ,երբայրմարդիկի-
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րենցգլխունղեկըկկորուսեին,նաիրերը,պարագաներըկշ-
ռելևհամեմատելգիտեր,ևըստայնմշարժիլխորհուրդկու-
տար»(էջ252):

Հեղինակիբնութագրումիցերևումէ,որՄեծտիկինըան-
ցյալումբավականաչափազդեցիկէեղել,կատարելէմեծ
գործերհայրենիքիուժողովրդիհամար,բայցվեպումծա-
վալվողգործողություններիմեջնահանդեսչիգալիս:

ԾերենցըԱրծրունյացտիկնոջըներկայացնումէորպես
խորխառնվածքիտերմիհայկնոջ,ուժեղբնավորության
ցայտունգծերով․նաունիպարզհոգի,արտաքուստմիշտ
մեղմէ,անսահմանբարի,խիստզայրանումէր,երբլսումէր,
որարաբականբռնակալներըհամարձակվումենոտնահա-
րելհայժողովրդիպատիվը,դարերովստեղծածմշակույթը:

ԽոսրովԱկեացուհետունեցածնրասրտամոտզրույցից
պարզվումէ,որնաեղելէիրժամանակիզարգացածկա-
նանցիցմեկը,խորապեսուսումնասիրելէմեծնՆերսեսիժա-
մանակիցսկսածՄերուժանների,Բագրատունիասպետ-
ների,ՇավասպԱրծրունիների,ՎարդանՄամիկոնյանների
մասինեղածպատմությունները:

«Երկունք»-ըհայրենասիրականգրավիչերկէ:Ծերենցն
իրվեպովհաստատումէ,որայնտեղէիսկականարվեստը,
ուրմարմնավորվածէժողովրդիսխրալիպայքարը,նրահայ-
րենասիրություննու հերոսականությունը,ջատագովվումէանձ-
նազոհություննունվիրվածությունըհայրենիքին:

Կնոջկերպավորումը«ԹեոդորոսՌշտունի»վեպում
«ԹեոդորոսՌշտունի»վեպիհմայիչկանանցկերպարնե-

րիցէՌշտունյացտիկինը՝Սեդան,որըգաղափարական-գե-
ղարվեստականիմաստովվեպիամենավառպատկերված
կանանցիցէ:Նաաչքիէընկնումիրեռանդունգործունեու-
թյամբ,հոգեկանհարուստներաշխարհով,բնավորության
ուրույնգծերով,հայրենիքինուժողովրդինծառայելուազնիվ
ձգտումով:Նասերտորենկապվածէիրամուսնուն,հետևում
էնրաամենքայլին,ուրախանումնրահաջողություններով,
տխրումնրաանհաջողընթացքիհամար:Վիպասանը,հան-
ձինՍեդայի,ստեղծել էիրնախասիրածկանացիմիկեր-
պար՝ներքինուարտաքինբարեմասնություններով,զգա-
ցումներովուտենչերով,առաքինություններով,«արտաքո»
գեղեցկությամբ:«ՍովորականկինչէՌշտունյացտիկինը,-
գրումէԾերենցընրամասին,-հազիվքառասունամյա՝շատ
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ավելիպակասկցցներ,յուրկերպարանածգեղեցկությունը
այնպիսիփայլչուներ,որաչքշլացներ,այլայնվարպետնե-
րունկարներունկատարելությունուներ,որքանինայիոք՝
աչքըկգրավե,կհափշտակե,վայելուչհասակը,դիմացհա-
մեմատությունը,հոնիցևաչացհրամայողակնարկը՝խառ-
նուրդխստությանևքաղցրության,որքձգողևտիրապետող
զորությունմըունեին...»(էջ509-510):

Սեդայիմեջ,իբրևբարոյականամենաբարձրհատկանիշ,
հեղինակնընդգծումէամուսնունանսահմաննվիրվածլինե-
լը:ՌշտունուկյանքիամենածանրրոպեներինՍեդանէմիշտ
եղելնրաննեցուկևփրկությանխարիսխ:Նաէեղելոգևո-
րությանաղբյուրնրառազմականբուռնգործողությունների
ընթացքում:ՌշտունյացտիկիննանսահմանսիրումէրԹեո-
դորոսինև՛իբրևամուսնու,և՛իբրևպետականգործիննվիր-
վածմարդու,ազնիվհայրենասերի:Ամուսնուբացակայու-
թյանժամանակազգայինարժանապատվությանբարձրզգա-
ցումովհամակված՝երկրիղեկավարումըվերցնումէիրձեռ-
քը՝օգնելովռազմադաշտումպատերազմողամուսնուն:Նա
անձնուրացությանչափնվիրվածէայնընդհանուրգործին,
որիհամարպայքարումէինթե՛իրամուսինըևթե՛ժողովուր-
դը:Ստեղծվածքաղաքականծանրպայմաններումնաերբեք
չէրհուսահատվում,չէրկորցնումիրհավատըգալիքապա-
գայինկատմամբ:Նամիշտհորդորումէրամուսնունլինել
քաջ,չվհատվել,չընկրկել,այլհերոսաբարմարտնչելմինչև
հաղթանակիլիակատարապահովումը:Նագտնումէր,որ
հայրենիքինուժողովրդինփրկելուհամարպետքէրնվիրա-
բերելամենինչ՝և՛ընտանիք,և՛երջանկություն,և՛տոհմա-
կանկալվածքներ:

Ծերենցը,ընդգծելովՍեդայիգործնականպետականգոր-
ծիչլինելը,չիմոռանում,սակայն,նրաընտանեկանկյանքը:
Նաամենիցառաջառինքնողկինէուհոգատարմայր,ունի
սիրողամուսին,նաևընտանեկանայլմտահոգություններ:
Հեղինակընրամեջխտացրելէազնվականկանանցբոլոր
առաքինությունները:Նաունիիրյուրահատուկբնավորու-
թյունը,ամուրէ,ուժեղկամքիտեր,խստապահանջուլուրջ:
Նաաչքիէընկնումիրբնականառատաձեռնությամբ,որի
հետևանքովէլդառնումէբոլորիսիրելին:

«ԹեոդորոսՌշտունի»վեպիհերոսուհիներիցէնաևՀա-
մասպրուհին,որը,ինչպեսԾերենցիմյուսկանայք,ակտիվ
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նկարագրիտերմարդէևհայրենիքիծանրվիճակիհանդեպ
հանդեսէբերումմտքինրբություն․հասկանալովառաջավոր
մարդկանց ձգտումը՝ դիմադրում էարաբներինևփրկում
հայ կուլտուրան վերահաս վտանգից, որին ի նպաստ ի
սպասէդնումիրհարստությունը16:

Ինչպեսնախորդվեպերում,այնպեսէլայսերկումժո-
ղովրդիմղածքաղաքականպայքարիմեջներգրավածհայ-
րենասերկանայքերջանկությունենորոնումոչմիայնըն-
տանեկաննեղմթնոլորոտում,այլևհասարակական-քաղա-
քական գործունեության մեջ: Օտարերկրյա նվաճողների
նկատմամբ տածած անսահման ատելության զգացումով
համակված՝նրանքոգեշնչումևիրենցսեփականնախաձեռ-
նությամբ,քաղաքականինքնուրույնմտածողությամբ,բոլո-
րանվերևանվերապահանձնվիրությամբօգնում,հորդո-
րում,խրախուսումենիրենցամուսիններին:

Ծերենցիվեպերումհանդեսեկողբոլորկանայք՝«Թորոս
Լևոնի»-իմեջԵվփիմեն,Մարգարիտը,«Երկունք»-իՎասկա-
նուշը,Հեղինեն,այսվեպումՍեդանևՀամասպրուհին,բո-
լորըդրականկերպարներեն,բոլորնէլօժտվածմարդկային
լավագույնհատկություններով,հոգեկանհարուստներաշ-
խարհով,բուռնհայրենասիրությամբևռազմականընդու-
նակությամբ: Նրանք ոչ միայն ռազմադաշտում, այլև
ամենուրհանդեսենգալիսմիշտհավատարիմ,միշտհամե-
րաշխ,միշտկամակիցիրենցամուսիններինուսիրածէակ-
ներին:ԹեոդորոսՌշտունուկարծիքովերկիրըվտանգիմեջ
լինելուպահինկինըկարողէրևպետքէրղեկավարերերկ-
րիքաղաքականուտնտեսականկյանքը:Նա,շինականնե-
րից լսելովՄամիկոնյանտիկնոջգովքը,ասումէ.«Քիչ-քիչ
ինձհամոզմունքկդառնա,թեմենքերջանիկընելուհամար
ժողովուրդըկանանցպետքէհանձնենքերկրինկառավա-
րությունը,ևմիայնպատերազմովզբաղինք,միայնեթեայն
ևսկարենայինքհաջողությամբիգլուխհանել»(էջ449):

ՎիպասաննառանձինքնքշանքովէկերտելՌշտունյաց
գեղեցիկօրիորդիկերպարը:Թենինհանդեսէգալիսայնժա-
մանակ, երբ ծերուկ Ատոմին ամոթխած ակնարկներով
պատմումէիրառաջինսիրոմասին:Ամառայինմիլուսնյակ
երեկո՝ԹենինպարտեզումԱտոմիհետզբոսնելիս,բացումէ
նրաառաջիրսրտիգաղտնիքը:Նրամտքովանցնումեն
16 Տե՛սՏերտերյանԱ.,Հայկլասիկներ,էջ111-112:
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բազմաթիվպատկերներ,որոնքգերազանցապեսվերաբեր-
վումէինիրևԳրիգորիառաջինհանդիպմանը,այնմտեր-
մությանը,որաստիճանաբարանզուսպևնվիրականսիրո
էրփոխվել:Թենին,առաջինանգամտեսնելովԳրիգորին,
հափշտակվումէնրանով,գերվումնրաբարեմասնություն-
ներով,խելացիությամբ,պարզուհամեստխոսակցությամբ:

Գրիգորի՝ Վարդանաբերդ մեկնելու նախորդող գիշերը
նրանք անկեղծ սրտաբացությամբ խոստովանում են մի-
մյանցիրենցջերմսիրոմասին:ԵրբԹենինտեղեկանումէ
Վարդանաբերդի հրդեհի մասին, հոգեպես տանջվում է․
թվումէ,թեիրսիրածէակնայլևսչկա,մեռելէ:Սակայնհա-
վատարիմիրսիրոուխտին՝նաանսահմանորենդարձյալ
սիրումէԳրիգորինևթախծումայդսիրոհամար,նրաերազ-
ներիմեջվերակենդանանումէառաջինհանդիպմանօրերի
վերհուշը:Թենիիհոգինգնալովավելիուավելիէվրդովվում,
ևծանրպահերէապրում:Նրահամարկյանքըդառնումէ
անիմաստ:

«-Չէ՛,հայրիկ,եթենաչիկա,ինձերջանկությունչիկա,
աշխարհսմութէինձհամար»,-ասումէնաԱտոմին(էջ504):

Եվնա,ծանրթախիծովհամակված,լուռուանձայնսկ-
սումէդառնապեսողբալիրսիրածէակիկուրուստը:

Հեղինակնիր հերոսների հոգեկանծանրապրումների
հիմնականշարժառիթներըորոնումէիրականությանմեջ:
Եվդաճշմարիտնէ:

ԲյուրեղՄամիկոնյանիգերդաստանինվիճակվածահա-
վորողբերգությունը,որցնցողպատկերներովարտացոլված
էվեպում,վճռականնշանակությունէունենումԳրիգորիև
գեղանիԹենիիբախտիուճակատագրիհամար:Վեպիգոր-
ծողություններիզարգացմանընթացքումհեղինակըպատ-
կերումէերիտասարդհերոսներիողբերգությունը:

ՎեպիամենիցավելիհուզիչկերպարներիցէգեղանիԱր-
փենին:Դժբախտաղջիկը,փոքրհասակիցզրկվելովծնողնե-
րից,գերիէընկնումբարբարոսԹումայիձեռքը:Որբուան-
խնամմեծացածդեռատիաղջկամանկություննուպատա-
նեկություննանցնումենարցունքով:Նաօրուգիշերաղո-
թումուաստծուցգութևկարեկցանքէխնդրումազատվելու
բյուզանդականհղփացածուապականվածմիջավայրից:Իր
վշտիմեջներսուզվածԱրփենիկիկերպարըզարգանումէ
հայրենիաշխարհիցհեռու,օտարացածևխորթմիջավայ-
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րում:Նրահամարանհրապույրէմթնոլորտը,սառը,անտար-
բերևանկարեկիցեննրանշրջապատողները.նատառա-
պումէայդայլանդակքաոսում,հարազատներիցհեռու:Ծե-
րենցնիրհերոսուհունմիջավայրիհետբախմանմեջէդնում
միայնայնբանիցհետո,երբծպտյալկերպովբյուզանդական
արքունիքէմուտքգործումԶավենհայրիկը:ՎերջինիսևԱր-
փենիկիտեսակցությունիցհետոհեղինակըհետևումէնրանց
ճակատագրերիզարգացմաննուընթացքին:

ԳեղանիԱրփենիիշուրջըհյուսվումէսիրոզգացմունքնե-
րի,որոգայթներիմիբարդցանց:Նրանենուզումտիրանալ
և՛թագաժառանգը,և՛ավազակԹումազորավարըևշատ
ուրիշներ:ՍակայնԱրփենինայդմթնոլորտումկարողանում
էպահպանելիրհոգումաքրությունը,բարոյականանաղար-
տությունը:

Ծերենցիխորատեսհայացքիցչիվրիպելայնմիջավայ-
րը,որգոյությունուներբյուզանդականարքունիքում:Հեղի-
նակըմիկողմումպատկերումէրպալատականզեխությունն
ուշռայլությունը,հղփացածություննուանբարոյականությու-
նը,մյուսկողմում՝այդայլանդակմիջավայրումտառապող
թշվառներին,որոնքշատավելիազնիվէին,վեհանձն,պատ-
վազգաց,ընդունականկեղծորենմիմյանցհարգելու,քանցո-
փությանուշռայլությանմեջապրողթումաներնուանկե-
լինաները:Ատելովվերջիններիսունրանցնմաններին՝հեղի-
նակնիրամբողջհամակրանքըվերապահելէնրանցզոհե-
րին՝արփենիներին,զավեններինևուրիշներին:Այստեղավելի
քանցայտունկերպովէարտահայտվելհեղինակիդեմոկրա-
տականաշխարհայացքը:

LEVONALOYAN-WOMAN’SPORTRAYALINTSERENTS’NOELS -
Ingeneral,wecanstatethatbycreatingimagesofheroicandself-sac-
rificingfemalecharactersinhishistoricalnovels,Tserentsaimedtoed-
ucatethenewgeneration.ThefemalecharactersofTserents’snovels
aredevotedandpassionatepatriots,who,eveninthehardestsitua-
tionskeeptheirsenseofsocialresponsibilityhigh.Women’sheroic
deedsandtheirportrayalinnovelsallowustoindicatewomen’sven-
turesanddeedsthroughoutstrugglesofnationalliberation,torecord
theachievementsthatwouldnotbepossiblewithoutthem,andtoin-
stillinthecominggenerationscrucialcategories,suchasanational
spiritandpatriotism.

Keywords: Tserents,historicalnovel,woman’sportrayal,patriotic
woman,self-sacrificingwoman.
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ЛЕВОНАЛОЯН -ОБРАЗЖЕНЩИНЫВРОМАНАХЦЕРЕНЦ
Обобщая,можноумозаключить,чтоЦеренцнапримережен-

скихобразоввсвоихисторическихроманах,вихгероическихи
самоотверженныхдеянияххотелвлиятьнавоспитаниеновогопо-
коления. Предсатвленные в романахженщины, даже в самые
трудныеобстоятельства,высокодержатпланкугражданскогоса-
мосознания,какпатриотки,будучигорячоприверженыкнарод-
номублагу.

Публикацияданногонаучногоизысканияактуальнатем,что
георическимидеяниямиженщинизцеренцовскихроманов,опи-
саниемихобразовстановитсявозможнымсделатьпериодизацию
женскогоначинанияигеройствовразныхэтапахнационально-
освободительнойборьбы,ещеболееобозначивучастиеилепту
женщинвдостиженияхэтойборьбы.Публикациястатьиважна
ещеивконтекстеукоренениянародногодуха,дляегобеспре-
рывногосохраненияидляоченьактуальнойиважнойидеи,как
патриотизм.

Ключевыеслова. Церенц,историческиероманы,образжен-
щины,женскийпатриотизм,женскаясамоотверженность
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ԱՆԻ ՂԱԶԱՐՅԱՆ,բ.գ.թ.
ՀՀ ԳԱԱ Մ.Աբեղյանի անվան
գրականության ինստիտուտ

ՔԱՋՆԱԶԱՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ
Եվ ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՄԲ

Բանալիբառեր- ստեղ ծա գոր ծա կան սխ րա գոր ծու թյուն, առաս-
 պե լա կան հե րոս, հա սա րա կա կան ա ղետ, ազ գային դժ բախ տու -
թյուն, տգետ, ստա խոս, պատ րանք ներ, քաջ նա զա րա կա նու թյուն,
հի մա րու թյուն, ժո ղո վուրդ

Նախաբան

Հովհ.ԹումանյանըևԱվ.Իսահակյանը,ապրելովևստեղ-
ծագործելովմերերկրիհամարչափազանցբախտորոշժա-
մանակահատվածում,պեղելովհարազատժողովրդիհոգե-
կանաշխարհիգաղտնարանները`երբևիցեողբասացչդար-
ձան,սիրերգությաննումայրերգությանըզուգահեռռազմա-
կոչհնչեցրին,ընդվզեցինաշխարհումտիրողանարդարու-
թյուններիդեմումարդումեջմարդկային գնահատեցինու
արժևորեցին:

Մարդկայինհիմարությանընրանքհեգնանքհեքիաթով
ենպատասխանում,բացահայտումայդհիմարությանվրա
աննկատբարձրացողթագավորությանըսպառնացողդժ-
բախտությունըևցավովարձանագրում,որմարդիկկամո-
վիթմբիրիմեջենհայտնվել,որևէմեկըչիփորձումտեսածն
ուզգացածըբարձրաձայնել,ընդհակառակը,լսածնուհա-
վատչներշնչողլուրերըկայծակնայինարագությամբտարա-
ծումենևնպաստումկիսագրագետուապաշնորհՆազարի
հանրաճանաչդառնալուն:

Անձնապաշտությունըմարդունմղումէդեպիապամարդ-
կայնացում,իսկբարոյականարժեքներիկորուստըսպառ-
նալիքէհասարակությանհամար,երբեսակենտրոնությունը
հասնումէգագաթնակետին,ահազանգումենբանաստեղծ-
ները,որոնցմշակածհեքիաթներնասօրէլ,գրեթե110տա-
րիանց,իրենցարդիականությունըպահպանումեն,քանզի
քաջնազարակությունըդեռևսշարունակումէիրհաղթար-
շավը,իսկմարդիկիրենցշուրջըկատարվողդեպքերինուի-
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րադարձություններին զարմանալիանտարբերությամբ են
նայում:

Ապրելովևստեղծագործելովհայոցպատմությանվերելք-
ներովուվայրէջքներով,պատրանքներովուխորտակումնե-
րովլեցունժամանակահատվածում,լինելովայդամենիակա-
նատեսնուանմիջականմասնակիցը,թեԻսահակյանը,թե
Թումանյանըգիտակցաբարիրենցկյանքըդրեցինհայրենի-
քիզոհասեղանին`իրենցապրածկյանքըդարձնելովստեղծա-
գործականուքաղաքացիականսխրագործություն:Անբան
ուվախկոտ,մեծամիտևստախոս,պարծենկոտուդատար-
կագլուխհերոսիմասինպատմողհեքիաթայինսյուժեինքա-
ջածանոթբանաստեղծներըչէինկարողգեղարվեստական
մշակմանենթարկածսեփականևինքնատիպմշակումները
չներկայացնելհանրությանդատին:Լ.Հախվերդյանըգնա-
հատմամբ.«ԻրստեղծագործությանոչմիէջումԹումանյա-
նըբարոյախոս չէր,բայցևնրաամենմիէջնունիիրբարո-
յականխորհուրդը,իրխրատը:Խրատ`առանցխրատաբա-
նության,նպատակ`առանցնպատակայնության»1:

Թումանյանը/«ՔաջՆազար»/ևԻսահակյանը/«ԱղաՆա-
զար»/մեղմ,բայցխորիմաստհեգնանքովենխոսումկարճա-
միտ,ապաշնորհ,տգիտությամբաչքի ընկնող ուանխելք
Նազարիմասին`հիմարությունըհեգնանքովքննարկմանգլ-
խավորառարկադարձնելով:ԱշխարհիցանտեղյակՆազա-
րըպատեհառիթըբացչիթողնումերևակայությանսան-
ձերըբացթողնելու,որովհետևկատակիգինըչիմացողսնա-
պարծէ,ոչթեխաբեբաէ,այլալարկոտուանխելքմարդ,
որըոչիրկամքով,այլաստծոպարգևբախտիշնորհիվար-
քայականգահինէբազմումուաշխարհիննայումորպեսիր
ոտքերիտակիհնամաշգորգի`ինչ-որտեղնմանվելովբա-
կունցյանհանրահայտբզեզին:Թումանյանըհասկանալիո-
րենակնարկումէ,որանխելքությունըևդատարկագլխու-
թյունըչարիքեն,ինչըհասարակականաղետիուազգային
դժբախտությանպատճառկարողէդառնալ,եթեժամանա-
կինչկանխվի:Նրամտահոգությունըհիմնազուրկչէ.Նազա-
րիհիմարություննուպարծենկոտությունըոչմիայնվարա-
կիչեն,այլևվարակիպեսաղետալի,որովհետև,երբ,նրա
օրինակինհետևելով,բանականությունիցզրկվումենշա-
1ՀախվերդյանԼ.,«Թումանյանիաշխարհը»,«Հայաստան»հրատ.,Երևան-
1966, էջ40:
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տերնու կույրգործիքդառնում,աննկատելիորենգլուխ է
բարձրացնումհիմարությանհամաճարակը,իսկհամաժո-
ղովրդականհիմարությունըհամազգայինողբերգությանսկիզբն
էազդարարումևնորանորաղետներիհամարկանաչճա-
նապարհէհարթում:

«Քարվանկտրելու»հերթականզառացանքըլսելուցհե-
տոկինըտանիցվռնդումէ«վախկոտ»մականունըստացած
արկածախնդրին,ինչընրաճակատագիրըկտրուկփոխում
է:ԻսահակյանիմոտկիսագրագետՆազարնինքնէիրենան-
հաղթհերոսհռչակում`լաթիկտորիվրագրելովհայտնիտո-
ղերը, իսկ Թումանյանի մոտ գյուղի քահանան, ծաղրելու
նպատակով,փալասիկտորիվրագրումէնրախնդրանքը:
Այսպեսէսկսվումերկուհեքիաթներինույնանունհերոսնե-
րիհաղթարշավը:Ապագաթագավորըայնկապումէփայտի
ծայրին,ժանգոտթրիկտորնամրացնումէմեջքին,հեծ-
նումավանակնուճանապարհընկնում:Արկածներովլեցուն
ճամփորդությանմեղավորըոչթեմեծամիտհերոսնէ,այլհի-
մարությանգերիդարձածխառնամբոխը/միդեպքումուղ-
տատերերը,իսկմյուսդեպքում՝հարսանիքավորները,այնու-
հետև`ավազակները/:Նազարիդրոշակիգրությունըցնցող
ազդեցությունէթողնում,ամենուրսկսումենխոսել«Անհաղթ
հերոսքաջՆազարի«հերոսությանուսխրանքների»մասին:
Մոլախոտըպարարտհողումչափազանցարագէարմատ-
ներնետումևտարածվում,իսկերբհիմարություննուեր-
կյուղըմիախառնվումեն,պարծենկոտնուստախոսըհաղ-
թանակիդափնունտիրանալուհամարոչնչիառաջչիկանգ-
նում:Հիմարությանխրախճանքնիրգագաթնակետինէհաս-
նում, երբ բանականությունից զրկված մարդիկ, միմյանց
հերթչտալով,սկսումենմեծարելուգովեստիխոսքերշռայ-
լելուհավատալիրենցիսկասածսինխոսքերին:Ծույլուան-
բան, վախկոտ և ստախոս Նազարին թումանյանական
գրիչըպաշտամունքիառարկաէդարձնում,այնուհետևվե-
րածումհիմարությանմարմնացման,երբհարսանիքիններ-
կա աշուղը քծնական ներբող է ձոնում նրան ու խրոխտ
ձայնովերգում.«Հզորարծիվմերսարերի,//Թագուպար-
ծանքմերաշխարհի»:«Խեղճերիպաշտպանուապավեն»
նորահայտփրկչիմասինլուրըձնագնդիարագությամբլե-
ռանգագաթիցներքևէգահավիժում:Մարդկայինհիմարու-
թյունը սահմաններ չունի,այնանեզր ծովի ուանհատակ
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օվկիանոսիէնման:Զավեշտալինայնէ,որժողովուրդըչի
գիտակցում,որնմանքայլովինքնիրենէծաղրումուծաղրի
առարակադառնում,իսկսթափձայնբացարձակապեսչի
հնչում,որովհետևհիմարությանխրախճանքիպահինսթա-
փությանկոչանողըքամահրանքիէարժանանումմիայն:

Թե՛ Թումանյանի և թե՛ Իսահակյանի անթաքույց հեգ-
նաքնուծաղրնուղղվածենոչթեդատարկագլուխուկիսագ-
րագետՆազարին,այլնրաննորօրյահերոսհռչակածուիր
իսկձեռքովկերտած,նախապաշարմունքիզոհդարձածժո-
ղովրդին,որըսկուտեղիվրահաղթանակիդափնինառանց
գիտակցելումատուցումէմեկին,որըկյանքումոչինչչէրա-
րել,միքանիճանճսատկացնելուցբացի:Այսպեսվախկոտ,
ծույլուանբան,խորամանկումեծամիտստախոսըբանաս-
տեղծներիդիպուկ վրձնահարվածներով բարեհաջողպա-
տահականությամբուիրկամքիցանկախակամադառնում
էարքայականբարձունքներըսլացողառասպելականհերոս:
ՄիանգամայնհիմնավորէԱ.Վարդանյանիայնդիտարկու-
մը,որ«ՆազարիկերպարըմշակելիսԹումանյանըձգտելէ
նրանպատկերելբացարձակապեսորպեսվախկոտուան-
ճարակմեկի,որըհեռուէխորամանկությունից,ճարպկու-
թյունիցուհնարագիտությունից,հատկանիշներ,որոնքտր-
վածենբանիմացուգործունյամարդուն»2: ՄինչդեռԻսահա-
կյանըհերոսիհոգեկաններաշխարհիսեփականմեկնաբան-
մամբ, այնուհետև գեղջուկ Նազարի և թագավորական
գահինբազմածիդատողություններիհակասականությամբ
բացահայտումէկյանքիաստիճաններովանարգելվերբարձ-
րացողխեղկատակիհոգեբանությունը,որըհավասարապես
վերաբերվումէբոլորժամանակներիբախտախնդիրներին:

Խոսելովայսստեղծագործություններիմասին,Ս.Աղաբա-
բյանընկատումէ.«Հովհ.Թումանյանըիրմշակած«միակ
կարգինհեքիաթում»ստեղծեցՔաջՆազարիմոնումենտալ-
փիլիսոփայական-սինթետիկտարբերակը,Ավ.Իսահակյա-
նը`«կենցաղային-առօրեական-շարքայինը»`միգյուղիսահ-
մաններում:Հովհ.ԹումանյանիՔաջՆազարը«աշխարհքի
վրածիծաղումէ»«ակամա»`կույրպաշտամունքիթելադ-
րությամբ,Ավ.ԻսահակյանիաղաՆազարնիրգործնառաջ
էտանումնախախնամության«կամքով»3:
2ՎարդանյանԱ.,«ՀովհաննեսԹումանյանիհեքիաթները»,ՀՍՍՀԳԱհրատ.,
Երևան,1986, էջ143:

3 ԱղաբաբյանՍ.«ХХդարիհայգրականությանզուգահեռներում»,գիրք1,
«Սովետականգրող»,հրատ.,Երևան,19832.,էջ133:
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Չնայածվախնանտեսուրվականիպեսմշտապեսուղեկ-
ցումէրՆազարին,ևթվումէ,թեայնպետքէնրահամարզս-
պաշապիկիդերկատարի, սակայնհենցայդնույնվախի
շնորհիվէնա«պատմությունկերտող»դառնում:Վախընրան
քարավանատերուձիատերէդարձնում,հսկաներինտես-
նելիսվախիցգունատվումուդողացնումէ,իսկհսկաները
կարծումեն,թեզայրացելէ:Ավազակներըհպատակվումեն
նրան,երբվախիցընկնումէվագրիվրաուկպչումնրան,ա-
րագորենլուրէտարածվում,թեվագրինձիէշինելուհեծ-
նել, վախն է նրան ստիպում հարևան երկրի թագավորի
սպանել,իսկմյուսդեպքում,երբպատերազմիդաշտումձեռ-
քըգցումէմիծառի,որդրանիցկառչի,փտածծառնարմա-
տախիլէլինում,իսկավազակներիքրոջհամարպատերազմ
հայտարարածթագավորինայլ բան չէր մնումանել, քան
փախչելուգլուխըպրծացնել:

ՓառասիրությունըՆազարիմշտականուղեկիցնէ,նաեր-
բեքչիթաքցնումիրէությունը,որըկործանմանպատճառ
կարողէրդառնալ:Նաինչ-որպահպարզունակդատողու-
թյուններէանում,սակայնջիննարդենշշիցբացէրթողնվել,
ևոչոքոչմիայնճշմարտությունըլսելուցանկությունչուներ,
այլևիզորուչէրայնլիովինընկալել:Նազարըհասելէրիր
բաղձալինպատակին,համաժողովրդականհիմարացումը
նրաննորանորփառքուպսակէրբերում`հասցնելով արքա-
յականգահին,որիմասիննաոչմիայներբևէչէրերազել,
այլևնույնիսկպատկերացումչուներ:ԵթեԹումանյաննիր
հերոսինմեղմծաղրովէներկայացնում,իսկհարվածիսլաքն
ուղումէնրանպաշտամունքիառարկադարձնողմարդկանց
դեմ,ապաԻսահակյանըմեղմ,բայցխայթողհումորովէներ-
կայացնում:Գահինբազմելուցհետոնույնտգետգեղջուկը
մնացածին,ովխնջույքիժամանակթագուհու«մարմարյա
այտը...անուշպաչէրանումուխմումքառասունտարվա
գինին»,ապակոպտորենբոթումէհարևանությամբնստած
կնոջկողքնուհերթականանգամպարծենում,թեինչպես
թագավորդարձավ:«Ծիծաղումէրկնիկըուկարմիրթուշը
դեմանումԱղաՆազարին.բախտավորԱղաՆազարնէլգզի-
րիիրենհինսովորությանպեսկծումէրկնկաթուշըուխմում
քառասունտարվագինին»4:Նազարիվերաբերմունքըսոցի-
ալականտարբերծագումունեցողկանանցհանդեպխոսում
4 Թումանյան Հովհ.,  Երկերի լիակատար ժողովածու, Հ 5, ՀՀ ԳԱԱ
«Գիտություն»հրատ.,1994թ.,էջ246:

ԱնԻ ՂԱԶԱՐյԱն
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էնրավարքագծիումտածելակերպիփոփոխությանմասին:
«Խելքնուկտրիճությունը»նշանաբանընտրածվախ-
կոտը,իրանսպասելիհաջողությունիցկուրացած,առաջի-
նինդիմումէ«թագուհի»,իսկերկրորդին`«կնիկ»:Թշնամու
թագավորին հաղթած ու հսկաներիամրոց վերադարձած
թումանյական հերոսին ժողովուրդը այնպիսի փառք ու
պատվովէդիմավորումումեծարում,ինչը«աշխարհնիր
բռանմեջ»տեսնողՆազարըզարմանքըթաքցնելչիկարո-
ղանում,իսկերբ«քաջությունից,խելքիցուհանճարիցմոտը
խոսքենգցում,ծիծաղումէ,ասումէ.

-Ի՜նչքաջություն,ի՜նչխելք,ի՜նչհանճար,դատարկբա-
ներենբոլորը:Բանըմարդուսբախտնէ:Բախտունես`քեֆ
արա…»5:

Հաղթանակ,փառք,արքայականգահ,ահաայնուղին,որն
անցավճանճասպանուտնիցվռնդվածարկածասերը,իսկ
հանգամանքների նպաստավոր դասավորության շնորհիվ
թագավորինվայելկյանքէանում,քեֆերիցաչքչիբացումև
ծիծաղումայննույնաշխարհիումարդկանցվրա,որոնքկա-
մովինհայտնվեցինթմբիրում,ոչմիայնհանդուրժեցիննրա
գոյությունը,այլևառասպելականհերոսհռչակեցին,դափ-
նեպսակդրեցինդատարկագլխիգլխինուսկսեցինաստվա-
ծացնելուերկրպագել:Նազարնիրհաջողությունըվերագրում
էոչթեժողովրդին,որիներախտիքիխոսքանգամչիասում,
այլբախտին,որըճակատագրականպահերիննրանիցեր-
բեքերեսչթեքեց:Նամիանգամայնիրավացիէ,իրոք,իրա-
վունքունիարհամարհելխառնամբոխհիշեցնողայննույն
բազմությանը,որըթացըչորիցզատելչկարողացավ,հիմա-
րության ախտով վարակվեց ու տգետին իրեն թագավոր
կարգեց:

Մարդնինքնէիրկյանքիտիրակալը,իսկկյանքնայնէ,
ինչպիսիննրանդարձնումեն:Նազարներըկշարունակեն
գահակալելուծիծաղելաշխարհիումարդկանցվրա,քանի
դեռմարդարարածըչիապավինելաստվածատուրբանա-
կանությաննուչիգիտակցել,որանսկզբունքմասսայիհետ
վարվումենայնպես,ինչպեսցանկանումեն:

Հոգուազատությունըծնվումէաշխարհիևմարդուհո-
գեկանդաշինքից,կյանքիանընդհատնորացմանութար-
5 ԻսահակյանԱվ,Երկերիժողովածու,Հ3,«Հայաստան»հրատ.,Երևան,
1975թ.,էջ281:
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մացմանշնորհիվ:Ահաթեինչենպատգամելսերունդներին
ԱմենայնհայոցբանաստեղծնուՎարպետը`վերհանելով
աշխահիումարդուներդաշնակությանվրածիծաղողամ-
բարտավանիհոգեբանությունը,կարևորելովմարդուճշմա-
րիտ ապրելակերպի և ապրելակերպի ճշմարտության
թեման:

ԵԶՐԱՀԱՆԳՈՒՄ

ԵթեԹումանյաննիրհերոսինմեղմծաղրովէներկայաց-
նում,իսկհարվածիսլաքնուղումէնրանպաշտամունքիա-
ռարկադարձնողմարդկանցդեմ,ապաԻսահակյանըմեղմ,
բայցխայթողհումորովէներկայացնումՆազարին:

ԱհաթեինչենպատգամելսերունդներինԱմենայնհայոց
բանաստեղծնուՎարպետը`վերհանելովաշխահիումար-
դուներդաշնակությանվրածիծաղողամբարտավանիհոգե-
բանությունը,կարևորելովմարդուճշմարիտապրելակերպի
ևապրելակերպիճշմարտությանթեման:

AniGhazaryan-Preface:RenownedArmenianpoetsHovh.Tu-
manyanandAv.Isahakyan,livingandcreatinginanextremelypivotal
periodforourcountry,unearthingthesecretsofthespiritualworldof
theirnativepeople,neverbecamemourners;inparallelwithpoems
onloveandmotherhood,theycalledforwar,rebelledagainstthein-
justicesreigningintheworldandappreciatedandvaluedhumanityin
ahumanbeing. Themulti-genrepoets,whoconsidered the incon-
solablegriefandpainofthehomelandtheirs,lookedtothefuturewith
faith,hopingthatthefutureoftheirhomelandwillbemorethanbright.

Withtheironytaleofhumanstupidity,theygentlyrevealthemis-
fortunethreateningthekingdom,whichrisesunnoticedonthatstu-
pidity,andrecordwithpainthatpeoplevoluntarilyhavefallenina
trance,thatnooneistryingtoexpresswhattheyhaveseenandfelt,
onthecontrary,theyspreadrumorsandunbelievablenewsatlight-
ningspeed,contributingtothepopularityofthesemi-literateandin-
competentNazar.

Selfishnessleadsamantodehumanization,andthelossofmoral
valuesisathreattothesocietywhenegocentrismreachesitspeak,
thepoetsalarm,whosefairytalesarestillrelevanttoday,110years
later,sincethephenomenonofbraveNazarstillcontinuesitstriumph,
andpeoplelookateventshappeningaroundthemwithsurprisingin-
difference.

ԱնԻ ՂԱԶԱՐյԱն
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Keywords:creativefeat,mythicalhero,socialcatastrophe,na-
tionalmisfortune,ignorant,liar,illusions,phenomenonofbraveNazar,
stupidity,people.

АниКазарян -Предисловие:ВеликиеармянскиепоэтыОв.
ТуманяниАв.Исаакян,жившиеитворившиевчрезвычайносудь-
боносныйдлянашейстраныпериод,раскапываятайныдуховного
мирародногонарода,никогданесталискорбящими,призывали
квойнепараллельноспеснямипосвященныелюбвииматерин-
ству,воссталипротивнесправедливостейвмиреицениличело-
вечноевлюдях.Многожанровыепоэты,считавшиенеутешимое
гореибольРодинысвоими,сверойсмотреливзавтрашныйдень,
надеясь,чтобудущееРодиныбудетболеечемсветлым.

Со сказкой иронией человеческой глупости они деликатно
раскрываютнесчастье,угрожающеекоролевству,котороенеза-
метноподнимаетсянадэтойглупостью,исбольюустанавли-
вают,чтолюдидобровольновпаливтранс,никтонепытается
озвучитьто,чтовиделичувствовал,наоборот,молниеноснорас-
пространяютслухииневероятныеновости,способствуяпопуляр-
ностиполуграмотногоибездарногоНазара.

Эгоизмведетчеловекакдегуманизации,апотеряморальных
ценностей-угрозаобществу,когдаэгоцентризмдостигаетпика,
поднимаюттревогупоэты,чьисказкиактуальныисегодня,спу-
стя110лет,посколькуфеноменхраброгоНазаравсеещепродол-
жаетсвоеторжество,алюдисмотрятнасобытияипроисходящее
вокругнихсудивительнымравнодушием.

Ключевыеслова:творческийподвиг,мифическийгерой,со-
циальнаякатастрофа,национальноенесчастье,невежественный,
лжец,иллюзии,феноменхраброгоНазара,глупость,народ.
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ՇՈՂԻԿԽԱՉԱՏՐՅԱՆ,բ.գ.թ.
ՀՀԳԱԱՄ.Աբեղյանիանվանգրականությանինստիտուտի

տեքստաբանությանբաժնիկրտսերգիտաշխատող


Ավ.ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻՕՐԱԳՐՈՒԹՅԱՆԺԱՆՐԱՅԻՆ

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Բանալի բառեր - մե մո ւար, հի շա տա կա րան-օ րագ րու թյուն,
պատ մա կան ի րա դար ձու թյուն ներ, գոր ծու նե ու թյուն, ու ղե գիծ, օբ -
յեկտ, սուբյեկտ, աշ խար հագ րու թյուն, կեն սա փի լի սո փա յու թյուն, ծո -
ցա տետ րեր, ի նք նա վեր լու ծու թյուն, ո ւր վա գիծ


Ավ.Իսահակյանի«Հիշատակարանը»,մեմուարայինգրա-

կանությանինքնատիպնմուշլինելով,առավելապեսմերձե-
նումէօրագրայինժանրին:Օրագիրըանհատիկյանքիդեպ-
քերի,ապրումներիուխոհերիամենօրյա,պարբերաբարար-
վողգրառումներնէ:Այդգրառումներըկատարվումենան-
միջականորենառաջինտպավորությանտակ:Ժամանակա-
յինհեռավորությանբացակայությանպատճառովգրանցում
խորվերլուծություն,կարևորիևերկրորդականիբաժանում,
տարբերակումչկա:Բովանդակությանանմիջականությամբ
օրագիրը մոտենում է նամակին: Բնորոշ է մտերիմտոնը,
զգացմունքներիանկեղծպոռթկումը,սրտաբացությունը:Օ-
րագիրըանհատըգրումէոչթեուրիշներիհետհաղորդակց-
վելու,այլմիայնիրհամար:Հետևաբար`ինքնիրառաջլիո-
վինանկեղծէ,ինքնատիպուշատհաճախհակասական:

Օրագրերում սյուժետայինառանցքառհասարակ չկա:
Կառուցվածքիորոշամբողջականություննկատելիէլինում
միայնամիս-ամսաթիվունեցողհատվածներում:Օրագրողը
նկարագրումէորևէբան,գրառումիրտպավորությունները,
խորհումէ,վերլուծումդեպքերնուդեմքերը,քննումինքնի-
րենևամփոփում:Հաջորդհատվածումգալիսենարդեննոր
հարցեր,նորտպավորություններ,նորմարդիկ:Յուրաքան-
չյուրգրառումկարողէիրնախորդներիևհաջորդներիհետ
գրեթեկապչունենալ:Միայնօրագրիավարտիցհետոէեր-
ևումանկախթվացողայդգրառումներիներքինկապակց-
վածությունը:

ՇՈ ՂԻԿ ԽԱ ՉԱտՐյԱն
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Ավ.Իսահակյանի«Հիշատակարանը»,զգալիընդհանրու-
թյուններունենալովհանդերձ,նկատելիորենտարբերվումէ
օրագրայինժանրիցևառհասարակմեմուարայինգրակա-
նությանայլտեսակներից:Հենցհիշատակարանայինգրա-
ռումներումէլԻսահակյանըպարզաբանումէօրագիրգրելու
նպատակնուգրությանիրսկզբունքները1։

Ահա,օրինակ,1893թ.մայիսի24-իգրառումը.«...օրագ-
րությունգրել,նշանակումէգրելայն,ինչորմտածումէ,ցան-
կանումէ,զգումէանհատը,յուրաքանչյուրերևույթ,որպա-
տահումէսուբյեկտիներսում՝ուղեղում,պիտիգրվիօրա-
տետրում, յուրաքանչյուրերևույթ,դեպք,որպատահումէ
դրսում՝արտաքինաշխարհում,որկապունիսուբյեկտիհետ,
պիտիգրվիդարձյալօրատետրում...»(էջ33):«Հիշատակա-
րանի»գրությանողջընթացքումայսսկզբունքըհետևողա-
կանորենպահպանվումէ:

«Հիշատակարանում»տեղենգտելժամանակիպատմա-
կանիրադարձությունների,բանաստեղծիկյանքի,գործունե-
ությանարձագանքները:Բայցայսամենըօրագրողըշատ
ուրույնձևովէվերապրում,արտաքինաշխարհիյուրաքան-
չյուրերևույթ,յուրաքանչյուրդեպքզտվումէ՝անցնելովնրա
ես-իմիջով,ևմիայնայդկերպարտացոլվումօրագրայինգրա-
ռումներում:Խոսքըբոլորօրագրերինհատուկհեղինակային
սուբյեկտիվիզմիմասինչէ,երբդեպքի,երևույթինկարագ-
րությունըստանումէօրագրողիանհատականությունիցբխող
սուբյեկտիվ գունավորում: Իսահակյանի «Հիշատակարա-
նում»առավելապեսգրառվումենոչթեայսկամայնդեպ-
քը,իրադարձությունը,այլդրանցազդեցությամբհեղինակի
ներաշխարհումձևավորվածզգացմունքներնուխոհերը:Այս
առումով,ինչպեսնկատումէԻսահակյանը,«Հիշատակա-
րանը»ունիհոգեբանականարժեք,ցույցէտալիս,«թեինչ-
պեսէմարդզգում,մտածում,թեինչպեսէազդումօբյեկտը՝
սուբյեկտիվրա»(էջ34):Երևումէանհատը՝իրբնավորու-
թյամբ,զգացմունքներիաշխարհով,մտածողությամբ,կրո-
նով,փիլիսոփայությամբ,այսինքն՝«ամբողջանհատըիրամ-
բողջտարրերով»(էջ34):Իսկորպեսզիանհատըերևաայն-
պիսին,ինչպիսինկա,օրագրողը«առաջնակարգպայման
պիտի ընդունե ճշմարտությունը» (էջ 34): Օրագիր գրողը
չպիտիընտրի,գրիմիայնլավը,այլպիտիներկայացնիիր
1Ավ. Ի սա հա կյան, Հի շա տա կա րան, Եր ևան, 1977, էջ 33: Այ սու հետև այս հրա տա րա -
կու թյու նից կա տար վող մեջ բե րում նե րի է ջե րը կնշ վեն շա րադ րան քում:

ԱՎ. Ի ՍԱ ՀԱԿյԱ նԻ Օ ՐԱԳ ՐՈՒԹյԱն ԺԱնՐԱյԻ ն Ա ՌԱնՁ նԱ ՀԱտ ԿՈՒԹյՈՒն նե ՐԸ
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թե՛լավ,թե՛վատկողմերը:«Անհատըչպիտիաշխատեիրեն
լավցույցտալ,պատկերացնելազնիվգույներով’ծածկելով
վատ,գարշմտքերնուզգացմունքները»(էջ34):Օրագրողի
մարդկայինանհատականությունը՝իրմտքերով,ձիրքերով,
զգացմունքներով,պետքէամբողջանաօրագրում,հետևա-
բար«գրելօրագրություն,նշանակումէգրելանհատականու-
թյուն»(էջ34):

Իսահակյանը,իրապես,«Հիշատակարանում»միանգա-
մայնանկեղծէ,ազատ,անկաշկանդ:Ընդորում,նաիրուշադ-
րությունըկենտրոնացրելէոչայնքանօրըստօրեկատար-
վածդեպքերի,կարևորհանդիպումների,իրգրականկեն-
ցաղի,որքանիրհոգևորաշխարհիվրա:«ԴրաշնորհիվԻսա-
հակյանի«Հիշատակարանը»դառնումէմիյուրօրինակքնա-
րական-փիլիսոփայականօրագիր-խոստովանություն»(էջ3),-
1977թ.հրատարակվածգրքիխմ բագ րի կող մից հատվածում
գրումէԷդ.Ջրբաշյանը:

Կառուցվածքիհիմնականառանձնահատկություններով
«Հիշատակարանը»մերձենումէօրագրայինժանրիերկե-
րին,իրենիցներկայացնումէամիս-ամսաթիվունեցողհատ-
վածներիհաջորդականություն:

Ունիժամանակայինմեծընդգրկում՝անցյալդարի90-ական
թվականներիցմինչև1956թ.։Սյուժետայինհստակգիծչու-
նենալովհանդերձ՝այններկայացնումէԻսահակյանփիլի-
սոփայի,բանաստեղծի,մարդուհոգևորզարգացմանբարդ
ուհակասականուղեգիծը:

Ավ.Իսահակյանըհիշատակարան-օրագրությունսկսելէ
գրելէջմիածնիԳևորգյանճեմարանումուսանելուտարինե-
րից:Առաջինգրառումներըվերաբերումեն1891թ.դեկտեմ-
բերին:Օրագրայինգրառումներնառհասարակ,օրագրողի
խոստովանությամբ,դժվարությամբենկատարվել:Դրանք
հաճախընդհատվելենբավականերկարժամանակով:1893
թ.մարտինԻսահակյանըգրումէ.«Ահաքանիերորդանգամն
էսա,որեսձեռնարկումեմհիշատակարանգրել,բայցզա-
նազանհակասողմտքեր,հանգամանքներ,կամքիթուլու-
թյուն,բնավորությանթուլություն,տոկիուեռանդիբացա-
կայություն,հարատևությանսնանկություն,ահասրանքու-
ժեղ<արգելառիթներ>ենհանդիսացելիմձեռնարկմանը...»
(էջ33):Պատանիբանաստեղծինմիուրիշխնդիրէլէմտա-
հոգել՝ի՞նչգրել,ինչպե՞սգրել:Եթեիրձեռնարկածըօրագ-
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րությունէ,ապաայնտեղպիտիգրիառնվիօրվակատար-
վածը՝ներկան:Բայցչէ՞որվերջինսկապվումէանցյալին,շղ-
թայիմիօղակէ:Իսկանցյալըվերարտադրելըկլինիոչթեօ-
րագրություն,այլհուշագրություն:Ներկայիհասկացությունն
էլհարաբերականէ:«...եսչեմկարողհասնելթարմ,կենդա-
նիներկային`հոգուսներկային:Գրիչսոտավորէ,ժամանա-
կիհոսելը-սահելը`ձիավոր»(էջ34):

Վերջապեսնաորոշումէգրելայնպես,ինչպեսկստացվի,
խառը,ամենինչիմասին:Տատանումներըտեղիենտալիս,
ևհիշատակարանգրելըԻսահակյանիհամարդառնումէսի-
րելիուհետևողականզբաղմունք:Որոշընդհատումներով,
գրառումներըշարունակվելենմինչև1956թ.:

Հետաքրքիրէնաև«Հիշատակարանի»աշխարհագրու-
թյունը:Սկսվելովէջմիածնում՝այնդարձելէհեղինակիսիրե-
լիուղեկիցըամբողջկյանքում,նրահետեղելէԹիֆլիսում,
Օդեսայում,Բաքվում,Դարսում,Ղազարապատում,Անիում,
Պոլսում,Լայպցիգում,Վիեննայում,Վենետիկում,Փարիզում
ևնրահետէլվերջնականապեսհաստատվելէԵրևանում:

Բավականլայնէնաև«Հիշատակարանի»թեմատիկընդ-
գրկումը:Արդեննշելենք,որայստեղգրիենառնվածԻսա-
հակյանիխոհերըանձնականկյանքի,համամարդկայինև
ազգայինբազմազանհիմնախնդիրներիմասին:Այնուամե-
նայնիվ,այդընդարձակդաշտումկարելիէառանձնացնելմի
քանիսը:

Նախ«Հիշատակարանի»էջերումիրինքնատիպմտա-
ծողությամբներկայանումէԻսահակյանփիլիսոփան:Ո՞րնէ
կյանքինպատակը,մարդուդերըտիեզերականբարդհա-
մակառույցում:Այսհարցերըդիտարկելովփիլիսոփայական
ևկրոնականայլազանուսմունքներիլույսիտակ՝աստիճա-
նաբարձևավորվումէհայբանաստեղծիսեփականկենսա-
փիլիսոփայությունը:

Աշխարհը,տիեզերքըճանաչելուձգտումըմղումէճանա-
չելունաևմարդկայինհասարակությանկառուցվածքը,սո-
ցիալական հարաբերությունները, իր խոսքերով՝ «կյանքի
սիստեմները»,ուրշատչարիքներէտեսնումբանաստեղծը:

«Հիշատակարանի»գրառումներիցերևումէ,որԻսահա-
կյանիհամարհսկայականնշանակությունէունեցելհայրե-
նիքիթեման:Հայաստանիքաղաքականճակատագրին,իր
ժողովրդիապրածմեծողբերգությանընաանդրադարձելէ
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առավելապեսօրագրերում,ծոցատետրայինգրառումներում,
նամակներում՝թեմայինվերաբերողգրեթեոչմիգեղարվես-
տականգործչտպագրելովայդտարիներին:

«Հիշատակարանը»ամբողջությամբներկայացնումէնաև
Իսահակյանմարդուն,նրակենսագրությանորոշնուրբման-
րամասներ,մասնավորապես՝առաջինսիրոպատմությունը:
ՄեծնշանակությունէտվելԻսահակյաննիրհոգևորաշխար-
հիքննությանը,ինքնավերլուծությանը՝ո՞վէինքը,որտե՞ղեն
իրարմատները,ո՞րնէիրգոյությաննպատակը:Իսահակյա-
նիհայտնիստեղծագործություններիցշատերինախնական
հղացումներին,դրանցկենսական-հոգեբանականակունք-
ներին,բովանդակությանուրվագծերինառաջինանգամհան-
դիպումենք«Հիշատակարանի»էջերում:Դրանքանգնահա-
տելիուղեցույցներենբանաստեղծիստեղծագործությունը
ուսումնասիրելուհամար:

SHOGHIKKHACHATRYAN-GENRESPECIFICATIONSOFISA-
HAKYANSDIARYNOTIS-Av.Isahakyan’s‘Memoir’,approachingthe
worksofthediarygenrewiththemainfeaturesofthestructure,pre-
sentingasequenceofsectionswithamonth-date,differsnoticeably
fromthediaries,especiallywithitsoriginalsubjectivism.

The‘Memoir’containstheechoesofthehistoricaleventsofthe
time,thelifeandactivitiesofthepoet;however,thefocusisnotso
muchontheeventsoftheday,theimportantmeetings,theliterary
lifeofthepoet,butonhisspiritualworld.

Havingnoclearplotline,itrepresentsthecomplexandcontradic-
torydirectionofIsahakyanphilosopher,poet,andspiritualdevelop-
mentofhumanbeing.

Key words։ Memoir, memoir-diary, historical events, activity,
route, object, subject, geography, bio-philosophy, notebooks, self-
analysis,outline

ШОГИКХАЧАТРЯН-ЖАНРОВЫЕОСОБЕННОСТИДНЕВНИ-
КОВЫХЗАПИСЕЙАВ.ИСААКЯНА- Основными структурными
особенностями приближаясь к жанру дневниковых записей и
представляясобойпоследовательностьдатированныхотрывков,
«Дневники»Ав.Исаакяназначительноотличаютсяотпростого
дневника,впервуюочередьиз-зауникальногосубъективизма.В
«Дневниках»нашлисвоеотражениеисторическиесобытиятого
времени,жизньпоэта,егодеятельность,новниманиесосредо-
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точенонестольконаежедневныхэпизодах,важныхвстречахили
писательскомбыту,скольконадуховноммирепоэта.Неимеячет-
койсюжетнойлинии,данноепроизведениепредставляетслож-
ный и противоречивый путь духовного развития
Исаакяна-философа,поэтаичеловека.

Ключевыеслова-мемуар,дневникoвыезаписи,историче-
скиесобытия,деятельность,путевыезапискиобъект,субъект,
география,биофилософия,записнаякнижка,самоанализ,эскиз
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ՀԱՅԿ ՀՈվՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ասպիրանտ,ԵՊՀ

ԶԱՊԵԼԵՍԱՅԱՆԻՆՈՐԱվԵՊԵՐԸ
Բանալիբառեր- Զա պել Ե սա յան, ժան րային հա մա կարգ, նո րա -

վեպ, ա րևմ տա հայ գրա կա նու թյուն, պատ կե րային հա մա կարգ, հո -
գե բա նա կան գրա կա նու թյուն

19-րդդարավերջինև20-րդդարասկզբինարևմտահայ
գրականությանմեջաննախադեպկերպովզարգացավնո-
րավեպիժանրը,ինչըժամանակաշրջանիմշակութային,ինչ-
պեսնաևհասարակական-քաղաքական փոփոխություն-
ներիարդյունքնէր:Հեղինակներըմամուլինէինհանձնում
ստեղծագործություններ,որոնքպատկերումէինմարդկային
առօրյան,կենցաղը,առաջինհայացքիցհաճախանկարևոր
թվացողթեմաներ,որոնքսակայնունեինհոգեբանականխորք,
իսկերբեմնէլնաևթաքնվածգաղափարախոսություն:Այս-
պիսով,դարավերջիգրականությունըմոտենումէրառավե-
լապեսմարդունևմարդկայինին,ևիրականկյանքըդառ-
նումէրգրականություն:Սա,բնականաբար,80-ականներին
ձևավորվողռեալիստականշարժմանարդյունքնէր,որիա-
ռաջամարտիկըԱրփիարյաննէր:Գրականասպարեզումփայ-
լումէինԶոհրապի,Արփիարյանի,Բաշալյանի,Երուխանի,
Չիֆթե-Սարաֆինորավեպերը.«Կամսարականըուսումնա-
սիրումէմարդկայիններաշխարհը,Զոհրապըվերլուծումէ
այն,Բաշալյանը`քանդակում,Երուխանը`քայքայում»1:

1900-ականներիսկզբներիննորավիպագրությանմեջիր
խոսքնասացնաևԶապելԵսայանը,ինչինհայգրականա-
գիտությունըդարձյալաններելիանտարբերությամբևշա-
րունակականլռությամբէմոտենումավելիքանմեկդար:
Ճիշտէ,ԵսայանինորավեպերինանդրադարձելենԳ.Հակո-
բյանը,Ս.Արզումանյանը2,սակայնբոլորաշխատանքներում
1ԿոստանյանԱ., Նորավեպիժանրը90-ականթվականներիարևմտահայ
գրականությանմեջ,ՀՍՍՌգիտություններիակադեմիայիտեղեկագիր,թիվ
3,1963թ.,էջ41:

2 Տե՛սՀակոբյանԳ.,Արևմտահայնորավեպը,Երևան,1996թ.ևԱրզուման-
յանՍ.,ԶապելԵսայան.Կյանքըևգործը,Երևան,1965թ.:
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էլկարծեսնորավեպերըքննվումենիրենցգիտապատմա-
կան արժեքով, և գեղարվեստական կողմը լիարժեքորեն
կարևորվածչէ:

Արևմտահայերևելիգրագիտուհին,ունենալովգեղեցիկի
բացառիկընկալում,հոգեբանորենհամոզիչկերպարներպատ-
կերելուձիրք,և,իհարկե,եվրոպականբարձրաճաշակգրա-
կանությանփայլունիմացություն,սեղմծավալովաչքիընկ-
նողստեղծագործությունները կառուցեցսրընթացսյուժե-
ներիհիմանվրա,դրանցընծայեցհոգեբանականվեպերին
բնորոշխորք և համեմեց իրառինքնող լեզվամտածողու-
թյամբ,որիարդյունքումստեղծվածնորավեպերնիրենցկա-
տարելությամբ վստահաբար մրցության կարող են գնալ
Զոհրապիկամեվրոպականգրականությաննորավեպերի
ընտիրնմուշներիհետ:

Գրականության տեսությունը փաստում է նորավեպին
բնորոշմիքանիգծեր,որոնցովայսժանրըտարբերվումէ
մնացածժանրերից,այդթվումնաևպատմվածքից,դրանք
հիմնականումսրընթացդիպաշարնուանսպասելիավարտն
են,սակայնայսգծերըսոսկարտաքինհատկանիշներեն,ո-
րոնքոչբոլորդեպքերումկարողենստեղծագործություննե-
րինտալգեղարվեստականշուք:Ուսումնասիրելովնորավե-
պերիտարբեր նմուշներ`այն համոզմանն ենք գալիս, որ
տվյալժանրըվերընշվածհատկանիշներիհետմեկտեղ,ա-
ռավելազդեցիկէդառնումիրայսպեսասածթաքն ված գա -
ղա փա րա խո սու թյամբ,հաճախչգրվող,բայցտողատակում
հասկացվողիմաստով,ինչըընթերցողինստիպումէհեղի-
նակիասելիքիմասինպատկերացումկազմելպարզապես
վերջինտառըկարդալուցևանգամվերընթերցելուցհետո:
Միկարևորհանգամանքէլկա.Եսայաննայնքիչհեղինակ-
ներիցէ,որինքնէհենցնորավեպերիվերնագրերիկողքին
գրելդրանցժանրը`այդպիսովընթերցողիուշադրությունը
հրավիրելովդրանցևվերջիններիսարտաքնապեսշատնման
այլփոքրածավալստեղծագործություններիտարբերության
վրա:

Խոսելովարևմտահայնորավիպագրությանևկինհեղի-
նակներիմասին՝անհնարինէչիշատակելարևմտահայգրա-
կանության առաջին նորավեպի՝ «Գարնան մի ասուպ»-ի
(1883թ.)հեղինակի՝ԹագուհիՇիշմանյանին(օրիորդՄենի-
կի)անունը:Նորավեպտերմինը,ճիշտէ,մեզանումառաջին
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անգամօգտագործելէՄ.ԹաղիադյանըՎ.Սքոթիառիթով3,
սակայնչենքսխալվի,եթեասենք,որնշվածպարագայում
եզրույթըչէրկարողընկալվելիրհիմնականիմաստով՝թե՛
ձևի,թե՛բովանդակությանանկատարությանպատճառով:
Ասել,թեԹագուհիՇիշմանյանի«Գարնանմիասուպ»-նու-
ներ նորավեպին բնորոշ բոլոր հատկանիշները, իհարկե,
սխալևծայրահեղկլինի,սակայնանկարելիէչգնահատել
ստեղծագործությանբերածթարմությունը,որըինչ-որչա-
փովուղենշայինեղավարևմտահայգրականությանհամար:
Թ.Շիշմանյանըձևովանկատար,որոշպակասություններ
ունեցողերկումկատարեցհոգեբանականնրբինդիտար-
կումներ,պատկերեցկին-տղամարդհարաբերությունների
բազմաշերտէությունը,օբյեկտիվիրականությունը4՝դրանով
միքանիքայլառաջանցնելովիրժամանակակիցկինհեղի-
նակներից,որոնքընթերցողիններկայացնումէինհիմնակա-
նում հեքիաթապատում, առեղծվածներով պաճուճված
պատմություններ:

Ինչպեսարևմտահայկինհեղինակներիհետկատարվող
զանազանհամեմատություններում,այսդեպքումէլշահե-
կանորենտարբերվումէԶապելԵսայանը.նրանորավեպե-
րում կենտրոնականհերոսըգրեթեմիշտկինն է, թեման`
մարդկայինփոխհարաբերությունները,կուլմիանացիան`ան-
հատի գործողությունները` հասարակականտրամադրու-
թյուններիհոսքինհակառակ,այստեղչկանհաղթողներկամ
պարտվողներ, յուրաքանչյուրպայմանականհաղթանակի
կամպարտությաններքոթաքնվածէմարդկայինառկախ-
վածճակատագիր:Նորավեպերիյուրահատկություննայնէ,
որմերկողմիցթվարկվածգրեթեբոլորերևույթներըմիև-
նույննորավեպումհանդեսենգալիսմիասնաբար,սակայն
յուրաքանչյուրստեղծագործությանմեջարտահայտվումեն
յուրահատուկկերպով,ուստիքննենքդրանքառանձին-ա-
ռանձին:1903թվականին«Ծաղիկ»հանդեսումտպագրված
«Հանցավորկինը»նորավեպումհեղինակըպատկերումէ
անհատ-հասարակությունբախումը,անհատիկործանումը
այդհասարակությանպատճառով`ցույցտալովկնոջհոգե-
կաններաշխարհիավերմանպատճառները:Ընթերցողինա-
3 Տե՛ս«Արարատյանլրագիր», Կալկաթա,1848թ.,էջ155:
4 Շիշմանյանինորավեպիմասինհանգամանալիցտե՛սԱլ.Մակարյան,
ԹագուհիՇիշմանյան,Արևմտահայգրականությանկորուսյալասուպը,
Վեմհամահայկականհանդես,2010թ.,N4:
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ռաջինիսկտողիցկլանողնորավեպիկառուցվածքըևշա-
րադրանքըհարազատենեսայանականգրչին.խավարում
լսվողճիչերը,ցավիևտառապանքիձայներըարդենգուժում
են ընթացող ողբերգության մասին, հնչում են ենթադրու-
թյուններ,թե«մեկըմեռածըլլալուէ»,սակայնկատարվողող-
բերգությունն ավելի քան բազմաշերտ էր, և հեղինակը,
տիրապետելովպատումիարվեստիբազմաձևհնարքներին,
պարզապեսխոսքըփոխանցումէնովելիգլխավորհերոսու-
հին. «Հոգի՛ս, աղեկցիր, աչքդ բաց անգամ մը, մայրիկիդ
նայե,ալչպիտիամչնամքեզմէ,զավակս,մտիկըրէ՛,ձեռք
ձեռքիպիտիանցնինքփողոցներեն.հիմաամենքըգիտցան,
որիմզավակնեսդուն»5:Կարծեսմասամբհայտնիէդառ-
նում, թե որտեղ էր թաքնված ստեղծագործության վեր-
նագրում մատնանշված հանցանքը: Արդեն կատարված
ողբերգությունըպետքէկրկնապատկվերհասարակության
անբարենպաստվերաբերմունքով,ևորդեկորույսմորհոգին
պետք է շարունակերավերվել միայն նրա համար, որ իր
դրացիներըմինչայդպահըչէինիմացել,որմիայնակկինը
ևմեռնողտղանմայրուորդիեն,չէինիմացել`որտեղիցեն
նրանքեկելև«ինչճակատագրականհրայրքիկամարկածի
զոհ»էին:Հեղինակիկողմիցակնարկվողբարոյականհա-
զարումիպակասություններունեցողհասարակությունը,իր
մեջչիհանդուրժումհանցավորկնոջգոյությունը,սկսումէ
զգուշանալիրերիտասարդներիհամար,արհամարհանքիև
անտեսմանէմատնումխեղճկնոջը,ովէլտղայիդին`«շր-
թունքը սեղմված կարծես վերջին բողոքի մը մեջ», հողին
հանձնելուցորոշժամանականցհեռանումէքաղաքից`ի-
րենշրջապատողմարդկանցազատելովիր«հանցավորներ-
կայությունից»:Արևմտահայգրականությանմեջ,իհարկե,
նորությունչէրԵսայանիբերածսյուժենկամկերպարները,
նորությունը,ավելիճիշտ`առանձնահատկությունըԵսայա-
նիպատկերներիձևիևբովանդակությաններդաշնակու-
թյան, հոգեբանական խորության և շքեղ լեզվի մեջ էր,
որոնցովվստահաբարտարբերվումէրիրժամանակակից-
ներից:

Եթեվերըներկայացվածնորավեպումպատկերվածկի-
նըևնրատառապանքները,ինչպեսասացինք,նորերևույթ-
ներ չէին արևմտահայ գրականության մեջ, և կյանքում
5 «Ծաղիկ»,թիվ24,12հուլիս,1903թ,էջ281:
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հաճախհանդիպողողբերգությունըԵսայանըհրաշալիորեն
դարձրելէրնորավեպինյութ,ապաընդամենըերկուշաբաթ
անցլույստեսածնորավեպիհերոսուհինիրկանացիհոգե-
կերտվածքով,փառքիտենչանքիիրաներերընթացքովևբնա-
տուրձիրքով,որքանէլբնականևհամոզիչկերպարէր,միև-
նույնէ,արևմտահայգրականությանմեջկարծեսբերումէր
կանացինորհոգեբանությունևհաղթականկերպար:Խոս-
քը«Մրցումը»նորավեպիհերոսուհումասինէ,ովնկարչու-
հիէ,ունիտաղանդևհաշտապրումէրիրնկարիչամուսնու
հետ,վերջինս,սակայն,իրգործերըտառապանքովստեղ-
ծող,միշտիրկատարածիցդժգոհկերպարէրևիրաշխա-
տասիրությամբէրփորձումլրացնելամենպակասություն:
Դրամանայստեղընթանումէավելիշատտղամարդուհոգե-
կանաշխարհում,չհասկացվածևչգնահատվածդառնալու
կասկածըկարծեսթենյութեղենանումէ`բախվելովիրկնոջ`
իրականությունդառնողձգտումներին.«Այդօրենայրուկին
զգացածէին,թեիրենցմեջարահետմըփորվածէր,այլևս
իրենցմտերմականհարաբերություններըդադրածէինբոլո-
րովին,ևիրարուհամարերկումրցակիցարվեստագետնե-
րուվերաբերումըունեինմիայն:Մեկըվիրավորվածէրդեպի
գեղեցկությունըտաժանագինջանքերունմեջչհասկացված
ըլլալունևմյուսըհափրացածիրենտաղանդինշռայլվածգո-
վասանքներեն»6:Այսպիսով,ամուսիններիհարաբերություն-
ներըվերածվումեննույնգործունեությամբզբաղվողկնոջև
տղամարդումրցման:Եսայաննայստեղցույցէտալիսկնոջ
ևտղամարդուհոգերկերտվածքներիտարբերությունը,դժ-
վարություններինդիմակայելուտարբերուղիները:Կնոջօ-
րըստօրեավելացողփառքըևդրանցկապակցությամբիրեն
տրվողշնորհավորանքները,հասարակությանկողմիցիր`
նույնպես նկարիչ լինելու փաստի մոռացումը ամուսնուն
ստիպումենհեռանալքաղաքից:Իսկորոշժամանականց
լսվումէտղամարդումահվանլուրը,ինչըհամընկնումէկնոջ
ցուցահանդեսի կապակցությամբ հեղվող գովասանքների
հետ,իրարդենմահացածամուսնումասինզանազանտե-
ղեկություններհայտնողնկարչուհին«մոռացավհաղորդելու,
թեանիկաավեստագետմընէր»:Դրամանայսպիսովհաս-
նումէիրբարձրակետին,Եսայանըչիփորձումհերթական
ողբերգության մեջ փնտրել մեղավորների, որոնք, որպես
այդպիսին,իսկապեսչկան,պարզապեսիրարվեստիհզոր
6 «Ծաղիկ», թիվ26,26հուլիս,1903թ.,էջ306:
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ուժովցույցէտալիսայնտառապանքները,որկարողէու-
նենալչհասկացվածմարդը,արվեստագետի`չգնահատված
լինելուհետևանքները,ինչպեսնաևկին-տղամարդհակադ-
րությանհերթականմակարդակներիցմեկը7:

Կանացի բնավորության և հոգեկերտվածքի մթինան-
կյուններիցուցադրմաննէմիտվածԶ.Եսայանի«Սիրովրե-
ժը»նորավեպը:Դավաճանվածկնոջվրեժխնդրությանտար-
բերեղանակներկանպատկերվածգրականությանմեջ,որոն-
ցիցմեկնէլդավաճանությանըդավաճանությամբպատաս-
խանելնէ:Եսայաննիրնորավեպումցույցէտալիս,որհնա-
րավորպատասխանդավաճանությունըոչմիայնվրեժխնդ-
րության,այլևսեփականինքնագնահատականիբարձրաց-
ման,ներքինուժիչափմանմիջոցէ:Նորավեպումպատկեր-
վող դավաճանված կինը իր կանացի հմայքներով սեր էր
ներշնչելդիմացիտղամարդուն,ովակամայիցսիրային
եռանկյանկողմէրդարձել,իսկհետոպարզապեսկանացի
սիրովրեժը լուծելու միջոց: «Եսքեզիհետեղա, որպեսզի
վրեժսլուծեմանկե,այո,անկե,որինծիանկարողկըկարծեր,
այդպիսիքաջությանմը,կըհասկանաՙ՚ս,թեինչու,պարզա-
միտերիտասարդ,թեինչուժպտեցաքեզի,թեինչուհետդե-
կա,թեինչուքուկդեղաայսչափօրերեիվեր»8:Նորավեպում
այսդեպքումպատկերվումեներկուտարբերողբերգություն-
ներ`դավաճանվածկնոջևխաբվածտղամարդու,որոնցից
յուրաքանչյուրնապրումէիրներքինդրաման,այնտարբե-
րությամբ,որկիննունիհոգեկանբավարարվածությանհաս-
նելու իր եղանակը, իրամուսիննանգամ չգիտի, որ կինն
իրենփորձումէդավաճանել,սակայնԵսայանըավելիշատ
միտվածէցույցտալուկանացիհոգեբանությանառանձնա-
հատկությունները,իրգործողություններովպատասխանե-
լուամուսնուայնպնդումներին,որ«երբեքքաջությունպիտի
7Ունի՞արդյոքնորավեպըինքնակենսագրականհետք.կակարծիք,որԵսա-
յանամուսիններիհարաբերություններըմիանշանակչենեղել,խոսվումէ
նրանցհնարավորամուսնալուծվածլինելումասին:Զ.Եսայանինամակա-
գրություննուսումնասիրելիսամուսիններիմիջևառկախնդիրներիմասին
հիշատակումներիչենքհանդիպել,ավելին՝Եսայանըմիշտջերմխոսքերով
ևմեծհարգանքովէդիմելամուսնուն,սակայնփաստէ,որնրանքերկար
ժամանակ ապրել են միմյանցից հեռու, արվեստագետ ամուսիններից
յուրաքանչյուրնունեցելէիրհետաքրքրություններնուզբաղմունքը,ուստի
չենքբացառում,որքննվողնորավեպըկարողէլինելնաևԵսայանամու-
սիններիհարաբերություններիգեղարվեստականարձագանքը:

8 «Ծաղիկ»,թիվ7,7փետրվար,1904թ.,էջ93:
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չունենասդժգոհըլլալու,բողոքելու,տառապելու:Օրինմեկը,
եթեքեզիբոլորովինմոռնամ,լռինպիտիսպասեսքուան-
կյունիդմեջ,մինչևորուրիշմըգաքեզիառնելու»9:Հեղինա-
կըտողատակումցույցէտալիս,որհերոսուհինիսկապես
սիրումէիրամուսնուն,չիհամաձայնումիրունեցածկապը
շարունակելայլտղամարդուհետ,սակայնդրամասին չի
գրումևոչմիբառ`համապատասխանդատողությունները
թողնելովընթերցողին:

Կանացի հույզերի, ֆիզիկականև հոգեկան մեծ ցավի
մասինէ«Ցավինհեշտանքը»նորավեպը:Եսայաննայստեղ
ցույցէտալիսհիվանդ,մեռնողմարմնումապրողառողջհո-
գուտենչանքները:Ծանրցավերիմեջտառապողհերոսու-
հինիրկյանքիհամարպայքարողբժշկիմեջտեսնումէիր
փրկությունը,հոգեկանբավարարումը:Հիվանդությանբե-
րածցավընաևհեշտանքիաղբյուրէդառնում:Արդյոքհասց-
րե՞լէրսիրելիրենփրկելփորձողբժշկին,կինըբարձրաձայ-
նումէդրաանհնարինությանմասին,որովհետև.«հիվան-
դությունըգարշելիկընեմեզի,այնքանհամոզվածէի,որիմ
վիրավոր մարմինս միայն նողկանք կամգթությունպիտի
ներշներիրեն…»10:

Նորավեպին բնորոշ ընթացք և հանգուցալուծում ունի
նաև«Վարժապետը»համեմատաբարմեծածավալստեղծա-
գործությունը,որըդարձյալհասարակությանկողմիցչհաս-
կացված և հալածված անհատի մասին է, ով ստիպված
հրաժարվումէիրենայդքանպետքականաշխատանքից,են-
թարկ- վումհոգեկանտվայտանքների,անկարողէդառնում
պայքարելու,անգամզգումէմոտալուտմահվաններկայու-
թյունը,քանիոր«կյանքիպայքարիմեջդասալիք,այլևսչես
կրնարապրիլ»11:

Այսպիսով, Զապել Եսայանի բեղմնավոր գրիչըփայլեց
նաևնորավեպիժանրում,մարդկայինամենատարբերճա-
կատագրերըդարձանգրականստեղծագործությանառատ
աղբյուր,առօրյա-կենցաղայինթվացողթեմաներիմեջերևե-
լիգրագիտուհինկարողացավտեսնելմարդկայինդրաման,
ցույցտվեց կնոջ էությանբազմածալանկյունները, որոնք
այնքանանհասանելիենշատերին,իրտաղանդիուժովև
9Նույնտեղում:
10 «Ծաղիկ»,թիվ27,2օգոստոսի1903թ.,էջ319:
11 «Հայգրականություն», Բտարի,թիվ1,1/14օգոստոս,1912թ.,էջ29:
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գրչիզորությամբկարողացավնկարչականճշգրտությամբ
պատկերելմարդուհոգումկատարվողանցքերը`դրանովիր
մնայունտեղնամրապնդելովհայգրականությանպատմու-
թյանմեջ:ԳրականագետԱլ.Մակարյանըճշմարտացիորեն
հայտնաբերելէնաև,որԶ.Եսայանիգրականությանմեջ«-
գեղարվեստականպատկերը նկարագրվում է կինոյի լեզ-
վով»12,իսկայսփոքրածավալ ստեղծագործություններում
ցանկանումենքհատուկընդգծելԵսայանիստեղծածպատ-
կերներիգեղագիտականբարձրարժեքը,որոնցշնորհիվնո-
րավեպերը դառնում են ավելի դինամիկ և պարզապես
կլանումենընթերցողին:ԳեղարվեստիհանդեպԵսայանի`
դեռմանկությունիցունեցածսիրո՞,եվրոպական,մասնավո-
րապես ֆրանսիական գեղագիտական ձեռքբերումներին
քաջածանոթլինելո՞ւ,թե՞պարզապեսժամանակակիցհայտ-
նի նկարիչՏիգրանԵսայանիկինըլինելուհանգամանքնէԶ.
Եսայանիգրիչնօժտելնկարչականվրձնինհատուկմոգա-
կանությամբ,գուցենշվածբոլորփաստերըմիասին,սակայն
կասկածիցվերէ,որհայգեղարվեստականգրականության
ընտիրէջերիցենայսնորավեպերը,ահաայդպիսիօրինակ-
ներից.«Անորճակատըծածկվածմազերուխոպոպիկներեն
կըտժգուներհետզհետե,շնչառությանդժվարությունըայն-
պեսկուռեցներկուրծքը,որկողերըկցցվեինմորթինտակեն,
անդամներըձգվածերակներենկապուտցածկըտնկվեինու
կարծեսգերագույնճգնաժամիմըմեջամբողջմարմինըճար-
ճատելովպիտիքանդվեր»(«Հանցավորկինը»),«սքանչելի
սևմազեր,ճերմակճակատինվրայենհավասարապեսբա-
ժանվելով, կերթային ծոծրակին վրա հավաքվելու, իր ա-
կանջներունվարդագույնբլթակներեներկուոսկիեօղակներ
կկախվեին և մեջտեղ կհանեին դիմագծերուն հանդարտ
ներդաշնակությունը»(«Սիրովրեժը»):

HAYKHOVHANNISYAN–ZAPELYESAYAN’SNOVELS:Thelate
19th andearly20th centuryinWesternArmenianliteratureisdeveloping
thenovelgenre,theresultofwhichtheArmeniannovelarrivesatthe
peakofitsdevelopment.DuringthisperiodZapelYesayanwritesa
numberofwonderfulnovels,aboutwhichwasnotsaidnonecompre-
hensiveword.
12 ՄակարյանԱ.,ԶապելԵսայանի«Սիլիհտարիպարտեզները»,վերջաբան,
Եր.,2018թ.,էջ167:
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ThearticleisaboutZapelYesayan’snovels.Areanalyzedinitchar-
acters,theplot,imagesystemandisshownitshighaesthetics.

Keywords -ZapelYesayan,genresystem,novel,WesternArmen-
ianliterature,imagesystem,psychologicalliterature.

АЙКОГАННИСЯН-НОВЕЛЛЫ ЗАПЕЛАЕСАЯНА:Вконце19-
го–начале20-говекавзападноармянскийлитературеразвива-
ется жанр новелла. На основании этого армянской новелл
достигаетпикасвоегоразвития.ВэтовремяЗапелЕсаянпишет
рядзамечательныхновелловокоторомдосегодняшегодняне
былосказаноисчерпывающееслово.

Статья о новеллах Запела Есаяна. В нем анализируются
сюжет,герои,системаизображенийипоказановысокийэстети-
ческийвкусЕсаяна.

Ключевыеслова –ЗапелЕсаян,жанроваясистема,роман,
западноармянскаялитература,системаизображений,психологи-
ческаялитература.
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ՍԱԹԵՆԻԿԱվԵՏԻՍՅԱՆ, բ.գ.թ.,դոցենտ
ՀՀԳԱԱՄ.Աբեղյանիանվան
գրականությանինստիտուտ

ԱԶԳԱՅԻՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՍՏԵՂԾԻՆՔՆՈՒԹՅԱՆ
ԿԵՐՊԱվՈՐՈՒՄԸԱԿՍԵԼԲԱԿՈՒՆՑԻ
«ԽԱՉԱՏՈՒՐԱԲՈվՅԱՆ»վԵՊՈՒՄ

Բանալիբառեր - հայ րե նիք, ո գու ար քե տիպ, ի նք նու թյուն, մշա -
կույթ, Ա րա րա տի որ դի, սր բա զան լեռ, նվա ճում, վե րելք, ա ստ վա -
ծային օ րենք նե րի եր կիր

ԱկսելԲակունցի«ԽաչատուրԱբովյան»վեպի հայտնու-
թյունը սասանեցայնհամոզմունքը,որ Բակունցի արձակի
թեման միայն գավառի և գյուղի իրականությունն է,որ նրա
հերոսը միայն գյուղացին է`ընդգծվածսոցիալ-բնապաշտա-
կանկամազգայինինքնությանհիմնահնդիրներով։Այս վե-
պով Բակունցը ճեղքեց իր արձակի գաղափարաթեմատիկ
սահմանագիծը`ձեռնարկելով հիրավի բացառիկ,հայոց գրա-
կանության մեջ նախօրինակը չունեցող վիպական ստեղծա-
գործություն։Վերլուծելովհայնորագույնվեպիզարգացման
միտումները՝գրականագետ Ս.Արզումանյանը 1920-30-ական
թվականներին բնորոշ է համարում անդրադարձը պատմա-
կենսագրական թեմատիկային.«Լուրջ փորձեր են կատար-
վում նաև պատմակենսագրական վեպի ժանրը մեր իրակա-
նության մեջ արմատավորելու համար: Զապել Եսայանը
ծրագրում է վիպականացնել Պետրոս Դուրյանի կյանքը.Վա-
հան Թոթովենցին գրավում էր Միքայել Նալբանդյանի կեն-
սագրությունը:Ակսել Բակունցը հրապարակեց Խաչատուր
Աբովյանի փառահեղ անձնավորությունը»1:

Ա.Բակունցն իր վեպը բնորոշել է որպես պատմական
վեպ,այն պատմավեպ համարեցին Ռ.Իշխանյանը,Հր.Թամ-
րազյանը,Ս.Աղաբաբյանը:Էդ.Ջրբաշյանը հստակեցրեցպատ-

մավեպի ևպատմակենսագրական վեպի էական տարբե-
1 Ս.Արզումանյան,Սովետահայվեպը,գիրքառաջին,Երևան,1967,«Սո-
վետականգրող»հրատ.,էջ275։

ԱԶ ԳԱյԻն ՄՇԱ ԿՈՒ ԹԱՍ տեՂԾ Ի նՔ նՈՒԹյԱն  ԿեՐ ՊԱ ՎՈ ՐՈՒ ՄԸ 
ԱԿ ՍեԼ ԲԱ ԿՈՒն ՑԻ « ԽԱ ՉԱ տՈՒՐ Ա ԲՈՎյԱն» Վե ՊՈՒՄ
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րություները և Բակունցի «Խաչատուր Աբովյանը»իրավացի-
որեն որակեց պատմակենսագրական վեպ.«Առանց վերա-
պահության պետք է ասել,որ սովետահայ գրականության
լավագույն պատմակենսագրական ստեղծագործությունը Ակ-
սել Բակունցի անավարտ վեպն է Խաչատուր Աբովյանի մա-
սին (կարելի է ասել`լավագույնը ամբողջ հայ գրականու-
թյան մեջ,քանի որ նախահոկտեմբերյան հայ գրողները այդ
կարգի արձակ երկեր չեն գրել»2։Էդ.Ջրբաշյանը հիմնավո-
րում է իր տեսակետը`հիմք ընդունելով պատմակենսագրա-
կան վեպի սկզբունքները և ներժանրային նրբությունները:

Տվյալպատմականշրջափուլի իրադարձությունների և
հարաբերությունների առանցքում դնելով Աբովյանի կերպա-
րը՝Բակունցը բացառել է պատահական կամ չհիմնավորված
պատկերի կամ կերպարի հայտնությունը պատումի տարած-
քում։Վեպի գեղարվեստական ողջ զինանոցը միտված է բա-
ցահայտելու Աբովյան մարդու,արվեստագետի,մտածողի,
հայորդու հոգեկերտվածքը և նրա բախումը իրժամանակին։
Բանարվեստի բոլոր շերտերը գաղափարական-գեղագիտա-
կան կոնկրետ ուղղվածություն ունեն.խորացնում,ճշգրտում,
եզակիորեն կատարյալ են դարձնում միջավայրի և հերոսի
նկարագիրը:Թե՛բազմամարդ տեսարանները,թե՛առանձին
նկարագրությունները,թե՛կերպար-պատկերները վիպական
կառույցի և սյուժետային դրվագների մեջ ամբողջացնում են
գլխավոր հերոսի և սոցիալական միջավայրի հոգեբարոյա-
կան առնչությունները:«Խաչատուր Աբովյան»վեպից պահ-
պանվել են միայն երեք հատվածներ` «Լիբեր Արմենիեր»,
«Դեպի լյառն Մասիս»և«Գործ Մայրանա,դստեր Մկրտու-
մի»:Այս երեք`գաղափարական առումով առանձին հատ-
վածները միավորվում են գլխավոր հերոսի` Խաչատուր
Աբովյանի կերպարով,որըյու- րաքանչյուր հատվածում
հայտնակերպվումէիրմշակութայինինքնությանբազմա-
շերտությամբևազգայինհոգեկերտվածքիհարուստնրբագ-
ծերով:«Լիբեր Արմենիեր» խորագրովառաջին հատվածը
պատկերագրում է Աբովյանի կյանքի դորպատյան շրջանը,
երբ նա ուսանող էր և գտնվում էր եվրոպական քաղաքակր-
թության կենտրոններից մեկում`Դորպատում:Դորպատը
գիտակրթական կենտրոն էր,որի հասարակական կյանքում
էական դերակատարություն ուներ քաղաքիդիմագիծըկեր-
2 « Բակունցի ստեղծագործությունը», հոդվածների ժողովածու, Երևան,
«Սովետականգրող»հրատ.,1959,էջ122:
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տողևարժեքներպարտադրողըմբոստուսանողությունը՝«-
Դորպատը ուսանողների քաղաք էր («Burscherburg»):Գրողի
երևակայությունը և պատկերվողիրականությանխորքային
ճանաչողությունը,ներքնատեսությունն ու վավերականու-
թյունը ներհյուսվել են`վերստեղծելով 19-րդդարիմշակու-
թային Դորպատի կյանքի վիպական շարժը: Դորպատի
ուսանողական կյանքի օրենքները, քաղաքի բնակիչների
կենցաղը, ուսանող-դասախոս, ուսանող-հասարակություն
հարաբերությունների պատմականորեն ճշգրիտ մանրամաս-
ները ամբողջացնում են Դորպատ քաղաքի`որպես մշակու-
թային կենտրոնի պատմությունը, որի հռչակն
անմիջականորեն կապված էր Ալեքսանդր I-ի կայսրության օ-
րոք կառուցված արքայական համալսարանի հետ:Վեց հա-
զար բնակիչներից երեք հարյուրը ուսանողներ էին`«ձեղնա-
հարկի բնակիչները»,որոնք ունեին իրենց ներքինօրենքնե-
րը՝կայսերապետությանօրենքներիցակնհայտորենտար-
բեր,նույնիսկհակադիր.«Այստեղի ստուդենտն իրենից բարձր
ճանաչում է Աստծուն,ապա թագավոր կայսեր և ապա իրեն
և այլևս ուրիշ ոչ ոքի»3:Ֆրաու Ֆոգելզանգի պանդոկը այն-
տեղ ապրող ուսանողի հոգևոր հայրենիքն է,Ֆրաու Ֆոգել-
զանգը`նրա հոգեմայրը.նրանց բաժանումը սրտառուչ և
դրամատիկ է:Բակունցը կարևորում է արտաքին և ներքին
բոլոր հոգեբարոյական,հասարակական,մարդկային գոր-
ծոնները,որոնք ձևավորում-կայացնում են Դորպատի ուսա-
նողին:Նա ազատատենչ,հայրենասեր,ըմբոստ,արդարու-
թյան մարտիկ է,ով վեպում անձնավորված է`ի դեմս Թոմաս
Բրյուլի և Օտտակարի:Մյուս կողմից նրանցով ներկայանում
է համալսարանականի հավաքական տիպը,որբացառա-
պես գաղափարի մարտիկ է և ընդվզում է ցանկացած
անարդարության դեմ։ Ահա այս միջավայրում է հասու-
նանում-ամբողջանում Արմենիերի`ուսանող Խաչատուր Ա-
բովյանի դիմանկարը: Շրջապատի համակողմանի
վերարտադրությամբ Բակունցը իր գլխավոր հերոսին ներ-
կայացնում է պատմության և ժամանակի հասարակական-
սոցիալական բախումների կիզակետում` տալով նրա
կյանքի կարևոր շրջափուլերի գեղարվեստական պատմու-
թյունը: Պատմական-վավերական իրադարձությունները,
3 Ա.Բակունց,Երկեր,չորսհատորով,հատորIII,Երևան,1982,ԳԱհրատ.,էջ
262։Հետագաքաղվածքներըկարվենայսգրքից,կնշվիմիայնէջը։
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փոքրիկ քաղաքի ուսանողական կյանքի խիստ որոշակի
վայրերն ու դեպքերը ընդգծում են դիպաշարի և նկարագրու-
թյունների հավաստիությունը,բակունցյան բանարվեստի ո-
ղջ գանձարանը ներդրված է՝ գեղագրելու եվրոպական
մշակութակիր կենտրոնի բարքերն ու մարդկային հարաբե-
րությունները, ուսանողի հավաքական և անհատական
կերպարը,ևայդամենիմեջիրմշակութաստեղծբացառի-
կությամբառանձնանումէԱբովյանուսանողիևհայիկեր-
պարը, որն ունի վիպական զարգացման մի քանի
աստիճաններ: Առաջինաստիճանըհեղինակըներկայաց-
նումէԴորպատիհամալսարանիուսանողիհետևյալնշանա-
բանով՝ «Պատիվ, հայրենիք և ազատություն»: Հետագա
մանրամասներըամրագրումենուսանողիհոգեբարոյական
աստիճանակարգը.«Կայինուսանողներ,որոնցհամարգե-
րագույնըմիայնպատիվնէր…»(էջ268):Հաջորդմակար-
դակում առավել բարձր հոգետիպն է. «Կային նաև
ուսանողներ,որոնցհամարհայրենիքըմիայնտոհմական
դղյակըչէր,ևոչէլազատությունը՝սանձարձակությունվատ-
նելուայնբարիքները,որանաշխատկուտակումէիննրանց
ծնողները, և նույնքան հեշտ վատնում էին որդիները», և
կայինայնպիսիք,որոնցհամարհայրենիքըբացարձակ,ան-
սակարկելիարժեքէր,և«հազիվթեառանցպատժինրանց
ձեռքիցազատվերմեկը,որկհանդգներանարգելնրանցհայ-
րենիքը,ՄայրՃեմարանըևուսանողներիկորպորացիան»
(էջ270):Այսկետից «հայրենիք»բառըամենաանմիջականհղու-
մովկապվումէԽաչատուր Աբովյանիկերպարինևպայմանա-
վորում կերպարի զարգացման տրամաբանությունը:
ՀայրենիքնուԱբովյանիանձընույնանումենայնաստիճան,
որօտարմիջավայրումնրանտրվումէիրազգիանունը՝Ար-
մենիեր:Բակունցնայսմականունըվերցրելէ«Դորպատյան
օրագրերից».այդպեսէինԱբովյանինկոչումպարոնՀագե-
նի(նրանէրվստահվածԱբովյանիգեղագիտականհայացք-
ների ձևավորումը) ընտանիքում. «Առ բազումխնդութիւն
սրտիսեկնայսօրիքաղաքսբարեկամնիմպարոնՀագենն։
Ի6-երորդումժամուգնացիառնա։Նափարեալզինև՝ե-
հարցզողջութենէիմմէ։Նոյնպէսորդիքնորափարեալզինև՝
«արմէնիէր,լիբերարմէնիէր»ելաներիբերնոյիբերան…»4 ։
ԵվիրապեսհայրենիքնուԱբովյանընույնականէին,անտրո-
4 Խ.Աբովյան,Երկերիլիակատարժողովածուութհատորով,վեցերորդհա-
տոր,Երևան,1955,ՀՍՍՌԳԱհրատ.,էջ18։
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հելի։Դորպատյանառաջինամիսներիննրանտանջողկա-
րոտըմոր,հայրենիքի,հարազատներինկատմամբայնպի-
սիհուսահատտրամադրությունէրստեղծել,որորոշելէր
վերջտալկյանքին։Կարոտն այն առանցքային հոգևոր ո-
րակն է,որն Աբովյանին զատում է միջավայրից և բարձրաց-
նում`որպես վերանձնային զգացողություններ կրող բարձր
մտավորականի, որի ճակատագիրն ու գործունեությունը
անմիջնորդ պայմանավորում են հայրենիքի սոցիալ-քաղա-
քական գոյապայմաններով: Անպարփակ հայրենասիրու-
թյունն ընդգծում է կերպարի դրամատիզմն ու
անանձնականությունը,որսկիզբէրառնումխիստանձնա-
կանակունքից՝մորկերպարից՝որպեսնյութականհայրենի-
քը իրենով նախանշող և սկզբնավորող էություն. «Նրան
տանջում էր հայրենիքի կարոտը:Գարուն էր բացվում,և ա-
ռաջին գարունն ավելի էր զորացնում այդ կարոտը:Իսկ ոչ ոք
չկար այն հեռու երկրից,որ նրա հիշողության մեջ պայծառ
էր,ինչպես մութ գիշերին հովիվների խարույկը լեռան վրա:
Այդ մի անմարմին կարոտ էր`նման այն գոլորշուն,որ գար-
նանը բարձրանում էր ճահճուտներից,անտառներից և Էմ-
բախի ջրերից։Այդմիձայնէր,որնրաականջիտակհնչում
էրերբեմնմանուկօրերիերգը,երբեմնպարզլսումէրմոր
ձայնը՝«Խաչե՜ր,Խաչե՜ր…»,Եվհանկարծետէրնայում,բայց
նանինչէրերևում…»(էջ 300):Բակունցը վեպի էպիկակա-
նությունը ներդաշնակում է իր ստեղծագործականխառն-
վածքին այնքան բնորոշ հուզական-քնարական
պատկերներին,երբ նկարագրում է Աբովյանին կեղեքող հայ-
րենակարոտը։Սկզբումայնպատկերէուկանչ.մորձայնը
հիշողությանկածաններովնրանտանումէթանկուսիրելի
տարածքներով.Եսայուջրաղացը,ընկուզենին,Նովավոր աղ-
բյուրը,Գոչգոչանիշառաչըամբողջացնումենհայրենյացե-
զերքիգույներնուձայները,ևկարոտըդարձնումմորմոք.
«Ա՜խ,եթեմիայնմիանգամձեռքերըբուռաներևկռանար
այդհստակջրիվրա,խմե՜ր,խմերկում-կում՝ականջիտակ
ջրիձայնը,ընկուզենիներիխշշոցը,Գոչգոչանիշառաչը…»(էջ
320)։Երբկարոտըվերածվումէրանամոքուանսփոփտա-
ռապանքի, Աբովյանը երգում էր, մեղեդու թրթիռներն էին
նրանտանումդեպիինքնությունըկազմավորողմարդիկու
բնաշխարհ,ևկարոտիշղթանվերադառնումէրելմանկե-
տին՝կենսատումայրականսկզբին.«Նամեղմերգումէրև

ԱԶ ԳԱյԻն ՄՇԱ ԿՈՒ ԹԱՍ տեՂԾ Ի նՔ նՈՒԹյԱն  ԿեՐ ՊԱ ՎՈ ՐՈՒ ՄԸ 
ԱԿ ՍեԼ ԲԱ ԿՈՒն ՑԻ « ԽԱ ՉԱ տՈՒՐ Ա ԲՈՎյԱն» Վե ՊՈՒՄ

63



աշխատում։Եվերգիմիջիցինչպեսծուխայդկարոտըհետզ-
հետեբարձրանումէր,պատումնրան,աչքերիառաջշաղ-
վումէինգրերը,հնչումէինայնհինձայները,նանինկանչում
էր՝«Խաչատո՜ւր,հե՜յ…»,ինչպեստղաժամանակ,երբփախ-
չումէրբաղը,իսկնանին,ղզլբաշհարամիներիցվախեցած,
քարափիգլխիցձայնէրտալիս»(էջ321)։Կարոտը՝որպես
նրբագույնելևէջներիցհյուսվածմեղեդի,հոսումէրնաևսրն-
գիանցքերից՝միկողմիցանուղղակիորենշեշտադրելովԱ-
բովյանիբազմաշնորհէությունը,մյուսկողմիցկապստեղ-
ծելովազգայինմշակութայինդաշտիհետ։Նկատենք,որԲա-
կունցիարձակիխորհրդաբանականհամակարգումսրինգ-
փողըկարոտինշանէ,հայրենաբաղձությանխորհրդիկրիչը,
որ«Ծիրանիփողը»պատվածքիհերոսի՝Հազրոյիվերանձ-
նայինիղձերըհասցնելուէրսրբազանՄարութասարինու
կորուսյալեզերքիհողուջրին։Վերանձնայինհույզերիայս
բազմաբնույթ հորձանքումառանձնահատուկ էԱբովյանի
կարոտիանսովոր դրսևորումներից մեկը՝ ուղղված օտա-
րազգիմիերիտասարդի,որնազգությամբչերքեզէրևորի
հետնրամտերմությունըվերաճումէզարմանալիհոգեղբայ-
րության.

«-ԴուքնորիցՁերհայրենակցիմո՞տէիք,-հարցրեցտի-
կինԷլոիզԱուսլենդերը…

-Նաերևիերբեքայլևսչտեսնիիրհայրենիքը,-տխուրա-
սացերիտասարդը(ԽաչատուրԱբովյանը՝Ս.Ա.):Միպահ
լռեցին,կարծեսերեքովէլմիտքէինանում,թեինչքանծանր
էերբեք չտեսնել հայրենիքը» (էջ 288):Օտար լեռնականի
կերպարումնահայտնաբերելէրիրկենսամիջավայրիմար-
դուն,որիկարիքնայնքանուներ.«Այդմիծաղիկէր,որչէր
բուրում,բայցհիշեցնումէրայնդրախտայինծաղիկը,որին
օրորումէրԶանգուն»(էջ329)։Առհասարակայլասիրության,
ուրիշի ցավին ուտառապանքին զգայականամենասերտ
հաղորդակցությունըապագալուսավորչիհոգեկանանսահ-
մանտարողությանվկայություննեն,որոնքկանխորոշելու
եննրագործունեությանբոլորուղղությունները՝նվիրումըե-
րեխաներին,պայքարըանարդարությանդեմ,մշակութային
բոլորխոպանոլորտներըզարգացնելումղումը։

ԵթեԱբովյանայրիզգացմունքայինդաշտըդիտարկենք
հայրենիքիհետհարաբերակցությանմեջ,ապաակնհայտո-
րենհուզականահռելիլիցքերկրողայսէությունըանանձնա-
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կանությունըդրսևորումէնաևայստիրությում։Օտարուհի-
ներնանմիջապեսարժևորումեննրաառնականևհոգեմ-
տավորկարողությունները,տիկինՊարրոտըայդթեմայով
այսպեսէրխորհում «ՆամիկատարյալEdelmannէ,ևոչոք
չիմերժինրանիրաղջկաձեռքը…»(էջ290)։Քահանայիկին
ՄարիաԱֆանասևան,որիտանըսենյակէրվարձակալում
Աբովյանը,շատցավումէր,որիրաղջիկըփոքրէամուսնու-
թյանհամար,իսկերբԱբովյանինտիկինԷլոիզնէխորհուրդ
տալիսընտրելտեղացիաղջիկներիցլավագույնինևիրհետ
հայրենիքտանել,Աբովյանըպատասխանումէ.

«-Նրանցիցոչոքինձհետչիվերադառնաիմերկիրը։
-Այնժամանակդուքմնացեքայստեղ։
-Չեմկարող,եսպետքէվերադառնամ»(էջ336)։
Տիկին Էլոիզըքնքշագին զգացողություններէրտածում

նրահանդեպ,Աբովյանընույպեսանտարբերչէրայդնրբա-
գեղևխելացիկնոջհանդեպ,բայցնրաամուսնացածլինե-
լուհանգամանքըիրազգայինբարոյականությանկանոն-
երովմերժումէրբարոյազանցությանցանկացածդրևորում.
«Տիկին Էլոիզը սիրում էր նրան:Սիրում էր ինչպես մայր,որ
կրքով գուրգուրում է որդուն,սիրում էր և ինչպես կին,որ
զգում է,թե այդ է վերջին գավաթը կենաց խնջույքի,որից հե-
տո այլևս ոչինչ չկա և չի լինելու:Նա և ուրախ էր,որ կյանքի
ցուրտ միգում անակնկալ բոցավառվել էր այդ խարույկը,և
տխրում էր՝նախազգալով,որ կփչեն զորեղ հողմերը,կհանգ-
չի կրակը,և այլևս չի լինի ո՛չ սպասումի կարոտ,ո՛չ ջերմաց-
նող մտերմություն, և նույնիսկ մոխիրը կսառչի» (էջ334)։
Այնուամենայնիվ,ներանձնայինզգացմունքներիբոլորհոս-
քերըստորադասված էինվերանձնայինբարձրագույնգի-
տակցությանը,որառաջնայինէրհամարումհայրենիքնու
նրափրկությունըխավարիճիրաններից։Այդմասինտեղյակ
էիննույնիսկդորպատյանգիտականշրջանակները.«1831թ.
փետրվարինժամանակիհեղինակավորգիտամատենագի-
տականհրատարակություններիցմեկըհաղորդումէտպագ-
րումՊարրոտիուղեկիցհայկազունի(Աբովյանի)մասին,որ
բարձրագույն հաճությամբ Դորպատ էր եկել՝ կրթվելու և
պատրաստվելու համարորպեսուսուցիչուդաստիարակ
հայժողովրդի,ևխոստանումէրփայլունապագա»5։Օտար
միջավայրում նրան համարում էինապագա «ուսուցիչ ու
5 Պ.Հ.Հակոբյան,ԽաչատուրԱբովյան.կյանքը,գործը,ժամանակը,Հայ-
կականՍՍՀԳԱհրատ.,Երևան,1967,էջ419։

ԱԶ ԳԱյԻն ՄՇԱ ԿՈՒ ԹԱՍ տեՂԾ Ի նՔ նՈՒԹյԱն  ԿեՐ ՊԱ ՎՈ ՐՈՒ ՄԸ 
ԱԿ ՍեԼ ԲԱ ԿՈՒն ՑԻ « ԽԱ ՉԱ տՈՒՐ Ա ԲՈՎյԱն» Վե ՊՈՒՄ

65



դաստիարակհայժողովրդի»,միամբողջազգիհոգեմտա-
վորհեղաշրջմանգործինէինպատրաստումմիմարդու,որ
իրմտքիևոգուանպարփակհնարավորությամբինքնիրեն
կոչվածէրհամարումհայհոգևորկյանքիլճացածուքարա-
ցածբազումոլորտներիզարգացումնուաճըապահովելուն։
Ո՞րն է այս գերհզոր անձնավորության ծննդաբանության
առեղծվածը։

Աբովյանիանձիֆենոմենըամբողջականորենընկալելու
ևփոխանցելուհամարշատկարևորէայնդիտարկելփիլի-
սոփայականմարդաբանությաննորագույնբացահայտում-
ներիհամատեքստում,մասնավորապեսհոգեվերլուծության
հոգեհայրերիցԿ.Գ.Յունգիարքետիպերիտեսությանհարա-
ցույցիշրջանակում։Յունգյանարքետիպերիշարքումտեսա-
կանորեն սահմանվում է ոգու արքետիպի էությունը և
դրսևորմանբազմակերպությունը,որըհոգեվերլուծաբանը
իր«Մանա-անձնավորություն»ուսումնասիրությանմեջբա-
նաձևումէայսպես.«ԱյսպեսգիտակիցԵս-ըդառնումէմա-
նա-անձնավորություն։Բայցմանա-անձնավորությունըկո-
լեկտիվանգիտակցականիգերիշխողնէ,ուժեղտղամարդու
հայտնիարքետիպը՝հերոսի,առաջնորդի,մոգի,հեքիմիև
սրբի,մարդկանցևոգիներիտիրակալի,Աստծոընկերոջ»6։
ԱյլկերպՅունգնայնկոչումէոգուարքետիպ,որկատարյալ
մարդուհավաքականմտապատկերնէ,որիմասնավորար-
տահայտությունը ոգեկան բարձրագույն հատկանիշների
խտացումնէմեկանձիմեջ՝որպեսարարչագործությանան-
թերիստեղծագործություն՝տիեզերականոգումարմնավո-
րում։ԳրականությանտեսաբանՕ. Տուրիշևան,քննության
առնելովստեղծագործությանյունգյանհայեցակարգը,մաս-
նավորապեսյունգյանհերմենևտիկայիմեթոդաբանությունը
կիրառելովգեղարվեստականտեքստիվրա՝նկատումէ,որ,
ըստԿ.Գ.Յունգի,արքետիպիհետհանդիպումըիվերջոպետք
էավարտվինրանիցհեռացումով,ինչըվկայություննէհերո-
սիանհատականացմանևինքնությանհաստատման,իսկ
արքետիպիցհեռացումնշանակումէհավերժականմտա-
կերպարներիսխեմաներընորբովանդակությամբևնորէու-
թյուններովներկայացնելը.«Արվեստագետնիրհոգեբանու-
թյանայդ «հնադարյան» շերտինկատմամբ ունեցածհա-
6 КарлГуставЮнг,Сознаниеибессознательное,Москва,,,Академический
пвоект,,,2013,ст.124.
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տուկզգայունությանշնորհիվարքետիպերըվերարտադրում
էստեղծագործությանմեջ՝այդչեզոքևդատարկսխեմանե-
րըմիշտլցնելովինքնատիպբովանդակությամբ:Նրագեղա-
գիտականգործունեությանմեջ«կոլեկտիվանգիտակցա-
կանըհասնումէապրումին»՝ձեռքբերելովպատկերային
ամրագրում»7։Այսմեկնաբանությունըհնարավորությունէ
տալիսխորությամբընկալելուևքննելուԲակունցի,ինչպես
նաևՉարենցիհետաքրքրվածությունըԱբովյանիանձովև
կենսապատումով։

Պատահականությո՞ւնկամզուգադիպությո՞ւնէրարդյոք
այնգրականփաստը,որգրեթեմիաժամանակթե՛Ակսել
Բակունցը,թե՛ԵղիշեՉարենցը՝հայնորագույնբանաստեղ-
ծությանևարձակիառաջատարները,իրենցգրականության
տարածքըլցրեցինԽ.Աբովյանի անձի ու գործիգեղարվես-
տական մեկնությամբ: Բակունցն իր էության խորքերում
թաքնվածոգուարքետիպըհայտնաբերումէԱբովյանիկեր-
պարումևգեղարվեստականտարածությանմեջնորբովան-
դակությամբլցնումհինկաղապարը՝նրակյանքի,գործիու
ճակատագրիմեջտեսնելովարվեստագետիիրկերպարը։
ԲայցմիփոքրավելիվաղԱբովյանիկերպարըհետաքրքրել
էրԵղիշեՉարենցին,ավելին՝Չարենցիպոեմիխորագիրը՝«-
ԴեպիլյառնՄասիս»,Բակունցիվեպիգլուխներիցմեկիվեր-
նագիրնէդարձել,իսկպոեմնուներայսպիսիընծայագիր՝
«ԱկսելԲակունցին,պայծառբարեկամիս»։Բակունցնիրվե-
պինույնանունգլխիհամարբնաբանէվերցնումՉարենցի
պոեմից։Ոգուարքետիպը,որհայոցմշակույթինորշրջա-
նումներկայացնումէԽաչատուրԱբովյանը,նորագույնշր-
ջանումհարստանումէևսերկուանունով՝ԱկսելԲակունցև
ԵղիշեՉարենց, որոնքմտքիկենսահոսքերովմիանում են
ազգայինմշակութաստեղծնախորդողինքնությանը՝սնվե-
լովնրաանձիևգեղարվեստականմտքիանսպառակուն-
քից՝վերստեղծելովնրանիրենցգրովևըստէությանմիա-
նալովնրաարարչագործինքնությանը։

1932թվականին Բակունցն արդեն հրատարակել էր «Խա-
չատուր Աբովյանի «Անհայտ բացակայումը»ուսումնասիրու-
թյունը`Աբովյանի անհետացման անձնական ուրույն մեկնա-
բանությամբ:Ուսումնասիրությունը շեշադրում է այն բացա-
7 Օ.Ն.Տուրիշևա,Արտասահմանյանգրականագիտությանտեսությունըև
պատմությունը,Երևան,ԵՊՀ հրատ.,2017,էջ92։
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ռիկ կարևորությունը,որ Բակունցի գրական հետաքրքրու-
թյունների շրջածիրում ունեցել է Աբովյան մտավորականի,
հոգևոր տեսակի և հայ մարդու տիպը:Նա մանրակրկիտ
հետևողականությամբ հետազոտել է Աբովյանի կյանքի փաս-
տերը,գրառումները,օրագրերը,այլ վավերական մանրա-
մասներ,որոնք նրա առջև բացել են մեծ մտածողի,գրողի,
գործչի`վիպականացման բոլոր հիմքերն ունեցող հերոսա-
կան կերպարը:ԱկսելԲակունցինևԵղիշեՉարենցինտևա-
կանորեն հետաքրքրել են հատկապեսԱբովյանիժամանակը,
ևԱբովյանն՝այդժամանակիառանցքում,հայիմշակութաս-
տեղծզորեղինքնությանմերժումըտվյալպատմականփու-
լիպետականհամակարգիկողմիցև,իվերջո,նրակործա-
նումը՝խորքում ունենալով գրողական խառնվածքների և
դրանից բխող ճակատագրերի նմանություն-հարազատու-
թյունը:Ըստէության՝քննելովևգեղագրելովԱբովյանիկյան-
քիքրոնոտոպը՝Բակունցն ուՉարենցը միջնորդավորված
ներկայացնում էին իրենց ժամանակը,պետական համա-
կարգիևարարողանհատիանհաշտգոյակցությունը:Իրա-
կանություննիրստեղծարարմտքովուղղորդելուճիգըբոլոր
ժամանակներումմերժվելէր,ոչնչացվելօտարիշխողների
կամօտարիցկառավարվող յուրայիններիկողմից,մանա-
վանդեթեկարծրագրվածթշնամանքարվեստագետիինք-
նությանևտեսակիհանդեպ:

Թե՛ԱկսելԲակունցի,թե՛ԵղիշեՉարենցիմարդկայինև
գրողականճակատագիրնառանձնապեսշատչիտարբեր-
վումմեծլուսավորչիկյանքից.զրպարտություն,հալածանք-
ներ,հուսահատություն,հանիրավիդատապարտումևան-
գերեզմանանհետացում,ինչիցավալիհետևանքնէԲակուն-
ցիլավագույնվիպականժառանգությանանավարտությու-
նը՝իրինքնությաննմանհանճարեղուընդհատված:

Հայոցմշակույթիպատմությանմեջշատէազգայինհա-
վաքական ոգու՝ մեկ անձի մեջ մարմնավորելու-հայտնա-
կերպվելուերևույթը՝Մ.Մաշտոց,Մ.Խորենացի,Դ.Անհաղթ,
Գ.Նարեկացի,ահամշակութաստեղծայսայրերիշարքում
բարձրանումէնաևԽաչատուրԱբովյանիբարձրագույնո-
գեկանությամբ հատկորոշվող կերպարը։ Աբովյանին Դոր-
պատըընդունումէրորպեսմարդկայինկատարելատիպի,
որըեկելէրսրբազանԱրարատիերկրից:Ուսանող Աբովյա-
նը ներկայանում է ուսանելու և ստեղծագործելու բացառիկ
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ձիրքով,ինչով հիանում են օտարները,նրանկարագրիբա-
ցառիկությունըզարմացնումէնույնիսկԴորպատիսովորա-
կանբնակիչներին։ՌուսսարկավագիկինՄարիաԱֆանա-
սևանայսպեսէներկայացնումիրկենվորին.«Ի՜նչկենվոր,
Աստվա՜ծիմ…Իսկականսուրբ:Ծոմէպահում,գիշեր-ցերեկ
կարդումէևիրենցլեզվովաղոթումէ…Եվինչպե՜սէաղո-
թում,այդի՜նչձայնէ,ի՜նչլեզուէ:Թեևչեմհասկանում,բայց
հավատումեմ,որսրբազանլեզուէ…Իմամուսիննասումէ,
որնրանցլեզունաշխարհիառաջինլեզունէ.նրանցլեզվով
էխոսելՆոյը,հենցորսարիցիջելէ:Ահաթեի՜նչլեզվովէխո-
սում…»(էջ291):ՈգեղենությունըԱբովյանիկերպարիմի-
ջուկնէ,հոգևորբաղադրիչը,նրաէությանպատյանը,իսկ
հայինքնությանցուցիչը՝աստվածայիննախաստեղծլեզուն,
որհամարվումէրաղոթքիլեզու,Աբովյանիէությունըգեղագ-
րողառաջնայինտարրնէ,նրաազնվածինտեսակինշանը,
որիցէլմակաբերվումենգիտակցությանանպարագիծհնա-
րավորությունները:Օտարներիբնորոշումներիցհյուսվումէ
Աբովյանիներաշխարհիևբարձրիմացականությանպատ-
կերը՝անկրկնելիուամբողջական:«Ինչքա՜նշուտփոխվեց
նա…ևինչքա՜նվարժէխոսումգերմաներեն»(էջ288):

Բակունցն Աբովյանի կերպարը ամբողջացնելու նպատա-
կով ներկայացնում է նրան իր ժամանակաշրջանի բարդա-
գույն հարաբերությունների թնջուկի մեջ:Աբովյան-Արարատ
կապըկերպարիինքնությունըկազմավորողառանցքային
հանգույցնէ:Բացարձակխավարմիջավայրումօտարգիտ-
նականը`ՖրիդրիխՊարրոտը,հայտնաբերելէրմտքիևհո-
գուլույսճառագողմիէություն,որըկարողէրառաջնորդել
դեպիսուրբլեռը:Վերելքըկայանումէ:Աբովյանը Պարրոտի
հետ հաղթահարում է Արարատի բարձունքը,նվաճում սուրբ
լեռան գագաթն ու այնտեղ տնկում կաղնեփայտե խաչը,
բայց հոգու և մտքի խավարում խարխափող կղերականնե-
րը մերժում են ոգու հաղթանակը,արժեզրկում սխրանքը,ին-
չը խորապես դառնացնում է Աբովյանին`ավելի խորացնելով
նրա հոգու տառապանքը:«Դեռևսկենդանիէինզրույցները
Արարատիվերելքիմասին,ևառանձինակնածանքովէին
գլուխտալիս«Հերրպրոֆեսորին»,երբհայտնվեցհայը՝իս-
կականբնակիչըԱրարատյանաշխարհի,որերկրորդնէր
բարձրացելևգերմանացուկապարեխաչիկողքինԱրարա-
տիգագաթինխրելէրիրձեռագործփայտեխաչը»(էջ292):
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ԱյստեղեկությունըԱբովյանիկերպարըբարձրացնումէո-
գեղենմինորաստիճանի,որըճանապարհէրդեպիԱստ-
ված:Դանրանտվելէրմինորանունևս՝Արարատիորդի.
«Մենքլռումենք,երբխոսումէԱրարատիորդին…»(էջ297)։
Արարատ-Աբովյանկապըկենսահաղորդակցականմինոր
մակարդակէրԿոստանԶարյանիսահմանածարարատյան
մարդուֆենոմենիլավագույնդրսևորումներից՝ծննդաբա-
նությամբևբնօրրանովկապվածսուրբլեռանը,արդյոքնա՞
չէԿ.Գ.Յունգիբանաձևած«Աստծոընկերը».անմահների
երկիրհնագույնԱրատտայիսուրբլեռը՝որպեսաստվածնե-
րիբնակավայր՝Արարատիորդունպատրաստումէրոգեղեն
բարձրագույնառաքելության՝լուսավորելու,կրթելու,բարձ-
րացնելումիտումնավորխավարիմեջբանտվածիրաստվա-
ծածինազգը:ԴեպիԱրարատընթացքը,վերելքնուայննվա-
ճելըՖրիդրիխՊարրոտիհամարբացառապեսգիտական
նշանակությունունե՞ր,թե՞սուրբլեռըբարձրանալըոգուհաղ-
թանակէրևաստվածայինիհետհաղորդակցվելուխորին
գիտակցումևնպատակ։Նոյյանտապանիաստվածաշնչյան
առասպելըանպայմանորենգիտնականինևկրոնավորԱբով-
յանիներկյուղածորենառաջնորդելուէինդեպիանհասթվա-
ցող բարձունքը՝ քրիստոնեական գաղափարաբանության
հայեցակարգովհիմնավորելովսուրբլեռըբարձրանալուան-
հրաժեշտությունը։

ԴեպիԱրարատուխտագնացությունըհոգևորմեծխոր-
հուրդէունեցելշումերա-աքքադականդիցաբանությանմեջ
քրիստոնեությանծագումիցհազարամյակներառաջ։Գիլգա-
մեշիննվիրվածդյուցազնավեպիշումերականտարբերակը
ունինաև«ՔուրմըդեպիԱնմահիլեռը»խորագիրը,որում
անմահությանորոնումներըԳիլգամեշինտանումենդեպի
Արատտա՝ աստվածային սուրբ օրենքների երկիր, որում
գտնվումէրերկնիստՄաշուլեռը՝աստվածներիժողովիլե-
ռը,ընդորում՝Գիլգամեշիուղեցույցներըբացառապեսերկ-
նայինծագումունեն՝աստղերնեն.

Յոթնեննրանք,
Նրանք՝երկնայինաստղերը,սա.
Ուղիներըերկրիիմացող,
Աստղերիմեջերկնքումփայլատակող,
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ԴեպիԱրատտաճամփաներըցույցտվող8…

ԱյսդեպքումԱբովյաննինքնէդառնումուղեցույցօտար
գիտնականիհամար,ընդորում՝դեպիԱրարատվերելքնու-
նիերկումակարդակ։Առաջինվերելքըուղիղևփոխաբերա-
կանիմաստովապահովելուէրնրաոգեղենթռիչքը.Պար-
րոտըդառնալուէրհայոցազգայինոգուարքետիպըմարմ-
նավորողլուսավորչի,մեծուսուցչիկրթության,աշխարհա-
յացքիձևավորման,ազգայինմշակույթիբուռնվերելքըկարզ-
մակերպողիխնամակալնուհոգեհայրը։«ԴեպիլյառնՄա-
սիս»հատվածումԱբովյան-Արարատնույնականացումըմի-
ջոցէբարձրագույնոգուկրողիցմերժելուկեղծիքը,որհա-
զարամյակներովխեղաթյուրումէազգայիներթիիրական
ընթացքըևարգելափակումինքնաճանաչբոլորտեղեկատ-
վականհոսքերը:«Իմսիրելի՛Արմենիեր,այսօրեսնամակ
ստացաիմմիբարեկամից,որըվերջերսեղելէրձերերկրում
ևայժմՍանկտ-Պետերբուրգումն է: Նաինձ միանգամայն
ծածկաբարտեղեկացնումէ,որձերհայրենակիցներըհետ
ենառելիրենցերդումըևնորվկայությունենտվել,որմենք
Արարատիգագաթըչենքբարձրացել»(էջ369):Կեղծիքիև
ճշմարտությանբախումնառայժմմիայնԱբովյանիհոգու
սահմաններումեն,ընդվզումըստիդեմխորացնելուէկոնֆ-
լիկտը,նադեռերիտասարդէ,ինքնարարմանանկասելիըն-
թացքիմեջ,ևհաղթանակըհնարավորէթվում.«-Մենքչե՞նք
բարձրացելլեռանգագաթը,-հանկարծմռնչացնաևլռեց:
Սարսափելիէրայդձայնիարձագանքըգիշերայինլռության
մեջ:-Դուքչեքհաղթի,խավարիորդիք…»(էջ377):Խավարի
որդիներիևԱրարատիորդուպայքարըառավելսուրձևեր
պետքէընդունիհայրենյացտարածքներում:

ԵրկրորդընթացքըկապվումէրԱբովյանիառեղծվածա-
յինանհետացմանհետ՝ճանապարհդեպիհավերժությունև
անմահություն՝դեպիլյառնՄասիս։Արարատիորդունծնունդ
էրտվելսուրբլեռը,ևնրաերկրայինկյանքիշրջափուլըփակ-
վումէվերադարձովծննդյանակունքը,որիրականումհա-
վերժականպտույտևանվերջվերադարձէրխորհրդանշում։
Երկուդեպքումէլկապըոգուանսահմանության,այսինքն՝
աստվածայինոլորտիհետէ։ԴեպիԱստվածընթացքըկան-
8 Поэзияипрозадревневавостока,Москва,изд.,,,Художественнаялите-
ратура,,,1973,с.120.
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խորոշվելէրմանկուց,երբնրանկրթությանէինտվելԷջմի-
ածնիճեմարան,որտեղնրանպատրաստելէինսրբակենցաղ
վարքի,սահմանելբարոյականբարձրագույնչափանիշներ,
որոնցխախտումիցնահոգուցավէրապրումևհաճախբախ-
վումիրականությանաններդաշնակզարգացումներին։Հո-
գուևմարմնիցավընաամենաուղիղիմաստովապրելէր
դեռևսկրոնականծառայությանառաջինփուլում,երբմոն-
թիկարգավիճակովառաջինայրվածքնէրստացելճակա-
տինևհոգուն:Այսդեպքընապատմումէուսանողական
հավաքիժամանակ՝շեշտելով,որիրվերադարձըհայրենիք
իր հոգու պարտքն է՝ իր մշակութաստեղծ ինքնությունը
պետքէոգեղենկենսոլորտարարի՝որպեսփրկօղակազ-
գայինկեցությանխավարումկործանվողհայինքնություն-
ներիհամար: Կեցության սոցիալ-բարոյական աններդաշնա-
կությունը Բակունցը դրել էր ոչ միայն «Կարմրաքարի»,«Կյո-
րեսի»հիմքում,այն աշխարհայացքային հիմնախնդիր էր,որ
ձևավորում էր Աբովյանի և միջավայրի հակասությունը:«Լի-
բեր Արմենիեր»գլխում նավավարի հետ զրույցի մեջ ամփոփ-
վում է օտար միջավայրում սոցիալական հենարաններից
զուրկ մարդու տառապանքը,իսկ «Գործ Մայրանա,դստեր
Մկրտումի»հատվածում այն խորանում է առավելագույնս`
մարդու հոգեբարոյականանկատարությունըդնելովխեղ-
վածճակատագրերիհիմքում:Աբովյանի կերպարի դրամա-
տիզմը ծնվում էր միջավայրի սոցիալ-բարոյական աղավաղ-
ված,խաթարված հարաբերություններից և նրա կողմից այս
խախտումը շտկելու անհնարինությունից:Եվ արդյո՞ք նույն
ողբերգությունը չէր ընկած Բակունց արվեստագետի կոր-
ծանման հիմքում:Գրողի և գրական միջավայրի բախումը
1930-ական թվականների խաթարված սոցիալ-քաղաքական
և դրանից սնվող բարոյական տխեղծ հարաբերությունների
արգասիքն էր:1934-ից սկսած գրական անհանդուրժողակա-
նությունն ու նախանձը խտացրել էին մահվան գույները.
հայոց նորագույնժամանակների եզակիորեն տաղանդավոր
արձակագրին որակել իր ազգի ու հայրենիքի թշնամի,նրան,
ով հայոց հողի,բույսի,գեղջուկի մասին իմացությունների
հանրագիտարանային կրողն էր,ով իր ձիու մասին խոսելիս
արտասվակալում էր,ով Կոմիտասի երգերը երգում էր զու-
լալ հնչեղությամբ,երգում ու փուլ էր գալիս,ով իր գրի տա-
րածքում հայոց երկիրն ու հայ մարդուն նորից արարեց:Ինքն
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իրարվեստիարժեքըշատլավգիտեր,ահաթեինչուէրեր-
կուհակահայիխնդրումէիրենգոնեաքսորել,որպեսզիապ-
րերուարարեր.«Հիշելով այն օգտակարը,ինչ ես արել եմ,
ուրախանում եմ,հուսահատությունը ժամանակավորապես
ինչ-որ տեղ է հեռանում,ցրվում է գլխիս միջի մշուշը.լույսն
ու ուրախությունը հորդում են հոգուս մեջ.կուսակցությունը
ինձ պատժում է,բայց երբ որ բացեն իմ անձնական հաշիվը,
նայելով իմ հանցագործությունների ծախքերի թերթիկին,
կնայեն նաև մուտքի մասը, ուր ինչ-որ բան գրանցված է
Խորհրդային Հայաստանի գրականության երկաթե ֆոնդի
ցուցակներում:Դա հանգստություն է բերում,բայց միայն մի
կարճ ակնթարթ:Ես չեմ սպառվել,որ ինձ հանգստացնեմ
արդեն գրածներով,թող նա հանգստանա,ով ոչինչ չունի
տալու և չգիտի ինչո՞ւ ստեղծագործել»9:ԻնչպեսԽաչատուր
ԱբովյանիձայննլսելիչէրհրեաԲլավացկունութուրքՏուր-
կեստանովին,այնպեսէլԲակունցիաղերսանքներըանտես-
վումէինհրեաԲերիայիցևանհայտինքնությամբՍտա-
լինից.նրանցնպատակըմշակութաստեղծհայիվերջնական
կործանումնէր։

Ամփոփելովառաջադրվածխնդրիվերլուծությունը՝եզ-
րակացնենք, որ փիլիսոփայական մարդաբանության նո-
րագույն ուղղությունները, մասնավորապես յունգյան
հոգեվերլուծությունը հնարավորություն են տալիս հե-
տազոտողին՝ կիրառելով արքետիպերի տեսությունը՝ կա-
տարելարդյունավետքննություն՝հայտնաբերելով հեղինակի
ևհերոսիկերպարներինախահիմքը,այնանգիտակցական
մոդելը,որյուրաքանչյուրստեղծագործողնորբովանդակու-
թյամբէներկայացնում։ԸստՅունգիհերմենևտիկականմե-
թոդաբանության՝գրականկերպարներըվերլուծելիսպետք
էբացահայտելկերպարինախասկիզբըհանդիսացողար-
քետիպանձը։ԱյսմեթոդիկիրառմամբքննելովԽաչատուր
Աբովյանի կերպարը Ակսել Բակունցի համանուն վեպում՝
հիմնավորումենք,որԱբովյանիկերպարիհենքըոգուարքե-
տիպնէ,որընախ՝ԱկսելԲակունցըհայտնաբերելէիրէու-
թյանխորքերում,ապաայնիրացրելԱբովյանիկերպարում։
Ոգուարքետիպըբազմաշերտերևույթէ,որիառանցքում
բարձրագույնստեղծագործմիտքկրողանձնէ,որոգեղեն
9 ԴավիթԳասպարյան,Փակդռներիգաղտնիքը, Երևան,«Ապոլոն»,1994,
էջ 637-638։
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արարումներիշնորհիվկայանումէորպեսիրժամանակըի-
րենովպայմանավորողբանականուժ։ԲակունցնԱբովյանի
անձիուկյանքիպատմությունըներկայացնումէորպեսոգու
վերելք՝ուղիղևփոխաբերականիմաստով։Մասիսիբար-
ձունքընվաճելնԱբովյանիանմիջական,առարկայականհաղ-
թանակնէր.այնկանխորոշելուէրնրամյուս,առավելխոշոր
նվաճումը,որընրանհռչակելուէրհայոցնորգրականության
հիմնադիր՝պայմանավորելովմիամբողջմշակութայինդա-
րաշրջանիդիմագիծը,որըկոչվելուէրաբովյանական։

SATENIKAVETISYAN-ТHEPORTRAYALOFTHENATIONALCULTUR-
CREATING IDENTITY IN AKSEL BAKUNTS «KHACHATUR ABOVYAN»
NOVEL-Summinguptheanalysisoftheproblem,letusconcludethat
thelatesttrendsinphilosophicalanthropology,inparticularpsycho-
analysisofJung,allowtheresearcher,usingthetheoryofarchetypes,
tomakeaneffectiveexamination,discoveringthebasisofthecharac-
tersofauthorandhero,theunconsciousmodelthateachauthorpres-
ents with new content. According to Jung’s hermeneutical
methodology,whenanalyzingliterarycharacters,onemustdiscover
thearchetypethatisthebeginningofthecharacter. Usingthismethod,
examiningtheimageofKhachaturAbovyaninAxelBakunts’novelof
thesamename,wesubstantiatethatthebasisofAbovyan’simageis
thearchetypeofthespirit,whichAkselBakuntsfirstdiscoveredinthe
depthsofhisessence,thenrealizeditintheimageofAbovyan. The
archetypeofthespiritisamulti-layeredphenomenon,inthecenterof
whichisthepersonwiththehighestcreativethought,who,duetospir-
itualcreations,becomesanrationalforcethatdetermineshistimewith
himself.Bakuntspresents thehistoryof thepersonalityand lifeof
Abovyanasanupliftofspiritintheliteralandfigurativemeaning.

Keywords: homeland,thearchetypofspirit,identity,culture,son
ofArarat,sacredmountain,achievement,ascension,landofdivinelaws.

САТЕНИК  АВЕТИСЯН- ИЗОБРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
КУЛЬТУРУТВОРЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В РОМАНЕ АКСЕЛЯ
БАКУНЦА«ХАЧАТУРАБОВЯН» -Подводяитоганализупроблемы,
сделаемвывод,чтоновейшиенаправленияфилософскойантро-
пологии, в частности психоанализЮнга, позволяют исследо-
вателю, используя теорию архетипов, провести эффективную
экспертизу, провестиэффективнуюэкспертизу,раскрываяоснову
персонажейавтор-герой,тубессознательнуюмодель,которую
каждыйавторпредставляетсновымсодержанием.Согласногер-
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меневтическойметодологииЮнга, при анализе литературных
персонажей необходимо раскрыть архетип-личность, являю-
щийсяначаломобраза.Используя этотметод, исследуяобраз
ХачатураАбовянаводноименномроманеАкселяБакунца,мыоб-
основываем,чтовосновеобразаАбовяналежитархетипдуха,ко-
торыйАксельБакунцсначалаобнаружилвглубинесвоейсущности,
азатемреализовалеговобразеАбовяна.Архетипдуха-этомно-
гослойноеявление,вцентрекоторогонаходитсячеловексвыс-
шейтворческоймыслью,которыйблагодарядуховнымтворениям
становитцаразумной силой, определяющей свое время самим
собой.БакунцпредставляетисториюличностиижизниАбовяна
какподъемдухавпрямомивпереносномсмысле.Покорениевер-
шинМасисабылонепосредcтвеннойощутимойпобедойАбовяна:
это предопределило его другое,большеедостижение,провозгла-
сившееегоосновоположникомновойармянскойлитературы,об-
условившеечертуцелойкультурнойэпохи,получившейназвание
Абовянская.

Ключевыеслова: родина,архетипдуха,идентичность,куль-
тура, сын Арарата, священная гора, достижение, вознесение,
землябожественныхзаконов.
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ՆԱԶԵԼԻ ՀԱԽվԵՐԴՅԱՆ,հ.գ.թ.
Գորիսիպետականհամալսարան,
Ընդհանուրմանկավարժության

ևհատուկկրթության ամբիոնիդոցենտ

ԱԿ.ԲԱԿՈՒՆՑԻ«ՄԹՆԱՁՈՐԻ«ՉԱՐՔԸ»
ՊԱՏՄվԱԾՔԻՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ

վԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
Բանալիբառեր - ազ գային ա վան դույթ ներ, բա րո յա կան ար -

ժեք ներ, բա րու թյան խորհր դա նիշ, նե րաշ խարհ, հո գե վի ճակ, հայ -
րե նի եր կիր, հո գե բա նա կան վախ, եր ևա կա յա կան աշ խարհ,
բա րեն պաստ ըն տա նիք, վար քային փո փո խու թյուն:

 Բա կուն ցը, ճշ մար տու թյամբ տա լով հայ գյու ղի
կյան քը, հայ աշ խա տա վոր գյու ղա ցու հո գե բա նու -

թյունն ու ձգ տում նե րը, ո ւժգ նո րեն սի րե լով նրան և
ապ րե լով նրա ճա կա տագ րով, ի նքն էլ իր այդ սի րե լի

հե րոս նե րի, հայ գեղ ջուկ նե րի կող քին, նրանց աչ քե րով
է տես նում ու նկա րագ րում մարդ կանց, ի րե րը, բնու թյու նը1

Ռա ֆայել Իշ խա նյան

Հայ դասական գրականության մեջ իր և ինքնատիպ
պատմվածքներովնորէջէբացելԱկսելԲակունցը:Մեծա-
նունգրողըհայգրականությունըհարստացրելէպատմվածք-
ներիևվիպակներիբացառիկնմուշներով,որտեղազգային
մտածողություննարտահայտողուրույնոճով,գեղարվեստա-
կանմեծվարպետությամբուհիացմունքովպատկերվածեն
հայրենիչքնաղբնությունը,գյուղականանկեղծուազնիվմի-
ջավայրը,հայգյուղացուպարզություննուհոգունկատելի
գեղեցկությունը,աշխատավորմարդուհոգեկանարժեքներն
ուբարոյականարժանիքները: «Մթնաձորի«չարքը»պատմ-
վածքում Բակունցըներկայացնումէգյուղականմիջավայրը՝
բարոյահոգեբանականվայրիվերումներով,մարդուներաշ-
խարհի,ճակատագրիհանդեպունեցածմտահոգություննե-
1 Սահակյան Վ., Ներսիսյան Ռ., Գնահատանքի խոսքեր հայոց մեծերի
մասին,Երևան,2005,էջ103:
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րով:Պատմվածքումներկայացվումենազգայինոգուկերտ-
վածքը,փիլիսոփայությունը:Նաիրկերպարներիմիջոցով
ցույցէտալիսազգայինավանդույթներնուսովորույթները,
վեհբարոյականություննուբարետոհմիկդաստիարակու-
թյունը,փորձում նրանցվարքնուբարքըհամադրելնորկազ-
մավորվողսոցիալ-հասարակականևքաղաքականհարա-
բերություններիբարոյահոգեբանականմթնոլորտիհետ,որոնք
երբեմնխեղաթյուրումուախտահարումենիրհերոսների
պատկերացումները:Ինչպեսմնացածպատմվածքներում,
այնպեսէլ«Մթնաձորի«չարքը»պատմվածքում Բակունցն
իրասելիքըսկսումէսքանչելիգյուղականպատկերինկա-
րագրությամբևհոգեբանականբազմապիսիտարրերպա-
րունակողզրույցներով:Գրողնիրակտիվերևակայության
շնորհիվկարողանումէներթափանցելիրհերոսներիներաշ-
խարհը,ունենալայնապրումներնուհույզերը,որոնքպա-
րուրումեննրանցիցյուրաքանչյուրին:

ԻնչպեսԶ.Ավետիսյաննէնշում.«Գեղարվեստականեր-
ևակայություննունիմիշարքգործունհոգեբանականհնարք-
ներ,որոնքամբողջությամբենթարկվածենհեղինակիկոնստ-
րուկտիվտրամաբանությանը՝այնառումով, որայս հնա-
րանքները դառնում են գեղարվեստականիրականության
հոգեբանականզարգացումըպատճառաբանողևընթացք
տվողգործոններ:Այդհնարքներիցենբնությանշնչավորու-
մը,բնանկարիուհերոսիհոգեվիճակիներդաշնակմանու
հակադրմանհնարանքը,պատկերիհոգեբանականտեղայ-
նացումը,գեղարվեստականիրականությանսիմվոլացումն
ուպայմանականությունը»2:Հենցվերոնշյալգեղարվեստա-
կաներևակայությանշնորհիվէ,որԲակունցըկերտումէնոր
կերպարներ,ստեղծումնորպատկերներ,որոնցումդրսևոր-
վումենհեղինակիհայացքներնուհամոզմունքները,արժե-
համակարգը և սոցիալական կողնորոշումները: Ինչպես
նշումէանվանիհոգեբանԱ.Նալչաջյանը,գրականհերոսնե-
րիկերպարներստեղծելիս,կարևորագույնդերէխաղում
մարդկայինբարձրագույնընդունակություններիցմեկը,որին
հոգեբաններըտվելենէմպաթիաանվանումը3:Դաուրիշի
հոգեվիճակիմեջներթափանցելու,իրադրությունընրադիր-
2 ԱվետիսյանԶ.,Գրականստեղծագործությանհոգեբանություն,Երևան,
ԵՊՀհրատարակչություն,2011, էջ39:

3 ՆալչաջյանԱ., Հոգեբանության հիմունքներ, «Հոգեբան»  հրատարակ-
չություն,Երևան1997,էջ322:
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քերիցտեսնելու,կարեկցելու,ապրումակցումունենալուըն-
դունակություննէ,որըմեծնշանակությունունիամենօրյա
մարդկայինփոխհարաբերություններում:Էմպաթիանհան-
գեցնումէհերոսիդերիընդունմաննունրահետգրողիհո-
գեբանականնույնացմանըկամիդենտիֆիկացիայի:Այդամենը
կատարվումէերևակայությանմեջ,պատկերավորհոգեկան
գործընթացներիակտիվմասնակցությամբ:Այդամենինհրա-
շալիվարպետությամբևխորաթափանցնրբությամբտիրա-
պետումէրԲակունցը:Հաճախ միհատիկբառովկամբա-
ռակապակցությամբ,միփոքրիկբնութագրմամբգրական
կերպարիմեջբացահայտվումէիրկամուրիշիսեփականու-
թյանհանդեպվերաբերմունքնուդիրքորոշումը,քա-
ղաքումևգյուղումապրողմարդկանցմտածելակերպիևհո-
գեբանությանտարբերությունը:

— Ի ՜նչ էլ ան խիղճ մարդ են, ե նի շումն (վայ րէջք) էլ ձի կնս -
տե՞ն:

— Ձին ի րեն ցը լի ներ, նս տիլ չէ ին... 4

Բակունցն իր խոսքով փորձում է թափանցել բնության
հյուսվածքներից ներս,ուր կյանքի խորհրդավոր բնազդներն
ու մղումներն են:Պատմվածքիխորքայինշերտերումմենք
բախվումենք«կոլեկտիվանգիտակցականի»գաղափարին,
որնըստԿ.Յունգի,իրմեջներառում է անհատիկոնֆլիկտ-
ներն ու հիշողությունները,որոնք ինչ-որ ժամանակ գիտակց-
վել են, բայց այժմ ճնշված են կամ մոռացված:Կ.Յունգը, Զ.
Ֆրոյդի ստեղծած հիմքերի վրա զարգացրեց այդ հիմնադրույ-
թը և ընդգծեց, որ անհատական անգիտակցականն իր մեջ
ունի համակարգեր կամ հուզականորեն լիցքավորված մտ-
քեր, զգացմունքներ և հիշողություններ, որոնքդուրս են հան-
վել անհատի կողմից իրկամ ցեղի ժառանգական փորձից։
Կոլեկտիվ անգիտակցականն անգիտակցականի առավել
խորքումգտնվողշերտնէ,«անձիկորիզը»,որնազդումէ
նրավարքիևըմբռնումներիվրա՝դրսևորվելովարվեստա-
գետիաշխատանքում:Կոլեկտիվանգիտակցականիբովան-
դակություններովենպայմանավորվածայնխորապրում-
ները,որմենքժամանակառժամանակունենումենքարվես-
տիգործերնընկալելիս5:

4 ԲակունցԱ.,Երկեր,«Սովետականգրող»հրատ.,Երևան,1986, էջ106:
5ՆալչաջյանԱ., Հոգեբանության հիմունքներ, «Հոգեբան»  հրատարակ-
չություն,Երևան1997,էջ390:
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— Սա քա՛ն, դու կի մա նաս, հը մի նրանց մեջ մի բան չի պա -
տա հե՞լ, որ էն ան մարդ ձո րե րով, սա րե րով մե նակ գա լիս են,
— դար ձավ ծե րը Սա քա նին և ծի ծա ղեց:

— Դե ջա հել են, ա ռանց էդ չի... 6
Պատմվածքում բախվումենքնաևհոգեբանականվախե-

րիկամֆոբիաներիդրսևորմանգաղափարին: Դրանքկպ-
չունմտքերեն,որոնքհիմնականումառաջանումենհարուստ
երևակայությունևբարձրհուզականությունունեցողմարդ-
կանցմոտ,քանիորնրանցհամարիրականվտանգնանի-
րականիցտարբերելը փոքր-ինչդժվարէ,ինչպեսպատմ-
վածքիծերունումոտ,երբ նաիրհամագյուղացիներինպատ-
մումէձորերիտեսիլքների,չարքերիևիրենմշտապեսհե-
տապնդող վախերի մասին: Ալևորի խառնիխուռն մտա-
պատկերներիմեջիրարենբախվումբնությունը,լուսնյակ
գիշերը,ձորերիարջըևբազումչարքերը:

— Հա՛, էդ ժա մա նակ էլ, — շա րու նա կեց ծե րու նին իր պատ-
 մու թյու նը, — ձո րում շատ վախ կար: Ա՛յ տղա, դուրս եկա Մթ -
նա ձո րի գլու խը, աչ քիս մի շողք եր ևաց: Լուս նյակ էլ գի շեր
էր... Հը մի ոչ շողքն ա հե ռա նում, ոչ էլ ես եմ կա րում ետ դառ -
նալ: Ա սում եմ ա րջ ա, ի նձ հլա չի տե սել: Մին էլ... 7 կամ

— Ես վա զում եմ, ին քը իմ ետ ևից, կանգ նում եմ, նա էլ է
կանգ նում: Եվ ի ՞նչ չարք ա, ի ՞նչ հնարք ա... կռա ցա, որ քար
վեր ու նեմ...8

Նրաբոցավառվածերևակայությունընորանորտեսիլք-
ներէկուտակումասածներիվրա,երբաչքն ընկնումէ դիմա-
ցի ճամփին ևհեռվիցլսումէձիուոտնաձայն:Նորտեսիլքի
բացահայտումիցխուճապիենթարկվածծերունինթեևշա-
րունակումէՄթնաձորիլուսնյակիուարջերիպատմությու-
նը,սակայնիրիսկպատմելուընթացքիմեջերևումէնրա
շփոթմունքնուհուզմունքընորիմուտքիհանդեպ:Բնության
տեսիլքներըմղվումենետինպլան:Նորսուբյեկտիհանդեպ
հետաքրքրություննունորիրողությունիցշփոթվածությունը
նկատվումէնաևՍաքանիմոտ,որըԲակունցըներկայաց-
նումէհետևյալտողերում.«Ե թե գի շե րով մե կը հան դի պեր
Սա քա նին, կն կա տեր, որ քթո ցը թարս է շա լա կել»9:
6 ԲակունցԱ.,Երկեր,«Սովետականգրող»հրատ.,Երևան-1986, էջ106:
7 Նույնտեղում:
8 Նույնտեղում՝էջ107:
9 ԲակունցԱ.,Երկեր,«Սովետականգրող»հրատ.,Երևան-1986, էջ108:
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Իրողություն էայնփաստը,որհայկնոջ,մորկերպարը
հանդիսանում է ընտանիքիխաղաղությանու բարության
խորհրդանիշ,ընտանիքիկայունություննուհամերաշխու-
թյուննապահովողհենասյուն,ընտանիքիբարոյահոգեբա-
նականառողջմթնոլորտնապահովող:Այդմասինենվկա-
յումԲակունցիհետևյալտողերը .

Սա քա նը չկա րո ղա ցավ էլ իր դժ գո հու թյու նը հայտ նել կնոջ
բա ցա կա լի նե լու առ թիվ: Բայց մայ րը հաս կա ցավ նրան և ա -
սաց.

— Ա խր է սօր օ րը չէր...10

Պատմվածքում հրաշալիորեն նկարագրված են հին ու
նորհոգեբանություններիանձայնբախումները,որոնքբա-
ցահայտումենբնաշխարհիկմարդումտածելակերպիուղղ-
վածությունը,փիլիսոփայականակունքները,կերպարիանձ-
նայինորակները,խառնվածքիևբնավորությանառանձնա-
հատկություններնուշեշտվածությունը:Ինչպեսներկայաց-
րելէԲակունցը.«Մթ նա ձո րը մի ու րույն աշ խարհ է, քիչ է ա սել
կու սա կան ու վայ րի՝ իր բարձր սա րե րով, ա րա հետ նե րով, թա -
վուտ ան տառ նե րով, դաշ տե րով ու այ գի նե րով»11: Այդնույն
նկարագրությունըվերաբերումէնաևգյուղումապրողու
արարողմարդկանց՝հասարակ,պարզ,միամիտ,բարի,ով-
քերկյանքիուաշխարհիմասինունեցածիրենցպատկերա-
ցումներըսահմանափակումենմիայնՄթնաձորով:

Կարծրատիպայինհնիևանսպասելինորի«հանդիպու-
մը»երկատումէպատմվածքիհերոսիհոգեկանաշխարհը՝
խախտելովներդաշնակությունը,բաժանելովմիանգամայն
հակադիրբևեռների,մեկինտրամադրելովմյուսիդեմ՝տվյալ
դեպքումարդենզուգահեռներանցկացնելովսեփականկնոջ
ևքաղաքիցանսպասելիորենհայտնվածկնոջմիջև,որոնք
երևումենհեղինակիհետևյալտողերում.«Ա սյան լա վա շի
բա րակ կտոր նե րը ո լո րում էր, կծո տում մի քա նի ան գամ և
ծա մում, հե տո ան նկատ կուլ տա լիս: Ե րբ որ Սա քա նի կի նը ե -
րե խան տե ղա վո րեց և մո տե ցավ սե ղա նին, սկ սեց ու տել, —
Սա քա նին այն պես թվաց, թե իր կի նը ո րո ճում է պա ռավ կո -
վի պես, հա ցը շա ղա խում թքի հետ և կուլ տա լիս էլ վի զը մի
քիչ եր կա րում»...12 կամ՝ «Երբ ան ցավ նա ան կող նի մո տով դե -
10 Նույնտեղում:
11 Նույնտեղում,էջ28:
12 ԲակունցԱ.,Երկեր,«Սովետականգրող»հրատ.,Երևան-1986, էջ110:
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պի սե նյա կի մյուս ան կյու նը, ո ւր իր տե ղա շորն էր և ե րե խայի
օ րո րո ցը, քթով դու րե կան մի հոտ ըն կավ, կա սես մե կը քա ղել
էր սա րի ծա ղիկ նե րը, սեղ մել, հյու թը հա նել և ջրի պես շաղ
տվել քուր սուն, հա տա կին, ծխից սևա ցած օ ճոր քին»13 կամ՝
Սա քա նի քթովն ըն կավ կնոջ բե րա նից մի ծանր հոտ, թվաց,
թե նրա ա տամ նե րը ժան գո տել ու փտել է ին: Դար ձավ մյուս
կող քին, ե րե սը դե պի պա տը և ի նքն էլ զար մա ցավ, թե ի նչ -
պես մինչ այդ չի զգա ցել կնոջ բե րա նի հո տը14: «Քաղաքակր-
թությանլրատուն»տակնուվրաէանումնրահոգեկանաշ-
խարհը,ցրումմթնաձորիդիցաբանականպատկերացումնե-
րը,ևՍաքանինկանգնեցնումՄթնաձորինորակերպմանի-
րողությանառջև:Խաթարվում է գյուղացու ներքին անդորրը
և կյանքը դուրս է գալիս իր բնականոն հունից.«Ե րա զում
Սա քա նի աչ քին եր ևաց Մթ նա ձո րը. սպի տակ շոր հա գած մի
կին ձո րով վա զում էր իր հետ ևից, մո տե նում էր, որ բռ նի,
կանգ նում էր կի նը, ծի ծա ղե լով ետ փախ չում ձորն ի վեր»15:

ՀետաքրքիրէրտեսնելՍաքանիվարքայինդրսևորման
փոփոխությունները,հասկանալՍաքանիմտածմունքներն
իրկնոջևԱսյայիմասին.  ամենանգամՍաքանըԱսյային
համեմատումէրիրկնոջհետուամենանգամթերություն-
ներէրգտնում:ՆրահայտնվելուցհետոՍաքանըսկսեցայն-
պիսիբաներնկատելկնոջարտաքինի,պահվածքիմեջ,որ
մինչայդչէրնկատել:

Ասյան միանգամայն տարբերվում էր պարզ, միամիտ,
խեղճուկրակ,առավոտից իրիկուն իրենցամուսիններիհետ
առօրյա հոգսերով ու գյուղացուն բնորոշ չարքաշ աշխա-
տանքով իրենց օրվահացը վաստակող գյուղացի կանան-
ցից՝իրխելքով,հագուկապով,վերաբերմունքով:Նա իրկրթ-
վածությամբ,վարքուբարքով,խնամվածարտաքինովհե-
տաքրքրություն էառաջացնումՍաքանի մոտ, որովհետև
ԱսյանիբրևկինհայտնությունէրՍաքանիհամար:Այստեղ
բախվումեներկուկողմեր՝գյուղիևքաղաքիկանանցհոգե-
բանորեն հակադրելիպատկերները՝ նպատակունենալով
նրանցմիջոցովներկայացնելգյուղիկանանցկաշկանդված,
հոգեբանորենճնշվածմտածելակերպըևքաղաքիկանանց
ազատատենչգաղափարներնուլուսավորությունը:
13Նույնտեղում,էջ111:
14 Նույնտեղում,էջ112:
15 Նույնտեղում,էջ115:

ԱԿ. ԲԱ ԿՈՒն ՑԻ «ՄԹ նԱ ՁՈ ՐԻ ՉԱՐ ՔԸ»  ՊԱտՄ ՎԱԾ ՔԻ 
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Դժվար չէկռահել,թեհոգեբանորենորքանծանրապ-
րումներէունենումՍաքաննԱսյայինճանապարհելուևգյու-
ղիցհեռանալուփաստից.«Սա քա նը մի պահ մնաց տե ղում
կանգ նած, հե տո մո տե ցավ գո մի դռան, բայց հի շեց, որ գնա -
լիք տե ղը այ գին է, ետ դար ձավ, ի ջավ ձո րը: Ե րբ որ նա Աս -
յային օգ նեց ձին նս տե լու և ոտ քը պա հեց, նրան այն պես
թվաց, թե մատ նե րը խր վե ցին մի փա փուկ բա նի մեջ: Ե րբ կռա-
 ցավ, ո տքն աս պան դա կի մեջ դնե լու, Ա սյայի զգես տի տու տը
բարձ րա ցավ, և Սա քա նի աչ քին ըն կավ նրա սպի տակ շո րը:
Ամ բողջ օ րը այ գում ջուր ա րեց Սա քա նը»16: 

Այդօրընաշատմռայլտրամադրությունևծանրապրում-
ներէրունեցել:Եվերբպառկեցքնելու,«Երբ գլու խը դրեց
բար ձին, Սա քա նը նո րից զգաց այն հո տը, որ Ա սյայի շո րե րից
էր գա լիս: Ե րեկ այդ բար ձը նրա գլ խա տա կին էր: Սա քա նը
գլու խը թա ղեց բար ձի մեջ, լայ նա ցած ռուն գե րով և խոր սկ -
սեց շն չել: Նրա աչ քի ա ռաջ օ րոր վում է ին ու սը, մի սպի տակ
շոր, փա փուկ ոտ քե րը: Վեր մա կի տակ դու րե կան հոտ կար,
և, ե րբ Սա քա նը գր կեց իր կնոջ, նրան այն պես թվաց, թե իր
կնոջ ո ւսն էլ բաց է, հա գին ձյու նի պես սպի տակ շա պիկ ունի:
Կի նը չհաս կա ցավ, թե ին չու այդ գի շեր Սա քա նը այդ քան մո -
լե գին է»17՝ իրպարզհոգեբանությամբևնաիվմտածելակեր-
պովպատկերացումանգամ չունենալով, որՍաքաննայդ
պահինսավառնումէրիրիսկստեղծած,միայնիրենպատ-
կանողհեքիաթային,երևակայականաշխարհում՝իրապ-
րումների,զգացողություններիուվայելքներիհետ…

Դրանից հետո Սաքանին անընդհատ հետապնդում էր
քաղաքից եկած Ասյայի սպիտակ բլուզը,որը երբեմն դառ-
նում է շրջազգեստ,շապիկ և անգամ ամպի տեսքով հալա-
ծում է Սաքանին.« Սա քա նը ո ւն քե րի տա կից Ա սյային էր նա-
 յում, նրա սպի տակ բլու զին…», կամ՝ «Ան կող նու մոտ նրա շո -
րերն էր, մի ջին սպի տակ շր ջազ գես տը…», «Ջ րի ե րե սին օ րոր -
վում էր մի սպի տակ շոր», «Ա սյայի մո տով ան ցնե լիս նա
տե սավ սպի տակ շո րը»18:

Այսքանիցհետոմնումէենթադրել,որ«Մթնաձորի«չար-
քը»հենցԱսյանէր...

Բարդ է պատկերացնել, թե ինչպիսին կլիներ հայ արձա-
16 ԲակունցԱ.,Երկեր,«Սովետականգրող»հրատ.,Երևան,1986, էջ113:
17 Նույնտեղում:
18 Նույնտեղում,էջ109,111,112:
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կը, եթե չլիներ Ակսել Բակունցի գրական ժառանգությունը:
Հայ գրականության մեջ Բակունցիինքնատիպությունն այն
է,որ նա իր ստեղծագործությունները պատկերեցայնպիսի
նրբությամբ ու քնքշությամբ,ումմասին Ավ.Իսահակյանն ա-
սել է.« Հա յաս տա նում կա մի գրող, ո րի բա ռե րը զրն գում են
կո մի տա սյան շն չով և փայ լա տա կում են սա րյա նա կան կտավ-
 նե րի գույ նե րով։ Դա Ակ սել Բա կունցն է»19: 

NAZELIHAKHVERDYAN-PSYCHOLOGICALANALYSISOFTHE
STORYOFAK.BAKUNTS“THEMYSTERYOF”MTNADZOR”:The
psychologicalanalysisofthestoryof“TheEvilofMtnadzor”byBakunts
allowedtoprovehowdeepBakunts’affiliationistohisnativeland,
wherelivesandcreatesanhonestpersonwhorespectsandpreserves
nationaltraditions,withhisuniquepsychology,tofaceorcompelthe
unexpectedrealityunderstandingofadaptability.Heisabletopene-
trateintotheinnerworldofeveryliterarycharacterwithhisownskill
andelegance,tofeelhisemotions,feelings,emotions,andtoprepos-
sessthereaderthesameway.

Keywords: nationaltraditions,moralvalue,symbolofkindness,
innerworld,mentalstate,nativecountry,psychologicalfear,imaginary
world,favorablefamily,behavioralchange.

НАЗЕЛИАХВЕРДЯН-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙАНАЛИЗРАС-
СКАЗА АК. БАКУНЦА “”МИСТИКА” МТНАДЗОРА”: Психо-
логическийанализрассказаАк.Бакунца«Мистика»Мтнадзора»
доказал настолькоглубокоБакунцсвязансегозамечательной
роднойземлей,гдеживетчестныйчеловек,которыйсоздаети
сохраняетнациональныетрадиции,сегоуникальнойпсихоло-
гией, чтобы противостоять или адаптироваться неожиданной
новойдействительности. Онспособенпроникнутьвовнутренний
миркаждоголитературногоперсонажасосвоиммастерствоми
тонькостью,чувствоватьегоэмоции,чувства,душевноесостоя-
ниеизаражатьчитателятакимжеобразом.

Ключевыеслова: национальныетрадиции, моральнаяцен-
ность ,символдобра,внутренниймир,психическоесостояние,
роднаястрана,психологическийстрах,воображаемыймир,бла-
гоприятнаясемья, изменениеповедения.

19 Սահակյան Վ., Ներսիսյան Ռ., Գնահատանքի խոսքեր հայոց մեծերի
մասին,Երևան,2005,էջ103:

ԱԿ. ԲԱ ԿՈՒն ՑԻ «ՄԹ նԱ ՁՈ ՐԻ ՉԱՐ ՔԸ»  ՊԱտՄ ՎԱԾ ՔԻ 
ՀՈ Գե ԲԱ նԱ ԿԱն ՎեՐԼՈՒԾՈՒԹյՈՒն
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ՀՐԱՉՅԱՍԱՐԻԲԵԿՅԱՆ,բ.գ.թ.
ՀՀԳԱԱՄ.Աբեղյանիանվան
գրականությանինստիտուտ


ՕՏԱՐՄԱՆԴՐԱՄԱՆՈՐԲՈՒՆՈՒ«ՓՈՐՁԸ»
ԵվՇԱՀՆՈՒՐԻ«ՆԱՀԱՆՋԸԱՌԱՆՑԵՐԳԻ»

վԵՊԵՐՈՒՄ
(համեմատականքննությանփորձ)

«Ֆրանսահայգրականութեանամենէնխիտուստեղծա-
րար»1 շրջանի(1929-1934թթ.)սկիզբընշանավորվեցերկու
կարևորստեղծագործությամբ.առաջինը«սերունդինան-
դրանիկկատարյալվեպը»(ՀակոբՕշական)2 համարվողև
հայալեզուսփյուռքումամենիցշատվերատպվածՇահան
Շահնուրի«Նահանջըառանցերգի»վեպնէ,երկրորդը՝Զա-
րեհՈրբունու«Փորձը»՝առաջինիբացառիկհաջողությամբ
ևերկրորդինվիճակված«հանրութեանցուցաբերածյարա-
բերական(կամամբողջական)անտարբերութեամբ»3:Պատ-
ճառը,որՇահնուրիվեպըմեզանումհայգրականությանլա-
վագույնվեպերիցմեկիհամարումնունի,այնէ,որհայգրա-
քննադատությունըգեղարվեստականգրականությանգնա-
հատմանչափանիշներիմեջնախապատվությունըմիշտէլ
ազգայիննշանակությաննէտվել.հակառակպարագայում
Որբունուվեպնանտարակույսավելիլայնճանաչմանկարող
էրարժանանալ.գեղարվեստիառումովուտեխնիկայիվար-
պետությամբ«Փորձը»ժանրիառավել«կատարյալ»նմուշէ,
քանսխեմատիզմովուգաղափարականընդգծվածմիտում-
նավորությամբ հատկանշվող «Նահանջ»-ը, որ, հեղինակի
ստեղծագործականկյանքումառաջինըլինելովիբրևվեպ,
մնացմիակը:Շահնուրըվիպականշնչիգրողչէանշուշտ,
1 ՊըլտանԳ., Ֆրանսահայ գրականութիւն, Եր., ՍարգիսԽաչենց-Փրինթ-
ինֆո-Անտարես,2017թ.,էջ171:

2 Մեջբերումն ըստ Սեյրան Գրիգորյանի «Բանասիրություն և բանավեճ»
գրքի,Երևան,«Զանգակ-97»,2002թ.,էջ53:

3 ՆշանեանՄ.,«Գրականութիւնըորպէսսրբագրութիւն»,տե՛սՈրբունիԶ.,
«Հալածուածները»,Եր.,ԱշոտՀովհաննիսյանիանվ.հումանիտարհետա-
զոտություններիինստիտուտ,2020թ.,էջ423:

Օ տԱՐ ՄԱն ԴՐԱ ՄԱն ՈՐ ԲՈՒ նՈՒ « փՈՐ ՁԸ» եՎ ՇԱՀ նՈՒ ՐԻ
« նԱ ՀԱն ՋԸ Ա ՌԱնՑ եՐ ԳԻ» Վե Պե ՐՈՒՄ
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մինչդեռՈրբունին,որշարունակեցիր«փորձագրությունն»
իբրևվիպաշար(«Փորձը»«Հալածվածները»վիպաշարըբա-
ցողառաջինվեպնէ),դրսևորեցիրտաղանդնառավելապես
որպեսվիպագիր՝նորագույնշրջանիհայգրականությանմեջ
առաջինըլինելով,որժանրն(վիպականպատմությունը)ըն-
կալումէրիբրևպատրվակ,«որովգոյութեանկըկոչուիան-
ծանօթ հետազօտութիւն մը, որ լինելութեան հարցն է»4:
Ժանրի՝իբրևգոյաբանականհետազոտությանընկալումը
քսաներորդդարասկզբինգրականությունբերեցինֆրանսի-
ացիգոյապաշտները՝Ժան-ՊոլՍարտրնուԱլբերԿամյուն.ը-
ստնրանցհետազոտելլինելությունըկամգոյը,նշանակում
էփիլիսոփայել,փիլիսոփայելգեղարվեստականպատկերի
միջոցով:«Ուզո՞ւմեքփիլիսոփայել,-խորհուրդէրտալիսԿա-
մյուն,-գրեքվեպեր»5:Որբունուցառաջվեպըհայգրականու-
թյանմեջբացառապեսազգային,պատմական,հոգեբանա-
կանկամսոցիալականխնդիրներիուերևույթներիգեղար-
վեստական հետազոտության միջոց է ընկալվել՝ հանգա-
մանք,որբնավչինսեմացնումվեպիարժանիքները:Այդպիսին
էնաև«Նահանջըառանցերգի»:Վեպը,մասնավորապեսսի-
րավեպըՇահնուրիհամարազգայինխնդիրներիարծարծ-
մանառիթէր,ըստորումգեղարվեստիմիջոցովՇահնուրը
լիովինչիհաղթահարելգաղափարական«առաջադրութիւ-
նը»,որսխեմատիզմիէհանգեցրել:«Գրականութենէնան-
դինեւայլուր»հոդվածումհեղինակնինքնէմատնանշելիր
վեպի«տկարութիւնները»՝սխեմատիզմըկամ«կառուցման
պարզաբանութիւն»-ը,«լեզուականթերութիւնները»,«ջրոտ
զգայնութիւն (սանթիմանթալիթէ) եւանկատարծանօթու-
թիւն՝մերազգայինպատմութեան»6:Օշականի՝Շահնուրի
վեպինտրվածչափազանցբարձրգնահատականըհասկա-
նալիէայնիմաստով,որգնահատմաննրաչափանիշը«ցե-
ղայինոգու»առկայություննէազգայինգրականությանմեջ:
Առհասարակ«Նահանջի»մասինմեզանումխոսվելէբացա-
ռապեսթեմատիկ-գաղափարականտեսանկյունից:ԵվՇահ-
նուրնինքնէլգիտակցելովդագրումէ,թե«ընթերցողհասա-
րակութիւնը»առավելապեսուշադրությունէդարձնումվե-
4 Նույնտեղում,էջ252:
5 ՄեջբերումնըստАндреевЛ.,Жан-ПольСартр.СвободноесознаниеиXX
век,М.,Geleos,2004,с36.

6 ՇահնուրՇ.,Լրագրականէջեր,Եր.,Ազգ,2016թ.,էջ104:

ՀՐԱՉյԱ ՍԱՐԻԲեԿյԱն
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պի«ազգայնականոգիին»:«Երբայսօրմամուլըկըմեծարէ
իմայդհինգիրքը,առիթբռնելովհեղինակինվաթսունամե-
ակը,գրականութենէտարբերբանմըունիաչքիառջեւ,-գը-
րումէ,-անկըմեծարէգաղափարմը,որմիաժամանակառա-
ջադրութիւն մըն է - գիտակցիլօտարացման վտանգին
(ընդգծումըմերնէ)եւդէմդնելանոր»7:

Շահնուրիվեպիվերնագրովէլխորհրդահայգրականա-
գիտությանկողմիցկոչվեցսփյուռքահայարձակիերկուհիմ-
նականուղղություններիցմեկը՝«նահանջիգրականություն»:
Անշուշտ,արտագաղթիցբխողուծացման,ազգայինինքնու-
թյունիցուարմատներից«նահանջի»կամօտարացմանթե-
մանքսաներորդդարումոչմիայնհայ,այլևշատայլազգերի
վերաբերողհամամարդկայինընդգրկմանխնդիրէ,ևայս
նկատառումովէլ,գուցեհայգրականությանմիակստեղծա-
գործությունը,որՓիթերԲոքսելիխմբագրությամբևՓիթեր
Աքրոյդիառաջաբանովլույստեսած«Հազարումիգիրք»(որ
անհրաժեշտէկարդալմինչևմահ»(1001booksyoumust
readbeforeyoudie,2006)հանրահայտգրքումՇահնուրի
վեպնէընդգրկվածմիայն:Ինչվերաբերումէ«Փորձը»(կամ
«Հալածուածները»վիպաշարը),այսպեսկոչված,«նահան-
ջի»գրականության»շարքինդասելուփորձին,ինչպեսվար-
վումէր,օրինակԳեղամՍևանը«Սփյուռքահայգրականու-
թյանպատմությանուրվագծերում»8,այնքանէլհիմնավոր
չենքհամարումայդդասակարգումընախայնպատճառով,
որՈրբունուվեպիհերոսըդեռքսաներորդդարասկզբիգրա-
կանությունիցմեզծանոթազգայիննկարագրից,խառնված-
քիցևկամքիցզուրկմարդնէ,մինչդեռՇահնուրիՊետրոսը
կամՊիեռը,որքանէլկամքիցթույլև«նահանջող»,բայցան-
շուշտխառնվածքովօժտվածկերպարէ,ևայդխառնված-
քի փորձաքարը դառնում է նրա սերը Նենեթի հանդեպ:
ԱյնինչՈրբունուհերոսնասեսանընդունակէսիրո,նաաշ-
խարհի,իրականությանհետկապվելուհամարանծանոթև
անանունաղջկահետէփոր ձում պատահականկապհաս-
տատելևձախողումայդփորձը,նաինքնէլկարծեսանուն
չունի(վեպումհերոսիանունըգրեթեչիշոշափվում),նագրե-
թեանանունկերպարէ,ևդաոչմիայնառաջինդեմքիպա-
7 Նույնտեղում,էջ104:
8 Տե՛ս,ՍևանԳ.,«Սփյուռքահայգրականությանպատմությանուրվագծեր»
(1946-1985),Եր.,ՀՀԳԱԱ«Գիտություն»հրատ.,1997թ.,էջ274:
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տումով պայմանավորված իրողություն է, այլև կերպարի՝
հասարակությունիցօտարմանևհատկապեսանհատակա-
նազրկմանորոշակիցուցիչ,իսկառաջինդեմքըգոյապաշ-
տությանխոստովանական(ինքնահայեցման,ինքնազննման
ուինքնաքննադատման)բնույթիպատումինբնորոշտեսան-
կյունէր,որսկիզբէառնումՖյոդորԴոստոևսկուց«Գրառում-
ներընդհատակից»վիպակից,հանդիպումէՖրանցԿաֆկայի
(«Միշանհետազոտությունները»),ԱլբերԿամյուի(«Անկու-
մը»)ևհանդիպումազգայինշատայլգրականություններում:

Շահնուրըերրորդդեմքովպատումնէնախընտրում,որ-
պեսհեղինակնաօտարված է իրհերոսից (հերոսներից):
«Նահանջ»-ումգործունենքերկակիօտարմանհետ.ոչմի-
այնհեղինակնէօտարվածհերոսից,այլևհերոսըինքնիրե-
նից: Ըստ էության, «նահանջը», որ իբրև հոգեբանական
երևույթ,ազգայինմեկնաբանությունէստացել,գեղարվես-
տականբնորոշումնէմիերևույթի,որընախևառաջգոյա-
պաշտականփիլիսոփայությանուհոգեբանությանհասկա-
ցությունէ՝երևույթ,որՇահնուրիվեպիառնչությամբազ-
գայինխնդրադրումիցդուրս՝գոյապաշտականփիլիսոփա-
յությանևհոգեբանության տեսանկյունիցԳրիգորՇահին-
յանիորոշնկատումներիցբացիհայգրականագիտության
կողմիցմնումէչուսումնասիրված:Խոսքնօ տա րա ցում կամ
օ տա րում հասկացությանմասինէ,որանշուշտավելիլայն
հասկացությունէ,քանայն,ինչմերգրականագիտության
մեջուսումնասիրվելէորպես«նահանջ»:

Կարելիէտարբերակելմարդուօտարմանտարբերտե-
սակներ,աստիճաններևքաղաքրթականփուլեր՝օտարում
բնությունից,Աստծուց,մարդկայինհանրույթից,իրականու-
թյունից,վերջապեսսեփականինքնությունից՝նորագույնժա-
մանակներինբնորոշմիիրողություն:Կեցությանիմաստըորո-
նող,գոյապաշտականհայացքովաշխարհնընկալողմարդը
կարողէօտարվելհասարակությունից,մենանալուևմերձե-
նալուհամարսեփականինքնությանըկամԱստծուն,որից
երկրայինգոյությանկարճատևընթացքումհեռացածէզգում
իրեն,ինչպեսԳաբրիելՄարսելիևԼեոնԲլուայիփիլիսոփա-
յությանմեջկամՖրանսուաՄորիակիվեպերում:Մենության
ուլքվածությանայսզգացումըհավասարապեսվերապրում
էթե՛կրոնական,թե՛«աբսուրդ մարդը»(Կամյուի բնորոշու-
մը),որիրենից դուրս միայն կեցության աբսուրդ է տեսնում,
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քանի որիր մտային ջանքերից վեր է կապեր գտնելև իմաս-
տավորել աշխարհը.«Ինչպիսի համառությամբ են բնությու-
նը,ամենասովորական բնանկարները մեզ ժխտում,-գրումէ
Կամյուն:-Ամեն գեղեցկություն իր խորքում անմարդկային
ինչ-որ բան ունի,և հենց որ մենք գիտակցում ենք դա,շրջա-
պատում ամեն ինչ`բլուրները,երկնքի քնքշությունը,ծառե-
րի ուրվագծերը,կորցնում են մեր հաղորդած պատրանքային
իմաստը ու մեզանից ավելի են հեռանում,քան կորուսյալ
դրախտը:Աշխարհի նախնական ատելությունը միլիոնավոր
տարիներ անցնում,գալիս գտնում է մեզ:Մի ակնթարթում
մենք դադարում ենք հասկանալ աշխարհը»9:Մարդուխզու -
մը (այսհասկացություննէօգտագործումնաևՇահնուրը,
որպեսօտարացմանընույնականհասկացություն10)բնու-
թյունից,Աստծուց,իրականությունից,իրնմաններիցևինքն
իրենիցգոյապաշտներնանվանումենօտարում,երևույթ,որ
գեղարվեստականգրականությանմեջխորքայինկերպով
քննվեցհատկապեսֆրանսիականգրականությանևմաս-
նավորապեսՍարտրի «Սրտխառնոց»(1938)ևԿամյուի «Օտա-
րը» (1942) հանրահայտ վեպերում, որոնցից հատկապես
երկրորդըհետաքրքրական աղերսներ ունի շատ ավելի վաղ
գրված Որբունու «Փորձը»վեպիհետ:

Թե՛ Կամյուի,թե՛ Որբունու հերոսները հասարակությու-
նից առանձնանում են օտարականի իրենց էությամբ ու «ան-
հեթեթ»կամհանրությանկողմիցանընկալելի վարքագծով,
և այդ իսկ պատճառով էլ հասարակությունը ժխտում,դուրս
է մղում նրանց:Որբունու վեպի հերոսը համառորենփոր ձում
է հասարակության մի մասնիկը դառնալ,և ամեն անգամ՝ա-
պարդյուն:ԸստորումՈրբունուվեպումհայմարդուևֆրան-
սիական հասարակության խնդիր առհասարակ չկա: Սա
կարևորնկատումէ՝հասկանալուհամարՇահնուրիևՈր-
բունուվեպերիէականտարբերություններիցմեկը:

Կամյուի վեպի հերոսը բացարձակապես անտարբեր և
աշխարհինօտար տեսակ է և կեցության իմաստի դատար-
կըգործունեությանկամքիցիսպառզրկումէնրան,նա,կար-
ծես,ընդամենըմիանգամէ«գործում»՝սպանելովարաբին,
բայցայդգործողությանէլորևէիմաստկամռացիոնալբա-
ցատրությունչիկարողանումտալ:Որբունուհերոսըբավա-
9 ԿամյուԱ.,Սիզիփոսիառասպելը,Եր.Ապոլոն,1995,էջ21-22:
10 ՇահնուրՇ.,Լրագրականէջեր,Եր.,Ազգ,2016,էջ106:
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կանգործունկերպարէ,բայցնրագործունեությանշարժիչ
ուժն,ըստէության,օնթոլոգիականչէ,այլսոցիալական:Ի
տարբերությունԿամյուիհերոսիկեցությանաբսուրդիննա
բախվումէմիայն«գոյությանպայքար»-իարդյունքում,մի
գիծ,որֆրանսիականէկզիստենցիալիզմիգրականության
մեջհանդիպումէԿամյուիաշխարհայացքիվրամեծազդե-
ցություն թողած Անդրե Մալրոյի վեպերում միտարբերու-
թյամբ,որնրահերոսներըկեցությանաբսուրդինբախվում
ենքաղաքականպայքարիվերջնարդյունքում:Իտարբերու-
թյունՄալրոյի,ԿամյուիևՈրբունուվեպերումքննվումէան-
հատիևհասարակությանբախումըևխզումը,որիվերջնար-
դյունքնէլծնվումէօտարմանուաբսուրդիզգացումը:Հա-
սարակությունըչիներումՄերսոյիննրաանտարբերությու-
նը(որնիդեպցուցաբերումէնաևսեփականճակատագրի
հանդեպ)ևնրահամարպախարակելիունույնիսկմահվան
դատավճռիէարժանիմորթաղմանօրըսուրճխմելուհան-
գամանքը:«Այսօրմեռելէմայրս»11,-այսպեսէսկսվումԿա-
մյուի«Օտարը»:Մորմահըիբրևհասարակությանուիրա-
կանությանհետկապերիվերջնականխզմանպատրվակէ
դառնումնաևՈրբունուշատավելիվաղգրվածվեպիհերո-
սիհամար:Որբունուհերոսըևսմորթաղմանօրըսուրճէ
խմում,ինչպեսև«Օտար»-ում:Իրկամքիցուցանկությունից
անկախհայտնվելովմարմնավաճառկանանցմիջավայրում՝
Որբունուհերոսըմորհուղարկավորությանծախսերըհոգա-
լուհամարվաճառածգրքերիգումարնամբողջությամբմս-
խումէմարմնավաճառներիվրաևհանկարծսթափվելով
զգում, թե ինչպես է իրականությունը դուրս գալիս մարդ-
կային գիտակցության ու կամքի վերահսկողությունից ու
դառնումանկասելի:Խզվումէիրականությանումարդկային
գիտակցությանկապը.Որբունուհերոսըդադարումէհաս-
կանալ,թեինչէանումինքըտվյալիրադրությանմեջ,օտար-
ման ուժեղ տպավորություն է ստեղծվում և հերոսի մոտ
աբսուրդիզգացումէառաջանում:Թե՛Կամյուն,թե՛Որբու-
նինհուշումեն,որմորմահովվերջնականապեսկտրվումէ
մարդուևիրականությանպորտալարը,մարդուվերջնական
լքվածություննուորբացումը:Եթեկրոնականգոյապաշտնե-
րիմոտմարդըլքվածէրԱստծուց,ապաառանցԱստծուաշ-
խարհումմարդուևաշխարհիկապըխորհրդանշումէմայրը:
11 ԿամյուԱ.,Օտարը,Եր.,Ապոլոն,1994,էջ4:
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ԻրականությունիցմարդուօտարմանայսերևույթըԿամյուի
վեպիսյուժեիմիակզսպանակնէ:Թե՛Որբունին,թե՛Կամյուն
փորձում են իրականությունից մարդու օտարվածության
փաստըհամառորենհասցնելհերոսիգիտակցությանը:Որ-
բունուհերոսիմոտայդգիտակցություննառաջանումէմոր
հուղարկավորությանգումարըմարմնավաճառներիվրամս-
խելուց,Կամյուիհերոսիմոտմահվանդատավճռիցհետո:
ՄահիցառաջՄերսոնկրկինհիշումէմորը.«Առաջինանգամ
երկարժամանակիցիվերեսմտածեցիմորսմասին:Ինձ
թվացհասկացա,թեկյանքիվերջումինչունա«նշանած»
ընտրեցիրհամար,ինչուձևացրեց,թեամենինչվերսկսում
էնորից:Այնտեղ,այնտեղնույնպես,այդծերանոցիշուրջը,
որտեղկյանքերէինհանգչում,երեկոնասեսմիդադարէմե-
լամաղձոտ:Մահվաննայդքանմոտկանգնած,մայրսերևի
իրենազատագրվածէրզգում,պատրաստվերապրելուա-
մենբան:Ոչոք,ոչոքիրավունքչուներլացելունրավրա:Ի-
սկես,եսնույնպեսինձպատրաստեմզգումվերապրելու
ամենբան:Կարծեսայդբուռնզայրույթնինձմաքրեցչարից,
դատարկեցհույսից՝նշանազարդևաստղալիցերկնքիդի-
մաց. ես բացվում էիաշխարհի քնքուշանտարբերության
առջև»12:ՈրբունուհերոսըԿամյուիՄերսոյիպեսաշխարհի
«քնքուշանտարբերությանը»(որքնքուշ,բայցանհոգ,ան-
տարբեր,զվարճասերուհեշտասերմարմնավաճառներիտես-
քովէնրանընդառաջգալիս)բախվելուցհետոչիհանձնվում
աբսուրդին,ամենինչփոր ձում էվերսկսելնորից:«Օտարի»
սյուժենուղղագիծէ,«Փորձի»սյուժեն՝պարուրաձև:Այսպես
միքանիանգամկրկնվումէանծանոթմարդկանց,ամբոխի
մեջօտարմանիրադրությունը(առհասարակՈրբունուվեպի
սյուժենսոցիալականևէկզիստենցիալտարբերմոտիվների
ուժգնացողպտույտիձևովէզարգանում),ինչպեսևբոլոր
կրկնվողմոտիվները:Կամյուիվեպիֆաբուլանհակառակն
է.ամենինչսկսվումէմորմահից,Որբունուդեպքումհան-
գուցալուծվում:Մերսոնչիփորձումիրականությանհետկապ
հաստատելևդրահամարէլչիփորձումփախչել:Մինչդեռ
Որբունուհերոսըօտարմանզգացողությանսրմանպահերին
փախուստիուվազքիէդիմումևապանորիցփորձումկա-
պիմեջմտնելիրականությանհետ:Հույսն ամեն անգամ նո-
րացվում է հասարակությանը մերձենալու նոր փորձով,բայց
12 Նույնտեղում,էջ90:
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դրան անմիջապես կրկին հաջորդում է փախուստն ու ան-
հուսությունը:Հույսի և անհուսության հերթագայման այս վի-
ճակը Կաֆկայի վեպերի օրինակով ևՍիզիփոսիառասպելի
գոյապաշտականմեկնությամբխորությամբ քննել է Կամյուն՝
նկատելով,որ ողբերգականությունը մարդկային համառու-
թյունից է ծնվում:ՈրբունուհերոսըյուրօրինակՍիզիփոսէ,
որամենօրիրսոցիալականքարըբարձրացնումէլեռն,իսկ
այնիսկույնգլորվումէցած,որպեսզիանընդհատկրկնվի
նույնփորձը:

Այսպիսով,Կամյուիվեպիհերոսինընդհանրապեսխորթ
էիրերիմեկընդմիշտհաստատվածկարգիմեջորևէբան
փոխելուձգտումը,Որբունուհերոսըփորձումէփոխելիրա-
կանությունը,բնականաբարիրենառնչվող(ինչպեսակնարկ-
վեց, նա լայնամասշտաբ սոցիալական պայքարի կոչված
անհատչէ,ինչպեսՄալրոյիհերոսները)ուտապալվում:Այս-
պիսով, Որբունու և Կամյուի վեպերի էական տարբերու-
թյունն այն է, որ օտարման երևույթը Կամյուի վեպում
բացահայտվում է օնթոլոգիական,Որբունու վեպում՝ սոցիա-
լական կոնտեքստում:ԱնդրադառնալովՇահնուրիվեպին,
նկատեցինք,որայնազգային կոնտեքստում էքննումօտա-
րումը:Պետրոսը կամ Պիեռը իրականությունից օտարված
անհատ է նախ ևառաջիրմասնագիտությամբ,քանիորի-
րականության լուսանկարչական ընկալումն ինքնին իրակա-
նությունից օտարում է ենթադրում: «Լուսանկարչական
հայեցման սովորույթը՝ իրականության ընկալումն իբրև պո-
տենցիալ լուսանկարների շարք,ոչ թե բնության հետ միաս-
նության,այլ նրանից օտարման է տանում»,-գրումէՍյուզեն
Զոնթագը13:Մարդն ասես ընտրում է իրականության օտար-
ված դիտորդի կամ հայեցողի դիրքը:Հայտնվելով Փարիզում
Շահնուրն ինքը լուսանկարչական գործունեությունն ընտրել
է միաժամանակ և՛ այդպիսի դիտորդ մնալու և՛ ֆրանսիա-
կան հասարակությանը ներգրավվելու համար,ինչ-որ իմաս-
տով դառնալու համար ֆրանսիացի (Արմեն Լյուպեն),
շարունակելովմնալով հայ (Շահան Շահնուր).չէ՞ որ իբրև
գրող ազգային խնդիրների մասին գրում էր հայերեն,իսկ ազ-
գայինից դուրս՝ ֆրանսերեն:Եվիր պեսիրհերոսին էլ էբնո-
րոշ անվանափոխությունը,երկլեզվությունը,երկփեղկումն
ու իրականության օտարված ընկալումը: «Փարիզը անոր
13 СонтагС.,Офотографии,М.,АдМаргинемПресс,2013,с.131.
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վրայալդրաւիրարտաքինվայելչութեանդրոշմըուտարի-
ներըանցանայդկիներունպէսմերկ,անսէր»14:Բայց Շահ-
նուրին իբրև գաղափար հետաքրքրողն առավելապես
ազգային ինքնությունից «օտարացման վտանգն»է,որ նաև
ինքնաօտարման խնդիր է,ըստ էության:Մինչև ինքնության
ո՞ր շերտն է մարդը նույնանում ինքնիր հետև օտարվում սե-
փական էությունից: Անշուշտ ազգային ինքնությունն այն
խորքայինշերտերից է,որի հետ մարդն այս կամ այն չափով
նույնացնում է իրեն,և լեզուն ու անունը փոխելը (Պետրոսը՝
Պիեռ)ինքնաօտարման գործողություններ են,որից հետո
մարդուն (Շահնուրի հերոսին)մնում է նույնացնել ինքն իրեն
արտաքինզգայական ուներքինզգացական իրականության
հետ:Այս իմաստով վեպում կարևոր դերակատարում ունի օ-
րագիրը,որի մի մասը ֆրանսերեն է,երբ առկա է կինը,իսկ
երբ կինը չկա,օրագիրը հայերեն լեզվով է.«Հաջորդող ամիս-
ները անցան՝ ամբողջութեամբ հայերէն:Կին չկար:Գրուածք-
ները միմիայն ներքին ապրումներ կը թուէին ըլլալ»15:Այդ
ամենանձնականը,ինքնության միջուկը,որի հետ հերոսը
կարողանում է նույնանալ,այն է,ինչ բխում է սրտից և որը
միայն մայրենի լեզվով է արտահայտելի:«Ահա այսպէս կու -
գայ վայրկեան մը, երբ ալ կ՚ուզենք ըսել այն, որ մեր արիւ-
նին ու ոսկորին մէջն է եւ որ չի թարգմանուիր:Որովհետեւ
միայն մայրենի լեզուն է,որ բառերուն կրնայ տալ այնան-
կեղծուպարզշեշտը,որբնաւմտածումչիպահանջէր:Եւ
սիրտըերբորկըխօսի,պէտքչէմտածել»16:ԵվայսպեսՇահ-
նուրիհերոսնինքնաօտարվումէմինչևայնշերտը,որտեղ
ինքնիրենզգումէհամամարդ,որկարողէտարբերանուն-
ներկրել:Որբունուհերոսըվերապրումևգիտակցումէիր
մենություննուխորթությունըմարդկանց,բայցայդօտարու-
մըինքնահայեցմաննյութչիդառնումնրահամար,չիդառ-
նում ինքնաճանաչման միջոց, ինչպես Շահնուրի հերոսի
դեպքում:Ազգային խնդիրը՝ օտար միջավայրում ազգային ի-
նքնությունից օտարմանթեման Շահնուրի վեպում բեկված է
սիրային պատմության պրիզմայով.սիրային արկածի միջո-
ցով է,որ հերոսը գիտակցումևվերլուծում է իրօտարումը:
Նրա սիրուհին Ժանը (Նենեթը) օտար իրականությունն է
14 ՇահնուրՇ.,Գեղարուեստականգործեր,Եր.,Ազգ,2016,էջ21:
15 Նույնտեղում,էջ35:
16Նույնտեղում,էջ48:
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հենց խորհրդանշում:Պետրոսն ինքն էլ է հասկանում,որ այդ
կինն օտար է իրեն.«Պետրոս բնաւ առիթը չունեցաւ իր սի-
րուհին մտերիմ կեանքի մէջ,ի՛ր միջավայրին մէջ տեսնելու,
ոչինչ գիտցաւ անոր անցեալէն,ծնունդէն,անցուցած գիշեր-
ներէն եւբնական բերումով մը իր սիրածը եղաւ խանութին
Նէնեթը»17:Օտարման զգացողությունը մարմնական մերձեց-
մանդեպքում հոգեկան հեռավորության գիտակցումից է ծն-
վում, որ ավելի խորն է վերապրվում Որբունու հերոսի
կողմից: Անծանոթ, փողոցում հանդիպած պատահական
կնոջ հետ մարմնական մերձեցման փորձն ու պահը հերոսի
համար իրականության հետ կապ հաստատելու հերթական
փորձն է,որնէլավելիէխորացնում օտարման փորձառու-
թյունն ու դրաման.թե՛այս,թե՛ սոցիալական կոնտեքստի,
թե՛ պիկարոյական վեպի դեգերումների մասին պատմու-
թյունների հետ ունեցած առնչության իմաստով (պիկարոյա-
կան վեպի դեգերող հերոսների պես Որբունու հերոսին
բնորոշէնաևխաբելուևերևակայելուորակը):Որբունու վե-
պը որոշ աղերսներ ունի նաևՔնյութ Համսունի «Սովը»վե-
պիհետ,որի առանց այդ էլ իրականությունից օտարված ու
քաղցած հերոսը ևսփորձելով մոտենալ անծանոթ կնոջը՝
օտարման դառը փորձառություն է ձեռք բերում՝նորիցմնա-
լովիրսովիխնդրիհետևամենանգամիրականությանըմո-
տենալուտարբերփորձերէանումուդուրսմղվում:Կառույցը,
որպիկարոյականվեպնէբերելգրականության՝հերոսիդե-
գերումներիպատմությունըսյուժետայինպա տա հա կա նու -
թյուն էենթադրում:Շահնուրիվեպըսյուժեիևկոմպոզիցայի
իմաստովավելիկանխապեսմտածված,ՀակոբՕշականի
խոսքով՝«ճարտարապետված»ևկառուցիկէ:ԵթեՇահնու-
րի վեպը համարենք սիրավեպ,ապա Որբունու վեպը պիտի
համարենքսոցիալական վեպ,քանի որ մեծ իմաստով օտար-
ման վերապրումը չէ,որ կարևորվումէ հերոսի կերպարում:
Համսունի հերոսի պես նա մարդկայինգոյության տարրա-
կան պայմանն է փորձում ապահովելև իր բնածին էությամբ
Կամյուի կամ Սարտրի օտարականը չէ:Եթե Սարտրի,Կա-
մյուի կամհայազգիֆրանսագիրՎահեՔաչայի վեպերում օ-
տարվածությունն ու մենությունը օնթոլոգիական բնույթ են
կրում,այսինքն օտարությունն ու մենությունը խորապես
17 Նույնտեղում,էջ63-64:
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պայմանավորված են մարդկային գոյի պատահականության
փաստով,ապա Շահնուրի վեպում օտարումը ազգային,իսկ
Որբունու վեպում սոցիալական բնույթ է կրում:

HRACHYASARIBEKYAN-THEALIENATIONDRAMAINSHA-
HANSHAHNOURS«RETREATWITHOUTASONG»ANDZAREH
VORPUNISNOVEL«THEATTEMPT»-Thearticleexplorestheissue
ofindividualalienationinthenovelsofFranco-ArmenianwritersZareh
Vorpuni“TheAttempt”(1929)andShahanShahnur“Retreatwithout
Song”(1929).Thepsychologicalphenomenonofalienationisobserved
invariousrelationsandinteractionswithreality.IfinVorpuni’snovel
“TheAttempt”theissueofindividualalienationisexaminedexclu-
sivelyinsocial,theninShahnur’snovelitisexploredinthenational
context.Thearticleexaminesthealienationoftheheroesfromsociety,
fromnationalidentity,inloveandsexualrelations,intheirchoiceof
profession.AcomparativeanalysisofthesetwonovelswithFrenchex-
istentialism,inparticularwiththeworkofAlbertCamus,iscarriedout.

Keywords -Alienation,self-alienation,desolation,anattemptto
communicate,self-identification,meaninglessnessoflife,photographic
perceptionofreality,existentialism,ontology,nationalidentity,social
conflict.

ГРАЧЬЯСАРИБЕКЯН-ДРАМАОТЧУЖДЕНИЯВРОМАНАХ
ШАХАНА ШАХНУРА «ОТСТУПЛЕНИЕ БЕЗ ПЕСНИ» И ЗАРЕ
БОРБУНИ «ПОПЫТКА» - В статье исследуется проблема от-
чужденияличностивроманахфранцузско-армянскихписателей
ЗареВорбуни«Попытка» (1929)иШаханаШахнура«Отступление
безпесни»(1929).Психологическийфеноменотчуждениярас-
сматриваетсявразличныхсвязяхивзаимоотношенияхсдейст-
вительностью. Если в романе Ворбуни проблема отчуждения
личности рассматривается исключительно в социальном, то в
романеШахнуравнациональномконтексте.Анализируютсяас-
пектыотчуждениягероеввышеупомянутыхромановотобщества,
отнациональнойидентичности,влюбовно-половыхотношениях
ивпрофессиональномвыборе.Проводитсясравнительныйанализ
этихдвухромановсфранцузскимэкзистенциализмом,вчастно-
сти,створчествомАльбераКамю.

Ключевые слова - Отчуждение, самоотчуждение, одино-
чество, попытка общения, идентификация личности, бессмыс-
ленностьбытия,фотографическоевосприятиедействительности,
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экзистенциализм,онтология,национальнаясущность,социаль-
ныйконфликт.
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ԼԻԼԻԹ ՍԵՅՐԱՆՅԱՆ, բ.գ.թ.
ՀՀ ԳԱԱ Մ.Աբեղյանի անվան
գրականության ինստիտուտ

ՔԱՈՍԸԵվԿՈՍՄՈՍԸՈՐՊԵՍԱԶԳԱՅԻՆ
ՏԻԵԶԵՐՔԸՊԱՏԿԵՐԱվՈՐՈՂՆՇԱՆՆԵՐ
Ն.ՍԱՐԱՖՅԱՆԻ«ԻՇԽԱՆՈՒՀԻՆ»Եվ

Է.ՇԱՖԱՔԻ«ՍՏԱՄԲՈՒԼԻԲԻՃԸ»ԵՐԿԵՐՈՒՄ

Բանալիբառեր – Սա րա ֆյան, իշ խա նու հի, Շա ֆաք, Ստամ -
բուլ, ազ գային տի ե զերք, լույս-խա վար, կոս մոս-քաոս, քայ քա յում,
վրեժ, զոհ, դա հիճ, ո ճիր, պա տիժ:

ՆիկողոսՍարաֆյանի«Իշխանուհին»(1934)ևԷլիֆՇա-
ֆաքի«Ստամբուլիբիճը»(2006)երկերիհանդիպադրումըև
զուգադրականքննությունըբացահայտումենազգայինհան-
րույթիքայքայման՝տոհմապղծությամբարտահայտվողեր-
ևույթիևինքնությանտագնապի՝երկուգործերումառկամի-
ասնականենթաբնագիրը:ՍարաֆյանիսերնդակիցՇահան
Շահնուրի՝հիշյալերկերինհպանցիկորենզուգահեռվող«Պույ-
նուզլըները»պատմվածքիազգայինվրիժառուներիգործո-
ղությանիմաստավորմանառանցքումթշնամուհանրույթի
կազմաքանդմաննուղղվածպատասխանգործողություննէ:
ԵթեՍարաֆյանիերկումանիմատոհմապղծությանդրամա-
տիկդրվագըցեղասպանությանհետևանքովառաջեկածի-
նքնությանտագնապիդրսևորումէ,ապաՇաֆաքիվեպում
այնդահճիևզոհիճակատագրերիագուցվածությաննշան
է,մեղքիևպատժիօրինաչափհերթագայումով,նախախնա-
մությանհակադարձումովվրահասած,դահճինպատուհա-
սածաղետ:Կարգաբերվածության՝կոսմոսիևկազմաքանդման՝
քաոսինշաններըգեղարվեստականբնագրերումառանձին
դեպքերում երկարժեքությամբարտահայտվողխորհրդա-
պատկերային-հարացուցայինհատկանշականհայտնակեր-
պումներունեն:

Սարաֆյանիգեղարվեստականհամակարգումծովըդառ-
նումէկյանքիխորհրդապատկերայինհամարժեքը՝կենսա-
գոյացմանավազանիևաշխարհավերտարերքինշաննե-

ՔԱՈ ՍԸ եՎ ԿՈՍ ՄՈ ՍԸ ՈՐ ՊեՍ ԱԶ ԳԱյԻն տԻե ԶեՐ ՔԸ ՊԱտ Կե ՐԱ ՎՈ ՐՈՂ նՇԱն նեՐ 
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րով1, լայնխորաչափումով՝կառուցակազմմանուկազմա-
քանդմանանընդհատականության,կոսմոսիևքաոսի՝ան-
տարանջատելի փոխներթափանցումներով հատկանշվող
հավիտենականշրջապտույտիպատկերավորումը:«Իշխա-
նուհի»վեպիխոհազգացականհենքանկարըհենցծովնէ,
հյուսիսայինօտարծովը,որիալիքներիմեջպատահաբար
իրարենհանդիպումկազմաքանդվածհանրույթիերկուբե-
կորներ՝իրարօտարուանճանաչ,երբեմնիհարազատքույ-
րըևեղբայրը:Ավերվելէնախկինկյանքը՝կարգ-կարգաբեր-
վածությունը, ազգային տիեզերակարգը, ալեկոծություն է
եղել,նավաբեկություն-աղետ,որիցփրկվածխլյակներըդե-
սուդենշպրտվելուցհետո,կյանք-ծովիալեբախության,կյանքի
շարունակականվերադասավորումներիհերթականդրվա-
գում՝մինորպատմությանմեջ,հանդիպումենորպեսար-
դենայդպատմությանհերոսներ:Նորպատմությանխորքից
աստիճանաբարդուրսէլողումհինպատմությունը,ինչպես
պալիմպսեստի՝կրկնագիրմագաղաթիտակիցթափանցող
հինտեքստը՝մշուշիմիջիցհետզհետեբարձրացող,մգացող
դրսևորույթով: Սարաֆյանըփառահեղորեն է կազմակեր-
պում երկու տեքստերի հանդիպումը: Ավերվել է նախորդ
տեքստը,սակայնաղջկամարմինըուսիդաջվածքիտեսքով
դեռպահումէհոր-հարազատինշանը՝իրկյանքիտեքստից
ընդամենըմիտառ՝Ագլխագիրը,որըխաղարկվումէօտար
ԱյիշեևհարազատԱրաքսիանուններիզուգահեռում,նաև
հարազատինշանըպարզումԱրամեղբորանվանհարադ-
րումով: «Կյանքի» ծովիխորքերից հայտնվում են «ծովա-
մույն»բեկորներըշատկենցաղայինմիդրվագում՝իշխա-
նուհուջրասահքիպահին.«Ծովէնութերևսբոլորաղետնե-
րէնաւելիահարկութուեցաւիրեն՝երիտասարդիմըգլուխը՝
որունհետդէմդէմիեկաւ,երբդուրսկըհաներաչքերըջու-
րերէն»2:
1 Շեշտադրելովայսերկրորդեզրը՝Գ.Պըլտյանըգրումէ.«…ծովըկըվե-
րածուիաղէտիպատկերին:Ան կ՚երկարաձգուի հոս, մահուան վայրէն
շատհեռուն»(ՊըլտյանԳ.,Ֆրանսահայգրականութիւն.1922-72,Նոյնէն
Այլը, «ՍարգիսԽաչենց·Փրինթինֆո·Անտարես»,Երևան,2017,էջ441):
2 ՍարաֆյանՆ., Իշխանուհի/Հսկում,Հրատարակութեանպատրաստեց,
խմբագրեց,յառաջաբանըգրեց,ծանօթագրեցԱ.Անդրանիկեանը,Երևան,
«Գրաբեր»,2012,էջ106:Այստեղևայսուհետհիշյալերկիցարվածբոլոր
մեջբերումները՝նշվածգրքից:Փակագծումկնշվիէջը:
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ԱյսպատումումևսՍարաֆյանըհետևողականէխորհր-
դապատկերի բազմարժեքության սկզբունքի կիրարկման
մեջ.ծովիմակերևույթըինքնօրինակսահմանէդարձյալ՝այ-
լի,անծանոթիմեջհայտնվելուհնարավորություն,այլի,անի-
մանալիիկռահելիություն,ներկայություն,հուշ-հուշում-հիշա-
տակ:«Ծովըխորէնկ՚ուռէրերբեմն՝հուժկուհոսանքմըկը
շրջէրսահնակը:Կինըկ՚իյնարջուրերունմէջ:Փրփուրները
կըծածկէինզայն:Բայցուրախուգինով՝դուրսկուգարան՝
նորէն,լռութեանմէջէն,զգալէվերջպահմը՝տարօրինակաշ-
խարհմը»(էջ105):Սարաֆյանըծովապատկերնօգտագոր-
ծումէիշխանուհուապրումներըզգացողականմակարդակով,
հակադրույթիմիջոցովպատկերավորելուհամար:Հանդի-
պադրվումենլուսավորիևխավարի,ծանրիևթեթևի,կաշ-
կանդումիևազատության,անկմանևթռիչքիեզրերը՝ջրային,
օդեղենևհրեղենազատտարերքներիխաղարկումով:Ալե-
բախությանկշռույթըդառնումէԱյիշեի«խռովքոտհոգիին
խորհուրդներ»-իարտապատկերումը: Իշխանուհու ծանր,
անդունդիպեսհոգինջրասահքիպահինտարածությունէ
խմում,սուզվումհովի,ճախրումալիքներիմեջ,թևերըպար-
զումերկնքին:Խորտակվումենբոլորներքինպատերը:Մար-
մինըթեթևանալովլույսուկրակէդառնում,հոգին՝ծավալ-
վում,բարձրանում:Առասպելականկանացիությանծնունդն
էբեմադրվումայսդրվագումկարծես:Իրենմերթընդմերթ
ծածկողփրփուրներիմիջից ելնումէկինը«ուրախուգի-
նով»՝ իբրև «փղոսկրե ջնարակված արձան»: Ընդգծված
նշանները հեթանոսական ժամանակների խորքը տանող
ակնարկներեն:Սաթերևսնախասկզբնականմաքրության,
ազատության,բնէությաներազնէ,վերածննդիերազանքը,
դարձ-շրջադարձըդեպիայսկնոջ,որիհիշողությունըջնջել
ևհոգինծանրացրելէրաղետը,հեղինակի,որըստեղծաբա-
նականայսարարքի՝ինքնօրինակկախարդանքիմիջոցով
փորձումէրջնջելաղետը,հերոսիվրեժովվրեժիցմաքրելիր
հոգին,և,առհասարակ,մարդարարածիավազանիիսկու-
թյունը:Կինըկրկինդառնումէր«անմահականլոյսովլեցո-
ւածսափոր,անսահմանաշխարհմը,իրամբողջիրանըկը
դառնարմիաձոյլբանմը»(էջ111):Կնոջմարմնի՝հաջորդող
հատվածումհիշատակվողպղծվածությանհերքումնէայս
վերածնունդ-մաքրագործման, միեղենության պատկերը:
Մարմինըպատումիայսհատվածումբնորոշվումէկոսմոսի
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նշաններով՝իբրևանծանօթլարերունվագարանևմեղեդի՝
ներդաշնակություն,կարգ-կարգաբերվածություն(հավելա-
դրվում էհնչմանևթրթռումիպատկերը), երազներիծով:
Այստեղխաղարկվումէկնոջմարմին-ծովասոցիատիվզու-
գահեռը,որըծովի՝համաշխարհայինկենսականավազանի
ևկնոջսափորմարմնիխորհրդանշականիմաստայինդաշտն
էպատկերագծում:Ծով-կինզուգահեռըբացվումէմիքանի
չափումներովուհայտանիշներով:«Իրմէջնէծովունանսահ-
մանկապոյտը:Իրմէջնենանորալիքներունթեթևշողշո-
ղումները»(էջ126)բնորոշումներըիմաստավորվումենդար-
ձյալերկարժեքությանկշռույթով՝ուրախևտխուր,լուսավառ
ևխավարեզրերիշեշտադրումով,«հրեղենմակերեսի»,ար-
տաքին,մակերեսայինուրախությանևանձեռնմխելիան-
դունդներիուբեկումների,բայցմյուսկողմից՝նաևհակա-
դարձ սլաքումով՝տխրությանխորքումառկա լուսարձակ
կենդանությանհեքիաթիառկայությամբ:Այսպարագայում
ևս աշխատում է երկբևեռ, երկարժեք նկարագրով հատ-
կանշվողսարաֆյանականպատկերը:

Ծովը,որայսպատումումևսհանդեսէգալիսանտառի
(վերջինիալեբախում-հարաշարժություն-կյանքըպատկերա-
վորվումէխավարիմեջլույսիպարբերականբռնկումների
միջոցով)խորհրդապատկերիհարակցումով,հուշիևիրա-
կանությանեզերքներիմիջևշարունակականփոխանցում-
ներըկազմակերպողմիավորէդառնում՝մակընթացության
ևտեղատվությանկշռույթով՝հուշիև(արձագանք-անդրա-
դարձով)հոգուգիշերայինծավալում-ալեկոծմանևլուսաբա-
ցիխաղաղվածության,հանդարտումինշաններով:Մտածումի
երկբևեռնկարագիրը,խոհազգացականերկարժեքությունը
Սարաֆյանիպատկերամտածողությանտարերքնեն:Հատ-
կանշականենոչմիայնտարուբերումըերկուեզերքների՝
անցյալիևներկայիմիջև,այլևխզումը(«Խոշորվիհմըկայ
իշխանուհիինյիշողութեանըմէջ»(էջ109))ևերբեմնիկոս-
մոսիփլուզումը,քաոսայինը(«Ոչմեկբանկրնայդասաւորել
ժամանակագրականկերպով»(նույնտեղում)):Եվայսդեպ-
քումէլհայելին,հայելումակերևույթնէդառնումարտաքին
«անճանաչելի»շղարշի՝պալիմպսեստիարտաքինտեքստի
տակթաքնվածներքինիրականության,հարազատիսկու-
թյան,նախընթացբունտեքստիտարածությունթափանցե-
լու՝իրաչքերիմեջ«անծանօթհորմընայուածքը»,պարտա-
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դրվածօտարդիմակիտակպահվածհարազատդեմքըտես-
նելումիջոցը,անցում-սահմանը:

Հեղինակըկանացիխորհրդավորհմայքիինքնօրինակ
բեմադրությունէկազմակերպումհենցծովափին:Նրահմայ-
քիգերությանմեջենմիաժամանակև´տարեցը՝փաշան,և´
մանուկը՝մորձեռքը«ձգելով»՝«չորսթաթերունվրայ»իշխա-
նուհունմոտեցած,խորզարմացումովԱյիշեիննայողման-
չուկը:Այսերկումևսարդենկնոջկերպարանքովհայտնվում
էսֆինքսիահարկուևհմայիչպատկերը:Մանուկը՝սֆինք-
սիառաջ. «Կնոջ մը գեղեցկութիւնը բնազդօրէն կը գրաւէ
տղաքը: Ու ողբերգական էանոնցանմեղ ուանթափանց
նայուածքըսիրոյխորհուրդինառջև»(էջ127):Վայրկենա-
կանքարացմանմեջերկուկողմերընայումենիրար:Մյուս
կողմից,ահա,«զավակէզուրկ»կնոջ՝մանկանըհառվածհա-
յացքնէ,ապաանզսպելիփափագիպոռթկումը.կինըգիրկն
էառնումմանչուկին:Սակայնկանաևերրորդկողմը՝իշխա-
նուհու՝«բեմադրությանը»նախանձովհետևողամուսինը՝
փաշան,որիընկալումնանշուշտամլության՝իրենուղղված
մեղադրանքիենթատեքստունի:

Այիշեի կերպարը, ճակատագիրը, երևույթը կիզակետ-
վումենկին-երկիրչափումը3պատկերավորողխոշորմետա-
ֆորի մեջ. հորը՝ տիրոջը սպանելով՝ սեփականացնել,
3 Հիշյալ չափումն ինքնատիպորեն է իմաստավորվում սփյուռքահայ
գրականությանհամատեքստում՝օտարկին-օտարերկիր,օտարություն-
պոռնկություն նմանաբերմամբ: Շահնուրյան «Զաթոսթե»-ի խորհրդա-
բանականհամակարգումԲեատրիսի՝սփյուռքահայությանխորհրդա-
պատկերայինհամարժեքիշուրջեն«հավաքվում»ևաշխատումնրան
մերժողընտանիքը՝իբրևԽորհրդայինՀայաստանիպատկեր,ևթոքախ-
տավորներիբուժարան-մեկուսարանը՝որպեսսփյուռք:Եվայսմիջանկյալ
պատկերային«հուշում»-հանգույցիդիտարկումըմեզհնարավորություն
էընձեռումկարդալուՇահնուրիսերնդակիցևգրչակիցՈրբունուպատ-
կերահամակարգային գաղտնագիրը «Եվ եղև մարդ» վեպում, ուր գայ-
թակղիչօտարկին-երկիրը՝Մարիժոզեթը,մեռածէհերոսիհամար,մեռած
էնաևհերոսիմայրը՝խորհրդանշաբար՝ԱրևմտյանՀայաստանը,ևինքը
մեծդժվարությամբ,ինքնակեղեքմաներկարատևճանապարհանցնելով,
ընտրումէմորնմանմեկին՝միհայուհու՝մորգործիժառանգորդուհուն՝
Սրբուհուն,որըսերնդագործելովշարունակվելուհնարավորությունպիտի
տաիրեն:ԱյսպատկերաշարիտրամաբանությամբվերջինըԽորհրդային
Հայաստանն է՝ այն կին-երկիրը, որի գրկում ի վերջո պիտի հայտնվի
սփյուռքահայը: Հայտնի է Որբունու վերաբերմունքը խորհրդային հայ-
րենիքինկատմամբ:
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բռնությամբտիրանալ,անունըփոխել,անկարողլինելար-
գասավորելու:Հատկանշականէնաևհոգևորկապիբացա-
կայությունը.այդկին-երկիրըմարմինէ,որիհոգինդուչես
ճանաչում,որիհոգեաշխարհըփակէքոառաջ:Այիշե-Հա-
յաստանանվանականփոխատեղմանդեպքումհերոսուհու
բնութագիրըգրեթեամբողջությամբկարելիէկարդալևըն-
կալելորպեսերկրինկարագիր(«Ամբողջերկիրմընէ,որկը
խօսիանորարիւնինմէջ»(էջ113)),որնիրոք«արևելքիաղ-
ջիկ»է՝ճակատագրապաշտև«գույներուետևէնվազողիր
հոգիով», նոր քաղաքակրթությունից դեռևս չազդված և
մտայնությունըչփոխած,բոլորինգրավող,սակայնհայացքը
մահվանանդունդինհառած,մարդուցթեերկնքիցփրկու-
թյանհույսըկտրած,շարունակնորբանիձգտող՝առանցի-
մանալուայդնորիինչ լինելը,նորկյանքստեղծելձգտող,
սակայնմիշտումիշտնույնշրջագծիմեջմնացող,կարծես
թեիրկամքինհակառակ՝օտարմիուժիենթակա:Հայտա-
նիշների այս թվարկումն ուղեկցվում է հերոսուհու հոգու
խորքիցբարձրացողտխուրձայնով՝հեղինակիհռետորա-
կանհարցումով.«Այիշէ,Այիշե,ո՞վպիտիգիտնայքուողբեր-
գութիւնդ…» (նույնտեղում), որ ողբերգությունն է կյանքը
սիրող,բայցշարունակմահվանմասինմտածողկին-երկրի:
Հետագաբնորոշումներումկնոջկերպարիարտաքինթա-
ղանթավորմաններքոերկրիդիմագիծնավելիէորոշարկ-
վումհինիդեալներիցհրաժարվելու,սակայննույնքանիդե-
ալիստմնալու,նորորոնումներիմեջնույնքանկույրուռո-
մանտիկլինելու,փոխվածիրականությանմեջորևէբանի
ապավինելու,մնայունարժեքներիհավատալուանհնարի-
նությանդրսևորումներիմեջ:Եվահա«այսպէսէ,որիշխա-
նուհին,ամփոփուածինքնիրանհատականութեանմէջ,կը
նայէրանհունին»(էջ115):Սարաֆյաննայսխոհապրումի
տարողությունըլցնումէհոգի-մարմին,ծանր-թեթևեզրերի
խաղարկումներիիմաստայինդաշտով:Եվայսու,ուրեմն,
միանգամայնօրինաչափէծանրմարմնիցպոկվելևանէա-
նալփորձողհոգուսլացքը(«Կըկորսնցնէրիշխանուհինիր
մարմնինծանրութիւնըուկըդառնարանսահման,աներևա-
կայելիտիեզերքմը»(նույնտեղում),«հորիզոնէնանդիներ-
թալ»-ու, ամայության ծոցը սուզվելու ձգտումը: Հայոց
պատմամշակութային գիտակցության մեջ հավիտենական
թվացող բանաձևերկան՝«Վաղուցթեևիմհայացքը….»սկս-
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վածքով,սակայնկանաևհոգու՝թեթևությանձգտմանհա-
կակշիռը՝ ծանր մարմնի «աղեկեզ թառանչը»: Պատկե-
րազգացողական այս անցումները պատումում
հանգուցալուծվումենգերիրապաշտականերևումով.երկ-
նայինպաստառինպատկերագծվող«առնականդէմքի»տե-
սիլը,ժպիտը՝որպեսվերադարձողկորուստ,իրականության
վարագույրիհետևիցբացվողիսկություն,ինքնությաննշան:
Այստեսիլըլրումիէտանումիշխանուհուինքնագիտակցու-
մը,դառնումազգայինհավաքականանգիտակցականիճա-
նաչողություն, հայտնության վայրկյան. «Արթնցէր էին
կարծեսկեանքիդարաւորձայները:Երկնքէնկիջնէրբիւրա-
ւորհոգիներուշունչմը:Ափերէնկըլսուէրլուսեղէնմատնե-
րուխարխափումմը:Ուժպիտըկըմեծնարերկնքինվրայ:
Մեծցաւուաղօտեցաւանիկա:Հալեցաւ…»(էջ116):Ինքնու-
թյանգիտակցումըՍարաֆյանըպատկերավորումէահաե-
րկնայինտեսիլիերևումով,անծանոթ-ծանոթերիտասարդի
«թուխուկորովիդէմք»-ի,«խոշորուժպտունաչքերի»՝հե-
րոսուհու սիրտըթափանցող «ցնորեցուցիչ մտերմութեան
կրակ»-ինշաններով:Սարաֆյանըշարունակումէձևախեղ-
ված,խառնիխուռն ինքնության իր ընկալման բաղադրա-
տարրերի թվարկման ու հավելադրման գործողությունը՝
բնութագրելովիշխանուհուն՝կամազուրկհոգու,անհագփա-
ռասիրության,գոռոզության,մեծությանծարավինշաննե-
րով, բայց նաև խորամանկության ու ստրկամտության
խայթերիդեմանզոր«մանկունակուազնուականհոգու»
նշորդներով:Երկբևեռկշռույթովէհատկանշվում նաևինք-
նությանձևակերտմանսկզբունքնըստՍարաֆյանի.այդ-
պես է կերտվել նրա «արհամարհոտ ու հպարտ դէմքը»,
հոգնածդեմքը,որի«ետինանսպառէկեանքիսէրը»,և«…
եթէմէկկողմէնկըփախիանկեանքիցեխէն,միւսկողմէե-
րախտապարտէան,անորհամար,որպատճառկըդառնայ
իրազնուացմանը»(էջ133):

Իշխանուհուկերպավորմանամենահատկանշականսկզ-
բունքըլուսեղենությանմատնանշումնէ:Առհասարակլույսի
ևխավարիպատկերայինագուցում-անցումներըգերիրա-
պաշտությանգործիքակազմիներկայություննենսարաֆյա-
նականպատումում.սիրումէգեղարվեստականիրականու-
թյանմեջ«կազմակերպել»խավարիխորքիցլույսիցաթու-
մը՝թերևսազգայինկյանքիուճակատագրի«գերիրապաշ-
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տական»խտացումներիներազդումով,որպեսվերածննդի
սպասման,երազիարտահայտություն.«Ուծառէծառ,բլու-
րէբլուրլեզուկ՚ելլերլոյսը:Կ՚ելլէրարևը:Եւահա՝նոր,թարմ
աշխարհմընէր,որկըզատվէրմութէն»(էջ132):

Օտարիկողմիցգրավվածևանարգվածկին-երկրի՝անա-
րատզոհիլուսեղենության,մաքրությանհայտագրումնէայս
երկընաև:Սարաֆյաննիշխանուհունկերպավորումէիբրև
մարմնացյալլույսի՝վարսերի,եղունգների,ատամներիփայ-
լըանգամպատկերավորելովևներկայացնելովնրամարմի-
նը«աղօթքիկեցածկոյսի»կեցվածքիվեհությանմեջ:Սա-
րաֆյանականիշխանուհի-երկրիպատկերազգացողական
զուգահեռներըՏերյանիՆաիրիերկրիընկալումներումեն՝
տիրամոր,թագուհու,լուսեղության,զոհաբերմանխորհուր-
դըիմաստավորողնշաններով:Սարաֆյաննայսդեպքում
ևս՝արատավորիևանարատիիրճշտումներում,երևույթ-
ներիերկարժեքությանընկալմանուպատկերավորմանիր
տարերքիմեջէ:Անիմացտոհմապղծությունըպատումում
ներկայանումէփոթորիկի,քաոսայինի,երկնայինզայրույթի՝
կայծակինշաններով,նախապատմականբնազդայինպոռթ-
կումների,կրքերիուբախումների,արգելքիխախտման՝նա-
խաստեղծմեղքի,վայրենիուժերիծառացմանմթնոլորտի
վերակերտմամբ: Վայրենին,տարերայինը, բնազդային-ա-
նասնականը՝որպեսստվերիարքետիպինշաններ,կիզա-
կետվումենքաոսիմեջ:Հեղինակնայնպատկերավորումէ
որպեսմարմնիուհոգուվերադարձ«քաոսայինվիճակին»:
Արյունէնբխողայսլույսովվառվողաչքերում«անասնակա-
նությանկրակն»է՝շրջվածլույսը:Իշխանուհինայսդրվա-
գումգիտակցումէ«իրմէգացողաներևոյթլոյսը»,դառնում
տիեզերաստեղծման,կենսագոյացման՝կարգիևանկարգու-
թյանանընդհատականփոխակերպումներիավազաննու
կերպավորումը՝Սարաֆյանինախասիրածերկարժեքության
սկզբունքիինքնօրինակմարմնավորումը.«Բոլորկրօնքներուն
մէջկինըպիտիբռնէայդերկուեզրերը:Անիկապիտիձուլո-
ւիտեղտեղ՝ամփոփելուհամարմէկմարմնինմէջ,այդեր-
կուտարրերը,բանականութիւննուբնազդը,հրէշնուհրեշ-
տակը.Սփինքսը,նիւթըևմտածումը»(էջ142):Հանդիպում-
հանդիպադրվումենսերըևմահը,կրքիբացածանդունդն
ուբարձրությունը,կախարդըևկախարդվածը,«դահիճը»և
«զոհը»:
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Արյունապղծությանայսքաոսըկազմաքանդվածազգա-
յինկոսմոսինշաննէ:Անիմանալիձգողականությամբ(«Երի-
տասարդըչկրցաւբացատրութիւնմըգտնելանորարիւնէն
բխողզարմանալիբոյրին»(էջ147)),արյանկանչովմիացած
ենայսերկուսը՝եղբայրըևքույրը,որհանդիպումենիբրև
վրեժովլցված,թրքացմանտագնապիմիջովանցածհայե-
րիտասարդևիրինքնությունըչգիտակցող,թրքացածհայու-
հի,«թուրքիշխանուհի»:Սարաֆյանիորակումով՝եղերական
էրայդսերը«անապատներէնքաղուածտղունհամար,որ
կըկրէառնուազն,քանիմըմեռելիվրէժը,իրսրտինվրայ»
(էջ143):Մահացուէերկարժեքությաննշանովհատկանշվող
հարազատիև(«)օտարի(»)այսգրկախառնությունը:Քաո-
սիդրսևորույթովէպատկերավորվումնաևիշխանուհուինք-
նությանվերահաստատման,ազգայինինքնագիտակցու-
միդժվարընթացքը,ևայսպարագայումքաոսըհանդեսէ
գալիս իբրև նախորդ կարգիփլուզման, կազմաքանդման
(«Եւահակըդառնայանորսիրտըքակուողկծիկիմըպէս»
(էջ154))ևնորիկազմակերպման(իրականում՝նախնական
կարգիվերահաստատման)անցումայինվիճակ.«Քաոսմըն
էիշխանուհին,որունմէջկըկատարուինանսպասելիփլու-
զումներ»(էջ155):

«Իշխանուհին»վեպումբացվումէհայկականհարցիտա-
րողությունը,ուրքննաբանվումեն20-30-ականթվականնե-
րիև,առհասարակ,սփյուռքիհամարկենսականմիշարք
իրողություններ,կատարվումդիտարկումներ,որոնցիցեն
թուրքիանսպասելիվերածննդիպատմականհանգուցալուծ-
մանհետագաձախողման՝հեղինակայինհայտնատեսման
փորձը, ֆիդայական շարժման գնահատականը, «շնորհի
պէստրուածկտորմըՀայաստան»-ովգոհանալուևսրբա-
զանհողըմոռանալուանհնարինությունը,վրեժիհրամայա-
կանը,բոլորգեղեցիկբառերիկեղծիքըգիտակցածանա-
պատիսերնդիհիասթափությունը,դրանցովխանդավառ-
վածուկուրացածհայրերիհանդեպբողոքը:Այսհամածի-
րումշեշտադրվումենթրքացման(խորհրդանշաբար՝ընդ-
հանուրառմամբ ուծացման) ողբերգական իրողության և
վտանգիխնդիրը,թուրքինքնությանհարցը:Հեղինակըփոր-
ձումէընդլայնելհարազատիևօտարիերկարժեքությանշր-
ջածիրը՝«….որքանքրիստոնեայիևհրէայիարիւնկայանոր
արիւնինմէջ….որքանյարաբերականբանէցեղըսածը»(էջ
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144)ձևակերպումով:
Վեպումտարորոշվողկին-երկիրխորհրդանշականզու-

գահեռըսիրոդրվագներիցմեկումհստակբառավորում է
ստանում.«Կըսիրեմքեզ…Կ՚ուզեմ,որչզատուիսինէ,Այի-
շէ…..Ուկըգրկէան՝իրհայրենիքը»(էջ149):Արամիխոհապ-
րումը ևս հատկանշվում է երկարժեքությամբ, երկբևեռ
կշռույթով.հավասարապեստիրապետվածէ«սէրէնուազ-
գէն»4:Շարունակականփոխատեղումներիմեջեններկան
ևհեռավորարյունոտմանկությունը,իրականությունըևհու-
շերիավերակաշխարհը,ողջերըևմեռյալները(«Կուգանա-
նոնք,մեռելները,ամէնկողմէ»(էջ151)):Թանկմեռելների
այցնավելացնումէԱրամիատելությունը:Սարաֆյանիգրա-
տարածությանմեջայսերկըվրեժիիրագործման,վրեժխնդ-
րությանգեղարվեստական բեմադրությաննմուշէ,«պար-
տուածիրցեղինամօթը»,«լացինուարիւնինողորմելիկնի-
քը»վրայիցնետելուփորձ:Վրեժիքայլաշարըկողոպտվածը
հետբերելու,թշնամունպատվազրկելու(տիրանումէկնոջը՝
խլելովնրանիցամենաթանկագինը),նրա՝իգացողիկերպա-
րըբացահայտելուևապաոչնչացնելուհանգրվաններէբե-
մադրում:Շահնուրի«Պույնուզլըների»5 համաբանությամբ
«ակնընդական»սկզբունքիգործադրումնարտահայտվում
էմարդկայինբոլորօրենքները«գլել-անցնելու»(«ինչպէսոր
ըրածէրթշնամին»),իրազգիհամարեղերականդարձած
եղբայրականսկզբունքները,«գինովցնողուարիութենէզր-
կողվարդապետութիւնները»արհամարհելումիջոցով:Ազ-
գայինբեկորվածտիեզերքի՝կոսմոսիվերականգնմանայս
բանաձևըձևակերտվելունպեսփլուզվումէգրվածքում:Հե-
տզհետեսկսվումէշերտազատվելկրկնագրիթաքնվածերե-
սը(«Քաոսմընէիշխանուհին,որունմէջկըկատարուինան-
սպասելիփլուզումները»(էջ155)),ևդաջվածքի,ներկռա-
4 Այսերկընտրանքըհաղթահարելուհամարհերոսըթուրքերինարդարաց-
նելուձախավերփորձէձեռնարկում՝խորհելով,թեմեղավորըեվրոպա-
կանպետություններնեն.ավազակնուբարբարոսըայնքանէլմեղավոր
չէ, քանի որ ավազակ և բարբարոս է: Մեղադրելով թուրքական իշ-
խանություններին՝ հիշատակում է «թուրքև օտար»կառավարություն-
ները՝ճշգրտումկատարելով.«Ութուրքևօտարկառավարութիւնըսելով
պէտքէհասկնալհրէաներուկառավարութիւնները:Հրեանհալածածէ
միշտ՝հայը,իրմրցորդը,իրեղբայրը»(էջ168):

5Տե´սՍփյուռքահայդասականպատմվածք,Երևան,ԵՊՀհրատ.,2007:
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հումներիուփաշայիհարկադիրխոստովանություններիծի-
րով հայտածվում է թաքնված բնագիրը: Այս պատումում
տոհմապղծությանդրվագըխորհրդանշաբարպատկերավո-
րումէհանրույթիքայքայմանփաստըարտաքիններազդ-
ման հետևանքով: Այս լույսով էլ հասկանալի է դառնում
շահնուրյանվրիժառուներիգործողությունը՝որպեսթշնամու
հանրույթիքայքայմաննուղղվածպատասխանքայլ՝դար-
ձյալտոհմապղծությամբ՝ քրոջևեղբորկենակցմանհար-
կադրանքիդրվագովարտահայտված:Ինցեստըերկուպա-
տումներումէլհանդեսէգալիսհանրույթիքայքայմանիմաս-
տավորմամբ՝ որպես հանրույթի քայքայման հետևանք և
հանրույթիքայքայմաննուղղվածգործողություն:Շահնու-
րյանևսարաֆյանականպատումներիդիպաշարայինլու-
ծումներիհանդիպադրումըտեսակիտարբերակմանհնա-
րավորություն է ընձեռում: Սակայն, այսուհանդերձ, նույն
փորձությանհանդեպերկուհանրույթներիներկայացուցիչ-
ներիվերաբերմունքիտարբերությունըՇահնուրիևՍարա-
ֆյանի պատումներում ներկայացված է նույն՝ հայկական
դիտանկյունից:

ԷլիֆՇաֆաքի՝հիշյալերկերիստեղծումիցավելիքանյոթ
տասնամյականցգրված«Ստամբուլիբիճը»վեպումարյու-
նապղծությանհամանմանարարքիգեղարվեստականմեկ-
նաբանությունըենթադրումէչքավվածմեղքիհոգեբանա-
կանկնճիռի,դահճիևզոհիճակատագրերիագուցվածու-
թյան,այլցեղիարմատըկտրողիարուզավակներինպատու-
հասողտոհմականանեծքիհետկապվածխնդրադրումներ:
Սարաֆյանականպատումում,ուրդիպաշարիողբերգական
ընթացքըհանգուցալուծվումէվրեժխնդրությանտեսարա-
նով,որնազգայինտիեզերքիվերականգմանփորձէ,օտա-
րիհայացքըչիտարորոշումտարաշխարհումմիմյանցառջև
կանգնածդահիճինևզոհին՝երկուսինդիտարկելովնույն
հարթությանմեջ.««Ողջպիտիչմնայ»կըմտածերան,մինչ
կըտանէինոստիկանները՝զինքը:Իրմիակբողոքըեղավ
սաստելբազմութիւնը,որթուրքիտեղկ՚առնէրզինք:Պոռաց
անիրազգութիւնը:Ումարդիկլռեցինսահմռկած,չհասկցան
թէևթէ՝հսկայանջրպետմըկարայդերկուհեռաւորցեղե-
րունմիջև»(էջ189):

«Իշխանուհի»վիպակիկապակցությամբանդրադառնա-
լովսփյուռքահայգրականության՝1930-ականթվականների
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երկերինբնորոշ«յորդունզգայականութեան»,սեռայնության
գեղարվեստականդրվագներին՝Պըլտյանըդաաղետիհետ-
ևանքէհամարում6:Պատճառներիցմեկըհետպատերազ-
մյանշրջանումկյանքըվայելելուձգտումնէր,որընկատվելէ
դեռևս1932թվականին«Հայրենիք»-իէջերում՝այդօրերին
լայնտարածումստացածֆրոյդիզմիներազդմանդաշտի,
սփյուռքահայգրողների՝«ֆրոյդականությամբ»վարակված
լինելուհանգամանքիվկայակոչմամբ:Պատճառներիցմյու-
սը«ազգիթաթիտկարացումն»էր,աքսորնէր՝որպես«սան-
ձարձակազատագրում»:Թերևսկարելիէհավելաբարդի-
տարկելևսմիհոգեբանականառանձնահատկություն:Նկատ-
վելէ,որմահվանպահինառանձնահատուկսրվումէկյան-
քիբնազդը:Մորթվողկենդանիներըսերնդագործմանշար-
ժումներենկատարում՝մահվանվտանգնզգալով,փորձում
«շարունակվելով»հաղթելմահին:Ուշագրավդրսևորումներ
ենքտեսնումնաև,օրինակ,Օշականի«Ծակպտուկը»վե-
պում՝թոքախտավորմահամերձԹումասիկիընդգծվածսե-
ռայնությանդրսևորումներում:Թերևսսեռայնությանվերո-
նշյալպոռթկումըմահվանանգիտակցականհակադարձումն
էր,ցեղինհասցվածհարվածիչեզոքացմանը,սպառնացող
վտանգիկասեցմաննուղղվածկյանքիբնազդի՝Էրոսիհաղ-
թարշավը,մահվանը՝Թանատոսինհաղթելումղումը:Ընդգծ-
վածզգայականության ընդհանրականաուրաենքդիտար-
կումթե´Շահնուրի,թե´Սարաֆյանի,թե´Շուշանյանիևթե´
Որբունու(հիմնականումավելիուշգրված)երկերում:

ԷլիֆՇաֆաքի«Ստամբուլիբիճը»վեպիառանցքումազ-
գայինինքնությանորոնմանխնդիրնէ,որըձևակերպվումէ
քայքայված/քայքայվողհանրույթներիտոհմապատումային
խաչաձևվումների,անտարանջատելիորեններհյուսվածճա-
կատագրերիպատկերավորման,անցյալիցփախչելուևան-
ցյալինփակչելու,հիշողությանջնջումովգոյումինորտա-
րածքնվաճելուևհիշողությանտարածությանմեջգոյելու
տարամիտվողլուծումներիգեղարվեստականհանդիպադ-
րումներիմիջոցով:Ժամանակակիցթուրքհեղինակնիրտե-
սադաշտումէպահումոճիրիևպատժիգոյաբանականու
կենսաբանականհարթությունները.այլհանրույթիքայքայ-
մաննուղղվածգործողությունը շրջադարձ-անդրադարձով
հարվածումէդահճիտոհմիարմատին՝արականության-առ-
6 Տե´սՖրանսահայգրականութիւն,էջ448:
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նականությանխեղում-վնասումով («Այս ընտանիքիտղա-
մարդիկանիծվածեն,երկարչենապրում»7):Վեպումարևել-
յանճակատագրապաշտությանշաղախովերևակվողմեղ-
սագիտակցությանիմանալիուանիմանալիծանրհոսքերը
Քազանջըներիսերունդներինմղումենինքնաոչնչացման:
Տոհմիմիակարուզավակը,տոհմապղծությանարարքիցհե-
տո(սանույնպեսպիտիընկալելորպեսհանրույթիքայքայ-
մաննշան)փախչելովծայրարևմուտք՝Ամերիկա,ամերի-
կուհիկնոջպատրաստածթխկուսոուսըհամարելովանցյալ
չունեցողփախստականիխորհրդանիշ,անգիտանալովիրև
քրոջերեխայիծնունդը,նորիրականությանմեջխուսափում
էհայրանալուց(դարձյալինքնաոչնչացմանարարք),սակայն
չի կարողանում խուսափել ճակատագրից՝ իրենց տոհմի
տղամարդկանցհետևողվաղաժամմահից՝իվերջոդիմելով
ինքնասպանության8: Ինքնասպանության փորձ է անում
նաևտոհմապղծությանարդյունքումաշխարհեկածդուստ-
րը:Վերջինիսներհատուկինքնաոչնչացմանբնազդը՝քաո-
սայինը՝ժառանգվածնաևմորից,արտահայտվումէ«ավե-
րելուհակում»-ով,զայրացկոտությամբ,չարացածությամբ,
կասկածամտությամբ ու ըմբոստությամբ, հեգնանքով ու
հոգնածությամբ,նիհիլիզմով,նիհիլիստականտխրությամբ:
Վեպումխաղարկվելովներհյուսվումենոճիրիևպատժիմեծ
ևփոքր՝ազգայինևանձնականճակատագրիօղակներ:Հայ
ևթուրքերկուպատանուհիներիճակատագրերագուցելով
(նրանքնույնհայտատիթոռներնեն)՝հեղինակըկիրառում
է «կրկնակի ինքնություն» եզրույթը՝ բնորոշումն ուղղելով
տոհմապղծությունից ծնված թուրք աղջկան՝ «բիճ օրիոր-
դին».նաէ,որկրումէթե´ազգայինևթե´տոհմական-ըն-
տանեկանմեղքիխարանը:ԵրբՀարբեցողԾաղրանկարիչը
7 Շաֆաք Է., Ստամբուլի բիճը, թարգմ.՝ Ա. Աթաբեկյանի, Երևան, «Ան-
տարես»հրատ,2012,էջ193:Այստեղևայսուհետվեպիցկատարված
բոլորմեջբերումներըկարվենայսգրքից,փակագծումկնշվիհամապա-
տասխանէջը:

8Տոհմապղծությանև ինքնաոչնչացման դրամատիկ մթնոլորտիխտաց-
մաննէծառայումվեպումմեջբերվող(կամինքնաստեղծ)մեկայլհեքիաթ
ընտանիքիթողտվությամբևպահանջովեղբոր՝քրոջհետամուսնանալու
ցանկության մասին: Հատկանշական է հանգուցալուծումը. «Աղջիկն
ասաց՝թողգետինըճաքիուինձառնիիրմեջ:Այդասելունպեսգետինը
ճեղքվեց,ևգեղեցիկաղջիկնանցավստորգետնյաթագավորություն»(էջ
357):

ՔԱՈ ՍԸ եՎ ԿՈՍ ՄՈ ՍԸ ՈՐ ՊեՍ ԱԶ ԳԱյԻն տԻե ԶեՐ ՔԸ ՊԱտ Կե ՐԱ ՎՈ ՐՈՂ նՇԱն նեՐ
ն.ՍԱՐԱՖյԱ նԻ «ԻՇ ԽԱ նՈՒ ՀԻն» եՎ Է.ՇԱՖԱ ՔԻ «Ս տԱՄ ԲՈՒ ԼԻ ԲԻ ՃԸ» եՐ Կե ՐՈՒՄ
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հիշատակումէԱսյայի՝«անուշիկդեմքիհետևումթաքնված
թույն»,«մութկողմ»,«ավերելուհակում»ունենալըև«սարթ»
լինելը,աղջիկնիպատասխանարդարանումէ՝«Միայնուզում
եմեսեսլինել,բայցապարդյուն»:Սաինքնությանտագնա-
պի, սեփական էության հետմենակ մնալուանհնարինու-
թյան արձանագրում է: Սեփական ես-ի հետառերեսումը
նրանկարողէտանելինքնաոչնչացմանդեպիկրակըմղվող
թիթեռիպես: Շաֆաքըառանձնահատուկ շեշտադրումով
անդրադառնումէթուրքականհանրույթիքայքայմաննշան-
ներին.իշարսնշվածների՝բնագրումհայտնակերպվումեն
նաևբառացիբնորոշումովդրսևորվողընտանիքիբացակա-
յությունը(«Մենքընտանիքչենք.միտեղապրելուդատա-
պարտվածմիխումբխփնվածներենք:Մերըդաէ»(էջ102),-
ասումէթուրքպատանուհին՝Ասյան,իր,մեծտատի,տատի,
մորևերեքմորաքույրների՝կանանցհամակեցությանմա-
սին9),միայնությունըևփախուստ-ինքնափախուստիմար-
մաջը:Այսառումովհատկանշականէթուրքականբոհեմայի
հանդիպավայրի՝«ԿաֆեԿունդերա»-ի՝Ստամբուլի10արհես-
9Ասյայի մեծ տատը հիշողության տարիքային կորուստ ունի, մայր-
մորաքույրըդաջվածքիարհեստբանեցնող,ազգայինավանդույթիցդուրս,
զարտուղիմեկնէ,ավագմորաքույրըգուշակություններովէզբաղվում,
անդրաշխարհային սուզումների մեջ է,  մորաքույրներից հաջորդը
պատմության ուսուցչուհի է, իսկ ընտանիքի չորրորդ դուստրը՝ «լրիվ
դրույքովխենթ»:Կանացիությանայսհարացույցըժամանակակիցթուրք
կինգրողիդիտանկյունիցբացահայտումէհայրությանբացակայությամբ
և ընտանիքի ձևախեղումով հատկանշվող Թուրքիայի՝ կին-երկրի
պատկերը՝ սկսած արևմտյան քաղաքակրթական կշռույթից մինչև
էզոթերիկ բներանգը, հիշողության ու ողջամտության կորստից, հոգե-
փեղեկվածությունիցմինչևպատմությանուսուցչիդերստանձնելը:

10 Անցյալի Ստամբուլը վեպում Բաբելոնյան աշտարակի հետ է համե-
մատվում,որըքաղաք-պատրանքէայժմունմանեցվումէքաղաք-նավի.
ճամփորդներըփոխարինումենայլճամփորդների.«բյուզանդացիները
գնում են, օսմանցիներն են գալիս, հրեաները գնում են, ռուսներն են
գալիս»(էջ189-190):ՄեկայլտեղումժամանակակիցՍտամբուլը«տասը
միլիոնանոցմարդկայինխառնաշփոթ է»անվանվում՝ «տասըմիլիոնի
անցյալիպատմություններիցբաղկացածբացգիրք» (էջ268):Գեղար-
վեստական իրականության մեջ աշխատում է կոսմոս-քաոս զույգի
շրջվածպատկերը.«ԿաֆեԿունդերա»-ի՝իրականումքաոսայինքաղաքի
արհեստականկոսմոս-կարգակառույցըմերժող,աններդաշնակության,
հոգնածության, խենթության ու ազատության քաոսը կոսմոսի
հաստատմանճիգէ:

ԼԻԼԻԹ ՍեյՐԱնյԱն
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տականկոսմոս-կարգակառույցին(ուրմարդիկփորձումէին
եղածիցանկեղծ երևալ, իրենց մենակությունըթաքցնելու
համարիրարմոտենալ)հակադրվող,ժամանակիցուտա-
րածությունիցդուրսգոյող,առանձնահատուկռիթմունեցող,
«կոմայի նման հոգնածության» ու աններդաշնակության,
խենթությանմթնոլորտը՝պատերըծածկող,պատերինբաց-
վող,պատերը«քանդող»տեսարաններով,ուրայլազանճա-
նապարհներէինպատկերված:Հայպատանուհու՝Արմա-
նուշիընկալմամբ«ԿաֆեԿունդերա»-իմարդիկփախչումէ-
ինիրականությունից:Նրանցկարծեսհնարավորությունէր
տրվածնկարներիցցանկացածնընտրելուև«հեռանալու»-
«փախչելու»:Ըստորում,կա´մարևմտյանզարգացածքա-
ղաքներիճանապարհներէինպատկերված,կա´մէկզոտիկ
աշխարհների:«Կարծեսոսկեմիջինչկար»:Սակայնդաձա-
խողվածփախուստէր.«երազանքներիաշխարհումթափա-
ռելուփոխարեններքինանհանգստությանմեջէինգալար-
վում»(էջ223):ԱյսառումովօրինաչափէնաևԱսյայի«փա-
խուստը».«…պատինկախվածարծաթեշրջանակովնկարն
ընկավաչքով:Բոլիվիայիցճանապարհինկարէր:…..Ինչլավ
կլիներհիմաայնտեղլիներ:Ա՜խ,երանիկարողանարգնալ
այսքաղաքից,կարևորչէ՝ուր,միայնգնար,այստեղիցհե-
ռուլիներ….»(էջ102):

ԱզգայիներաժշտությունչլսելուերևույթընկատելովԱ-
սյայիմեջ՝«փախուստի»մեկայլչափումէդիտարկումԱր-
մանուշը՝եզրակացնելով,որ«սեփականարմատներըատելը
թուրքերիմեջհաճախհանդիպողերևույթէ»(էջ196):Ասյան
էլիրհերթինԱրմանուշիհետշփվելուընթացքումենթադ-
րում է, որ «հայերը հաճախենխղճում իրենք իրենց» (էջ
197):Հանրագումարայինխտացմաննկարագիրստացած
այսեզրահանգումները,որձևակերպվումենտևականփոխ-
զննմանարդյունքում,որոշարկվումեննաևանցյալիևա-
պագայիտարամիտվողընկալումներիշնորհիվ:Հայուհուն
հալածում է ճամփորդության մեկնելու մտասևեռումը: Իր
կյանքնսկսելուհամար«պիտիճամփորդերդեպիիրընտա-
նիքիանցյալը,որպեսզիկարողանարճամփորդությունկա-
տարելդեպիապագան»(էջ136):Տարբերենվեկտորների
ուղղությունները.եթեԱսյայիընկալմամբԱրմանուշըպատ-
մությանգերինէրդարձել,մեծահասակներիհիշողությունու-
նեցողերիտասարդէր,հուշերիճամփորդությանէրելել,և

ՔԱՈ ՍԸ եՎ ԿՈՍ ՄՈ ՍԸ ՈՐ ՊեՍ ԱԶ ԳԱյԻն տԻե ԶեՐ ՔԸ ՊԱտ Կե ՐԱ ՎՈ ՐՈՂ նՇԱն նեՐ 
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հայերինառհասարակբնորոշէհիշողությանբացարձակա-
ցումը,ապաիրհամարպատմությունըհիմաէսկսվում,ին-
քըգերադասումէապագան.թե´անձնական,թե´ընդհանուր
հիշողությունըբեռէիրուսերին:Մեկը,որչիկարողանում
մինչևանգամսեփականհորհետքըգտնել,ինչպե՞սկարող
էպապերիհետկապըզգալևայդու՝նախընտրումէտատի
պեսոչինչչհիշել…11:Վեպումշոշափվումէանհայրության
խնդիրը.հորարքետիպիհատկանշականտարողությամբա-
ռանցքայինթուրքհորկերպարայսգեղարվեստականիրա-
կանությանմեջչկա(«հայրացած»քեռուկամխառնածին
ինքնությամբ, հայրություն չարած ավտորիտար հոր կեր-
պարներեն),ևմիակՀայրըերկնքումէ(«Միայն«Հայր»կա
մեծատառ«Հ»-ով»(էջ165)):Վեպումգեղարվեստորենխա-
ղարկվողանհայրությունը,անցյալը«չհիշելու»իրողությունը՝
զտվածանցյալիերազանքը,ընտանիքիբացակայությունը
(«ընտանիք չկա,հուշ չկա…» (էջ167)),քրոջբռնաբարու-
թյամբընտանիքնուհետևաբար՝հայրականըպղծելուեր-
ևույթը հայտնակերպում են հանրույթը կազմակերպող և
պահողհայր-անցյալ-հիշողություն-ընտանիքիմաստայինհա-
րացույցը,ուրընտանիքիբացակայությունը,անհայրությունն
ուանիծվածարականությունը,հիշողությանկորուստըան-
ցյալնուրանալուհետևողականդիրքորոշմանհետևանք-ն-
շաններեն:Ընտանեկանևտոհմականանցյալնանգիտա-
ցողթուրքընտանիքիհամարկենսականկարևորությունէ
ստանումդեպիանցյալճամփորդելը,որնարտահայտվումէ
հմայականգործողությամբ.Բանումորաքույրնանդրաշխար-
հայինմիջամտությանշնորհիվհասուէդառնումթե´իրըն-
տանիքի և թե´ հայության հետ կատարվածին, որին
հաջորդումէպայմանականհաշվեհարդարը.ընտանեկան
քաոսիհամարմեղավորըպատժվումէ՝ավագքրոջօժան-
դակությամբ,սակայնիրընտրությամբինքնասպանլինելով:
ԱշխարհիցհեռանումէՔազանջըներիտոհմի՝արականսե-
ռիվերջիններկայացուցիչը,որըկատարվածիմիակմեղա-
11ԽորհրդանշականէԱլցհեյմերիհիվանդությամբտառապողթուրքծերու-
հուկերպարը,որըհանդիպադրելիէՎահագնԳրիգորյանի«Ժամանակի
գետը»վեպիթուրքծերունու՝ԹայիբԲայքալիկերպարին.նաէլխուլէր
(տե´սԳրիգորյանվ.,Ժամանակիգետը,Երևան,«Զանգակ-97»,2008):
Թուրք ծերերին բնորոշ չհիշելու կամ խլության գեղարվեստական
իրողություններըհատկանշականդիրքորոշմանպատկերավորումնեն:
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վորըչէիհարկե:Մուստաֆաերևույթըձևակերտվելէրավ-
տորիտարհորկերպարիներազդումով,որնէլիրհերթինցե-
ղասպանությանը զոհ գնացած ընտանիքից փրկված և
Քազանջըներիընտանիքբերվածումայրացածմիմանկա-
մարդհայուհուկողմիցլքվածդժբախտ,անսերէակէր՝սիրո
անատակ,աշխարհի դեմ չարացած:Քաոսայինի նշանով
հայտնակերպվողշղթայի՝հեղինակիկողմիցգիտակցված
նախնականօղակնանշուշտցեղասպանությանգործողու-
թյուննէ՝հայությանազգայինկոսմոսիկազմաքանդումը:Եվ
ահաարևմտահայության՝զոհաբերվածհանրույթիհայելա-
պատկերայինարտացոլումը՝դահճիկազմաքանդվածհան-
րույթիգեղարվեստական(արդյո՞քմիայնգեղարվեստական12)
պատկերը՝հարյուրտարիանց՝թուրքգրողիաչքերով:

ԱմերիկահայՉաքմաքչյաններիընտանիքըկազմաքանդ-
մանտագնապապրող արևմտահայհանրույթիբեկորէ,որի
պատմությունըՇաֆաքըհյուսումէառանձնակիգորովով…
Արևմտահայազգայինկոսմոսըևդրակազմաքանդումըեր-
ևակվումէՇուշանտատիհայրականընտանիքիօրինակով:
Յուրաքանչյուրընտանիքիրգոյությամբ«գրումէ»ազգային
պատմությանգրքիիրհատվածամասը:Պատմության,հան-
րույթիներդաշնակգոյությանմետաֆորնայսդեպքումգիրքն
է,որգրումէրՀովհաննեսԻստանբուլյանը:«ԱղավնուԿորած
ՁագևԽաղաղԳարնանԵրկիր»վերնագրովգիրքը«սերն-
դեսերունդփոխանցված,վաղուցմոռացված»հինհայկա-
կանժողովրդականհեքիաթների13 ժողովածուէր,որի«…յու-
րաքանչյուրհեքիաթինհավատարիմէր,միբառանգամչէր
փոխում:Բայցահավերջինգլխումորոշելէրսեփականհե-
քիաթըդնել»:ՏպելուէրՍտամբուլում,հետոուղարկելուէր
12 Այսառումովհատկանշականէհետևյալխոստովանությունը.«Всвоих
романахяпишунасложныетемы,включаясексуальныедомогатель-
ства,изнасилованияиинцест,потомучтоэтоглавныепроблемывТур-
ции, и романисты не должны закрывать глаза на это,, , ,,Я хотела
рассказатьоГеноцидеармяниразделитьснародомэтуболь.Турецкая
писательницаЭлифШафак.МинуткаИстории,,,
https://www.radiovan.fm/station/article/11869

13 Հեքիաթըազգայինտիեզերքիլավագույնխտացում-պատկերավորումը
կարելիէհամարել:Շաֆաքիվեպիհիշյալդրվագումմանկականհեքիաթ-
ներըանցյալիևժառանգորդականկապիինքնօրինակմարմնավորումն
են.«Նրանցմիջոցովվաղուցվերացածսերունդներիուրվականները
կյանքենառնումներկաժամանակում»(էջ362):

ՔԱՈ ՍԸ եՎ ԿՈՍ ՄՈ ՍԸ ՈՐ ՊեՍ ԱԶ ԳԱյԻն տԻե ԶեՐ ՔԸ ՊԱտ Կե ՐԱ ՎՈ ՐՈՂ նՇԱն նեՐ
ն.ՍԱՐԱՖյԱ նԻ «ԻՇ ԽԱ նՈՒ ՀԻն» եՎ Է.ՇԱՖԱ ՔԻ «Ս տԱՄ ԲՈՒ ԼԻ ԲԻ ՃԸ» եՐ Կե ՐՈՒՄ
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հայկականմեծքաղաքներ՝Ադանա,Խարբերդ,Վան,Տրա-
պիզոն,Սվազևայլն:Հավաքականությանգաղափարըհայտ-
նակերպվումէթե´կորսված-մոռացվածհեքիաթները(մա-
սեր) մեկտեղելու և սեփական հեքիաթը հավելելով՝ գիրք
(ամբողջ)կազմելուևթե´հայկականխոշորքաղաքներ(մա-
սեր) ուղարկելու և այդպիսով դրանք գիրք-մշակույթով/ի
շուրջ«հավաքելու»ևիբրևընդհանրությունդիտարկելու,
միավորելու(ամբողջ)պատկերներով:Հավաքականության,
ամրությանևդրակազմաքանդմանուխարխլմանխորհր-
դանշականակնարկային-նմանաբերականդաշտենձևավո-
րումհակադրույթովիմաստավորվող,ընկուզենուփայտից
պատրաստվածամուր,դիմացկունսեղանի(հրեահնավա-
ճառնասելէր՝«այսսեղանըքեզնիցէլ,երեխաներիցդէլեր-
կարկապրի»(էջ249)),երամից(ամբողջ)անջատված-կորս-
վածաղավնուձագի(մաս),անավարտ գրքիևընտանեկան
փլուզված,կիսատ մնացածհեքիաթի՝ավերված,քաոսիվե-
րածվածկոսմոսիգեղարվեստականնշանները:Հավաքա-
կանությանևդրակազմաքանդմանգաղափարնամբողջա-
նում է միեղենություն և բեկորումպատկերավորող, ձյան
տակմնացածծառի՝նռնենուպատկերի,«Նռանհատիկներ»
վերնագրային-պարատեքստայինլուծման14 ևայդերկուսի
իմաստայինդաշտիներազդումովաշխատողկարմիրսու-
տակներովզարդարվածնռանտեսքովկորսված զարդիխոր-
հրդանշանիշնորհիվ(քաոսայինինշաններիընդգծումնիմնէ–Լ.Ս.):

Մասիևամբողջիփոխհարաբերությանտրամաբանու-
թյամբէկառուցվածողջվեպը,կազմաքանդմանիրողությա-
նըհակադրվողկառուցակազմմանսկզբունքով:Գլուխների՝
պատումայինբաղադրամասերի՝ուտելիքանվանողվերնագ-
րերը(դարչին,սիսեռ,շաքարիփոշի,պիստակ,ցորեն,բրինձ,
նուշ,նռանհատիկներ,վարդաջուրևայլն)ինքնօրինակ«բա-
ղադրատոմս»-վեպիավարտինհավաքվումենիմի՝պատ-
14 Հայոցազգայինտիեզերքիխորհրդաբանությանըներհատուկնշանների
շարքումդիտարկվողնռնենու,նռան՝ազգայինհավաքականություննշող
համապատասխան շերտին զուգահեռ նռանխորհրդապատկերը Շա-
ֆաքը, թուրքի իր դիրքորոշումը հստակեցնելով, օգտագործում է Օս-
մանյան կայսրության ժողովուրդների հավաքականությունը և դրա
փլուզումըպատկերավորելուհամար.«Արդեն«միասին»ասվածըչկա:-
ասում է վեպի հերոսներից Գրիգոր Հակոբյանը Հովհաննես Իստան-
բուլյանին,-Եթե նուռը մեջտեղից կիսվում է, անհնար է թափված
հատիկներըտեղըդնել»(էջ257):
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կերավորելովաշուրեթուրքականաղանդերիպատրաստման
ընթացքը,որնավանդաբարհամարվումէբոլորհիվանդու-
թյուններըբուժողհրաշագործմիջոց,ըստէության՝առատու-
թյան,կենսագոյության,կյանքիխորհրդանիշ:

Իմաստաբանության շրջումով, լրացուցիչբաղադրիչի՝
նշիհամաբույրայիննկարագրովհայտնիկալիումիցիանի-
դիհավելումովայնդառնումէմահվանգաղտնիգործիք:Ի-
նչպես Ստամբուլ-Կաֆե Կունդերա հակադրության
պարագայումէթվացյալ,ձևականկարգին՝«տասըմիլիոնա-
նոց մարդկային խառնաշփոթ», «տասը միլիոնի անցյալի
պատմություններիցբաղկացածբացգիրք»,երբեմնի«Բաբե-
լոն»Ստամբուլինհակադրվում ԿաֆեԿունդերայի՝խենթու-
թյան, ազատության, բնականության, իրականությունից
փախուստըմարմնավորողմիջավայրը՝որպեսկոսմոսիերա-
զանք,այնպեսէլկյանքպարգևող կերակրատեսակիկարգա-
կառույցի խախտման արդյունքում, կոսմոսից քաոս
անցում-շրջումով,ոճիրիևպատժի,մեղքիևհատուցման,
մեղսագործությանևվրեժիտրամաբանությանմեջգործող
օրենքներովներդաշնակությանվերականգնմանփորձէար-
վումվեպիվերջում՝դարձյալիբրևկոսմոսիերազանքսոսկ:

ՀավաքականությանըմբռնումըՇաֆաքըդիտարկումէ
մասշտաբայինընդգրկումով՝ հասնելովաշխարհիհիպեր-
տեքստի բոլոր հատվածամասերի կապի ընդհանրական
հայտնատեսմանգաղափարին.«Բոլորըևամենբանազդե-
ցությանևհակազդեցության,երաժշտությանևռիթմիպես
կապվածէինիրար:Բոլորպատմություններըկապվածէին
միմյանց, այս պատմությունների տերերի տարբեր լինելը
կարևորչէր:Սաշարժումէրվերջչունեցողշղթայիմեջ,շղ-
թայիամենօղակումմիգործողությունէրկատարվում….»(էջ
398): Աշուրեն15 այսպիսով դառնում է նաև մարդկության
պատմությանևմարդկայինմեծհանրույթիմետաֆորը:Որ-
պես վեպի բնաբան՝ Շաֆաքը ճակատագրով կապվածու-
թյանևպատմությանընդհանուրհատվածամասիակնար-
15 Հացահատիկիհիմքովպատրաստվողայսճաշատեսակիանունըթերևս
կապվումէշումերականմայրաստվածուհու՝Աշերայիևհացահատիկի
աստվածուհիԱշնանիհետ(Տե´սКрамерС.,Шумеры.Перваяцивилиза-
цияназемле,М.,Центрполиграф,2002):Այսհամատեքստումկարելիէ
դիտարկելնաևհայերենաշորաբառըևայդու՝ճշտելծագումըևիրական
արմատները:
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կումովընտրումէ,իրձևակերպմամբ,«միթուրքականևմի
հայկականհեքիաթինույնականնախաբան»՝ըստորի«Ժու-
կով-ժամանակով//Աստծուէակներըցորենիչափշատենլի-
նում,//Շատխոսելըմեղքէլինում»(էջ3):Այստեղնույնպես
պատկերագծվումէմասի՝հատիկիևաշուրեի՝ամբողջիհա-
րաբերությունը(հացահատիկ-մարդզուգահեռըաշուրե-մարդ-
կայինհանրույթնմանաբերմանհնարավորությունէ ստեղծում):
Աշխարհըլիքնէբառերով,աշխարհըլիքնէպատմություն-
ներով,որոնքբոլորընույնտեքստի՝աշխարհիտեքստիփոխ-
կապակցվածմասերնեն:Զուգահեռաբարնշվումէշատխո-
սելը՝բառերիշատությունը,աշխարհի՝բառերով«գերբնա-
կեցված»լինելուհանգամանքը,բառերիբազմությունը՝իբրև
գրավորպատմության՝աշխարհիգրքիմետաֆոր,ուրբառե-
րիտեսքովգոյումեննաևգաղտնինուանպատմելին,մեղ-
սականն ու անասելին… Շատ խոսելը՝ անասելին ասելը,
անպատմելինպատմելը,ըստհեղինակի՝մեղքէ:Սակարծես
իրենուղղվածհետագամեղադրանքիհայտնատեսումնէ,
քանիոր«թաղվածտետրերիմեջգրանցված»այնպիսիմեղ-
քերկան,որեթե«հանկարծայդտետրերիցմեկըձեռքդընկ-
նի,այնտեղայնպիսիբաներիկհանդիպես,որխոսքերովչես
կարողանանկարագրել»(էջ399):

 Ուշագրավէթուրքգրողի՝հայազգայինինքնության
ընկալումը,որըներկայացվումէթե´երիտասարդթրքուհու՝
Ասյայիև´թեհայերի՝Արմանուշի16 և«Անուշիծառը»չատի
զրուցակիցներիցմեկի՝պարոնԲաղդասարյանիըմբռնում-
ներիմիջոցով:Այդընկալումնամբողջանումէ«հայերի՝հա-
ճախիրենքիրենցխղճալուսովորության»,իրականությու-
նիցկտրված՝գրքերի,գաղափարներիուերազանքներիաշ-
խարհումապրելուհակման,«իրենց«ճնշված»ինքնությու-
նից հաճույք ստանալու» առանձնահատկության, հայերի
միասնականության,միավորմանպայմանըցեղասպանու-
թյանճանաչման,պատմականանարդարությանվերականգն-
մանպահանջը համարելու՝ոմանց կողմիցընդունվածտե-
սակետի(«չնայածամբողջդառնությանը,մեզայսօրմիասին
պահողըպատմություննէ»(էջ199),«եթեթուրքերնընդու-
նեն,կնշանակիմերոտքիտակիցգորգըքաշումեն,վերաց-
նումենմեզմիավորողամենաուժեղ,գուցեևմիակկապը»
(էջ 292)) հիշատակման միջոցով, որոնքխորհելուտեղիք
16 Չատումնրաանունը«ՄադամՎտարվածՀոգի»է:
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116



տվողընդհանրացումներեն…
Վեպիառանցքում սեփական հանրույթի կազմաքանդ-

մանիրողություննէ՝որպեսայլհանրույթիկազմաքանդման
գործողության՝շղթայականքայլընթացովվրահասածհոգե-
բանականկնճիռ,բարդույթ-հետևանք,հատուցում,պատիժ,
վրեժ…Շաֆաքըփորձումէելքպատկերագծել,որիգեղար-
վեստականակնարկընշվածհեքիաթիընդհանրացումնէ.«-
Պատմությունըսկզբումկարողէտխուրթվալ,բայցանհույս
չէ»(էջ363),սակայնավելիշուտփակուղայինմթնոլորտէ
ձևակերտվում.«Թուրքերիհետընկերանալումիճանապարհ
կա՝նրանց չափանտեղյակումոռացկոտ լինել:Քանիոր
նրանքմոռանումենանցյալը,սպասումեն,որմենքէլպիտի
մոռանանք»(էջ205),ևհայերըկարողեննրանցհետընկե-
րանալմիայնիրենցինքնությունիցհրաժարվելուդեպքում:
Հայհերոսի՝արդենհիշատակվածպարոնԲաղդասարյանի
շուրթերիցհնչեցնելովայսընդհանրացումները՝հայկական
կողմիհամարակնհայտորենանընդունելիպայմանիհիշա-
տակումով՝Շաֆաքն,այնուամենայնիվ,դարձյալնրանէվե-
րապահումկաղապարվածդոգմաներիցհրաժարվելով՝եր-
կուստեքզիջումներիգնալու«ելքի»մատնանշումը:Հեղինա-
կըցավոքչիգտնումճանապարհը.թուրքերիհնարավորզի-
ջումներըկարծեսթեպատկերագծվումեն,հայերինը՝ոչ:

Շաֆաքիվեպումքաոսի՝գեղարվեստորենխաղարկվող
նշանները՝անհայրությունը,անցյալը«չհիշելու»իրողությու-
նը՝զտվածանցյալիերազանքը,ընտանիքիբացակայությու-
նը,քրոջբռնաբարությամբընտանիքնուհետևաբար՝հայ-
րականըպղծելուերևույթըհայտնակերպումենհանրույթը
կազմակերպողևպահողհայր-անցյալ-հիշողություն-ընտա-
նիքիմաստայինհարացույցը,ուրընտանիքիբացակայու-
թյունը,անհայրություննուանիծվածարականությունը,ինք-
նաոչնչացմանբնազդը,փախուստ-ինքնափախուստը,հիշո-
ղությանկորուստըանցյալնուրանալուհետևողականդիր-
քորոշմանհետևանք-նշաններեն:Սարաֆյանականպատու-
մումդիպաշարիողբերգականընթացքըհանգուցալուծվում
էվրեժխնդրությանտեսարանով,որնազգայինտիեզերքի
վերականգմանփորձէ:Ոճիրիևպատժի,մեղքիևհատուց-
ման,մեղսագործությանևվրեժիտրամաբանությանմեջգոր-
ծողօրենքներովներդաշնակությանվերականգնմանփորձէ
արվումնաև«Ստամբուլիբիճը»վեպիվերջում՝դարձյալիբրև
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կոսմոսիվերահաստատմաներազանք:
ՀամադրվողվիպականկառույցներիցՍարաֆյանիգոր-

ծումառկա,երկարժեքությամբհատկանշվող,կենսագոյաց-
մանավազանիևաշխարհավերտարերքինշաններովիմաս-
տավորվող ծովի խորհրդապատկերի, լույսի և խավարի,
ծով-կին,կին-երկիրառնչությունների,Էրոսի՝կյանքիբնազ-
դիուԹանատոսի՝մահվանբնազդիևայլգեղարվեստական
իրողություններ,Շաֆաքիվեպումդրսևորվողերամիցան-
ջատված-կորսվածաղավնուձագի,անավարտգրքիևըն-
տանեկանփլուզված,կիսատմնացածհեքիաթի,ձյանտակ
մնացածնռնենուևնռանտեսքովկորսվածզարդի,գլուխ-
ների՝պատումայինբաղադրամասերի՝ուտելիքանվանողվեր-
նագրերովկազմակերտվող,ցիանականկալիումիհավելու-
մովկենսատուորակիցմահվանգործիքիվերածվող,աշու-
րե պատկերավորող խորհրդապատկերային լուծումները՝
կյանքի՝կառուցակազմմանուկազմաքանդմանանընդհա-
տականությունը,անտարանջատելիփոխներթափանցում-
ներովհատկանշվողհավիտենականշրջապտույտըներկա-
յացնող,ազգայինտիեզերքըձևակերտողևկարգաբերող,
կազմաքանդմանդրսևորույթովերևակվողնշանայինհամա-
կարգերըկիզակետվումենկոսմոսիևքաոսի՝խոշորզույ-
գայինհակոտնյաներիբազմաբարդհարաբերություններիմեջ:

Այսպիսով,դիտարկվածերկերըազգայինկազմաքանդ-
ված(կամկազմաքանդմանտագնապապրող)հանրույթնե-
րիվերականգնմաննուղղվածգեղարվեստականփորձերեն,
որոնցհանդիպադրումըկարողէնպաստելերևույթիհամա-
կողմանիըմբռնմանը,նաև,իհարկե,գեղարվեստականբնագրի
կարգակառույցիտեսանումիտանել՝գեղագիտականտևա-
կանվայելքիխոստումով:

ԼիլիթԲ.Սեյրանյան –գրականագետ,բ.գ.թ.,դոցենտ:Գիտա-
կանհետաքրքրություններիառանցքումհայնորագույնգրականու-
թյան պատմության և տեսության, Սփյուռքի գրականության
խնդիրներնեն:Անդրադարձներէկատարումարդիգրականության
հիմնահարցերին:Հետաքրքրություններիշրջածիրումեննաևար-
դի գրականագիտական ուղղությունները, մշակութաբանական
հարցեր:Գիտականմամուլումհրապարակելէչորստասնյակիցա-
վելիհոդվածներ:

ԼԻԼԻԹ ՍեյՐԱնյԱն
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LILITSEYRANYAN-CHAOSANDCOSMOSASSIGNSOFTHE
CREATIONOFTHENATIONALUNIVERSEINTHEWORKSOFN.
SARAFYAN“THEPRINCESS”ANDE.SHAFAK“THABASTARDOF
ISTANBUL”:Comparativeanalysisofthenovel“ThePrincess”byNiko-
gosSarafyanandthenovel“TheBastardofIstanbul“byElifShafak
revealsthegeneralsubtextofthedestructionofthenationaluniverse.
TheepisodeofincestinthenovelbyNikogosSarafyanisviewedasa
consequenceofthecollapseofthenationalcommunityduetoexternal
influences-genocide.Inlightofthis,theactionsoftheArmenianaven-
gersintheepisodeofforcingaTurkishbrotherandsistertocohabit
from the story “Puynuzlner”byShahanShahnur, belonging to the
samegenerationofwritersoftheArmenianDiaspora,asaresponse
aimedatdestroyingtheenemycommunity,becomeunderstandable.
Thedifferenceintheattitudeofrepresentativesofthetwocommuni-
tiestothesametestintheworksofShahnurandSarafyanispresented
fromthesameArmenianpointofview.InElifShafak’snovel“TheBas-
tardofIstanbul”,writtenmorethansevendecadesafterthecreation
oftheabove-mentionedworks,suchanactofincestisinterpretedas
aconsequenceofthefusionofthefateoftheexecutionerandthevic-
tim,unredeemednationalsin,psychotrauma,asakindofretribution.
Inthiscontext,thenovelalsoexaminesthefatherlessnessinherentin
modernTurkishsociety,manifestationsof theabsenceofa family,
flightfromreality,nihilism,memoryloss,denialofthepast,andthe
instinctofself-destruction.InSarafyan’sstory,thetragiccourseofthe
plotunfoldswithasceneofrevenge,whichisanattempttorestore
thenationalcosmos.Attheendofthenovel“TheBastardofIstanbul”
anattemptismadetorestoreharmony,takingintoaccountthelaws
ofcrimeandpunishment,sinandrevenge,againasanattempttore-
storethenationalcosmos.

Inthecomparedworksareconsideredartisticimagesoflightand
darkness,cosmosandchaos,erosandthanatos,creatinganddestroy-
ingeternalelements,theseaasanarchetypalfemale,awoman-sea,
awoman-country,aswellassignsofadisintegratednationaluniverse
-adisintegratedfamily,anunfinishedbook,anunsaidfairytale,lag-
gingbehindaflockofbirds,apomegranatetreecoveredwithsnow,
disheofnationalcuisinewhichhasbecomeaninstrumentofdeathand
otherartisticrealitiesthatformandregulatethenationalcosmos.

Keywords: N.Sarafyan,princess,E.Shafak,Istanbul,nationaluni-
verse,light-darkness,cosmos-chaos,destruction,revenge,sacrifice,
executioner,sin,punishment.
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ЛИЛИТСЕЙРАНЯН-ХАОСИКОСМОСКАКЗНАКИСОЗИ-
ДАНИЯНАЦИОНАЛЬНОЙВСЕЛЕННОЙВПРОИЗВЕДЕНИЯХН.
САРАФЬЯНА“КНЯГИНЯ”ИЭ.ШАФАК“СТАМБУЛЬСКИЙБА-
СТАРД”: Сравнительныйанализповести«Княгиня»НикогосаСа-
рафьяна и романа «Стамбульский бастард» Элиф Шафак
выявляетобщийподтекстпроблемыразрушениянациональной
вселенной.ЭпизодинцеставроманеНикогосаСарафьянарас-
сматриваетсякакпоследствиераспаданациональногосообще-
ства из-за внешнего воздействия - геноцида. В свете этого
становятсяпонятнымидействияармянскихмстителейвэпизоде
принуждениятурок-братаисеструксожительстуизрассказа
«Пуйнузлнер»ШаанаШахнура,принадлежащегоктомужепоко-
лениюписателейАрмянскойдиаспоры,какответнаяреакцияна-
правленнаянауничтожениевражескогосообщества.Разницав
отношениипредставителейдвухобщинкодномуитомужеис-
пытаниювпроизведенияхШахнураиСарафьянапредставленас
тойжеармянскойточкизрения.ВроманеЭлифШафак«Стам-
бульскийбастард»,написанномболеечемчерезсемьдесятиле-
тийпослесозданиявышеупомянутыхпроизведенийподобныйакт
кровосмешенияинтерпретируетсякакследствиеслияниясудеб
палачаижертвы,неискупленногонациональногогреха,психо-
травмы,каксвоеобразноевозмездие.Вроманевэтомконтексте
рассматриваютсятакжеприсущиесовременномутурецкомуоб-
ществубезотцовщина,проявленияотсутствиясемьи,бегстваот
реальности,нигилизма,потерипамяти,отрицанияпрошлого,ин-
стинктасамоуничтожения.ВповестиСарафьянатрагическийход
сюжетаразворачиваетсясценоймести,котораяявляетсяпопыт-
кой восстановления национального космоса. В конце романа
«Стамбульскийбастард»делаетсяпопыткавосстановлениягар-
мониисучетомзаконовпреступленияинаказания,грехаимести,
опятьжекакпопытка восстановлениянационального универ-
сума.

Всопоставляемыхпроизведенияхрассматриваютсяхудоже-
ственныеобразысветаитьмы,космосаихаоса,эросаитанатоса,
созидающихиразрушающихвечныхстихий,морякакархетипи-
ческогоженского,женщины-моря,женщины-страны,атакжезна-
ковраспавшегосянациональногокосмоса-распавшейсясемьи,
незаконченнойкниги,недосказаннойсказки,отставшейотстаи
птицы,покрытогоснегомгранатовогодерева,ставшеморудием
смертиблюданациональнойкухниидругиххудожественныхреа-
лий,формирующихирегулирующихнациональныйкосмос.

Ключевыеслова: Н.Сарафьян,принцесса,Э.Шафак,Стам-
бул,национальнаявселенная,свет-тьма,космос-хаос,разруше-
ние,месть,жертва,палач,грех,наказание.
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ՍԵՅՐԱՆԳՐԻԳՈՐՅԱՆ,բ․գ․թ․,դոցենտ
ԵՊՀհայնորագույնգրականությանամբիոն

ԳՈՂԹԱՆԵՐԳԵՐԸվԱՀԱԳՆԴԱվԹՅԱՆԻ
ՊՈԵՄՆԵՐԻՊՈԵՏԻԿԱՅՈՒՄ

Բանալիբառեր–Գող թան եր գեր, պոեմ, բա նա հյու սու թյուն,
ժանր, Վա հագն Դավ թյան, ծուխ ծխա նի, Մով սես Խո րե նա ցի, պոե -
տի կա, Ման դու, Ար տա վազդ

ՎահագնԴավթյանիպոեզիայում,հատկապեսպատմա-
կանպոեմներում,կարևորդերենխաղումհայհնագույնբա-
նահյուսության չափածո հատվածները՝ Գողթան երգերը:
Դեռևս1950-ականթթ.երկրորդկեսինՎ.Դավթյանըհատուկ
ուշադրությունէրդարձնումդեպիհայժողովրդականբանա-
հյուսությանհարուստժանրայինկազմը։«Պոեզիայիշողշո-
ղունգանձեր»(1957)հոդվածումնադիտարկումէմիջնա-
դարյանժողովրդականերգերիհիմնականտարատեսակնե-
րը,որոնքփոքր-ինչանցժանրայինոճավորմանմիջոցներ
պիտիդառնային«Թոնդրակեցիներ»պոեմում։Իսկպանդխ-
տությաներգերիննվիրված«Ժողովրդիկենսագրությանթախ-
ծալիդրվագը»(1961)գրախոսությանսկզբումբանաստեղ-
ծըմատնանշումէարդենամբողջհայբանահյուսությանժան-
րայինհարստությունը.«Այդ,այսպեսասած,ինքնակենսագ-
րությունըհյուսվածէչքնաղառասպելներիցուլեգենդներից,
էպիկականխստաշունչասքերից,գողթաներգերիա-
դամանդյաբեկորներից,մարգարտաշարհայրեններիցու
պանդխտությաներգերից,քառատողտաղիկներից,իմաս-
տունառածներիցև,վերջապես,փառահեղումոնումենտալ
միէպոսից,որհամաշխարհայինմշակույթիխոշորագույն
գանձերիցէ»1 (Ընդգծումըմերնէ-Ս.Գ.)։

1960-ականթթ.կեսերինՎ.Դավթյանիպոեզիանմտնում
էդասականությանյուրատեսակմիշրջան:Պոեզիայիդավ-
թյանականտեսությանբարձրակետըեղավ«Ժամանակա-
կից պոեզիան և «ռեալիզմի նախահիմքերը»» հոդվածը
(«Գրականթերթ»,1965,թիվ50):Այննշանակալիցէնաև
նրանով,որՎ.Դավթյանիբնագրերըճիշտընկալելուբանա-
1 Դավթյանվ.,Զուգահեռճանապարհ,Եր.,«Հայաստան»,1976,էջ 358:
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լինէ:Հոդվածումգեղագիտականգերխնդիրէհռչակվումդի-
մումըարվեստիհնագույննախնականձևերին՝միառիթով
Մարտիրոս Սարյանի նշած «ռեալիզմի նախահիմքերին»
(«первоосновыреализма»):Պոեզիայումայդպիսիմոնումեն-
տալնմուշներենդիտվումհատկապեսմերԳողթաներգերը
և,Ախմատովայիմիջնորդավորությամբ,հինեգիպտական
պոեզիան:ՎահագնԴավթյաննիրհոդվածումուշադրություն
էրհրավիրումհատկապեսբանարվեստիհնագույնձևերի՝
Գողթան երգերի վրա՝ ժամանակակից պոեզիայի արտա-
հայտչականզինանոցիհարստացումըկապելովդրանցգե-
ղարվեստականյուրացմանհետ։Գողթաներգերինմուշները
համարվումենմերազգայինպոեզիայիակունքներիմոտ
կանգնածերևույթներ։Դրանցիցմեկը՝«նավասարդյանհի-
անալիտաղը»,որմեջբերումէԴավթյանը,մեկտարիանց
վերամարմնավորվեց«Ո՜տայրինձզծուխծխանի…»պոե-
մում։Իսկընդհանուրժանրայինհայեցակարգիառումովհոդ-
վածը բացահայտեց Դավթյանի «ֆոլկլորիզմի» հաջորդ
աստիճանը՝հակումըդեպիհայվիպականբանահյուսությու-
նը՝ ի տարբերություն 1950-ական թթ. վերջին ստեղծված
«Թոնդրակեցիներ»պոեմի,որըավելիհակվածէրդեպիհայ
քնարականբանահյուսությունը։

Իրգեղագիտականկողմնորոշումըհիմնավորելուհամար
ՎահագնԴավթյանըԳողթաներգերըհամարումէբազմա-
դարյանհայպոեզիայիամենակենսունակակունքներիցմե-
կը:Նադրանցուղղակիկամթաքնվածազդեցությունընշ-
մարումէհետագաամենիցմեծևնշանավորբանաստեղծ-
ներիգործերում՝ԳրիգորՆարեկացուցմինչևԴանիելՎարուժան:
ԴավթյանընույնիսկքրիստոնյավարդապետՆարեկացուն
տեղադրում էհեթանոսականժամանակներիցեկածԳող-
թաներգերովսկզբնավորվող«ռեալիզմինախահիմքերի»շղ-
թայում: Մեջբերելով «Մեղեդի ծննդյան» տաղի իր սիրած
հատվածը՝Վ.Դավթյանըգրումէ.«Արդյոքռեալիզմիայսնա-
խահիմքերինչէ՞րանդրադառնումկամնրանցբնականու
օրգանականշարունակությունըչէրնաևՆարեկացին,իրհի-
ասքանչտաղերովև«Մատյանողբերգության»պոեմով.

Աչքնծովիծովծիծաղախիտ
Ծաւալանայրյառաւօտուն՝
Երկուփայլակնաձեւարեգականնման.
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Շողնիժմինիջեալյառաւօտէլոյս։

Նույնթափանցիկպարզությունը,հստակությունը,ևհետ-
ևանքում՝արտահայտչականմեծուժ,ազդեցիկուէքսպրե-
սիվպատկեր»2:Հենցնշվածհատկանիշները,ինչպեսնաև
ծ բաղաձայնիհաճախակիկրկնությամբստեղծված«ալիտե-
րացիայիուժն»է,որԴավթյանըօգտագործելէ«Թոնդրակե-
ցիներ»պոեմիբանաստեղծհերոսՏիրայրաբեղայիտա-
ղում:Որպեսգիտնականբանաստեղծ՝Վ.Դավթյանըգրեթե
համոզվածէ,որԳրիգորՆարեկացինծանոթէրհայկական
«ռեալիզմինախահիմքերին»՝Գողթաներգերին:Փաստարկն
այնէ,որդրանցլավագույնկտորներիցմեկըՆարեկացուօ-
րերումդեռերգվելէևգրիէառնվելնրանիցհետո՝11-րդդա-
րում.«ԻսկորՆարեկացունծանոթէինմերհեթանոսական
երգերը,ռեալիզմիայդնախահիմքերը,տարակուսանքչի
կարողլինել,որովհետևդրանքժողովրդիմեջերկարենպահ-
պանվելևդրանցիցմեկը՝վերևումմերբերածնավասար-
դյանտաղը, որ ըստավանդությանԱրտաշեսթագավորի
վերջինխոսքնէմահիցառաջ,11-րդդարումլսելուգրիէա-
ռելԳրիգորՄագիստրոսը»3:

1965թ.Վ.Դավթյանըգրումէ«Ասքսիրոևսրի»պոեմը,
հաջորդտարիներին՝միքանիուրիշասք-պոեմներ:1969թ.
բանաստեղծըտպագրումէմիայնպատմականպոեմներից
բաղկացած«Ծուխծխանի»ժողովածուն,որիմեջզետեղ-
վածէին«Ո՜տայրինձզծուխծխանի…»(հետագահրատա-
րակություններումվերնագրվածէպարզապես«Ծուխծխա-
նի»),«Ասքսիրոևսրի»,«Ճերմակձիավորը»,«Զվարթնոց»
ասք-պոեմներըև«Թոնդրակեցիներ»պոեմինոր,լիրո-էպի-
կականտարբերակը։

«Ասքսիրոևսրի»պոեմումգործումէկերպարայինե-
ռաստիճանհամակարգ՝հեղինակը,գուսաններըևվիպա-
կանհերոսները։Այդեռամիասնությանկենտրոնըգուսան-
ներն են,որոնքվիպականհերոսներիբնութագիրըկամր-
ջումենհեղինակայինմտքիընթացքին։Գաղափարականա-
ռումովհեղինակիևգուսաններիմիջևտարբերությունչկա.
նրանք հեղինակի գաղափարախոսներն են,նրաանհատա-
կանությանտարբերկողմերը։
2 «Գրականթերթ»,1965,թիվ50,դեկտեմբերի10:
3 Նույնտեղում:
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Ի՞նչհիմքուներԴավթյանըգուսաններիմեջվերամարմ-
նավորվելուհամար։

Նախ՝գեղարվեստականժառանգորդությանուժը,հայոց
բոլորբանաստեղծներին(«գուսաններին»)միավորողկոչու-
մը,որիբացատրությունըիրմոնոստիքոսներումշատլավ
տվելէԵղիշեՉարենցը.

Մեր ռապ սոդ ներն է ին հին նախ՝ նրանք, 
      գող թան չք նաղ եր գիչ նե րը…4

Դավթյանընույնպեսհայոցքերթողիֆենոմենըըմբռնում
էգուսանիկերպարիմիջոցով,իրմեջզգումհայհինավուրց
գուսանների՝Գողթաներգիչներիշարունակությունը։Դեռևս
1947թ.գրածմի բանաստեղծության մեջ նա հիշում է «հայ
գու սա նին»։Ուշագրավէ«Ասքսիրոևսրի»պոեմինանմի-
ջապեսնախորդող«Կարմիրբլուրիվրա»(1964)բանաստեղ-
ծության տեսիլքը`նվիրվածԱրգիշտիարքայինփառաբա-
նողգուսանին.

Եվ տաղ է ա սում ար մեն մի գու սան,
Գանգ րա մո րուս է, ա րծ վա քիթ ու թուխ,
Ձեռ քի տա վի ղը՝ մի գանգ է ե զան։
Բամբ ո րո տում է յոթ նա ղի տա վիղն, ու ե րգն է հն չում,
Երգն ար դար հա ցի, գի նու, ար ևի…
Դի մագ ծե րը ծա նոթ են այն քան, 
Ծա նոթ է եր գը ար ծա թահն չուն…
Իմ նա խա հայ րը նա է եր ևի5։ 

Այսզգացողություննունեցողբանաստեղծը,անկասկած,
իրենմերձուհարազատպիտիհամարերնաևչորրորդ-հին-
գերորդդարերիգուսաններին։ԻրգեներըԳողթանգուսան-
ներիմեջփնտրելումղումըԴավթյանինհետապնդելէան-
վերջ,ևնա«Ասքի»ստեղծումիցշատտարիներհետոէլշա-
րունակումէխորհել.
4 ՉարենցԵ.,Անտիպևչհավաքվածերկեր,Եր.,ՀՍՍՀԳԱհրատ.,1983,էջ
215:

5Դավթյանվ.,Երկերերկուհատորով,հ.1,Եր.,«Սովետականգրող»,1985,
էջ59:1985թ. լույստեսածայսերկհատորյակիցկատարվածհետագա
մեջբերումների աղբյուրները կնշվեն շարադրանքում՝ փակագծերում
գրելովհամապատասխանհատորըևէջը:
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Ինձ թվում է միշտ՝ մեկ էլ եմ ապ րել
Ես դա րեր ա ռաջ
Ու գող թան եր գով ծուն կի եմ չո քել
Ար ևի ա ռաջ (1, 207):

Սեփական խոսքը գուսանների շուրթերով հաղորդելու
համարԴավթյաննուներնաևպատմականարդարացում։
Վաղմիջնադարում՝Գնելիավանդությանստեղծմանշրջա-
նում,գուսանըեղելէհայմշակութայինկյանքիկենտրոնա-
կան դեմքերից մեկը։ Հենց գուսաններն են փանդիռների
նվագակցությամբպատմելԳնել-Տիրիթյանավանդավեպը։

«Ասքսիրոևսրի»պոեմումարտացոլվելենվաղմրջնա-
դարյանգուսանականարվեստիմիշարքգծեր.

Ե րեք փո շե թա թավ ու հոգ նա բեկ գու սան
Ու սերն ի վար ե րեք ար ծա թա լար փան դիռ,
Պղն ձե կուռ ու կոփ դար պաս նե րով
Քա ղա քա մայր մտան հան դի սա քայլ,
Ու մի ջա մուխ ե ղան հան դի սա քայլ, 
Ող ջույն ա ռա քե լով ա մե նե ցուն, 
Ի նչ պես գու սա նաց է օ րեն ու կարգ (2, 33): 

Այսպատկերումառկաենմիջնադարյանգուսանների
կենցաղավարության՝նրանց«օրենուկարգի» բոլորիրա-
կաննշանները:

ԻսկԳնելիողբիտեսարանումընդհանուրիրադրությունը
ամբողջովինգալիսէԲուզանդից։ԱյստեղմտնումենՓա-
ռանձեմի ինքնազոհությունը (մազերն արձակելը, բարձր
ճչալը,զգեստըպատառոտելը)ևկոծիավանդակարգը.Փա-
ռանձեմը«եղերամայր»էկամ«մայրողբոց»,որնասումէեր-
գիհիմնականմասը.

– Գնել, նա վա սար դյան իմ ա ռա վոտն է իր, 
Ծխա նիս ծուխն է իր, ա նո՛ւշ Գնել, 
Սև ա մպն ի ջավ հո ղին, զար կեց կար կու տը սև,
Ու ծխա նիս ծու խը հան գավ, Գնե՛լ։
Որ սի է իր ե կել, դե ե ՛լ, ժամն է որ սի,
 Բայց դու քնել, ե ղո՜ւկ, խորն ես քնել (2, 44):
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Իսկ«ձայնարկուները»պահումեներգիտոնըևմիայն
լրացնումեղերամորը.

Եվ ձայ նար կու կա նայք ձայ նում է ին ա հեղ
Ու ձայ նակ ցում է ին Փա ռան ձե մին։
–Վե՛ր ել, աս պար հա գիր, սո սե հա սա՛կ Գնել, 
Գնե՛լ, Փա ռան ձե մի թագ ու պսա՛կ Գնել (2, 44):

Ինչվերաբերումէողբիբնագրին,Դավթյաննայնստեղ-
ծելէինքնուրույնաբար,քանիոր«լալյացբանաստեղծությու-
նից»նմուշներչենավանդվել։Ոճավորելովընդհանուրավան-
դակարգը՝Դավթյանըկոծիերգիմեջևսմտցրելէոճավոր-
մանտարրեր։Դրանքնախ՝պոեմիոգուններդաշնակողհե-
թանոսականնշաններեն,որհիմնականումգալիսենԳող-
թաներգերից(ծուխծխանի,նավասարդյանառավոտ,հա-
րալեզներ),երկրորդ՝վիպերգիցհայտնիմիավորներ(որսի
գնալը,տապարովզարկվելը)ևերրորդ՝ողբասացությանմի
շարքկայունձևեր,որոնքհայտնիենուշժամանակներիկո-
ծիերգերից(մեռյալինդիմելովխոսելը,քնելումասինակնար-
կըևարթնացնելուճիգը,խորվերքը,«ախ»և«եղուկ»ձայ-
նարկությունները)։

«Ասքսիրոևսրի»պոեմ-ոճավորմանմեջմիահյուսված
ենժանրայիներկունախատիպեր՝լացիերգըևվիպական
երգը:Այդերկուհիմնականժանրերիցբացի՝«Ասքում»տեղ
են գտել նաև ուրիշ բանահյուսական ժանրերի տարրեր։
ԲազմաթիվենԳողթաներգերից(հատկապեսԱրտաշիսյան
ճյուղից)քաղվածմիավորները։Այսպես՝Արտաշեսինուղղ-
վածՍաթենիկիդիմելաձևը՝«քեզ ա սեմ, այր քաջ Ար տա շէս»,
տարակերպկիրառությունէգտելալևորիկգուսանիմուտ-
քիխոսքում.

– Նախ քեզ ա սեմ, Ար շակ, հայոց ար քա,
Այրդ կաղ նե բա զուկ ու մե ծա գործ
Եվ տա րա բախտ սա կայն, և տա րա բախտ… 
Եվ ա պա քեզ ա սեմ, հայոց տի կին,
 Փա ռան ձեմդ չք նաղ ու գե ղա չյա…(2, 34):

Իդեպ,նույնհատվածումգուսանը«քեզ ա սեմ»ձևինա-
ռընթերօգտագործումէայլկարգիդիմելաձևեր։Գնելինդի-
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մումէհայհինգրականությունից,առավելապեսՄովսեսԽո-
րենացուցծանոթ«քեզ ող բամ»բառերով,իսկՏիրիթին՝«ն -
զո վեմ ա պա քեզ»բառերով,որոնցսկզբնաղբյուրըամենայն
հավանականությամբ«Սասնածռեր»էպոսնէ։Տարբերաղ-
բյուրներից քաղված արտահայտչամիջոցների նման հա-
մակցումը պոեմի լեզվի «հավաքական» բնույթի
արտահայտությունէ։

Գողթաներգերիպոետիկականմիավորներիձևափոխ-
վածկիրառություններեննաև«Պղն ձե կուռ ու կոփ դար -
պաս նե րով» (հիշեցնում է ՎարդգեսՄանուկի վեպի«Կ ռել
կո փել զդուռնն Ե րո ւան դայ ար քայի»պատկերը),«հուր հեր
մի պա տա նյակ», «Եվ տեն չա լով տեն չում Փա ռան ձե մին»
(«Տեն չայ Սա թի նիկ տի կին տեն չանս»)ևայլմիավորներ։Այս
հատվածներըպատշաճխմբագրումներովքաղվածենՄով-
սեսԽորենացուց:Վիպասանականընդհանուրառմամբ14
հատվածներից12-ըգրառելևավանդելէԽորենացին,մեկը՝
Ագաթանգեղոսը,ևմեկը՝ԳրիգորՄագիստրոսը:Վերջինիս
ավանդածըԴավթյանըհիմնականումօգտագործելէ«Ծուխ
ծխանի»պոեմում:Իսկ«Ասքսիրոևսրի»պոեմի«Այլ սի գում
էր նա սեգ ու սի գա լով»պատկերիմեջարվեստավորխաղով
օգտագործելէԱգաթանգեղոսիավանդածմիակԳողթաներ-
գը.

ԻբրեւզսէգնՏրդատ,որսիգալովն
Աւերեացզթումբսգետոցեւցամաքեցոյց։
Իսկիսիգալիւրում՝զյորձանսծովուց6։

ԻսկԳնելիևՓառանձեմիհարսանիքիշքեղնկարագրու-
թյանմեջԴավթյանըվարպետորենմիացնում էԱրտաշես
արքայինվերաբերողերկուտարբերԳողթաներգերիբեկոր-
ներ(«Մեք փող հա րո ւաք եւ թմբ կի հար կա նէ աք» և« Տեղ ոս -
կի տե ղայր ի փե սա յու թե անն Ար տա շի սի, // Տե ղայր մար գա -
րիտ ի հարս նու թե ան Սա թին կանն»).

Փո ղեր է ին փչում,
Թմ բուկ զար կում,
Եվ ոս կի էր տե ղում տե ղա տա րափ,
 Մար գա րիտ էր տե ղում որ պես ան ձրև (2, 36):

6 Ագաթանգեղայպատմութիւն,ԻՎենետիկիՍուրբՂազար,1862,էջ103-104:

Սեյ ՐԱն ԳՐԻ ԳՈՐյԱն
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ԱյսևնմանկիրառություններովԴավթյանիասք-պոեմը
«Պարսիցպատերազմ»էպոսիցքաղվածհիմնականնյութին
ընդելուզումէնաևհայոցառաջինէպոսի՝«Վիպասանքի»
ժանրայինևլեզվաոճականտարրերը։

«Ասքսիրոևսրի»պոեմիոճավորվածլեզունպայմանա-
վորումէպատումիայնպիսիպատմականգունազարդում,
առանց որի անհնար է պատկերացնել պոեմի էությունը։
Մնալովհանդերձժամանակակիցգրականարևելահայերե-
նիհունում՝Դավթյանըդեպքերիշարադրանքըպարուրումէ
հնավանդլեզվականմիջոցներով,ոճականորենգեղեցկաց-
նումայն։ՀետագայումԴավթյանըխոստովանելէ,որհայոց
պատմության բանաստեղծական իմաստավորմանը իրեն
դրդելէնաևհայոցլեզվի՝գրաբարիցեկողմեծհարստությու-
նը:

Պատումինմանոճաբանությունըկապվածէէպիկական
սյուժենքնարականորենվերաիմաստավորելուհետ։Պոեմի
սյուժենևոճավորվածլեզունանխզելիորենկապվածենի-
րար,և«Ասքի»մասինկարելիէասելնույնը,ինչԳոգոլի«-
ՏարասԲուլբայի»մասինասումէնրաթարգմանիչԱկսել
Բակունցը.այն «չիկարելիպատմել,որովհետևոճիգեղեց-
կությունըևպատմելուբարձրարվեստըծածկումեներկի
բովանդակությունը»7։

«Ա սել»բայաձևըպոեմումմեծդերէխաղումպատումի
ասերգայինեղանակիապահովմանհամար։Մ.Աբեղյանը,
հատուկ ուշադրությամբքննելովմերհինէպիկականերկե-
րիավանդմանեղանակները,ենթադրումէ,որթեև«ա սել»
բառընշանակումէ«պատմել»,բայցայդերկերիառանձին
մասեր,անկասկած,երգվելեն։ՄասնավորապեսԳնելի«ս-
պանմանվեպի»առիթովնահայտնումէ,որկոծիերգերի«-
հետմիաժամանակևպատմվելենեղելությունները,ևերգ
ուզրույց միասինենծագել»8։Պատմողականիևերգայինի
այդմիասնությունըՎ.Դավթյանը նրբորեն արտահայտել է
պոեմում։ Ճիշտ է,գուսաններնայստեղանցքերըվիպելովեն
ասում,բայցևակնհայտէ,որայդ«ա սե լը»սովորական,սա-
ռըպատմողականությունըչէ,այլունիերգայինբնույթ,ար-
վումէփոքր-ինչբարձրտոնով։Ապացույցներըմեկիցավելի
են։
7 ԲակունցԱ.,Երկեր4հատորով,հ.4,Եր.,ՀՍՍՀԳԱհրատ.,1984,էջ116։
8 ԱբեղյանՄ.,Երկեր,հ.Ա,Եր.,ՀայկականՍՍՀԳԱհրատ.,1966,էջ491:
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Նախչմոռանանք,որգուսաններըվիպումենփանդիռի
նվագակցությամբ։Ապախիստուշագրավէծերգուսանի
այնխոստովանությունը,որինքըոգելովէասումխոսքը.

Հի մա լա րեմ փան դիռս ու ո գե լով ա սեմ…(2, 46):

Ակնհայտէ,որգուսաններըոգելովենպատմումբոլոր
դեպքերը,ևայդոգելըեթեպարզապեսերգելըչէ,ապագո-
նեունիերգայինհնչեղություն։Վերջապես,միանշանակեր-
գայինբնույթունենԳնելիողբիհատվածները՝«լալյացերգերը»։

Այսպիսով՝«Ասքսիրոևսրի»պոեմում,էպիկականից,քնա-
րականիցևդրամատիկականիցբացի,առկաէևսմեկժան-
րայինսկզբունք՝երաժշտականությունը:Վերջինսառհա-
սարակ էական տեղ է գրավում Վ․ Դավթյանի պոեմների
պոետիկայում:«Ասքսիրոևսրի»պոեմումերաժշտականու-
թյուննունիավելիանտիկ-դասականբնույթ,ծագումէհայոց
հինգուսանականարվեստիավանդույթից։«Ասքի»երգար-
վեստիգեղագիտականնշանակությունըհանգումէնախնա-
կանէպոսըևսմեկմիջոցովքնարականացնելու,հեղինա-
կայինվերաբերմունքըօրհներգայինևնզովերգայինմոտիվ-
ներովհարստացնելուձգտմանը։

«Ասքի»ժանրայիննկարագրինուպոետիկայիններդաշ-
նակվածէնաևնրատաղաչափությունը: «Ասքի»տաղաչա-
փության մեջառկա են երկու կարևոր լուծումներ, որոնք
յուրովիանդրադարձնում են բանահյուսականև գրական
հիմքերիհամադրությունը։Ինչպեսհայտնիէ,հայէպիկա-
կանբանահյուսությունըեղելէանհանգևազատոտանա-
վորով։Պոեմումառաջինհատկանիշըորպեսկանոնպահ-
պանվելէ։Կանոնավորհանգերիբացակայությաննպա-
տակնէազատությունտալխոսքիընթացքին,որպեսզիընդ-
գծվիպատումիասերգայինբնույթը,սահունընթանանգու-
սաններիփոխասություննումյուսխոսքայինփոխանցում-
ները։«Ասքսիրոևսրի»պոեմիհետգրեթեմիաժամանակ
ստեղծված«Ժամանակակիցպոեզիանև«ռեալիզմինախա-
հիմքերը»»հոդվածումՎ. Դավթյանը նկատում է,որ «ժամա-
նակակից պոեզիան ավելի հակված է դեպի անհանգ և
ազատոտանավորը»։Դադիտվումէորպես«ռեալիզմինա-
խահիմքերին»վերադառնալուևսմեկարտահայտություն։
Բանաստեղծտեսաբանըվկայակոչումէ,որսպիտակոտա-
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նավորովենգրվել«մարդկությանառաջիներգերնուբա-
նաստեղծությունները»9։

ՀանգերկանմիայնՓառանձեմիևձայնարկուկանանց
ողբիհատվածներում։Որոշերկտողերնույնահանգեն(«Գ նել-
Գ նել»,«Գ նել-ք նել»)։Եվդանույնպեսհամապատասխանում
էԴավթյանիընդօրինակածնախահիմքերին։Բանասիրա-
կանհանրահայտփաստէ,որհայպոեզիայումհանգը«Մա-
տյանողբերգության»աղոթամատյանումառաջինանգամ
օգտագործելէԳրիգորՆարեկացին՝հետևելովհենց«լալյաց
բանաստեղծության»հանգերին,ևնրանցնմանողությամբ
ՆարեկիԻԶգլխիտողերըգրելէնույնահանգ։

ԻսկահաչափականհամակարգըԴավթյանըվերափո-
խելէգրականորեն։Հրաժարվելովազատոտանավորից՝նա
ընտրելէվանկականհամակարգը՝երկվանկուքառավանկ
ոտքերիհերթագայությամբ։Տողերըհիմնականումկազմված
են10և12վանկերից,կաննաև6և4վանկանոցտողեր։
Տաղաչափականգծերովայսընդհանուրկանոններիցշեղ-
վումենմիայնողբիտեսարանիառանձինհատվածներ։Ա-
զատոտանավորիցտարբերչափականայսպիսիձևիընտ-
րությամբԴավթյանըչափավորել,ավելիռիթմայինէդարձ-
րելխոսքը։

«Անհանգ,բայց՝չափով»սկզբունքըշատէհիշեցնումՊա-
րույրՍևակի՝նույնպեսհայհնագույնբանաստեղծությանն
առնչվողտաղաչափական«ծրագիրը».

Եվ իմ գողթ նե ցի պա պե րի նման
Ես պի տի գրեմ ա ռանց հան գե րի,
Ինչ պես խո սում են մար դիկ ի րար հետ,
Ու ե թե չա փով՝
 Լոկ նրա՛ հա մար,
Որ սր տիս նման խոսքս էլ տրո փի...10

Այսպիսով՝ՎահագնԴավթյանըբանաստեղծականհմուտ
արվեստովշրջանառությանմեջէդնումհեթանոսականշր-
ջանիգրական-բանահյուսականմշակույթը,առաջինհեր-
թին՝Գողթաներգերը:Դրանով,ինչպեսնաևհեթանոսակա-
9 «Գրականթերթ»,1965,թիվ50,դեկտեմբերի10։
10 ՍևակՊ.,Երկերիժողովածու6հատորով,հ.6,Եր.,«Հայաստան»հրատ.,
1976,էջ101:
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նությանպոեմայինշերտերովայնշարունակումուզարգաց-
նումէԴ.Վարուժանի«Հարճը»,Կ.Զարյանի«Տատրագոմի
հարսը»ևայլպոեմներիավանդույթները:

Գողթան երգերի որոշ արտահայտչամիջոցներ օգտա-
գործվելեննաև«Ճերմակձիավորը»պոեմում։Այսպես՝պոե-
միմիամբողջհատվածկառուցվածէ«Քեզ ա սեմ, Մու շե՛ղ»
էպոսայինդիմումով.

Քեզ ա սեմ, Մու շե՛ղ, որ դի Վա սա կա,
Քեզ ա սեմ, հայոց քաջ սպա րա պետ,
Քեզ ա սեմ, ա րիդ, ու կո չեմ ո խի (2, 61):

Իսկահա«Ծուխծխանի»ասք-պոեմում Գողթաներգե-
րիյուրացումըունիհատուկևնպատակասլացբնույթ:Ուշա-
դիրկարդալուդեպքումդժվարչէհամոզվել,որայդպոեմում
իրական-պատմականէմիայնթեման,իսկգրվածքիներքին
էությունը,ինչպեսնախորդասքերում,որոշվումէդարձյալ
հայժողովրդականբանահյուսությամբ։Արտավազդիհոգե-
բանականդրամանԴավթյանըլուսաբանումէ«Վիպասան-
քի»«Ո՜տայրինձզծուխծխանի»հայտնիհատվածիոգով:

Անհրաժեշտէուշադրությունդարձնելմիփաստի,որը
մերքննադատությունը,միտումնավորթեակամա,չինկա-
տել։ԳրիգորՄագիստրոսիմեջբերած«Ո՜տայրինձզծուխծխանի»
վիպականերգըԴավթյանիպոեմումվերագրվելէԵգիպտոս
գերեվարվածԱրտավազդին։Այնինչհանրահայտէ,որայդ
բառերնիրմահիցառաջբոլորովինուրիշպայմաններում
արտասանելէԱրտաշեսթագավորը։Իհարկե,կարելիէրեն-
թադրել,թեհայրենասերևկրթվածԱրտավազդըծանոթէ
եղելերգին,ևծայրաստիճանծանրհոգեվիճակը,այնէլ՝հայ-
րենիհողիցհեռու,նրամեջարթնացրելէայդերգումամ-
փոփված տրամադրություններ։ Բայց խնդիրն այն է, որ
բանագետները«Ո՜տայրինձզծուխծխանի»հատվածըկա-
պումենոչթեԱրտավազդիհոր՝ԱրտաշեսԱ-ի,այլԱրտա-
շես Գ-ի (մ.թ. 18-33 թթ.) հետ։ Այդպես է կարծում Գ.
Խալաթյանցը,իսկ Մ. Աբեղյանը չի առարկում11։ԻսկԱրտա-
շեսԳ-իժամանակըմոտմեկդարուշէԱրտավազդից։Պատ-
մական նյութը բանահյուսականին զուգադրելու և այդ
ճանապարհով բարքագրական խնդիրներ բարձրացնելու
11Տե՛սԱբեղյանՄ.,Երկեր,հ.Ա,էջ122։
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նպատակովԴավթյանըթույլէտալիսակնհայտանախրո-
նիզմ:ՆավասարդյաներգըվերագրելովԵգիպտոսգերեվար-
վածԱրտավազդին՝Դավթյանըխիստհանրահայտսյուժեն
ենթարկելէբավականթարմ,անհատականմեկնաբանու-
թյան:Իհարկե,բանաստեղծըգիտի,որայդխոսքերըարտա-
սանելէԱրտաշեսը:Այդփաստընահատուկնշելէպոեմի
ստեղծումիցառաջ՝«Ժամանակակիցպոեզիանև«ռեալիզ-
մինախահիմքերը»»հոդվածում:

«Ծուխ ծխանի»-ն ասք-պոեմ է, հետևաբար նրանում
պատմականնյութըպիտիմեկնաբանվերբանահյուսության
տեսանկյունից։Պատմությաննկատմամբբանահյուսության
«հեգեմոնիան»այստեղդրսևորվելէնրանով,որհռոմեացի
պատմիչներից(Պլուտարքոս,ԴիոնԿասիոս),մասամբԽորե-
նացուցևպատմագիտությունիցքաղելովհիմնականփաս-
տերը՝բանաստեղծըչիգոհացելնրանցգնահատական-
ներովևիրադարձությունըմեկնելէԳողթաներգիէթիկա-
կանուգեղագիտականիմաստիլույսով:Դրանովնամիա-
ժամանակլուծելէժանրայինկարևորագույնխնդիր։

Ասք-պոեմներիկառուցվածքումարտաքնապեսչկահե-
ղինակայինքնարականություն,չկահեղինակիկերպար։
ԲայցԴավթյանըշարունակգտնումէինքնիրենարտահայ-
տելուգեղարվեստականմիջոցներ։«Ասքում»և«Ճերմակձի-
ավորում»հեղինակը«վերաբնակվումէ»գուսաններիևքեր-
թողիմեջ։Հավանաբար«Ծուխծխանի»պոեմումայսձևը
կլիներչհիմնավորված՝ոչբանահյուսականսյուժեիպատ-
ճառով։ԱհաթեինչուԴավթյանըգտնումէինքնարտահայտ-
մանմինորգեղարվեստականեղանակ։Նատեղաշարժում
էփաստերը,ևմտքիայդշարժումըուշադիրընթերցողին
հուշումէհեղինակայինթաքուններկայությանմասին։Նման
միտումկարարդեննախորդասքերում,իսկ«Ծուխծխանի»
պոեմումդարձելէհիմնականսկզբունք։ԱյդկերպԴավթյա-
նըթույլէտվել«որոշանախրոնիզմ՝որպեսգեղարվեստա-
կանպայմանականություն»12,որնարտահայտումէհեղի-
նակիդիրքորոշումըևուժեղացնումպոեմիփիլիսոփայա-
կանհնչեղությունը։

Պատմագեղարվեստականգրվածքիմեջանախրոնիզմի
խաղացածդերիբացատրությունըինքը՝ՎահագնԴավթյա-
12 ЧервяченкоГ. А.,Поэмавсоветскойлитературе,Ростов-на-Дону,Изд.
Ростовскогоуниверситета,1978,с.134.
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նը,շատդիպուկտվելէհարցազրույցներիցմեկում։Նագտ-
նումէ,որպատմականփաստըոչմիշտէհամընկնումպատ-
մականճշմարտությանը։Հետևաբարճշմարտությունը,որի
հայտնաբերումըգեղարվեստինպատակնէ,կարողէձևա-
վորվելնաևիրարիցհեռուգտնվողփաստերիհամադրու-
մից. «Ես համաձայն չեմ այնտեսակետին,թեգրողըպիտի
պատմականփաստերիկույրուհլուկամակատարը լինի։
Նակարողէայդփաստերըհարմարեցնելիրստեղծագոր-
ծականմտահղացմանը,իրգաղափարինուփիլիսոփայու-
թյանը։Իմկարծիքով,նաիրավունքունինաևտեղաշարժել
պատմականփաստերը,ապարներվերցնելժամանակի
տարբերշերտերից,սակայն,պայմանով,որայդամենըչհա-
կասենիրնկարագրածպատմականժամանակիոգուն»13։

Ի՞նչ հիմնավորումներ ունի «Ծուխ ծխանի»պոեմիա-
նախրոնիզմը,«պատմականժամանակիոգու»ի՞նչկողմեր
ենարդարացնումդրագործադրումը։

Նախնշենք,որայդպիսիհիմքտալիսէարդենիսկբա-
նահյուսականսկզբնաղբյուրը։Մ. Աբեղյանը ցույց է տալիս,
որ «Վիպասանքի»Արտաշիսյանցիկլի(«Արտաշեսիվեպի»)
մեջմիացելենպատմականերկուանհատների՝ԱրտաշեսԱ-
ի(մ.թ.ա. 189-160թթ.)ևԱրտավազդիորդիԱրտաշեսԲ-ի
(մ.թ.ա. 30-20թթ.)վիպականկերպարները.«Երկուտարբեր
Արտաշեսներիմասիներգվածներնուպատմվածներըվի-
պասաններիցմիմարդուվրաենպատմված,միԱրտաշեսի
անունով»14։

Հետագայումայդզրույցներիմեջներթափանցումէնաև
ԱրտաշեսԳ-իկերպարը,ևերբերգիչներըվիպումեն«Ո՜
տայրինձզծուխծխանի…»երգը,դաևսվերագրումենհա-
վաքական-վիպականԱրտաշեսին։Նման«միացումը»սովո-
րականբանէժողովրդականստեղծագործություններիհամար։
Այսինքն՝բանահյուսականնախատիպնինքըհատկանշվում
էանախրոնիզմով,հետևաբարայդպիսիհնարավորություն
ընձեռումէնաևնորագույնշրջանիբանաստեղծին։

ԱրտավազդԲ-ն(մ.թ.ա. 55-34թթ.)՝ՏիգրանՄեծիորդին,
միաժամանակհայժողովրդիամենամեծզավակներիցմեկն
է։Նրաեղերականճակատագիրըմերազգիանքանակտա-
րաբախտություններիցառաջիննէրևդրանովիսկ՝իմաս-
13 «Գրականթերթ»,1985,թիվ 3, հունվարի 18:
14 ԱբեղյանՄ.,Երկեր,հ.Ա,էջ121։

ՍեյՐԱն ԳՐԻԳՈՐյԱն

134



տալիցևխորհրդանշական։«Արքայիցարքա»Արտավազդի
գերություննումահըոչթեթագավորիանձնականողբերգու-
թյուննէին,այլիրդարիհանգամանքներովևիրժողովրդի
գոյատևմանպահանջովթելադրվածանխուսափելիիրողու-
թյուններ։Այդէպատճառը,որԱրտավազդԲ-իկյանքըմեծ
ազդեցությունէգործելժամանակիժողովրդականզրույցնե-
րիվրա։Նույնիսկնրաորդին՝ԱրտաշեսԲ-ն,զգալիտեղունի
այսպեսկոչված«Արտաշեսիվեպում»,մինչդեռպատմության
մեջկարծեսթեաչքիչիընկելնշանակալից գործունեությամբ։
Մ.Աբեղյանը դա բացատրում է նրանով,որ Արտաշեսը թա-
գավորել է իր հոր ողբերգական վախճանից հետո,իսկ վեր-
ջինս այնպես էր ցնցել հայ ժողովրդին,որ որդու գահակալու-
թյունը այդ «մեծկատաստրոֆիցհետո»ընկալվումէրիբրև
չափազանցկարևորևպատմվելուարժանիիրողություն։
«Իսկկատաստրոֆները,ինչպեսևմեծհաղթականփառքե-
րըվիպականշրջանում,-ահաերևակայությունըցնցողպատ-
մականիրողությունները»15,-մեկնաբանումէՄ.Աբեղյանը։

Արտավազդի«կատաստրոֆը»թափանցելէնաևվիպա-
կանԱրտավազդիկերպարիմեջ։ԻնչպեսցույցէտալիսԱբե-
ղյանը,ԱրտավազդիփակվելըՄասիսում,հայերիսպասելիք-
ներընրավերադարձիևաշխարհինտիրելումասին,որպատ-
կերվածեն«Վիպասանքում»,այլաբանորենարտացոլումեն
եգիպտականգերությունը։«ՊատմականորենդաՄեծնՏիգ-
րանիորդիԱրտավազդնէ,մարերի(=վիշապազների)թշնա-
մին,որինԱնտոնիոսը՝մարերիհետդաշնակցած՝խաբեու-
թյամբբռնում,շղթայումուտանումէԵգիպտոս։Երևի,իր
ժամանակինսպասելեն,որնագերությունիցազատվիև
վերստինտիրիՀայոցաշխարհին.բայց այս ակնկալությու-
նըչիկատարվել»16։

Այսպիսով՝պատմականԱրտավազդիկյանքընույնպես
ունիմոնումենտալգծեր,ազգային-հասարակականընդհան-
րականություն,որհենցիրժամանակիմեջհիմքէդարձել
բանահյուսականմշակումներիհամար։ՈրԱրտավազդիվի-
պականացումըկատարվելէնույնայնմեծբանահյուսական
կտավիմեջ,որինվերաբերումէնաև«Ո՜տայրինձզծուխ
ծխանի…»երգը,արդենիսկլուրջհնարավորությունէտա-
լիս այդ երկու փաստերըփոխկապակցելու համար։ Բուն
15 Նույնտեղում։
16 Նույնտեղում,էջ147:
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պոեմումԱրտավազդիգերությունըևվիպականերգըմի-
մյանցձայնակցումենդրամատիզմի,անդավաճանհայրե-
նասիրության և կյանքի մեծ կարոտի հոգեբանական
հիմքերիվրա։

«Ծուխծխանի»պոեմիքնարաէպիկական,դրամատի-
կական-երաժշտական և գեղանկարչական ժանրագոյաց-
ման մեջ դարձյալ որակ են կազմումպոեմ-ոճավորման
օրինաչափությունները:«Ասքսիրոևսրի»պոեմիհամեմատ
այստեղդիտվումէոճավորմանսահմաններիզգալիընդլայ-
նում:Հայհնագույնբանահյուսականժանրի՝Գողթաներգի
հետմիասինպոեմիժանրայինպոետիկայիամբողջացմանը
մասնակցումենհինեգիպտականգրականությանժանրերը՝
հրովարտակը,կրոնականհիմնըևեգիպտականսիրայինլի-
րիկան:Այսնախահիմքերի՝Գողթաներգերիուեգիպտական
քնարերգությանհետպոեմիլեզվականոճավորմանընպաս-
տումէնաևանտիկպատմագրությունը՝Պլուտարքոսի,Դի-
ոնԿասսիոսի,ՀովսեփոսՓլավիոսիպատկերները,ոճերնու
բառապաշարը(Արտավազդիոսկեձեռնաշղթաները,Անտո-
նիոսի մուտքը մարտակառքով, Կլեոպատրայի արծաթա-
պատ բեմըև ոսկեձույլ գահը, «բար բա րոս», «Ար մե նի ա»,
«ար մեն»,«Ար տա բազ»բառերըևայլն):

Հայկական,եգիպտականևհռոմեականհնագույնաղ-
բյուրներըԴավթյանիհամարմիջոցներեն՝կերտելուՀայաս-
տանի,ԵգիպտոսիևՀռոմիկերպարները,որոնքպոեմում
ունենգաղափարականևկոլորիտայինմեծկշիռ։

Ծխանիծխիվերհուշըասք-պոեմիքնարական լեյտմո-
տիվնէ,որըծավալվումէպոեմիբոլորմասերում՝թե՛շքեր-
թիտեսարանում,թե՛Կլեոպատրայիմերկանալուդրվագում,
թե՛վերջին՝երրորդհատվածում։

Սակայն«Ո՜տայրինձզծուխծխանի» Գողթաներգը
պոեմումոչմիանգամհանդեսչիգալիսինքնաբավձևով։
Այսառումովարժեհատուկուշադրությունդարձնելայննշա-
նակությանը,որպոեմիկոնցեպցիայումկրումէ«ծուխ ծխա -
նի»խորհրդանիշը։Այնպոեմիգաղափարականհարցա-
դրումներիևգլխավորկերպարիէությանխտացումնէ:Դրա
ենթատեքստըհազիվթեսպառվումէհայրենաբաղձությամբ,
թեևվերջինսնույնպեսէականէ:«Ծուխ ծխա նին»ապրելու
սկզբունքէ,բարոյականկերտվածքիմարմնավորում:Խա-
րազանելով«գողԱնտոնիոսի»և«ծախուէգ»Կլեոպատրայի
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բարքերը՝Արտավազդնամենանգամմղվումէդեպիկյանքի
լուսավոր,մարդկայինդրսևորումները,որոնքխտանումեն
հայրենականծխիամփոփպատկերում։«Ծուխ ծխա նի»բա-
ռակապակցություննայդպահերինվերացարկվումէ,կորց-
նումբառայինուղիղիմաստըևընկալվումորպեսապրելու
հայկականկերպիխորհրդանիշ։Բացահայտելովխորհրդա-
պատկերիմոնումենտալությունը՝Դավթյաննայդպիսովզո-
դումէնրաազգայինևհամամարդկային-բարոյականաս-
պեկտները։

Այնուհետև,«Ո՜տայրինձզծուխծխանի…»երգը ներքին
բովանդակությամբինքնինխիստընդհանրականէ։Ժամա-
նակիսոցիալականորոշակինշանների(«օրէնէրթագաւո-
րաց») հետ մեկտեղ այն խտացնում է Հայաստանի
զարդանախշայինպատկերի(ծխանիծուխ,նավասարդյան
առավոտ,եղնիկներիվազք)ևհոգեկանկերտվածքի(հայրե-
նիհողիկարոտ,ժողովրդականկյանքիհարստություն)մի
շարքկողմեր։Այդկարևորագույնգծերիամփոփմարմնավո-
րումը«ծուխ ծխա նի»խորհրդապատկերնէ։ԱնձամբՎա-
հագնԴավթյանիհամար«ծուխ ծխա նի»-նվերէտեղովու
ժամանակովսահմանափակվածերևույթկամընդամենըգե-
ղեցիկպատկերլինելուց։ԱյնԴավթյանիպոեզիայիգեղագի-
տականհիմնակետերիցմեկնէևիզուրչէ,որտեղէգտել
նաև«Ասքսիրոևսրի»,«Զվարթնոց»պոեմներում,դարձել
պատմականպոեմներիժողովածուիվերնագիր,տարիներ
շարունակհոլովվելնրաքնարականբանաստեղծություննե-
րում՝«ԵրգնՀայաստանի»(1950),«Երկիրհայրենի»(1954),
«Յոթերգերկրին»(1963),«Իմմայրենի,իմբարբառ»(1967),
«Ձայնիմարյան»(1980):«Ծուխ ծխա նի»պատկերըմեծմա-
սամբգործումէԴավթյանիհայրեներգությանմեջ,բայցմի
շարք դեպքերում ամփոփում է բարոյական և փիլիսո-
փայականավելիլայնիմաստներ։Լավագույնօրինակըհենց
«Ծուխ  ծխանի» ասք-պոեմիբարոյագիտականկոնցեպ-
ցիանէ։

ԱյսԳողթաներգըիրԼԳթղթումգրիէառելԳրիգորՄա-
գիստրոսը՝արձակշարվածքովևսեփականբացասական
գնահատականով.«Որում Արտաշէսն Պարթև բաղձայր մլոյ
մրրկեալ ծխոյ շամանդաղեալ մակաւասար շինիցևքաղա-
քաց։Ո՜տայրինձ,ասէր,զծուխծխանիևզառաւօտննաւա-
սարդի,զվազելնեղանցևզվագելնեղջերուաց.մեքփողհարուաք
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և թմբկի հարկանէաք,որպէս օրէնն է թագաւորաց։ Եւ զայս
ասէն ի վախճանելն իւրում, զոր և ի գռեհիկս աւանդեալ
գտաք… »17։

Բարեբախտաբար,ունենքծխանիծխինվերաբերողվի-
պական երգի թեկուզև համառոտտեսական բնորոշումը՝
տրվածՎահագնԴավթյանիկողմից։«Ժամանակակիցպոե-
զիանև«ռեալիզմինախահիմքերը»»հոդվածումնաիբրև
այդնախահիմքերի«չքնաղնմուշներից»մեկըհիշումէհենց
«նավասարդյանհիանալիտաղը».

Ո՜ տայր ի նձ զծուխ ծխա նի
Եւ զա ռա ւօտն նա ւա սար դի,
Զ վա զելն ե ղանց եւ զվար գելն եղ ջե րո ւաց,
 Մեք փող հա րո ւաք եւ թմբ կի հար կա նէ աք,
Որ պէս օ րէն էր թա գա ւո րաց․․․

«Ընդամենըհինգտող,ևփառահեղումոնումենտալմի
պատկեր։Մոնումենտալությանհետնաևզարմանալիմիքնա-
րականություն, ողողված կարոտովևառավոտիթարմու-
թյամբ»18,-մեկնաբանումէբանաստեղծը։

Դավթյանի նշած մոնումենտալությունը հենց երգի մեջ
ամփոփվածնշանակալիցբովանդակություննէ,փոքրձևի
մեջդրվածվիթխարիընդհանրականիմաստը։Պատկերըի-
րավացիորենհամարելովմոնումենտալ՝Դավթյանըկարողա-
ցել է հայտնաբերել դրան արժանի պատմական փաստ։
Արտավազդթագավորիողբերգությանմեջյուրովիցոլանում
է նավասարդյան երգի համազգային և համամարդկային
նշանակությունը։Իհարկե,նմանխաչաձևմանենթարկվելու
համարընդհանրականարժեքպիտիունենանաևպատմա-
կանփաստնինքը։ԻսկԱրտավազդիգերեվարմանփաստը
ունիայդնշանակությունը։

«Ծուխծխանի»պատկերիընդարձակնշանակությունը
դիտելիէպոեմիբոլորկենտրոնականդրվագներում։Հաղ-
թահանդեսիընթացքումայնթաքնվածէհերոսիլուռմտքե-
րի մեջ, իսկ եգիպտական թագուհու հետ երես առ երես
17 ԳրիգորՄագիստրոսի թղթերը։Բնագիրնառաջաբանովևծանոթություն-
ներովառաջինանգամ ի լույս ընծայեց  Կ. Կոստանյանց, Աղեքսանդ-
րապոլ,1910,էջ87:

18 «Գրականթերթ»,1965,թիվ50,դեկտեմբերի10:
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հանդիպմանժամանակհնչումէբարձրաձայն։Կլեոպատ-
րայինդիմելով«Եվ տո՛ւր ի նձ ծուխն իմ ծխա նի»հորդորով՝
Արտավազդըհուշումէկյանքիմիբարձր,նրանանծանոթ
ձևիգոյությանմասինևայդպատճառովէլնույնպահինակ-
նարկումէմարմնավորիևհոգևորիդաշնությունը։Պատկե-
րըբառացիորենընկալելուդեպքումպիտիմտածեինք,թե
Արտավազդըազատությունէաղերսումբռնակալից,միբան,
որոչմիայնկհակասերպատմությանը (նման«հակասու-
թյունները»պոեմում շատ են),այլև հիմնիվեր կխարխլեր
պոեմիխորփիլիսոփայությունըմարդուբարոյականկատա-
րելությանևվեհանձնությանմասին։

«Ծուխ ծխա նի»խոսք-խորհրդանիշըառավել ուժգնու-
թյամբհնչումէեզրափակիչ՝գլխատմանտեսարանում,որը
խտացնումէԱրտավազդիողբերգությունը՝որպեսարքայի,
հայիևպարզապեսմարդու:

ԱյնմիշտառնչվածէՀայաստանիայնտեսլայինհայտ-
նությանը,որշարունակերազվումէԱրտավազդարքային։
«Ծուխ ծխա նի»խորհրդանիշըպոեմիպոետիկայումխա-
ղումէժանրակազմիչդեր։Ճեղքելովհնգատողփոքրիկեր-
գը՝Դավթյանընրամոնումենտալությանմեջհայտնաբերում
էՀայաստանիքնարականկերպարը,որըկառուցվածքային
միինքնուրույնշերտէկազմումէպիկականդիպաշարիմեջ։
Դրաբաղադրիչներնենհայրենիերկրիբնաշխարհը,հեթա-
նոսկենցաղըևբարքերը։

Բնութագրականէ,որերգիցդուրսենձգվելթագավորա-
կանկենցաղինշանները՝փողփչելնութմբուկզարկելը։Փո-
խարենըներմուծվելեննորմիավորներ,որոնքիրենցհա-
մազգայինբնույթովներդաշնակենԳողթաներգին։Այդնոր
նշաններիցենԱրտաշատիբարդին,Արարատը,Մեծամորը,
թոնիրները,եղջյուրներինողկույզներառածցուլերը,Արտա-
շատիդարպասներիցելնողնժույգները։Արտավազդիհա-
յաստանյանտեսիլներում,ինչպեսև«Ասքսիրոևսրի»պո-
եմիազգագրականտեսարաններում,դարձյալփառաբան-
վումէհեթանոսականառողջկենսահիմքը.

Իսկ տա ճա րի ա ռջև Ա ստ ղիկ ա ստ վա ծու հու
Կա քա վում կա զվարթ ու փան դի ռի նվագ…
Եվ աղ ջիկ նե րը մեր լու սաս տինք
 Մո տիկ վայե լու մի թա քուն դո ղից շիկ նած,
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 Կա քա վում են զվարթ և սպա սում
 Փե սա նե րին ի րենց քա ջա գո տի,
Որ Ա ստ ղի կի բա րի հա յաց քի տակ
Ի րենց ան մե ղու թյան տատ րակ նե րը զո հեն… (2, 22):

Միջանկյալնկատենք,որպոեմիգլխավորհերոսԱրտա-
վազդիայսվերհիշումները,հեթանոսՀայաստանիպեյզաժը
ինչ-որընդհանուրաղերսունենԴանիելՎարուժանիհեթա-
նոսականտեսլաշխարհիհետ։«Հեթանոսերգեր»շարքի«-
Վանատուր»բանաստեղծությունիցՎ.Դավթյանիստացած
տպավորություններիհավաստումնեն«Ծուխծխանի»ասք-
պոեմիայսպիսիտողերը.

ԴանիելՎարուժան
Թող ես ե զիդ եղ ջյուր ներն
Ող կույզ նե րո՛վ զար դա րեմ...19

ՎահագնԴավթյան
Կուռ քե րի պես զո րեղ ու ան նվաճ ցու լեր
Ի րենց ե րթն են ա նում Ա րա րա տյան դաշ տով,
Եղ ջյուր նե րին՝ ծանր, շեկ ող կույզ ներ։ (2, 22)

Հայաստանիկերպարիմեջդիտելիեննաևբնանկարի
գեղեցկությունըևկոմպոզիցիոնկարևորդերը։Սկզբում՝Ան-
տոնիոսինխարազանելիս,հայոցբնաշխարհիպատկերնե-
րըձուլվածեներկրիամբողջականդիմագծին։Շքերթիդր-
վագումայդամբողջությունիցառանձնանումենհայկական
լեռները՝Արարատիգլխավորությամբ,որոնքխորհրդանշում
ենհայոցմեծկամքըևուժհաղորդումբռնիկերպովօտա-
րությանմեջհայտնվածԱրտավազդին։

Վերջապես,հայոցբնանկարըողբերգականգույներովէ
երևումպոեմիվերջին,ողբերգականտեսարանում։Գլուխն
արնաներկկոճղինդրածԱրտավազդիառջևհառնումէՀա-
յաստանիմահասարսուռ,բայցևլուսավորտեսիլքը.

Ո՜ տայր, օ, ո՜ տայր ի նձ 
ծխա նի ծու խը սուրբ,

19վարուժանԴ.,Երկերիլիակատարժողովածու,հ.2,Եր.,ՀայկականՍՍՀ
ԳԱհրատ.,1986,էջ10:
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Ո՜ տայր ա ռա վո տը նա վա սար դյան,
Եղ նիկ նե րի վար գը հայոց լեռ ներն ի վեր,
Ու եղ ջեր վաց վար գը ձո րերն ի վար
Ո՜ տայր, օ, ո՜ տայր ի նձ…
Ո՜ տայր Ար տա շա տի ոս կե փո շի ճամ փան,
Հն ձան նե րի բուր մունքն ու փշա տի փո շին,
Ո՜ տայր թո նիր նե րի բուր մուն քը սուրբ,
Ո՜ տայր, օ, ո՜ տայր ի նձ… (2, 32):

ՍաՎահագնԴավթյանիսիրածնավասարդյաներգիկի-
րառությանբազմաթիվդեպքերիցվերջիննէպոեմում։Գող-
թան երգի կենտրոնականպատկերի բազմապատկումով,
ազգագրականևբնապատկերայինմիավորներիավելացու-
մով,զգացմունքայինպահերիշեշտադրումովբանաստեղծը
կարծեսԳողթաներգիչներինմանոգումէերգը,բայցխո-
րացնելով նրա գեղարվեստական տարողությունը և նոր
կյանքտալովհնադարյանժողովրդականստեղծագործու-
թյանը։

«Ծուխ ծխա նի»պատկերիընդհանրական-մոնումենտալ
բնույթըևերկիկառուցվածքումունեցածվճռորոշդերըընդ-
գծելուհամարԴավթյանըպոեմիուշհրատարակություննե-
րումհրաժարվեց«Ո՜տայրինձզծուխծխանի…»նկարագրա-
կան նախադասություն-վերնագրից և այն փոխարինեցավե-
լիընդհանրացնող«Ծուխծխանի»վերնագրով։

Բանասիրությանըհայտնիհայերենամենահինբանաս-
տեղծություններիցմեկիվերակենդանացումըգրապատմա-
կանանհրաժեշտությունէր:Ամենաուշը20-րդդարիսկզբից
մերպոեզիանգեղագիտորենձգտումէրդեպիհայանտիկ
պոեզիան:ԱյսառումովՎահագնԴավթյանիկատարածգոր-
ծողությունընաևիրնախորդներիհակումներիևմտադրու-
թյուններիիրագործումնէր:Բնորոշէ,որ«ժամանակակից
պոեզիանև«ռեալիզմինախահիմքերը»»ելակետայինհոդ-
վածումարտահայտվածդրույթներըձևակերպելիսԴավթյա-
նը մի քանի անգամ դիմում է նաև Դանիել Վարուժանի
օգնությանը,ընդգծումնրաձգտումը«դեպիազգայինմշա-
կույթինախահիմքերը»։Իբրևբնութագրականօրինակներ
բերվումեննրապոետիկականհայտնիխոստովանանքնե-
րիցմեկը(«ԱրվեստիսմեջկընախընտրեմՔուչակը»),ինչ-
պեսնաևՎարուժանիմերժողականվերաբերմունքըհանգի
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նկատմամբ.«Դեպիռեալիզմինախահիմքերըգնալուպարզ
միտումէսա:Ճիշտէ,Վարուժաննինքըմինչևվերջէլչա-
զատվեցհանգի,այդ«բռնապետի»իշխանությունիցևիր
վերջինգործը՝«Հացիներգը»հանգավորգրեց,բայցտվեց
նաևսպիտակոտանավորիբազմաթիվփայլունօրինակներ:
Եվինչպեսցույցէտալիսժամանակակիցմիջազգայինպոե-
զիան,որմեծմասամբանհանգէ,Վարուժանըդարասկզբից
ոչմիայնիրստեղծագործությանբովանդակությամբ,այլև
ձևովձեռքէրմեկնումդեպիմերօրերը»20:

ԱպշեցուցիչօրինաչափությամբՎարուժանիմեկնածձեռ-
քըիբրևուսումնառությանևընդօրինակմանառարկամատ-
նացույցէանումնույնայդԳողթաներգերըևհատկապես
«Ո՜տայրինձզծուխնծխանի»«նավասարդյանհիանալի
տաղը»:Իսկայդուղղորդումնարտահայտվելէարդեն«Ոս-
կիամայր դիցուհին» ծրագրային շնչի բանաստեղծության
մեջ:ԱյստեղԴ.ՎարուժանըՎ.Դավթյանից ավելի քան կես
դար առաջ փարումէԳողթաներգերինևհենց«ծուխծխա-
նի»խորհրդապատկերին.

Ո՛վ ի նձ կու տար Ա մա նո րի հրճ վանքն հին
 Նա վա սար դի մար գար տա վառ ջինջ առ տուն,
Սույրն եղ ջեր վոց, վա զելն ա զատ եզ նե րուն.

Ո՛վ ի նձ կու տար հան դարտ ծու խը ծը խա նին,
Գի նով հո գիս՝ ան լուռ բամ բիռ՝ ցըն ծա գին
  Կը հագ ներ գե հուշն հի նօ րյա տո նե րուն՝
Եվ կը փոր ձե հըն չել քնարն իմ թրթ ռուն՝
 Վաղն ջուց փառքն Ա ստ վա ծուհ վույն ոս կե ծին:
Ըզ գաս տու թյան, ի մաս տու թյան մա՛յր, թույլ տուր
Ո գել պար ծանքդ՝ հոգ վոյս խան դովն ե րկ նա տուր,
Եվ քը նա րիս բյուր լա րե րը թող թըն դա՜ն:

Հե տամ նաց վի պա սանն եմ շվա րուն…
Ի ցիվ շուն չըս ձուլ վէր ե րկ նից հո վե րուն
Եվ հա վի տյա՜ն հըն չեր նոր ե րգն այս Գող թան21:

20 «Գրականթերթ»,1965,թիվ50,դեկտեմբերի10:
21 Դ.վարուժան,Երկերիլիակատարժողովածու,հ.2,էջ245:
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Ակնհայտէ,որ«Ծուխծխանի»պոեմովՎահագնԴավ-
թյանըբացահայտորենշարունակումէնաևԴանիելՎարու-
ժանիավանդները:Մեջբերվածբանաստեղծությանմեջառկա
«նոր Գող թան ե րգ»ստեղծելուտենչանքըորոշակիորենմար-
մինառավարդենՎ.Դավթյանի«Ծուխծխանի»պոեմում։

1970-1980-ականթթ. ՎահագնԴավթյանըշարունակում
էրպահպանելուշադրությունըԳողթաներգերիպոետիկայի
նկատմամբևօգտագործումէրայնիրնորբանաստեղծու-
թյուններումուպոեմներում:Այդտեսանկյունիցնրաամենից
բնորոշգրվածքնէ«Անքնություն»(1987)ժողովածուումտեղ
գտած«Մանդու»դրամատիկականպոեմը:

«Մանդու»պոեմըՎահագնԴավթյանըգրել էամենայն
հավանականությամբ1984թ.և1985թ.սկզբին:Համենայն
դեպս,1985թ.հունվարին տպագրված«Կարևորըհոգուի-
մացություննէ»հարցազրույցումբանաստեղծնասումէ,որ
համարյաավարտելէմինոր,դրամատիկականպոեմ:Ճիշտ
է,նաայդտեղնշումէուրիշվերնագիր՝«Զարկեցեք,դարբին-
ներ»,բայցհղացմանևսյուժեիհամառոտշարադրանքից
հասկացվումէ,որխոսքըհենց«Մանդուի»մասինէ.«Մտա-
դի՞ր եմ արդյոք պատմական նոր գործեր գրել: Ոչ միայն
մտադիրեմ,այլնաևգրելեմ:Համարյաավարտելեմ«Զար-
կեցեք,դարբիններ»վերնագրովմիդրամատիկականպոեմ,
որԱրտաշեսԱռաջինիևԱրտավազդիմասինէ:Եթեերկու
խոսքովբնորոշելիսլինեմայդգործը,պիտիասեմ,որգող-
թաներգերիհենքիվրահյուսվածմիպատումէ,ուրբախ-
վումենչարնուբարին,ևայդբախումիմեջցոլումէմերգո-
յությանխորհուրդներիցմեկը»22:

«Մանդու»պոեմումԴավթյանը«Ծուխծխանի»ասք-
պոեմիցմոտերկուտասնամյակհետոերկրորդանգաման-
դրադառնումէ«Վիպասանքի»Արտաշիսյանճյուղին:Պատմա-
կանորենժամանակըհետէգնումմինչևՔ.ա. 2-րդդար,ե-
րբկառավարելևգործելենԱրտաշեսԱԲարեպաշտըունրա
որդիԱրտավազդԱ-ն:Նկատիունենալով,որկյանքիվերջին
տարիներինԴավթյանընաևվեպէգրելԱրտավազդԲ-իմա-
սին(մինչևայժմանտիպէ),կարելիէեզրակացնել,որայս
նյութըՎահագնԴավթյանիստեղծագործականկենսագրու-
թյանամենիցսիրելիևկենտրոնականպատմականթեման
է:ԲայցտասնամյակներիհատույթովնկատելիէնաևԴավ-
22 «Գրականթերթ»,1985,թիվ3,հունվարի18:
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թյանիհավատարմությունընյութիհոգեկան-բարոյականտե-
սանկյունին,իրասած«հոգուիմացությանը»,որիդրդումով
էլպատմականստույգփաստերիհամեմատդարձյալ,ինչ-
պեսևասք-պոեմներումև«Թոնդրակեցիներում»,առաջէ
մղվումսյուժեիևկերպարաստեղծմանկողմնորոշումըդեպի
հայվիպականբանահյուսությունը:Այդէպատճառը,որհե-
ղինակըհրաժարվելէԱրտավազդարքայինբնորոշողևՀով-
հաննեսՀովհաննիսյանի բալլադից վերցրած «Զարկեցեք,
դարբիններ»բարոյախոսականվերնագրիցևպոեմըվեր-
նագրել«Մանդու»:Բայցսասոսկվերնագրայինխմբագրում
չէ,ևոչէլԴավթյանըխուսափումէՀովհաննեսՀովհաննի-
սյանպատվականբանաստեղծիազդեցությունից,բանաս-
տեղծ,որեղելէԱվ.Իսահակյանի ուսուցիչը և ումմեկուրիշ՝
«Վահագնիծնունդը»բալլադից,թեկուզևբանավիճայինշեշ-
տադրումով,բնաբանէրվերցրելԵղիշեՉարենցը:Թագավո-
րին,թագուհունևթագաժառանգինթողած՝վերնագիրտեղա-
փոխելովևկամաթեակամագլխավորհերոսդարձնելով
հասարակկնոջը՝Դավթյանըերկիշեշտադրումներըտեղա-
փոխումէդեպիբարքերիևհոգեվիճակներիոլորտը:Իսկոր
այդկինըհարճէ,միանշանակենթադրելէտալիս,որԴավ-
թյանիհղացմանսկզբնաղբյուրըիրամենասիրելիբանաս-
տեղծի՝ԴանիելՎարուժանի«Հարճը»պոեմնէ:

Մանդուհարճիպատմությունը,ինչպեսևՆազենիկհար-
ճիմասինպատմողզրույցը,ավանդելէպատմահայրՄով-
սեսԽորենացին:ԱրտավազդըհորըգրգռումէԱրգամի(Ար-
գավանի)դեմ,ճաշիժամանակքաշումեննրամազերից՝դա-
վադրություննյութելուկասկածանքով,ևԱրտաշեսըզորքով
պատժում է նրան.«Արտաշեսը սաստիկ շփոթվածվերա-
դառնումէԱրտաշատևիրՄաժանորդունմեծգնդովուղար-
կում է, հրամայելովՄուրացյան ցեղից շատերին սպանել,
Արգամիապարանքնայրելևնրահարճին,որչքնաղգեղեց-
կությունուներևշնորհալիքայլվածքևկոչվումէրՄանդու,
բերելիրենիբրևհարճ:Երկուտարիհետո(Արգամին)նորից
հնազանդությանբերելով՝ հրամայում էնրագույքըվերա-
դարձնել,բացիհարճից»23:

Ամբողջպոեմըփաստորենայս կարճառոտ հատվածի
ծավալումնուխորացումնէ:Դասիրո,խանդի,կնոջհամար
23 ԽորենացիՄ.,Հայոցպատմություն,Եր.,Հայպետհրատ,1961,էջ166:
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պայքարողտղամարդկանցհակասությունների,չարության
ու սպանություններիպատմություն է: Գործողությունների
գերակշիռմասըտեղիէունենումԱրտաշեսիարքայական
պալատում:

«Մանդու»ստեղծագործությունը,որՎահագնԴավթյանի
ուշշրջանիամենածավալունպոեմնէ,հատկանշվումէժան-
րայինկառուցվածքիևպոետիկայիմիքանիհետաքրքրա-
կանառանձնահատկություններով:

Առաջինևամենիցակնառուհատկանիշը,անտարակույս,
դրամատիկականպոեմի ժանրաձևնէ:Իհարկե,«Ման-
դուն»կառուցվածքովևերկխոսությանբնույթովհենցպոեմ
է,թեևունիթատերայինորոշտարրեր:Դավթյանիհամար
դրամատիկականպոեմիձևինվերադառնալուազդակկա-
րողէինլինելնաևիրենժամանակակիցբանաստեղծների
փորձերը:Մասնավորապեսդեռ1960-ականթվականներից
սկսած՝պատմականսյուժեներովևդիցաբանականզուգա-
հեռներովդրամատիկականպոեմներէրգրումլիտվացինշա-
նավորբանաստեղծՅուստինասՄարցինկյավիչյուսը:

Նմանառնչություններով,սակայն,ազգայինավանդույթ-
ներիվճռորոշազդեցությունըչիթուլանում:Գողթաներգերի
տիրականներգործությունիցբացի՝շարունակվումէկապը
հայկականպոեմիպատմությանհետ:ՎահագնԴավթյանի
պոեմայինարվեստըքանիերորդանգամորոշակիկողմերով
մեկնարկումէԴանիելՎարուժանիպոեզիայից:Արդենակ-
նարկեցինք, որ «Հարճը» և «Մանդու» պոեմների նյութը
վերցված է ընդհանուր սկզբնաղբյուրից՝ Մ. Խորենացու
պատմությունից:Նույնակերպ են նաև երկու պոեմներիվեր-
նագրերը:ԲայցԴավթյանիպոեմիներսումկան«Հարճից»ե-
կողուրիշազդակներևս:

«Մանդու»պոեմումՎահագնԴավթյանըարդենքանիե-
րորդանգամիրպոեմներիպոետիկանհարստացնումէհայ
պոեզիայի«ռեալիզմինախահիմքերի»՝Գողթաներգերի
փայլովուհնչեղությամբ:ՊոեմիհենցառաջինէջումԱրգա-
վանը,կոչանելովփառաբանելհայրենիքիսահմաններնըն-
դարձակածԱրտաշեսարքային,ասումէ.

Թեև ար դեն այ սօր գու սան նե րը գող թան
 Բյուր եր գեր են հյու սել Ար տա շե սի մա սին,
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 Սա կայն փառ քը նրա սե րունդ ներն են տա լու24: 

ՈրոշհատվածներումԳողթաներգերիտարրերնօգտա-
գործվումենաննկատ,միտեսակթաքնված՝խմբագրումով
մտնելովհերոսիխոսքիմեջ:ԵրբերկրորդդրվագումԱրտա-
վազդըմորըդժգոհումէ,որհայրըՆախճավանըտվելէԱրգա-
վանին,նրաևմորմիջևկայանումէայսհարցուպատասխանը.

ԱՐՏԱՎԱԶԴ
Նախ ճա վա նը տվեց Ար գա վա նին: 
Ես ո ՞ւր պի տի շի նեմ ա պա րանքս,
 Մա րաս տա նո՞ւմ ա րդյոք… 

ՍԱԹԵՆԻԿ
Մա րաս տա նում, որ դիս,
 Մա րաս տա նում… (274): 
Սահարմարեցվածարձագանքնէ«Վիպասանքի»հետ-

ևյալհատվածի.
Ար տա ւազ դայ ոչ գտե ալ, քա ջի ո րդ ւոյն Ար տա շի սի,
 Տե ղե կիկ ա պա րա նի ի հիմ նա նալն Ար տա շա տու,
Նա ան ց գնաց եւ շի նե աց ի մէջ Մա րաց զՄա րա կերտ25։

Երբեմնէլհերոսնինքնէստանձնումգուսանիդերըևվի-
պասանում:Օրինակ՝նույներկրորդդրվագում,երբՍաթենի-
կըորոշումէկանչելգուսաններին,որերգովհիշեցնենԱր-
տաշեսինիրսիրահարությանօրերը,Արտաշեսնինքըվի-
պասանումէ«Հե ծաւ ա րի ար քայն Ար տա շէս ի սե աւն գե ղե -
ցիկ»և«Եւ ո ւս տի՞ տա ցէ քաջն Ար տա շէս»կտորները:Դրանք
մեջբերվածենլրիվևնույնությամբ,միայնթեարևելահայե-
րենթարգմանությամբ(280-281):ՄիփոքրանցԱրտաշեսը
արդենիրխոսքերիարանքումՍաթենիկինհիշեցնումէնրա
«Քեզ ա սեմ, այր քաջ Ար տա շէս»հանրահայտերգը՝ամբող-
ջությամբմեջբերելովայն:

Ակնհայտորեն զգացվում է, որ տասնամյակներ առաջ
ՎահագնԴավթյանըգեղագիտորենչիհագեցելԳողթաներ-
24 Դավթյանվ.,Անքնություն,Եր.,«Սովետականգրող»,1987,էջ260:Այսգր-
քիցկատարվածհետագամեջբերումներիէջերըկնշվենշարադրանքում:

25ՄովսիսիԽորենացւոյ Պատմութիւնհայոց:ԱշխատութեամբՄ.Աբեղեան
եւՍ.Յարութիւնեան,Տփղիս,ԱրագատիպՄնացականՄարտիրոսեանցի,
1913,էջ84:
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գերիհմայքից:«Մանդու»պոեմըկարդալիսհաճախտպա-
վորությունէստեղծվում,որհեղինակնայնգրելէ՝հենցմի-
այն մեջբերելուբոլորԳողթաներգերըկամամբողջությամբ
վերստեղծելունրանցկյանքտվածիրադրությունները:Ուստի
կան նաևզարմանքպատճառողարհեստականկտորներ:
ԵրրորդդրվագիմիզրույցումՄանդունԱրտաշեսինասումէ,
որկարոտելէիրհայրենիքը՝սկյութականանծայրածիրդաշ-
տերը:ՀասկանալովՄանդուիկարոտը՝արքաննրահամար
դարձյալամբողջությամբարտասանումէ«Ո՜տայրինձզծուխ
ծխանի»երգը(նախորդներինմանայննույնպեստրվածէ
արևելահայերեն):

Երրորդևչորրորդդրվագներիմիջևընկած«Երկնային
դրվագում»ԱստղիկդիցուհինՏիրաստծունասումէ,որվեր-
ևիցլսելէ,թեինչպեսէկախարդՄարենխոստացելԱրգա-
վանիմեջսերարթնացնելՍաթենիկտիկնոջնկատմամբ,
որպեսզիսադրանովվրեժլուծիամուսնուց.

Սա թե նի կը ա սաց, թե տեն չում է սաս տիկ
Որ Ար գա վան իշ խանն ի րեն սի րա հար վի,
Իսկ կա խար դը ժպ տաց, ա սաց, դյու րին է դա,
Ա սաց, թող ի նձ խա վարտ ու խավր ծիլ բե րեն,
Ես կտա նեմ դրանք ու կկա րեմ թա քուն 
Ար գա վա նի բար ձին… (297):

Իսկայսմեկըվիպասանականհայերենիամենիցխորհր-
դավորևառեղծվածայինհատվածիբավականստեղծագոր-
ծականմեկնաբանություննէ:Սիրոաստվածուհուակամա
մասնակցությունըգեղեցիկիմաստէհաղորդումԳողթաներգին.

Տեն չայ Սա թի նիկ տի կին տեն չանս՝
 Զար տա խուր խա ւարտ եւ զտից խա ւար ծի
Ի բար ձիցն Ար գա ւա նայ26։ 

Պոեմիվերջին՝յոթերորդդրվագումսելևկյանարքաԱն-
տիոքոսիդեմմղածհաղթականճակատամարտումիրենօգ-
նելու համար Արտաշես արքան այլ պարգևների հետ
ԱրգավանինէնվիրումնաևՍյունյացաշխարհը:Այդպահին
կողքինկանգնածչարորդին՝Արտավազդը,հորըասումէ
26 Նույնտեղում:
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այնբառերը,որըստվիպերգի՝ասելէԱրտաշեսարքայիթա-
ղումիցհետո.

Թող վայե լի, ի սկ ես ա վե րա կաց վրա
Ինչ պե՞ս թա գա վո րեմ… (Վ ԴԱ, 337)

ՊոեմիվերջումԱրտաշեսարքանանսպասելիորենհայտն-
վումէերկնայինվերջինդրվագում:Մանդուինթունավորե-
լովսպանածՍաթենիկինևիբրմորհետկենակցողԱրգա-
վանինսրածելովսպանածԱրտավազդինկալանելուհրաման
արձակածարքանտալիսէիրվերջնականվճիռը:Նական-
չումէհայոցդարբիններին,որգան,տանենչարագործԱր-
տավազդին,փակեննրանՄասյացմիմութքարանձավում,
շղթայեննրան,գամենժայռինևհետոանվերջկռանեն,որ
նրահավատարիմգամփռներըչկարողանանկրծելովմաշել
շղթաները:ԸստԱրտաշեսարքայի՝չարըչպիտիտեղունե-
նաիրտերությանմեջ,որստեղծվելէևպիտիապրիսիրով
ուբարությամբ.

Ես իմ սերն եմ դրել այս տե րու թյան հիմ քում,
 Բա րու թյունս եմ դրել այս տե րու թյան հիմ քում,
Ար դա րու թյուն դրել, դրել խիղճ ու հա վատ,
Որ դրան ցով ապ րի ու զո րա նա… (343):

Քաջության,սիրոևդպրությանհայոցերեքաստվածնե-
րիհայացքիներքոասվածայսարքայականմենախոսությու-
նըամենամեծշեղումնէ,որ«Մանդու»պոեմումանումէհե-
ղինակըԳողթաներգերիբնագրից:Նաոչթեանիծումէչա-
րագործորդուն,այլթագավորականհրամանովտալիսնրա
դատավճիռը:Իհարկե,այդդատավճռիբովանդակությունը
սերտորենկապվածէ«Վիպասանքի»հայտնիանեծքին(«-
Դու յորս հեծ ցիս յա զատն ի վեր ի Մա սիս»):Դրանավելացել
եննաևՄովսեսԽորենացու«Հայոցպատմության»ևՀով-
հաննեսՀովհաննիսյանի«Արտավազդ»բալլադիպատկե-
րայինշերտերը՝դարբիններ,շղթաներ,գամփռշներևայլն:
Այսհատվածիմեջէթաքնվածնաևպոեմի«Զարկեցեք,դար-
բիններ»նախնականվերնագրիիմաստը:Թեևայդվերնա-
գիրըփոխվելէ,բայցգաղափարըմնացելէ:Դաչարությունը
պատնեշելու,այնշղթայելովարգելելուգաղափարնէ:Իսկ«-
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Մանդու»նորվերնագիրըարտահայտումէհենցերկիրըպա-
հողուզորացնողմեծսիրոգաղափարը:

ՀազարամյակներիխորքիցեկողԳողթաներգերըդարեր
շարունակարժանացելենհայևօտարբազմաթիվգրողնե-
րի,բանագետների,լեզվաբաններիևգրականագետներիու-
շադրությանը:Դրանցմեծմասը«գի նե վետ Գողթն գա վա ռի»
գուսաններիցանձամբլսելևգրիէառելՄովսեսԽորենա-
ցին:Չափածոհատվածներիբանագիտականևգրականա-
գիտականառավելհանգամանալիցմեկնաբանությունը«Հայ
վիպականբանահյուսություն»աշխատությանմեջտվել է
ՄանուկԱբեղյանը:Գողթաներգերիլեզվականհատկանիշ-
ներիվերլուծությունը«Հայոցլեզվիպատմություն»գրքի«-
Վիպասանականհայերեն»գլխումտվելէՀրաչյաԱճառյանը:

Հայհնագույնանգիրստեղծագործությունների՝Գողթան
երգերիգաղափարականևմշակութաբանականնշանակու-
թյանմասինգրելէԳարեգինՆժդեհը:Իր«Բանտայինգրա-
ռումների»VIIհատվածընավերնագրելէ«Հայուլավա-
գույնը»։Հայժողովրդիևնրամշակույթիբարձրագույնար-
ժեքըՆժդեհըհամարումէիրծննդավայրում՝Նախիջևանի
տարածքումստեղծվածԳողթաներգերիհամամարդկային
ոգին,հատկապեսթշնամունստորադասելու,նրաննվաս-
տացնելուանթույլատրելիությանգաղափարը։«Ժողովուրդ-
ների կուլտուրականարժեքը,– գրում է Նժդեհը,–պետք է
ճշտելհամամարդկայինայնգծերով,որհատուկեննրանց
հոգևորստեղծագործության:

Եվհենցայդհամամարդկայինը,մարդկորենայդօրինա-
կելինէկազմումամենազգիլավագույնը:

Եվազգերիմտավորականությաննէընկնումաշխատել,
որհամաշխարհայնացած«ամեն»բառինմանհամամարդ-
կայնանաայդլավագույնը:

Նմանգծերեստեսնումեմհեթանոսհայությանբանար-
վեստիմեջ–նրազրույցների,առասպելների,երգերիմեջ:

ԵթեԱնիիվսեմաշուքավերակներըմեզխոսումենհայու
ճարտարապետականհանճարիևգեղագիտականբարձր
ճաշակիմասին,ապամերհեթանոսվիպասանությանբե-
կորներըվկայումեննախաքրիստոնեականհայուանգերա-
զանցելիմարդկայնությանևբարձրորենասպետականոգու
մասին:Վահագնա-ԱնահտականՀայաստանումեստեսնում
եմայնպիսիհոգեգծեր,առաքինություններ,որոնքպիտիբաղ-
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ձալմեր`որքանգոռոզ,այնքանհոգեպեսաղքատուտմարդի
դարաշրջանին:

Աշխարհիո՞րմեծ,ո՞րաշխարհակալազգըպիտիչուզե-
նարիրֆոլկլորիմէջունենալհետևյալիմաստալիցպատա-
ռիկը.

Քե՛զասեմ,այրքաջԱրտաշէս,
ՈրյաղթեցերքաջազգինԱլանաց,
Ե՛կհաւանեացբանիցաչագեղոյդստերսԱլանաց`
Տալզպատանիդ.
Զիվասնմիոյքինուոչէօրէնդիւցազանց`
Զայլոցդիւցազանցզարմիցբառնալզկենդանութիւն
Կամծառայեցուցանելովիստրկացկարգիպահել
Եւթշնամութիւնյաւիտենական
Իմէջերկոցունցազգացքաջացհաստատել…

Լսո՞ւմես,ընթերցո՛ղ,օրենքչէ՛,ասումէհեթանոսհայը,
դյուցազներիհամարթույլատրելիչէ`առաջին`օտարդյու-
ցազներիգոյությունըվերացնել,երկրորդ`ստրկացնել,ծա-
ռայեցնելնրանց,երրորդ`երկուքաջազգերիմիջևհավիտե-
նականթշնամությունստեղծել:Գաղափարախոսական
անհանդուրժողությանհամասփյուռհալածանքներիմերա-
մօթալիօրերումորքա՛նմարդկորենհպարտէհնչումհին
հայուխոսքը:

Այո՛,«ոչէօրէն»…
Հայըդեմէքաջզարմերիոչնչացման,ստրկացման,և`լի-

նելովքաջ`նահարգանքովէվերաբերվումիրքաջթշնամուն
անգամ:

Ահա՛հոգևորկերպարըհեթանոսհայու,որիմարդկայնա-
ցուցիչգաղափարներովպիտիթթխմորելԱրևելքիհոգևոր
հացը»27:

Նշանավորզորավարի,քաղաքականգործչիևմտածողի
այսգնահատականներըհնչելենՎահագնԴավթյանիպատ-
մականպոեմներիստեղծումիցոչշատառաջ:Անկախայն
հանգամանքից,որՎ.Դավթյանըամենայնհավանականու-
թյամբծանոթչէրԳարեգինՆժդեհիօրագրերին,նրանցար-
տահայտածգաղափարներըխիստհամահունչեն:Այսպի-
սով՝ՄովսեսԽորենացուփրկածԳողթաներգերիգրականա-
27 ՆժդեհԳ.,Հատընտիր,Եր.,«Ամարաս»,2006,էջ377-378:
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գիտականլավագույնմեկնաբանությունըտվելէՄանուկԱ-
բեղյանը,լեզվաբանականամենիցխորվերլուծությունը՝Հրա-
չյա Աճառյանը,գաղափարականդիպուկգնահատականը՝
ԳարեգինՆժդեհը,իսկբանաստեղծականառավելպատկե-
րավորևամբողջականմարմնավորումը՝ՎահագնԴավթյա-
նը:

ՍեյրանԳրիգորյան–բ.գ.թ.,դոցենտ,ԵՊՀհայնորագույնգրա-
կանությանամբիոնիվարիչ:Գիտականհետաքրքրությունները՝հայ
նորագույնգրականությունևգրականքննադատություն:Հեղինակ
էգրականագիտական5մենագրությունների,գրականագիտական
ևգրաքննադատականհոդվածների:

SEYRANZ.GRIGORYAN:– GOGHTANSONGSINTHEPOETICS
OFVAHAGNDAVTYAN’SPOEMS-Thearticleexaminestheroleof
poeticexcerptsfromancientArmenianfolkloreinthepoeticstructure
ofVahagnDavtyan’spoems․Inthe1960s,theArmenianpoet,based
ononephrasebyMartirosSaryan,introducedtheconceptofthe“core
principlesofrealism”․Accordingtothistheory,modernpoetryshould
developonthetraditionsofancientpoeticworksofnationalandworld
literature․Inthepoeticsofhishistoricalpoems,VahagnDavtyanused
thecharacters,aswellasthestructuralandlinguisticformsofGoghtan
songs-theoldestexamplesofArmenianfolklore.Asaresult,hecre-
atedagenrestylizationoftheancientepictales.

KeyWords–Goghtan songs, poem, folklore, genre, Vahagn Davt -
yan, chimney smoke, Movses Khorenatsi, poetics, Mandoo, Artavazd 

СЕЙРАН ГРИГОРЯН – ГОХТАНСКИЕ ПЕСНИ В ПОЭТИКЕ
ПОЭМВААГНА ДАВТЯНА -Встатьерассматриваетсярольсти-
хотворныхотрывковдревнейшегоармянскогофольклора впоэ-
тическойструктурепоэмВаагнаДавтяна. В1960-хгодахармянс-
кийпоэтнаосновеоднойфразыМартиросаСарьянасоздалкон-
цепциюо«первоосновахреализма». Согласноэтойтеориисовре-
менная поэзия должна развиваться на традициях старинных
поэтическихпроизведенийнациональнойимировойлитературы.
ВпоэтикесвоихисторическихпоэмВаагнДавтяниспользовалоб-
разы,структурныеиязыковыеформыГохтанскихпесен–древ-
нейшихобразцовармянскогофольклора. Врезультатеонсоздал
жанровуюстилизациюстаринныхэпическихсказаний.

Ключевыеслова– Гохтанские песни, поэма, фольклор, жанр,
Ваагн Давтян, дым очага, Мовсес Хоренаци, поэтика, Манду, Артавазд
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ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

ՆՌԱՆԵՍԱՐՈՅԱՆ
Ասպիրանտ,ԵՊՀ

ԹԵՄԱՅԻԵվԺԱՄԱՆԱԿԻԿԱՊԸ
ՍՈՆԵՏՆԵՐԻՇԱՐՔԵՐՈՒՄ

Բանալիբառեր՝ հայ կա կան պոե զի ա, բա նաս տեղ ծա կան կա -
յուն ձև, սո նետ, օկ տավ, սես տետ, քրո նո տոպ, հանգ

Յուրաքանչյուրստեղծագործություն,մտքիևհույզիար-
տահայտությունլինելով,իրենիցներկայացնումէորոշակի
տարածաժամանակայինկառույց։Թեմաններկայացնելիս
կամաթեակամահարկավորէդիմելտարածությանևժա-
մանակի՝քրոնոտոպիօգնությանը,որը՝որպեստերմին,շր-
ջանառությանմեջէդրվելԲախտինի1 կողմից։«Պատկերըիր
համապարփակընդգրկմամբ,կերպարը,կոնֆլիկտը,կոմ-
պոզիցիան,սյուժեն,լեզուն,ժանրը,տաղաչափությունըի-
րենց հերթին ի մի են գալիս և ամբողջանում այնպիսի
կառույցում, ինչպիսին է համատեքստային շերտերի մեջ
տարածության և ժամանակի (քրոնոտոպի) տիրույթը»2։
Ստեղծագործողիկողմիցընտրվածթեմանամբողջանումէ,
երբտեղավորվումէգեղարվեստականժամանակիուտա-
րածությանտրամաբանությանմեջ։Քրոնոտոպիհետաքր-
քիրլուծումներիենքհանդիպումհատկապեսչափածոյում,
որտեղբանաստեղծիառաջխնդիրկաև՛թեմանճիշտտա-
րածաժամանակայինկառույցովներկայացնելու,և՛ուշադ-
րություն դարձնելու բանաստեղծության ռիթմին և
հանգավորմանը։Եթեսրանգումարենքնաևայն,որհատ-
1 Քրոնոտոպիմասինտե՛սМ.Бахтин, Вопросылитературыиэстетики,
Москва, «Художественнаялитература», 1975, стр. 234-407.

2 Ա. Բեքմեզյան,Գեղարվեստականժամանակիևտարածության(քրոնո-
տոպի)խնդիրըգրականությանմեջ,Գրականությանտեսությանարդի
խնդիրներ,Երևան,ԵՊՀհրատարակչություն,2016,էջ154։
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կապեսբանաստեղծականկայունձևերըունենտողերիհս-
տակորոշվածքանակևկրկնվողբառերկամարտահայտու-
թյուններ (ռեֆրեն),ապա չափածո գործ ստեղծելըավելի
կդժվարանա։ Բանաստեղծական բարդ կառույց կարելի է
համարելնաևսոնետը,որիհայկականպատմությունըսկս-
վումէՄխիթարյաններից3,տարածվումարևմտահայ,արևե-
լահայ,սփյուռքահայգրականություններում՝հասնելովմինչև
մերօրեր։Չնայածնրան,որհայբանաստեղծներիմեծամաս-
նությունընախընտրելէհետևելսոնետիդասականիտալա-
կան կառուցվածքին4, այնուամենայնիվ գրվել են նաև
անգլիականսոնետներ5,կոդայովսոնետներ6,ինչպեսնաև
սոնետներիշարքերևպսակներ7։Ժամանակայինկառույցի
առանձնահատկություններըլավագույնսերևումենսոնետնե-
րիշարքերում,քանիորթեմաններկայացվումէմիքանիբա-
նաստեղծությամբ՝ հնարավորություն տալով ժամանակին
առավելհստակերևալ։Կարևորէփաստել,որհենցթեմայի
ընտրությամբէորոշվումժամանակիդերը.«Եթե,դիցուք,
գրականերկումմիդեպքումնկարագրվումէբնություն,ա-
ռարկա,անձ,իսկմյուսդեպքում՝հարաբերություն,գործո-
ղություն,ապաանպայմանորենքրոնոտոպայինկառույց-
ներըայսերկուդեպքերումընդգծվածորենկտարբերվենմի-
մյանցից։Առաջինպատկերմանպարագայումստատիկ(կա-
յուն,անշարժ)նկարագրականտարրերըանհամեմատգեր-
իշխողկլինեն,իսկերկրորդդեպքումանպայմանորենկկար-
ևորվենպրոցեսուալ (ընթացքային,ժամանակային)հատ-
կանիշները»8։Պատմականկամժամանակակիցդեպքերին
3 Մխիթարյաններիսոնետներըտե՛ս«ՏաղքՄխիթարեանվարդապետաց»,
Հատորառաջին,Վենետիկ,ԻգործարանիսրբոյնՂազարու,1852,Հատոր
երրորդ,Վենետիկ,ԻգործարանիսրբոյնՂազարու,1854։

4Դասականիտալականսոնետըկազմվածէերկուքառատողից(քատրեն)
ևերկուեռատողից(տերցետ)։

5 Անգլիականսոնետըունիերեքքառատողևմեկերկտող։
6 Կոդայովսոնետներըկարողենունենալտասնհինգերորդտողկամերկու-
սիցավելտերցետ։

7 Սոնետներիպսակըտասնհինգտողիցկազմվածշարքէ,որտեղսոնետ-
ները տողերի կրկնությունների շնորհիվ կապված են միմյանց։ Ամեն
սոնետիվերջինտողհաջորդսոնետիառաջինտողն է, իսկտասնհին-
գերորդսոնետըկազմվածէիրեննախորդողսոնետներիսկզբնատողերից։

8 Ա.Բեքմեզյան,նշվածհոդվածը,Էջ165։

ն ՌԱ նե ՍԱ ՐՈյԱն

154



անդրադարձկատարելիս՝բանաստեղծներըժամանակային
անցումներընկատելիենդարձնում։ԱյդպիսինենԱր.Չոպա-
նյանի«Վերհիշում»ևՉարենցի«Դոֆինընաիրական»շար-
քերը։Զգացմունքներկամփիլիսոփայականհարցերար-
ծարծողսոնետներումժամանակըինչ-որչափովաննկատե-
լիէդառնում(Թ.Թերզյան՝«Առանմոռանալին»,«Անյուսու-
թիւն»,Վ.Թեքեյան՝«Խեղճմարդը»,«Սէրըտասնըվեց,երեսուն
եւվաթսունտարեկանին»)։

ԱրշակՉոպանյանի՝երեքսոնետիցբաղկացած«Վերյի-
շում»շարքումթեմաններկայացվումէժամանակայինհեր-
թականությամբ։Այսսոնետներըվերնագրվածեն«Ա»,«Բ»,
«Գ»։ Շարքը տեղ է գտել «Քերթուածներ» ժողովածուում։
ԴրաառաջաբանումՉոպանյանընշումէ,որցանկացելէիր
տաղանդըօգտագործելինպաստազգի.«1895-իարիւնա-
զանցդեպքերըխորինցնցումմըյառաջբերինիմմէջս,եւ
զիսմղեցինմտածելութէայդահաւորճգնաժամինմէջզոր
մերցեղըկ’անցնէր՝ամէնՀայպարտականութիւնունէրոչ
միայնիրանհատականշահերը,այլեւիրհոգեկաննախա-
սիրութիւնները,իրմտավորյատուկկոչումըզոհել՝գէթպահ,
իրուժերնիսպասդնելուհամարամբողջցեղինկեանքինու
պատւոյնհամարանհրաժեշտեղողգործունէութեան։Որո-
շեցիուրեմնյատկացնելիմմտաւորհամեստկարողությիւն-
ներսայնպիսիաշխատութեանց,որատակըլլայինոեւ է
չափովանմիջականօգուտբերելմերազգայինդատին»9։
Հայրենիքիառջևծառացածխնդիրներըևկատավողիրա-
դարձություններըստիպումենՉոպանյանինհայացքնետել
դեպիանցյալ։Թեմաններկայացվումէժամանակայինհա-
ջորդականությամբ։Բանաստեղծըչիդիմումժամանակային
խախտումների՝անախրոնիաների10 ։Առաջինևերկրորդսո-
նետներըբացառապեսնկարագրականենևվերաբերումեն
անցյալինուհայրենականպայքարին։Ժամանակիշունչըըն-
թերցողինփոխանցելուհամարՉոպանյանըօգտագործումէ
համապատասխան բառեր՝ հոյաշեն մայր-քաղաք,ամրա-
պայծառպալատ,նրբաքանդակպերճորմեր,ազնվագեղ,
9Տես՝Ա.Չօպանեան,Քերթուածներ,Փարիզ,տպագր.Տ.Տօղրամաճեան,
1908թ,էջԸ։

10.Աշ. Ջրբաշյան, Նարատալոգիայի հիմնական հասկացությունները,
Գրականությանտեսությանարդիխնդիրներ,Երևան,ԵՊՀհրատարակ-
չություն,2016,էջ300։
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քնքշահայացդշխո։Երրորդսոնետումժամանակայինթռիչք
էկատարվում,բայցայսանգամարդեններկա։Առաջինսո-
նետիխնջույքայինտրամադրությանըևերկրորդսոնետի
հերոսականպայքարինհակադրվումէերրորդսոնետը.

Կըվերյիշեմասոնք…եւսի՛րտըսթունդելած,
Երբկ’անհետիտեսիլնաղւորուներկային
Կըտարածուիդէմըսաւե՛րըմռայլամած,
Կըդողամդառնամօթինդո՛ղըցաւագին…

Շարքիերրորդսոնետըիրավամբամենակարևորնէ,և
հենցայսսոնետումէթաքնվածամբողջիմաստը։Համեմա-
տությանմեջդնելովանցյալնուներկան՝բանաստեղծըներ-
կայիառավելամբողջականնկարագիրէտալիսևվերհա-
նում ներկայիխնդիրները։Երրորդսոնետըտարբերվող է
նաևնրանով,որայստեղնկատելիէբանաստեղծիվերա-
բերմունքըիրերին։Այսսոնետումհստակհարցադրումկա
(…Ա՜խ,ո՞վդարձնէպիտ՝ինձբամբիռնըերբեմնի.),ինչըբա-
ցակայումէնախորդսոնետներում։

«Վերհիշում»շարքումժամանակըգծայինէևունի ար-
տահայտմանհետևյալձևը՝A1-A2-A3,որտեղբանաստեղծու-
թյանժամանակըևդեպքերինկարագրությունըառավելա-
պեսնմանենիրականժամանակին։«Վերյիշում»շարքում
ժամանակայինբոլորդրսևորումներըAտառովեննշանակ-
ված,քանիորսոնետներըևդրանցժամանակներըիրար
հետօրգանականկապունեն։

Եթե Չոպանյանը ներկախնդիրներին լուծում գտնելու
համարսոնետներումպատմականանդրադարձէկատա-
րում,ապաՉարենցը«Դոֆինընաիրական»շարքումիրժա-
մանակակիցդեպքերնէքննարկում։ՇարքընվիրվածէԱղասի
Խանջյանին։Այնբանաստեղծիհոգեկանապրումներիծնունդն
է.«…ՉարենցըշատծանրտարավԽանջյանիսպանության
լուրը,ըստամենայնիգիտակցելով,թեդրանիցհետոինչկա-
րողէսպառնալև՛իրեն,և՛իրգրականհամախոհներին»11։
Բանաստեղծությունները,բացիհամարակալվածլինելուց(«-
Սոնետառաջին»,«Սոնետերկրորդ»,…,«Սոնետյոթերորդ
ևվերջին»),ունեննաևվերնագրեր՝«Դոֆինընաիրական»,
11ԴավիթԳասպարյան,ՈղբերգականՉարենցը։Կյանքիևստեղծագործու-
թյաննորահայտէջեր,Երևան,«Նաիրի»,1990,էջ316։
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«Դոֆինըիրական»,«Մայրը»,«Շրթունքները»,«Լեգենդը»,«-
Մահլեգենդին»,«Իմաստություն»։Շարքըժամանակիտե-
սանկյունիցուսումնասիրելիսկարելիէբաժանելերեքմասի։
Առաջինմասըընդգրկումէ«Դոֆինընաիրական»,«Դոֆինը
իրական»և«Մայրը»սոնետները։Այսսոնետներումդժվար
էկռահել՝բանաստեղծըմեկտեսարանի՞,թե՞իրարհաջոր-
դողդեպքերիմասինէգրում։Նայենքերեքսոնետիցվերց-
ված տողեր՝ «Նա պառկած էր նախկին սեղանատան
միգում…»,«Դո՞ւեսարդյոքպառկածայդքանանհույզդեմ-
քով…»,«…Այսպեսողբումէրմայրնիրզավակին…»։Եվիս-
կապես, այս տողերը կարող են ինչպես մեկ վայրկյանի,
այնպեսէլժամանակիտարբերկետերիմասինլինել։

Շարքիերկրորդմասըընդգրկումէ«Շրթունքները»,«Լե-
գենդը», «Մահ լեգենդին» սոնետները։ Այս սոնետներում
ԽանջյանընույնացվումէԱրաԳեղեցիկիհետ։Այսինքն՝բա-
նաստեղծը, զուգահեռներ տանելով երկու կերպարների
միջև,նրանցդարձնումէմեկամբողջություն։Չարենցըդի-
մումէանալեպսիսի12 օգնությանը։Կարևորէնշել,որՉարեն-
ցըանալեպսիսի օգնությամբ ոչ թեարդեն ներկայացրած
դեպքերիմասինէխոսում,այլհիշատակումէդեպքեր,ո-
րոնքներկայիհետընդհանրապեսկապչունեն. ԱրաԳեղե-
ցիկըևնրաժամանակըորևէկերպ չենազդումներկայի
վրա։Սահամեմատությունէ,որովՉարենցըփորձումէընդ-
հանուրեզրերգտնելշատվաղուցգոյությունունեցած,ին-
չո՞ւոչնաևմիֆականկերպարիևիրականմարդումիջև.

…Քանիերորդանգամնէ,որպարտությամբհառնած՝
Գերեզմա՜նեսիջնում,մանո՛ւկԱրա…
ՉարենցըչիպատմումԽանջյանիկենսագրությունը։Նա

ՀենցԱրաԳեղեցիկիհետհամեմատությանմիջոցովէկարո-
ղանում ընթերցողինԽանջյանի իրական դիմագիծը ցույց
տալ։Սրամիջոցովէանցումկատարվում«Իմաստություն»
սոնետին,որըշարքիերրորդմասնէ։Այսսոնետումժամա-
նակըապագանէ.

Եվլեգենդինմանանիրակա՛ն,կամմի
Առասպելինմանժողովրդիհոգում,
Դուտարինե՜րկապրես,իբրևմորմոքթաքուն,
Դարձածհեռո՜ւ,անցա՜ծնայիրյանմիֆ…

12 Աշ.Ջրբաշյան,նշվածհոդվածը,էջ302։
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Ընթերցողիհամար,ովծանոթչէբանաստեղծությանհե-
րոսիկյանքին,այսխոսքերըհամոզիչեն,քանիորՉարենցը
կարողացելէնախորդսոնետներումճիշտհամեմատության
դիմել։

Չարենցի«Դոֆինընաիրական»շարքըսկսվումէներ-
կայով,համեմատությանմեջդրվումանցյալիհետ,ևվերջա-
նումապագայով։Բանաձևըհետևյալնէ՝A0-A1-A2-A+/-3-A+
/-4-A+/-5-A+m(Եթեընդունենք,որառաջիներեքսոնետնե-
րըժամանակիմիևնույնկետինկարագրություննեն,ապա
բանաձևըկունենահետևյալտեսքը՝A0-A0-A0-A+/-1-A+/-2-
A+/-3-A+m),որտեղA0-ններկանէ,A1-ըևA2-ը՝ժամանակի
սովորականհաջորդականություննենցույցտալիս,իսկA+/-
3-ի,A+/-4-իևA+/-5-իկապկանաևանհիշելիժամանակնե-
րիկերպարներիհետ։ԻսկA+m-ըապագանէ,ևթվիփո-
խարենm-ովէնշված,քանիորխոսքըընդհանրապեսապա-
գայիմասինէ,ոչթեապագայիկոնկրետկետի։

Թ.Թերզյանի«Անյուսութիւն»13 և«Առանմոռանալին»14
ստեղծագործությունները կազմված են երկուական սոնե-
տից։Հարցէառաջանում,թեարդյո՞քկարողենքերկուբա-
նաստեղծությունից կազմված ստեղծագործությունը շարք
համարել։Բանաստեղծություններըհանդեսենգալիսընդ-
հանուրվերնագրիտակևներկայացնումենմիևնույնթե-
ման։Դրանքնաևունեննույնկամիրարիցքիչտարբերվող
հանգավորում։Այսամենըհաշվիառնելով՝«Անյուսութիւն»և
«Առանմոռանալին»ստեղծագործություններըհնարավորէ
վերլուծելճիշտայնպես,ինչպեսշարքը։

«Անյուսութիւն»շարքըփիլիսոփայականբնույթիերկէ։
Սոնետներըառանձինվերնագրերչունենևհամարակալված
են«Ա»և«Բ»տառերով։Սոնետներումառկաենբանաստեղ-
ծիևԱստծոկերպարները,սակայներկխոսությունչկա։Այն
ամբողջովինբանաստեղծի՝Աստծունուղղվածմենախոսու-
թյուննէ։

Թերզյանիայսբանաստեղծություններումժամանակըերկ-
րորդպլանէմղված։Բանաստեղծինչենհետաքրքրումդեպ-
քերը։Նրահամարկարևորէայդդեպքերիարդյունքը,որը
13 Թովմաս Թերզյան, Բանաստեղծութեանց ամբողջական հաւաքածոյ,
Առաջինհատոր,Վենետիկ,Ս.Ղազար,1929,էջ99։

14 Նույնտեղում,էջ295-296։
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հարցերէառաջացնումմարդումոտ,ևդրանցհասցեատե-
րըԱստվածէ։Շարքըառանձնահատուկէնրանով,որբա-
նաստեղծությունը կարդալու ժամանակը և
գեղարվեստականժամանակըհամընկնումեն,քանիորբա-
նաստեղծությունը հեղինակի ուղղակիխոսքն է։ Սակայն,
կարևորէնաևնշել,որգործունենքխոսքի,այսինքն՝մտքի
հետևոչթեգործողությաննկարագրության(բանաստեղծը
նշում է ինչ-որդեպքերիմասին, սակայնսրանքկոնկրետ
դեպքերչեն,այլուղղակիերևույթներ,որոնքինչ-որտեղկա-
րողենպատահածլինել)։«Անյուսութիւն»շարքումժամանա-
կը սերտաճել է մտքի հետ։Այստեղ կաA1*-A2*,որտեղ ոչ
իրականժամանակընշանակելենք*-ով։

«Առանմոռանալին»շարքըկազմվածէ«ՆուագԱ»,«Նո-
ւագԲ»սոնետներից։Այնիրենիցներկայացնումէսիրային
ստեղծագործություն։Չոպանյանըհետաքրքիրկերպէբնու-
թագրումԹերզյանին.«…անսիրեցուերգեց»15։Զարմանալի
չէ,որԹերզյանի«երգերում»(բանաստեղծություններում)սի-
րոթեմանիրուրույնտեղըպետքէունենար։«Առանմոռա-
նալին»շարքումիրարենմիահյուսվածանցյալիկորուստը
(«Երեքտարիէ,ո՜վհոգւոյսիմհոգեակ,/Յափշտակեցտա-
րաւքեզծովգըրկերէս…»),ներկայիամայությունը(«Կ՛անց-
նիմայրիդրախտէդ…»)ևերազանքը,որըթեևապագայի
հետէկապված,սակայնիրականությունդառնալչիկարող։
Այստեղկարևորէոչայնքանիրականժամանակըևդեպքե-
րը,այլայնեթերային,անիրականժամանակը,որիմասինե-
րազումէբանաստեղծը.

Ա՛լյոգնեցայ,եկուրգլխիկդիմուսիս
Ոսկիվարսիւքճառագայթեալ՝հանգչեցո՛ւ,
Այնծիծաղովորցոլացումնէրանշուշտ
Այտերուդվրայդրախտէնհոսողշողերու։

Շարքումապագայիժամանակըանցյալիժամանակիար-
տացոլումնէ։Իսկայնէակը,ումուղղվածենբանաստեղծու-
թյունները,այլևս չկա («…թերեւսայդ յասմիկ /Հիմայմէկ
մասնէմարմնիկիդ…»)։Այդիսկպատճառովժամանակըտե-
ղափոխվումէմտավորտիրույթ,դառնումերբևէիրականու-
15Նույնտեղում,էջԺԱ։
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թյունչդարձողապագայիարտահայտում։«Առանմոռանալին»
շարքումիրականժամանակըփոխակերպվումէերազայի-
նի՝իրմեջպահպանելովիրականինհատուկդեպքերը։Շար-
քըունիA1-A2*բանաձևը,որտեղառաջինսոնետիցդեպի
երկրորդսոնետսահունանցումէկատարվումիրականժա-
մանակիցանիրականին։

Բազմաթիվսոնետների,այդթվումնաևսոնետներիշար-
քերիհեղինակէԹեքեյանը,ովԹեոլեոլյանիկարծիքով«եղաւ
արժանիարուեստագէտիմըտիպարը»16։Թեքեյանի«Խեղճ
մարդը»կազմվածէ«Ա»,«Բ»,«Գ»սոնետներից,որոնք,սա-
կայն,առանձինվերնագրերչունեն։Այսշարքիբոլորսոնետ-
ներըսկսվումեն«խեղճմարդ»բառերով,որըորոշչափով
նաևինքնակենսագրականբնույթիերկկարելիէհամարել.

Անոնցորոնցընծայելուզեցամբողջիրհոգին
Հին,հինատեն,չըկրցաւմինչեւանգամմատնանիշ
Ընելիրսէրըանհունևըսպանեցանձկագին…

Այնպեսորերբզինքկանչենօրմ’աշխարհէմըուրիշ
Ումօտենայմահնիրեն,պիտիկրնայդժուարաւ
Տանիլխեղճմարդնորերբեքսիրտըպարպելչըկրցաւ։

«…Թեքեյանհոգեկանաշխարհինվերլուծողնէ։Հաւա-
տացողմը՝տառապանքին,ցաւինուերջանկութեան։Այսե-
րեքինմիջեւեզրերըներդաշնակենուոչմէկշեղճառագայթ
կայմէկէնմիւսը»17։Շարքումխոսվումէանցյալիցներկաըն-
կածժամանակահատվածիմասին,երբկատարածսխալնե-
րըևապրածկյանքըմարդունփորձենփոխանցում,դարձնում
ավելիխորաթափանց(«…ուկըխորհիինք՝խեղճմարդ,/Թէ
իրենպէտքէայլեւսըլլալմահուանչափհանդարտ»)։Բա-
նաստեղծը զերծ է մնացել դեպքերը զուտպատմողական
ձևովնկարագրելուցևառավելկարևորէհամարելընդգծել
դրանցտվածփորձը։«Խեղճմարդը»շարքումժամանակը
ունիհետևյալտեսքը՝A1-A2-A3,որտեղդեպքերիհաջորդա-
կանությունըխախտվածչէ։

Կյանքըտարբերտարիքայինտեսանկյուններիցհասկա-
նալուփորձէ«Սէրըտասնըվեց,երեսունեւվաթսունտարե-
16 ՄինասԹէօլէօլեան,ՎահանԹէքէեան,Սթամպուլ,1933,էջ10։
17 Նույնտեղում,էջ14։
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կանին»շարքը,որիսոնետներըունենառանձինվերնագրեր՝
«Աղբիւրը»,«Ծովը»,«Ճահիճը»։Այսշարքիսոնետներում
թեևժամանակըդարձյալգծայինէ,այնուամենայնիվսոնետ-
ներըիրարհետայդքանէլկապվածչեն։Ամենսոնետումթե-
մանզարգանումևավարտինէհասնում՝առանցհաջորդ
սոնետներումշարունակվելու։Այստեղկարելիէասել,որժա-
մանակը,գծայինլինելուցբացի,ամենսոնետումորպեսփակ
համակարգէհանդեսգալիս։Բանաստեղծըընտրելէմեկը-
նդհանուրվերնագիրշարքիհամար,սակայնամենսոնետում
ամբողջականէներկայացրելթեմայիմեկկողմըևհաջորդ
սոնետներումդրանցանդրադարձչիկատարել։Հետաքրքիր
է,որսոնետներիվերնագրերըժամանակի(տարբերտարիք-
ների)ճիշտպատկերնենցույցտալիս։Տասնվեցտարեկա-
նիսերըաղբյուրիհետէհամեմատվում,երեսունտարեկա-
նինը՝ծովի,իսկվաթսունտարեկանիսերը՝ճահճի։Շարքում
կաA-B-Cհաջորդականությունը,որտեղA,B,Cտառերընշա-
նակումեն,որբանաստեղծըժամանակներըորպեսառան-
ձինմեծություններէընդունել։Չնայածորերեսունտարեկանը
հաջորդումէտասնվեցին,ևվաթսունը՝երեսունին,սակայն
բանաստեղծըայստարիքների՝միմյանցվրաունեցածազ-
դեցությանմասինչիխոսում։

Սոնետներիշարքերումթեմայիընտրությանևդրաժա-
մանակայինարտահայտմանձևիկողքինկարելիէքննար-
կելտաղաչափականառանձնահատկությունը։Սոնետըեն-
թադրումէկառուցվածքայինկանոններիպահպանում,այ-
սինքն՝բանաստեղծըկաշկանդվածէևչիկարողշատշեղ-
վելդասականկանոններից։Բացիայդ՝կարևորվումէտա-
ղաչափականկառույցիընտրությունը,որըպետքէընդհա-
նուրլինիսոնետներիհամար։Սա,բացիթեմայից,ևսօգնում
էբանաստեղծություններինև՛ներքին(թեմա),և՛արտաքին
(տաղաչափություն)կապունենալմիմյանցհետ։Վերոնշյալ
շարքերումսոնետներըհետևումենիտալականսոնետիկա-
ռուցվածքին։ՀետաքրքիրշեղումներկանԹերզյանիսոնետ-
ներում։«Անյուսութիւն»շարքի«Բ»սոնետըկազմվածէոչթե
տասնչորս,այլտասներեքտողիցևունիմեկքատրենևե-
րեքտերցետ։Իսկ«Առանմոռանալին»շարքիսոնետներըու-
նենկոդա՝երրորդտերցետ։

Հաջորդընդհանրությունը,որկաշարքերիսոնետներում,
միանմանհանգավորմանընտրություննէ։Չոպանյանի«Վեր-
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հիշում» շարքիսոնետներըունենa-b-a-b/c-d-c-d/e-f-e/f-g-g
հանգավորում։ Տողերում օգտագործված է տասներկու
վանկ։Չարենցիսոնետներիտողերըտատանվումենտասից
տասներեքվանկիմիջև։Բոլորօկտավներըունենօղակաձև
հանգավորումևերկուկամչորսհանգ։Սեստետներըունեն
e-f-e/f-g-gհանգավորում։Միայնվերջինսոնետիսեստետի
հանգավորումն էփոքր-ինչտարբեր՝e-f-e/g-h-g։Չարենցը
այսսոնետներումօգտագործելէիրկողմիցշատսիրվածմո-
տավորհանգերը՝տողիվերջինվանկումտառերավելացնե-
լուևպակասեցնելումիջոցով.

«Դոֆինընաիրական»
…Արքայա՛զնը,ննջածդափնիներիներքո,
Արնաշաղա՜խքաղածիրսեփականձեռքով։

Այսպիսիհանգերկանսոնետներիմեծմասում(«Դոֆինը
իրական»՝սուգով-քո,դեմքով-քո,«Դոֆինըիրական»՝դրած-
նրա,«Շրթունքները»՝վրա-հուրհրան,վրա-իրար,«Մահլե-
գենդին»՝նա-դառնաս,«Իմաստություն»՝մի-միֆ)։Նմանհանգ
Չարենցըստեղծումէմիշարքհնչյուններիօգնությամբ՝վ-ֆ՝
թովիչ-Դոֆին,չ-ճ,ր-ռ՝չար-պատճառ,բ-փ՝անբառ,ճամփան,
ս-զ՝այսօր-հզոր,ց-ծ՝ոռնաց-հառնած,կ-ք՝անկում-կյանքում։
Կաննաևտարբերձայնավորներիմիջոցովկազմվածհան-
գեր՝երեսը,Աղասի։ Քիչչեննաևդեպքերը,երբհանգավոր-
վողվանկերիցմեկումառկաէ«յ»ձայնորդը՝ջահ,Խանջյան։

Թեքեյանիվերոնշյալսոնետներըտողերումունենտասն-
չորսվանկ։«Սէրըտասնըվեց,երեսունեւվաթսունտարեկա-
նին»շարքիբոլորև«Ճահիճը»շարքիառաջինևերրորդ
սոնետներիօկտավերըունենխաչաձևհանգավորումևհան-
գերըքատրենիցքատրենփոխվումեն՝a-b-a-b/c-d-c-d։«Խեղճ
մարդը»շարքիերկրորդսոնետիքատրենըունիօղակաձև
հանգավորում՝ a-b-b-a/c-d-d-c։ Օկտավի հանգերը սեստե-
տումչենկրկնվում։Բոլորսեստետներումերեքհանգկաև
հանգավորմանմիքանիձև՝e-f-e/f-g-g,e-f-f/e-g-g,e-e-f/g-g-f։

Ինչպեսնկատեցինք,սոնետներիշարքերումժամանակը
տարբերկերպկարողէարտահայտվել։Դակախվածէնաև
թեմայիընտրությանառանձնահատկություններիցևտար-
բերընկալումներից։Եթեկոնկրետդեպքերիմասինխոսելիս
բանաստեղծությանժամանակընմանէիրականժամանա-
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կին,ապահարցադրումներանելիսժամանակըդառնումէ
անշոշափելի։Այնկարողէհամընկնելհարցիմասինխոսե-
լուժամանակիտևողությանհետ,կամընդհանրապեսհեռա-
նալիրականժամանակից։Իսկկառուցվածքայինտարրերի
(տողերումվանկերիքանակիևհանգավորմանձևի)ևժա-
մանակըներկայացնելուձևիմիջևկապչինկատվում։Այդ
երկումեծությունները,լինելովմիևնույնբանաստեղծության
մաս,իրարիցանկախենհանդեսգալիս։Թեմանևժամանա-
կըիրարհետկապվածեն,սակայնորևէկերպչենազդում
հանգավորմանտեսակիընտրությանվրա։

NRANESAROYAN,“CONNECTIONBETWEENTHETHEMEAND
TIMEINSONNETCYCLES” -Thepurposeofthearticleistoanalyze
theconnectionbetweenthethemeandtimeinsonnetcycles.There
arealotofsonnetsinArmenianpoetry.Somepoets(ArshakChopa-
nyan,YeghisheCharents,TovmasTerzian,VahanTeqeyanandothers)
wrotesonnetcycles.Itiswritteninthearticle,thathowthethemeand
timeareconnectedtoeachotherandhowacertainthemeaffectsthe
expressionoftime.

Keywords:Armenianpoetry,poetryfixedforms,sonnet,octave,
sestet,chronotope,rhyme.

НРАНЕСАРОЯН,«СВЯЗЬМЕЖДУТЕМОЙИВРЕМЕНИВ
ЦИКЛАХСОНЕТОВ» -Цельстатьи-анализироватьсвязьмежду
темойи временивциклах сонетов.Вармянскойпоэзиичасто
встречаютсясонеты.Некоторыепоэты(АршакЧопанян,ЕгишеЧа-
ренц,ТовмасТерзян,ВаганТекеянидругие)написалициклысо-
нетов. В статье говорится, как тема и время взаимосвязаны
междусобойикакопределеннаятемавлияетнавыражениевре-
мени.

Ключевыеслова։армянскаяпоэзия,твердыеформыстихо-
сложения,сонет,октав,сестет,хронотоп,рифма.
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ԱՐԵվՄՏՅԱՆ ՏԵՍԱԿԱՆՄԻՏՔ
վԱՀԵԱՐՍԵՆՅԱՆ, բ.գ.թ.

ԵՊՀդոցենտ

վ.ՇԵՔՍՊԻՐԻ«ՄԱԿԲԵԹ»-ՆՈՒԴՐԱ
ԱՄԵՆԱՅՈՒՐՕՐԻՆԱԿԷԿՐԱՆԱվՈՐՈՒՄԸ`
Ա.ԿՈՒՐՈՍԱվԱՅԻ«ԱՐՅՈՒՆԵԳԱՀ»-Ը.
ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆվԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Հիմնաբառեր.Նոթատրոն,Շեքսպիր,կինո,շեքսպիրյանշղ-
թա,դինամիկշարժում

ՃապոնացիռեժիսորԱկիրաԿուրոսավան, որիմասին
ՍտիվենՍփիլբերգնայսպեսէարտահայտվել`«Մերժամա-
նակներիպատկերիՇեքսպիր»,էկրանավորելէ(ընդունված
էասել` «էկրանավորել է», սակայն հատկապես«Չարերը
լավենքնում»ֆիլմնայնքանէհեռացած«Համլետ»-իսյու-
ժեից,որկինոարվեստիցանտեղյակհանդիսատեսըկարող
էևգլխիչընկնել,որֆիլմնազդվածէՇեքսպիրիհանրա-
հայտողբերգությունից:Ռեժիսորնայնքանէհեռանումշեքս-
պիրյանբնօրինակից,որ«էկրանավորում»բառիգործա-
ծումնանտեղիէ.ավելիշուտճապոնացիռեժիսորըկրումէ
Շեքսպիրիթատրոնիազդեցությունը)կամշեքսպիրյանթե-
մաներիննվիրելէերեքֆիլմ`«Արյունեթագ»(1957թ.),«Չա-
րերը լավ են քնում» (1960 թ.) և «Ռան» (1985 թ.): Երեք
ֆիլմերնէլբացառիկհաջողությունենունեցելևարժանացել
բազմաթիվմրցանակների(«Ռան»ֆիլմնստացելէ10-իցա-
վելիմրցանակ,այդթվում`«Օսկար»):

1957թ-իննկարահանվածԱկիրաԿուրոսավայի«Արյու-
նեթագ»ֆիլմը,որնամերիկացիհանրահայտգրականա-
գետՀարոլդԲլումըանվանելէ«Մակբեթիամենահաջողված
էկրանավորումը»,«Մակբեթ»-իզուտշեքսպիրյանհանրա-
հայտուշքեղողբերգությանէկրանավորումչէ:Շեքսպիրի
այսամենամռայլողբերգությանէկրանավորումներնառանց
այդէլշատեն:Կուրոսավանկերտումէիր«Մակբեթ»-ը.ֆիլ-
միանվանումն ու կերպարների ճապոնականանուններն
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արդենհուշումենդրամասին,սակայնԿուրոսավայիձեռագ-
րիներկայություննունրբություններըշատավելիշատեն:

ԻրֆիլմըկերտելիսԿուրոսավանհիմնվումէոչթեհունա-
կան,եվրոպականկամհենցշեքսպիրյանթատրոնիավան-
դույթներիվրա,այլլայնորենօգտվումէճապոնական«Նո»
թատրոնիդրամատիկականյուրահատուկհնարքներից:Ան-
գամֆիլմիկերպարներըկերտվածենայդթատրոնիդիմակ-
ներինմանությամբ(Վաշիձու`«Խետա»դիմակ,Ասաջի`«Սա-
կումի»,վհուկ`«Յամանգա»,Միկիիուրվական`«Չուջո»դի-
մակ):«Նո»թատրոնում,որվերջնականապեսձևավորվում
է14-րդդարիկեսերին,ևորտեղարդենսկսեցինխաղալար-
հեստավարժդերասաններ,անչափկարևորէինազգայինե-
րգ-երաժշտություննուձայնայինտարատեսակէֆեկտները,
որոնք ճապոնական դասական թատրոնի բաղկացուցիչ
մասնեն:

ԱկիրաԿուրոսավանիրառջևբավականինբարդխնդիր
էդնում.եվրոպականդրամատիկականարվեստիլավագույն
նմուշներիցմեկը`«Մակբեթ»ողբերգությունը,որնիր`Վե-
րածննդիժամանակաշրջանիմշակույթիամբողջականպատ-
կերիդրսևորումներիցէևներկայացնումէշեքսպիրյան-եվ-
րոպականմարդակենտրոնաշխարհը,տեղափոխումկամ
վերափոխում(տրանսֆորմացնել)է լիովինայլ`արևելյան
մշակույթիարժեքայինտիրույթում,որըոչթեմարդակենտ-
րոնէ,այլբնապաշտական:Արևելյանմշակույթիմեջչափ-
մանմիավորըոչթեմարդնէկամԱստվածը,կամաստված-
ները,այլբնությունըկամմարդըբնությանմեջ,այլկենդա-
նականաշխարհը,կամմարդնայդաշխարհում:Սրավառ
վկայություննենֆիլմիմեկնարկայինկադրերը,որոնքպատ-
կերումենբնությունը:Մշուշիքողիներքոցուցադրվումենա-
մայի բլուրներ ևտեղանքներ, որտեղառաջին հայացքից
ոչինչչկա,սակայնհնչողերգիբառերնուփայտեսյանվրա
արվածգրությունըկինոդիտողինհուշումեն,որայդտեղի-
նչ-որժամանակվերէխոյացել«Սարդոստայնեամրոց»-ը:Ի
դեպ,ֆիլմիճապոնականանվանումըհենց«Սարդոստայնե
ամրոց»է:Ճապոնացիռեժիսորիխնդիրըբարդանումէնաև
նրանով,որնա16-րդդարիՇոտլանդիայիզորավարներիև
ազնվականներիմասինպատմությունըտեղափոխելէֆեո-
դալականժամանակներիՃապոնիա,որտեղռազմականու-
ժըսամուրայներնունրանցտերերնէին:

Վ. ՇեՔՍ ՊԻ ՐԻ « ՄԱԿ ԲեԹ»-ն ՈՒ ԴՐԱ Ա Մե նԱյՈՒ ՐՕ ՐԻ նԱԿ ԷԿ ՐԱ նԱ ՎՈ ՐՈՒ ՄԸ`
Ա. ԿՈՒ ՐՈ ՍԱ ՎԱյԻ «ԱՐյՈՒ նե ԳԱՀ»-Ը ՀԱ Մե ՄԱ տԱ ԿԱն ՎեՐ ԼՈՒ ԾՈՒԹյՈՒն
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Սակայն,վերադառնանքբնությանթեմայինևտեսնենք
ճապոնացիռեժիսորիկինոարվեստինհատուկշարժումնե-
րիառատություննուշարժումկառուցելունրատեխնիկան:
Կուրոսավայիֆիլմերիհաղթաթուղթըհենցշարժմանբարդ
տեխնիկանէ:Եթեայլռեժիսորներիրենցկինոարվեստիմեջ
հիմնական շեշտը դնում են պատկերի հավասարակշռու-
թյան,լույսուստվերի,գունայիննրբերանգների,կենտրոնա-
կանևուղղահայացգծերի(ինչպեսնկարչությանմեջէ)և
համաչափության,ԼեոնարդոդաՎինչիի«ոսկեհատում»-ի
կամայլտեսողականհնարքներինրբություններիվրա,ապա
Կուրոսավանառավելկենտրոնանումէշարժմանվրա:Կու-
րոսավայիկինոնանվերջանալի,իրարիցանջատվողուի-
րարմիացող,մեկկերպարիկամմիքանիկերպարիմիա-
ժամանակշարժումներիշղթաէ:Շարժումնասեսռեժիսորի
լեզունլինի,նրաասելիքիէությունը,որնրակինոյումհա-
ճախ փոխարինում է բառերին և հանդիսատեսին ավելի
շատբանասում,քանխոսքը:Բացիորևէանհատկերպարի
ճկունևսահունշարժումներից(ասենքթրամարտ,թիկուն-
քիցկամառջևիցնկարահանվածքայլքկամվազք)կամը-
նդգծվածզգացմունքարտահայտողշարժումներից(կտրուկ
կանգնել`ինշանզայրույթի,կամնյարդայինդեսուդենանել,
կամհոգեկանցավիցգլուխըբռնածկքանստել)`Կուրոսա-
վայիկինոարվեստումականատեսենքլինումնաևբազմու-
թյան շարժումներին, որոնք ինչպես քաոտիկ բնույթի են,
այնպեսէլկանոնակարգված,նաևշարժմանմեկայլյուրա-
հատուկձև,երբորևէկերպարի,որըբազմությանառաջէ
կանգնած(այսհնարքը«Արյունեգահը»ֆիլմումկատարե-
լության է հասցված) կամ շրջապատված է մարդկանցով,
զգացմունքիարտահայտումըբազմությանշրջանումշար-
ժում-արձագանքէառաջացնում,կամ,ասենք,որևէիրիընկ-
նելը,այննետելը,թափահարելըկամկոտրելը(«Ռան»ֆիլ-
մումէշատգեղեցիկարված)ներկաներիշրջանումառա-
ջացնումէշղթայականշարժմանռեակցիա:Սակայններկա
պահինմեզառավելհետաքրքրումէբնությանուկենդանի-
ներիշարժումներըուհերոսներիհետդրափոխհարաբերու-
թյունը.միբան,որչենքգտնիՇեքսպիրիստեղծագոր-
ծությանմեջ:

Բնությունը,անշուշտ,մեծդերունիԿուրոսավայիֆիլմե-
րում:Հենցբնությանմիջոցովէռեժիսորըներկայացնումկա-
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տարյալշարժումնուդինամիկայիօրենքները:Եվբնությու-
նըանպայմանորենարձագանքումէգալիքողբերգությանը`
առատ անձրև հեղելով և ամպրոպելով, ինչը Շեքսպիրի
թատրոնիկարևորագույնբաղադրիչներիցէ,որտեղբնու-
թյանուժերնարձագանքումենմարդկայինհասարակության
չարգործերին,համընդհանուրանարդարությանը,դավա-
ճանությաննուայլչարագործությունների:Շեքսպիրիդրա-
մաներում բնությունը հիմնականում արձագանքում է
բնականտարատեսակերևույթներիձևով`փոթորիկ,ամպ-
րոպ,կայծակ,անձրև,տարօրինակգորշամպամածություն.
(հենց«Մակբեթ»-ում,«ԱրքաԼիր»,«ՀուլիոսԿեսար»,«Փո-
թորիկ»ստեղծագործություններում)կամ,ասենք,անոմալ
կամայնկողմնայիներևույթներիհայտնությամբ`վհուկները
«Մակբեթ»-ում,հորուրվականըՀամլետում(իդեպ,եթե«-
Համլետ»-ումհորուրվականըհայտնվումէսպանությունից,
այնէ`անարդարությանիրագործումիցհետո,ապա«Մակ-
բեթ»ողբերգությանպարագայումճիշտհակառակնէ.վհուկ-
ները հայտնվում են Դունկան թագավորի սպանությունից
առաջ),կամերազներիմիջոցով`Ռոմեոյիչմեկնվածերազը
«ՌոմեոևՋուլիետ»-ում,Կեսարինախազգուշացնողերազը
«ՀուլիոսԿեսար»ողբերգությունումևայլն:

Ճապոնացի ռեժիսորի «Մակբեթ»-ում բնությանգերիշ-
խողերևույթներըմշուշնուքամինեն:Դրանքհանդիսատե-
սիառաջենհայտնվումֆիլմիմեկնարկայինտեսարանում
ևուղեկցումնրանմինչևֆիլմիավարտը:Մշուշըկյանքիճշ-
մարիտիրականությունըմարդուկողմիցտեսնելուանընդու-
նակությանխորհրդանիշնէ,ինչիհետևանքովէլնամշտա-
պեսհայտնվում է չարիսարդոստայնում («Սարդոստայնե
ամրոց»-ում,որըֆիլմըեզրափակողերգումանվանվումէ`
«Մոլորությանամրոց»)`տուրքտալովիրագահությաննու
իշխանատենչությանը:Իսկքամին,ամեննյութիևֆիզիկա-
կանգոյությանժամանակավորլինելուխորհրդանիշնէ,որի
գիտակցմանբացակայությանդեպքումմարդուն(քամինի
զորուէքշելմշուշը)հեշտությամբգերումէչարը,մշուշում
նրաբանականություննուկործանումբարոյականբոլորար-
ժեքները.ճիշտայն,ինչպատահումէՎաշիձուիհետ:Այդ
նույնմշուշնէ,որմարդունբաժանումէբնությունիցևճշ-
մարտությունից,նրանտանումցնորքներիուխաբեության
աշխարհը,թունավորումնրաներաշխարհնուչարյացսեր-
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մերցանումայնտեղ:
«Սարդոստայեամրոցի»անտառումձիերնանհանգիստ

են,մերթընդմերթլսվումէդրանցխրխինջը,որնուղեկցվում
էխորհրդավորերաժշտությամբ:Իսկերբերկուզորավար-
ներըկանգնումենվհուկիխրճիթիառաջ,Վաշիձունասում
է`«Տե՛ս,որքանվախեցածենձիերը»:Վհուկիհետզրույցից
հետո,երբերկուզորավարներըկրկինձիենթամբել,նրանք
որոշժամանակլուռձիավարումենմշուշիներքո,ևմարդու
լռությանպայմաններումհանդիսատեսըլսումէանձրևը,ձի-
երիքառատրոփնուխրխինջը:

Մեկայլդրվագումռեժիսորըգեղեցիկտեսողականհնար-
քովբաժանարարգիծէտանումՎաշիձուիներքին`չարյաց
ձեռքումգերիընկածաշխարհիևարտաքին`խաղաղության
ևազատությանաշխարհիմիջև:Այսդրվագում,որըսկսվում
էդաշտումաշխատողգյուղացիներիևՎաշիձուիտանբա-
կումզբոսնողձիուտեսարաններով,մենքառաջինանգամ
հանդիպում ենք Վաշիձուի կնոջը` Ասաջի (լեդի Մակբեթ)
հետ:Նաանշարժու(Նոթատրոնիդասականդիմակինմա-
նությամբ)բացարձակզգայազուրկդեմքովամուսնունդր-
դումէնենգսպանության`կառուցելովոճրագործությունը
հիմնավորող,թվումէ,անվիճարկելիտրամաբանականշղ-
թա:Ռեժիսորըտեսողականհակադրությունէստեղծումար-
ևոտեղանակինդրսումվարգողձիուևսենյակիխորքում
խավարիմեջնստածԱսաջիկերպարիմիջև,իսկՎաշիձուն,
ասեսվանդակվածթռչուն,խփվումէսենյակիպատերիմիջև`
քայլելովդեպիբացպատուհաննուխորքումնստածկինը,
որնաևիրներսումթաքնվածսատանայիխորհրդանիշնէ:
Կնոջանշարժդիրքը,նրաճշմարտությունը շղարշող,սա-
կայնգերտրամաբանականխոսքըևդրսումբնականշարժ-
ման կատարելությամբ վարգող ձին ստեղծում են մեկայլ
հակադրություն`շեշտելով,որչարմիտքըանշարժէ,կաղա-
պարողևսպանիչ,իսկբնական-արարչականշարժումը`նո-
րոգողևպայծառ:

Շարժմանկատարելությանմեկայլդրվագիենքհանդի-
պումայնտեսարանում,երբանմիջապեսխնջույքիմեկնե-
լուցառաջՄիկիիորդուձինխրտնումէ,դառնումանկա-
ռավարելիևզինվորներինոտատակտալով`փախչումէ:Ձի-
ուշարժումներնայստեղկատարյալենևհակադրվումեն
զինվորների(առհասարակմարդու)անկարողևանպտուղ
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շարժումներին,որոնքոչմիկերպչենկարողորսալկենդա-
նուն:Ձին,նաևբնականորեն,իրծպտյալբնազդներովկան-
խազգումէ,որիրտիրոջհանդեպթակարդէլարված.խն-
ջույքիցհետոՎաշիձուիհրամանովդավադրաբարսպան-
վումէՄիկին,իսկնրաորդինհրաշքովփրկվումէ:

Կենդանիներըկարևորխորհրդանիշեննաևֆիլմիմեկ
այլ դրվագում, երբ թռչունները լցվում են թագավորական
պալատևսկսումպատեպատխփվել,ասեսկորցնելովտա-
րածքիզգացողությունըև,ամենակարևորը,ինքնապահպա-
նության բնազդը. ներկաները թրատում են ներս լցվող
թռչուններին:Բայցամենակարևորըայնեզրահանգումնէ,
որնանումէՎաշիձունտեսարանիցսոսկածիրընկերների
ներկայությամբ:ՎաշիձունՇեքսպիրիմեկայլողբերգության`
«ՌոմեոևՋուլիետ»-իգլխավորհերոսինմանությամբ,որըչի
կարողանումվերծանելիրերազինշանակությունըևմեկ-
նումէայնիրհամարցանկալիտարբերակով,իզորուչէչար
նշանըտարբերելուբարեբերնշանից,ևպալատթռչող,պա-
տերինխփվողուգետնինանօգնականթավալվողթռչուննե-
րընրանբարինշանենթվում:

Ֆիլմի մեկնարկային տեսարանից հետո առաջին կեր-
պարները,որներկայանումենհանդիսատեսին,թագավորն
է`շրջապատվածզորքերիհրանատարներով:Նրանցառաջ
ծնկիէգալիսբանագնացըևզեկուցումռազմաճակատում
ճգնաժամիմասին:Հիշենք,որՇեքսպիրնիրպիեսըսկսում
էվհուկներիմուտքով,նրանցխոսքովևզրույցով,իսկԿու-
րոսավայիֆիլմումառաջինխոսքերըվերապահվածենբա-
նագնացին,խոսքըպատերազմականգործողությունների,
այսինքն`իրականությանմասինէ,ևոչայնկողմնայինաշ-
խարհիցհայտնվածչարքերիայլաբանականուգաղտնագր-
վածզրույցի,որիցթատրոնիհանդիսատեսըդժվարգլուխ
հաներ,էլուրմնացկարողանարմեկնելզրույցիբովանդա-
կություննուերկիմաստությունները,որոնքմինչայժմմաս-
նագիտականքննարկմանառարկաեն:Ֆիլմիայսդրվագում
խոսվումէռազմականտեղաշարժերիևգործողությունների
մասին,քննարկվումենռազմավարականհարցեր(սակայն
կոնկրետռազմականգործողություններչենպատկերվում)
և,իրականումկարևորըդաէլչէ,այլհենցսկզբումպատմու-
թյանըճշմարտանմանությունհաղորդելը:Ճապոնացիռեժի-
սորն,իտարբերությունՇեքսպիրի,խուսափումէիրստեղ-

Վ. ՇեՔՍ ՊԻ ՐԻ « ՄԱԿ ԲեԹ»-ն ՈՒ ԴՐԱ Ա Մե նԱյՈՒ ՐՕ ՐԻ նԱԿ ԷԿ ՐԱ նԱ ՎՈ ՐՈՒ ՄԸ`
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ծագործությունըսկսելուցվհուկներիտեսարանով,ինչնան-
միջապեսկշեշտերֆիլմիերևակայականբնույթըուհենց
սկզբիցկինոդիտողինկհաղորդերկյանքիիրականությունից
կտրվածլինելուզգացողություն:Կուրոսավայիմտադրությու-
նըճիշտհակառակնէ.նույնիսկՇեքսպիրի«Մակբեթ»-իէկ-
րանավորմանհամատեքստում կիրառել հնարավոր բոլոր
տեխնիկականմիջոցներըպատումիճշմարտանմանությու-
նըչկորցնելու,ֆիլմիհերոսներինիրականությանմեջտեղա-
վորելուևկինոդիտողինոչմիդեպքումկերպարներիբարդ
հոգեվիճակներիցուապրումներիցչկտրելուհամար:Ամեն
բանանել,որկերպարներըերևակայականչթվան,հենցայս
պատճառովէլանհրաժեշտէրշեքսպիրյան«Մակբեթ»-իճա -
պո նա կա նաց ված հերոսներիշուրթերիցբացառելպաթետիկ
խոսքը,գեղեցիկբառերնուպատկերավոր-հուզականբռն-
կումները:

Կինոդիտողինիրականությունիցչկտրելունենմիտված
նաևՄակբեթիառաջինխոսքերիձևախեղումը:Խոսքեր,ո-
րոնքորոշիչենՄակբեթիկերպարնուամբողջդրամայիէու-
թյունըհասկանալուհամար.«Երբեքայսպիսիլավևվատմի
օրտեսած չկամ1»:ՇեքսպիրիպիեսումՄակբեթիմուտքն
ազդարարվում էխորհրդավորուառաջինհայացքիցան-
հասկանալինախադասությամբ,սակայնՇեքսպիրիգեղա-
գիտությանգիտակներըլավգիտենայսխոսքերիտրամա-
բանություննուառնվազներեքտեսանկյունիցուերեքբա-
նաձևովկարողենվերլուծելդրան:Ճապոնացիռեժիսորը
խուսափումէգլուխկոտրուկխոսքիցևիրՄակբեթի`Վասի-
ձուՏակիտոկիիշուրթերիցայդճակատագրականօրվամա-
սինլսումենքշատավելիառօրեականուհասկանալիձևա-
կերպում`«Այսի՜նչէկատարվումայսօր,երբեքչեմտեսել
այսքանտարօրինակեղանակ»:Սակայնայսնույնդրվագում
ԿուրոսավանՇեքսպիրիդրամայիսյուժենլրացնումէբավա-
կանին հետաքրքիր մի դրվագով. հերոսները Վասիձուն
(Մակբեթ)ևՅոշիակիՄիկին(Բանկո)մոլորվումենթագա-
վորական`«Սարդոստայնեամրոցի»անտառում(որտեղբազ-
միցսենեղելևլավգիտենամենծակուծուկը)ևերկուժամ
չեն կարողանում գտնել ճանապարհը: Հենց այստեղ են
նրանքհանդիպումենգերբնականկամայնկողմնայինուժե-
րին,սակայնիտարբերությունՇեքսպիրիդրամայի,որտեղ
1 Վ.Շեքսպիր,Մակբեթ,«Հայաստան»հրատ.,Երևան,1971թ.,էջ18:
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չարուժըկրողներըերեքանսեռվհուկներեն,ճապոնացի
ֆեոդալներիկերպարներիառաջհայտնվումէմիտարօրի-
նակթափանցիկպատերովխրճիթ,որիներսումմիպառավ
թելէմանումև«Նո»թատրոնիավանդույթիհամաձայն`ե-
րգ երգում, որն ունի գոյաբանականբնույթևառնչվում է
մարդուկյանքիուճակատագրիանվիճարկելիությաննուա-
մեն երևույթի ժամանակավոր լինելուն: Իտարբերություն
Շեքսպիրիողբերգության,որտեղչարուժերըարժանանում
ենԲանքոյիարհամարհանքինուկշտամբանքին,սակայնա-
րթնացնումենՄակբեթիհետաքրքրությունն,ունաբացա-
կանչումէբանալի-բառը`«Սպասեցե՛ք»((«Սպասեցեքդեռ,
թերի՛գուշակներ:/Դեռուրիշբանէլպետքէհայտնեքինձ2»:).
բառ,որխորհրդանշումէՄակբեթիներքինցանկությունը`
գահինտիրանալուևգուշակությանըհավատալու,նաևիշ-
խանատենչություննուընտրությանբացակայությունը(այս
թեմայինէնվիրվածմերնախորդհոդված-ուսումնասիրու-
թյուններիցմեկը)),Կուրոսավայիհերոսինզայրույթնէպա-
տում,ևնախապեսորևէխարդավանքչհյուսածուլեզ-
վականթակարդներչլարած(ինչըչենքկարողասելՇեքսպի-
րի«Մակբեթ»-իերեքվհուկներիմասին)պառավնարտաբե-
րումէթերևսիրգուշակությունիցավելիկարևորբառեր`
«Ինչո՞ւեսզայրանում,երբիմգուշակություններնայդքան
բարեբերեն:Տարօրինակէակներենմարդիկ,նրանցհամար
այնքանսոսկալիէսեփականհոգուխորքըտեսնելը»:Վեր-
ջինխոսքերըՎասիձուինուղղակիկատաղությանենհասց-
նում,ևնալարումէնետը:Կուրոսավայիհերոսընույնպես
կանխազգումէգալիքփորձությունը,սակայնկարծեսներ-
քինբնազդովփորձումէդիմադրելդրան,սակայնհինաշ-
խարհիթատրոնի«անվիճարկելիճակատագրի»սկզբունքով
որևէփոփոխությունմտցնելչիկարողևգործումէսոսկալի
մեղքը,սակայնիրկնոջմասնակցությամբմիայն:Կնոջկեր-
պարըճապոնացիռեժիսորիվրձնիներքոշատավելիճնշող
ուիշխողդիրքէստանում`կարծեսլրացնելովերեքվհուկ-
ներիբացակայություննուդառնալովխարդավանքիութա-
կարդներլարելուհիմնականհակահերոսը:

Կուրոսավայի ֆիլմում բացակայում է նաև Շեքսպիրի
«Մակբեթ»-իթերևսամենահայտնի,բազմիմաստուխորհր-
դավորսահմանումը`«Բարինչարնէ,չարը`բարին»(«Fair
2 Վ.Շեքսպիր,Մակբեթ,«Հայաստան»հրատ.,Երևան,1971թ.,էջ20:
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isfoul,andfoulisfair»):ԱյսբանաձևըՇեքսպիրիցշատավե-
լիվաղէձևակերպվել.չինականփիլիսոփայությանմեջինի
ևյանիսկզբունքը,«Մեծագույնսահմանագիծ»հասկացու-
թյունըդաոսյանմշակույթում,Հերմեսեռամեծի«Զմրուխտյա
հուշատախտակի»հանրահայտբանաձևը,որտեղ«ներք-
ևումգտնվողըճիշտնույնականէվերևումգտնվողի,ևհա-
կառակը...»

Չարություն,որոչթեդրսից,այլներսիցէտիրումմար-
դուհոգուն:

Ծանրության կենտրոնը Կուրոսավան տեղափոխում է
մարդուհոգուխորքը.հենցայդխորքնէմեղավոր,հիմնա-
կանդերակատարըհենցմարդուհոգինէ,չարյացպատճա-
ռը հենց մարդու հոգին է և ոչ գուշակությունները: Եվ
«անտառիհոգին»,այդպեսեններկայացնումառաջինան-
գամիրենցհանդիպածգուշակպառավինֆիլմիմերհերոս-
ները, ընդամենը հերոսի հոգու հայելին է, որ Նարեկացու
խոսքովասած`«տեսանելիէդարձնումծածուկնուգաղտ-
նին»,այսինքն`մարդուիրականէությունը,որինդիմակայե-
լըբնավհեշտչէ:ԻսկերբՎասիձունհասկանումէ,որգործ
ունիչարուժերիհետևուղևորվումէանտառայդուժերին
հանդիպելունպատակով,նալիովինայլբաներէլսուման-
վերջ կերպարանափոխվող չար ոգուց: Այս անգամ ոգին
նրանբացտեքստովմղումէչարության,սպանությանևա-
րյան,բայցայսդրվագումէլճապոնացիռեժիսորնավելիլա-
կոնիկէեղել`նվազեցնելովՇեքսպիրիողբերգությանգու-
շակություններիբովանդակություննուքանակը:Շեքսպիրի
հերոսՄակբեթը,երկրորդանգամհանդիպելովերեքվհուկ-
ներինևայլչարքերի,որոնցկանչումենվերոգրյալերեքը,
լսումէերկուհիմնականգուշակություն,որոնքէլհիմքընդու-
նելով`իրենանպարտելիէկարծում:Բ.Տեսիլը,որնարյու-
նաթաթախերեխայիտեսքունի,նրանասումէ`«կնոջից
ծնվածոչոքչիկարողՄակբեթինվերքտալ»,իսկԳ.Տեսիլը,
որներկայանումէորպեսմիթագակիրերեխա`ձեռքինծառ,
հայտնումէ`«Մակբեթիհամարչկապարտություն/Մինչև
Բիրնամիայնմեծանտառըվերչբարձրանա/Դուսինեյնլե-
ռը`նրադեմկռվի»3:ԱռաջինգուշակությունըԿուրոսավայի
«Արյունեթագը»ֆիլմումընհանրապեսբացակայումէ,իսկ
երկրորդըմենքքիչավելիկարճձևակերպումովլսումենք
3Վ.Շեքսպիր,Մակբեթ,«Հայաստան»հրատ.,Երևան,1971թ.,էջ112-113:
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չարոգուշուրթերից:Բայցամենակարևորըսաչէ,այլֆիլմի
ելքը,որիմեջամփոփվածէճապոնացիռեժիսորիհիմնա-
կանմտահղացումը,որընրաֆիլմըդարձնումէառանձին
ստեղծագործություն,ոչթեզուտՇեքսպիրիողբերգության
էկրանավորում:ՇեքսպիրիպիեսումՄալկոմնուՄակդուֆը
իրենցզորքինհրամայումենծառաճյուղերամրացնելիրենց
վրաևայդձևովանտեսմոտենալչարագործիպալատին:
ԻնչիարդյունքումէլկարողանումենհաղթելՄակբեթիզոր-
քին,ևՄակդուֆըգլխատումէնրան:Շեքսպիրիստեղծա-
գործությանայսբարձրակետայինդրվագըԱ.Կուրոսավան
լիովինայլկերպէներկայացնում`անելովիմաստայինէա-
կանփոփոխություն:Վաշիձուիբանակը«Սարդոստայնեամ-
րոցի»վրագրոհողզորքիդեմչիկռվում,փոխարենըհաշ-
վեհարդարէտեսնումիրառաջնորդինկատմամբ:Վաշիձո-
ւինսպանումէոչթեվրեժովլցվածախոյանը,այլբացար-
ձակարդարությանուսթափությանգիտակցումը,որիմարմ-
նավորումըսամուրայներիզորքնէ,որնէլհարյուրավորնե-
տեր է մխրճումպատշգամբումանօգնական ու խելահեղ
վազվզողևանմարդկայինգոռոցներհանողհերոսիմարմնի
մեջ:Ճապոնացիռեժիսորը,զրկելովիրհերոսինախոյաննե-
րի հետ մենամարտելու հնարավորությունից, շատ ավելի
ստորացուցիչվերջաբանէկերտումՎաշիձուիհամար:Եթե
ՇեքսպիրիՄակբեթըմինչևգլխատմանպահըհետչիկանգ-
նումիրչարագործմիտումներիցևմեռնումէթուրըձեռքին`
իբրևիսկականռազմիկ,ապաՎաշիձունմեռնումխայտա-
ռակությանմեջ`նույնիսկամենավերջինպահինսուրըչկա-
րողանալովհանելպատյանիմիջից:

VAHEARSENYAN–W.SHAKESPEARE’S«MACBETH»ANDITS
UNIQUEFILMADAPTATION«THRONEOFBLOOD»BYA.KURO-
SAWA.COMPARATIVEANALYSIS: In thearticle thecomparative
analysisofcharacteristicfeaturesofShakespeareantheatreandcine-
matographyofA.Kurosawaismade.Culturalandartisticpeculiarities
ofW.Shakespear’stragedytragedy«Macbeth»andit’sfilmadaptation
«ThroneofBlood»byA.Kurosawaareexamined.

Keywords –Nohtheatre,tragedy,cinematicvision, logisticchain,
dynamicmovement.
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ВАГЕАРСЕНЯН – «МАКБЕТ»У.ШЕКСПИРАИ ЕГОУНИ-
КАЛЬНАЯЭКРАНИЗАЦИЯА.КУРОСАВЫ«ТРОНВКРОВИ».
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙАНАЛИЗ:Встатьепроводитсясопоста-
вительныйанализотличительныхчертшекспировскоготеатраи
киноискусства А. Куросавы. Раиссматриваются культурные и
художественныеособенноститрагедии«Макбет»У.Шекспираи
ееэкранизации«Тронвкрови»японскогорежиссераА.Куросавы.

Ключевыеслова –театрНо,трагедия,кинообраз,логиче-
скаяцепь,динамическоедвижение.
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ՔՆՆԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ


ԱՐՄԵՆԱվԱՆԵՍՅԱՆ,բ.գ.թ.
ՀՀԳԱԱՄ.Աբեղյանիանվան
գրականությանինստիտուտ

ԳՐԱԿԱՆԱԳԵՏ,ԹԱՐԳՄԱՆԻՉ,ԱՐՁԱԿԱԳԻՐ
ՈՒԴՐԱՄԱՏՈՒՐԳԱԼԵՔՍԱՆԴՐԹՈՓՉՅԱՆԸ

Բանալիբառեր – Ա լեք սանդր Թոփ չյան, թարգ մա նիչ, ար ձա կա -
գիր, քն նա դատ, դրա մա տուրգ, գրա կան պրո ցես, հոդ ված, վեպ, պի ես:

ՄեծէԱլեքսանդրԹոփչյանիվաստակըհայգրամշակու-
թայինկյանքում:Երբետահայացնայումես,տեսնումես,թե
ինչհսկայականգործէարելվաստակաշատմտավորակա-
նըևակամահարցէառաջանում՝ինչպե՞սէհասցրել:Ինքն
իրանելիքըգիտերևանխոնջաշխատելէ,շատերինմանչի
թմբկահարել իր կատարած աշխատանքը և արժեքավոր
ստեղծագործություններպարգևելհայգրականությանը:

Պետքէնշել,որ1960-ականներիսերունդըօրհնվածէր՝
ունենալովԱլեքսանդրԹոփչյանինմանգրականագետի:Ոչ
միայնհետևումէրգրականգրականընթացքին,այլևգրա-
կանագիտականխոհունհայացքովհիմնավորումևմեկնա-
բանումէրնորստեղծագործությունները,ընդհանուրեզրեր
գտնելովհամաշխարհայինգրականությանհետ:Միխոսքով՝
ինտելեկտուալդպրոցէրստեղծումԹոփչյանը,օժանդակում
հայ գրողին նավարկելու համաշխարհային մտքի օվկիա-
նում:

Մեծներդրումունինաևթարգմանականգործում:Հրա-
շալիտիրապետելովֆրանսերենին՝Թոփչյանըթարգմանում
ևմեկըմյուսիետևիցընթերցողիսեղանինէրդնումհամաշ-
խարհայինմեծությանգրողների՝հատուկթիրախավորելով
այնգրողներին,որոնքառաջինանգամէիններկայանում
հայընթերցողին:Սաևսնորիառջևճանապարհբացելումի-
տումնուներ:Այսպես՝Թոփչյանիշնորհիվհայերենենհնչել
ԴենիԴըՌուժմոնը,ՖիլիպՎիդըլիեն,Ժան Պորտանտը,Լամ-
բերՇլեխտերը,ԱնիզԿոլցը,Շառլ-ՖերդինանդՌամյուզը,Նի-

Գ ՐԱ ԿԱ նԱ Գետ, ԹԱՐԳ ՄԱ նԻՉ, ԱՐ ՁԱ ԿԱ ԳԻՐ ՈՒ ԴՐԱ ՄԱ տՈՒՐԳ
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կոլաԲուվիենևայլք:Նաառանձնահատուկուշադրություն
էդարձրելնաևօտարագիրհայգրողներինևթարգմանել
նրանց ստեղծագործությունները: Մասնավորապես նրա
շնորհիվորակյալթարգմանությամբհայընթերղոցինեններ-
կայացելԺան-ԲատիստԲարոնյանը,ՎահեԳոդելը:

1990-ականթվականներիցԱլեքսանդրԹոփչյանըներկա-
յացավհայընթերցողիննաևիբրևգրող:1996թվականին
լույստեսավ«Կիրկեկղզին»վեպը,որըհնիևնորիբախման
խորհուրդնունի:«Կիրկեկղզին»կարելիէհամարելքաղա-
քայինպարոդիա,քանիորսուրշեշտադրումներովներկա-
յացվում են ժամանակի քաղաքական իրողությունների և
քաղաքականայրերիպատկերները:Մյուսկողմիցվեպըկա-
րելիէհամարելժամանակագրությունևհրապարակագրու-
թյուն: Ամեն դեպքում իմ կարծիքով Հայաստանի ոգեղեն
տարածությանփնտրտուքներիմեջԹոփչյանըԿիրկեկղզին
նույնացնումէմերնորանկախպետությանհետ:Չէ՞որմենք
էլկղզիացածենք(չորսկողմիցշրջափակմանմեջենք)ևխն-
ջույքներիուզեխառօրյայիթնջուկումթմրածսպասումենք
թեինչտեղիկունենամեզհետ:Ներժանրայինխայտաբղետ
պատկերներովայսվեպը,անշուշտ,մտավորհարուստշեր-
տերէպահանջումընթերցողից,որիշնորհիվէլբացահայտ-
վում են այն խորաթափանց մտքերը և փիլիսոփայական
հարցադրումները,որոնքկարևորելէԱլեքսանդրԹոփչյանը:
Սա յուրօրինակպոստմոդեռնիստականվեպ է, գործողու-
թյուններըկատարվումեններփակքաղաքում,որըժամա-
նակիհորձանուտում,անընդհատտենդայինշարժմանմեջ
է,բայցոչմիէականուկարևորբանտեղիչիունենում:Ահա
մերօրերիպատկերը:ԱյսվեպըԳուրգենԽանջյանիևԼևոն
Խեչոյանիվեպերիհետմիասինհայպոստմոդեռնիստական
արձակիերևելիիրողություններիցկարելիէհամարել:

2005թվականինլույստեսավ«Եվանգամմահիցհետո»
ՌուբենՍևակիննվիրվածկենսագրականվեպը,որիհամար
ԹոփչյաննարժանացավՀՀնախագահի(այժմՊողոսյան)
մրցանակի:Այսվեպը(գրեթե600էջ),բացահայտումէՌու-
բենՍևակիկյանքիդրամատիկիրողությունները,սակայն
սոսկկենսագրապատումչէ,քանզիհեղինակըկարողացելէ
կերպավորելՌ.Սևակիապրածժամանակը,կատարելպատ-
մաքաղաքականվերլուծությունևփորձելէգնահատելհայ
ժողովրդիանցածուղինայդկարևորևճակատագրական
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ժամանակահատվածում:ՈւստիդիպուկէնկատելՆ.Կարա-
խանյանը՝վեպինտալովայսպիսիբնութագիր.«Ալեքսանդր
Թոփչյանի վեպը զուտ կենսագրական վեպ (կենսագրավեպ)
չէ,այլ միաժամանկ կարող է դիտարկվել և՛ փիլիսոփայական
վեպ (վեպում կոմպոզիցիան համադրվում է հեղինակի փիլի-
սոփայական գաղափարների արծարծումների հետ),և՛ պատ-
մավեպ(կենսագրական վեպն ըստ էության պատմավեպի
ենթաժանր է),նրանում առկա են նաև քաղաքական վեպե-
րի տարրեր (քաղաքական իրադարձությունների խոր և հա-
մակողմանի վերլուծությամբ)»1:ԱյսինքնԹոփչյանըգրել է
ազգայինվեպ(հայժողովրդիկյանքիպատկերները,արհա-
վիրքներիմիջովանցնելը),ինտելեկտուալվեպ(համաշխար-
հային քաղաքականության իրողությունները), սիրավեպ
(Սևակիմեծսիրոպատմությունը),ողբերգականվեպ(մար-
դու,անհատի,մտավորականիչարչարանքներնունահա-
տակությունը):ՄիխոսքովԹոփչյանըգրելէմիքանիվեպ՝
մեկվեպիտարածքում:Այսպարագայումևսօգտագործելէ
արձակիտարբերժանրերիկիրառությունները՝նամակագ-
րություն,օրագրություն,կենսագրապատում,նոթագրություն
ևայլն:

Առանձնահատուկուշադրությանէարժանիթոփչյանի«-
Բանկօտոման»(Երևան,2008թ.)հերոսական-ողբերգական
վեպը:Պատահական չի,որվեպըթարգմանվեցռուսերեն
լեզվովևհրատարակվեցՄոսկվայում:

Ալեքսանդր Թոփչյանի «Բանկ Օտոման»վեպում անդրա-
դարձելէ իսկապես դժվար և քաղաքական առումով պայ-
թյունավտանգ նյութի: «Բանկ Օտոմանի» գործողությունը
գերազանցապես հայ ժողովրդի պատմության ցավալի դր-
վագներից է:Վեպում հեղինակն ընդամենըներկայացնումէ
նախորդդարասկզբիհայ քաղաքացիական շահագրգռու-
թյունները:«Բանկ Օտոմանում»պատկերվումէ հայ երիտա-
սարդներիըմբոստություննուդիմադրությունը՝ ընդդեմ
1894-1896թթ.աբդուլհամիդյան ջարդերի:Այստեղկա վրե-
ժիգաղափարըևայնենթատեքստայինվստահությունը,որ
հայ ազգը ուժեղբազուկ ունի:Մանավանդժամանակներն
այնպիսինէին,որ պետականություն չկար,Եվրոպան անա-
ռակաբարո երկերեսանի վարք էր դրսևորում՝ իր հայան-
պաստ հայտարարություններով,բայց իրականում թուր-
1ԿարախանյանՆ.,«Հայագիտականհանդես»№2(44),2019,էջ127-128:
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քերին էր օգնում,իսկՌուսաստանն էլ այդ շրջանում բացա-
հայտ հակահայկական քաղաքականություն էր վարում:Վե-
պում իրար զուգահեռ երեք գործողություններ են տեղի
ունենում:

Վեպը նաևծաղրական շեշտադրումներ ունի և հատկան-
շապանպատկերէ,երբ1896թ.օգոստոսի 30-ին Կոստանդ-
նուպոլսի տխրահռչակ «Ելդըզ»պալատում պիտի կայանա
«կարմիր սուլթանի»՝ Աբդուլ Համիդ Երկրորդի գահակալու-
թյան 20-ամյա տարելիցին նվիրված տոնակատարությունը,
զվարճալիդեպքերենտեղիունենում:Դրանցիցմեկնայնէ,
որսուլթանին նվիրում են մի թութակ,որնանընդհատ կրկ-
նում է՝ «Կեցցե փադիշահը»,ու այդ հայտարարությունը պի-
տի արտաբերի նաև տոնակատարության օրը:Հանկարծ
թռչունը սատկում է,ու Օսմանյան կայսրության՝ աշխարհով
մեկ ցրված պաշտոնյաներին հրաման է տրվում արագորեն
նոր թութակ գտնել և ուղարկել Կոստանդնուպոլիս:Մեծ Բրի-
տանիայում անգլերենոչմիբառչիմացողթուրք դեսպանը՝
Մյուզիրիս փաշաանունով,միհայհոյախոսթութակէգնում
հարբեցող նավաստուց:Սուլթանը,որ կասկածամիտ մարդ
էր,պահանջում է թարգմանիչ գտնել ու թարգմանել թութա-
կի ասածը:Ոչ ոք չի համարձակվում սարսափելի հայհոյանք-
ները թարգմանել և թութակը դառնում է թուրք
պաշտոնյաներիհամարմիիսկական պատուհաս:

Ի վերջո գտնում են մեկին, որ համաձայնում է բարձր
վարձատրությանպարագայում թարգմանելթութակիար-
տաբերածխոսքերը:Վերջինիս աչքերը փակած բերում են
սուլթանի պալատ ևերբնա լսում է թռչունի արտաբերած
հայհոյախառն նախադասությունը,ծիծաղից ուշաթափվում
է՝խնդրելով իրենվաճառելայդթութակը:Հենցայդ պահին
էլ ներս են մտնում սուլթանի մարդիկ ու հայտարարում,որ
հայ վրիժառուները հարձակվել են «Բանկ Օտոմանի»վրա:
Աբդուլ Համիդնայդպեսէլ չի իմանում,թե ինչ էր ծղրտում
թութակը,դեռավելին՝ նրա մյուս թութակները ևս սկսում են
հայհոյել:

Սրան զուգահեռ,«գնում»է «Բանկ Օտոմանի»ու հայ հե-
ղափոխականներիվրիժառությանպատմությանդիպաշա-
րը:

Վեպիերրորդճյուղը ծավալվում է բանկերի կողոպտիչ,
բազմաթիվ լեզուների տիրապետող,բանտում հայ հեղափո-
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խականների հետ մտերմացած Ժան-Լյուկ Ռիվազի պատմու-
թյունը,որը հստակ հանձնարարությամբ եկել է Կոստանդ-
նուպոլիս՝ թափանցելու «Բանկ Օտոման»,որտեղ գտնվում է
սուլթանի թանկարժեք քարերի հավաքածուն,այդ թվում՝ 45
կարատանոց երկնագույն ադամանդը: 1896թ.օգոստոսի
26-ին,փադիշահի գահակալության հանդիսություններից 4
օր առաջ,միևնույն ժամին «Բանկ Օտոմանում»միաժամա-
նակ հայտնվում են հեղափոխականներն ու օդեսացի դրա-
մանենգները,բարձրաշխարհիկ պոռնիկն ու զեղծարար առ-
ևտրականը,նաև միջազգային ավանտյուրիստն ու շատ ու-
րիշներ, և սկսվում է «Բանկ Օտոման» գործողությունը…
Բնականաբարայսխառնափնթորուխարդավանալիցիրո-
ղություններումհայերիտասարդներըչպիտիհաջողեին:

ՈւշագրավէնաևԱլեքսանդրԹոփչյանիդրամատուրգի-
ան: Այն, որ էպիկական մտածողություն ունի Թոփչյանը,
հատկապեսերևումեննրապիեսներում:ԱլեքսանդրԹոփ-
չյանի«Արտագերս»դրամանպատմականհերոսականող-
բերգությունէ՝5-րդդարիիրողություններիպատկերումով:
Թվումէ՝ժամանակներընույննեն,ևՀայաստանըվերածվել
էմինորօրյաԱրտագերսամրոցի:

ԱբսուրդիթատրոնիմիյուրօրինակնմուշէԱլեքսանդր
Թոփչյանի«Այնտեղ»պիեսը:Հեղինակըմերմոլորակընմա-
նեցնումէմիլաբիրինթոսի,որտեղխճճվելենմարդիկ:Ան-
հայտտեղանքնէպիեսիգեղարվեստականտարածությունը,
որտեղհերոսներըհայտնվելենիրենքէլչգիտենինչպեսև
ինչու:Նրանքանընդհատելքենորոնումուօգնությանեն
սպասումինչ-որտեղից:Սակայնայդտեղանքիտիրակալը
չարնէ,որպիեսումերևումէՊիտեկանտրոպիձագի(որը
խորհրդանշումէավազակությունըորպեսամենժամանա-
կյաերևույթ)միֆիտեսքով:Չարնամենուրէ,ներթափանցել
էանգամժամանակիբովանդակությանմեջ.«Ապագայիմա-
սինոչինչչեմկարողասել,սակայնանցյալնիմնէամբողջու-
թյամբ և, եթե կուզեք իմանալ, ինձ համարապագան ևս
անցյալէ»2:

Թերևսմերօրերինբնորոշխնդրիշուրջէփորձելծավալ-
վելհեղինակը,ուստիայսմիֆիկիրառումըզուտգաղափա-
րականդրսևորումունի:

ԱլեքսանդրԹոփչյաննառանձնահատուկվերաբերմունք
2 «Դրամատուրգիա»,2000,թիվ1,էջ55:
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ունինաևմոնոդրամայիժանրինկատմամբ:Նրա«Ե՛վմարդ,
և՛աստված»մոնոդրամայումհերոսուհին`Մարիամը,շղթայ-
վածէևիրկենսագրություննուկրածտառապանքներիմա-
սինէպատմում:Սատանջվածուտառապած(թե՛հոգեպես
և թե՛ ֆիզիկապես) կին-հերոսի ցայտուն օրինակ է: «Ե՛վ
մարդ,և՛Աստված»մոնոդրամայիհերոսուհիՄարիամըչի
գտելընտանեկաներջանկություն,հալածվելէամուսնուկող-
մից` «այդ ծեծիցհետոմեկամիս չէիկարողանում շարժ-
վել»3,հոգեկիցևհարազատմեկինէփնտրումևապա-
վինումԱստծուն:Այսպիեսըկարելիէհամարելնաևսուրբգ-
րայինդրամա,քանիորհիմնվածէքրիստոնեական-գաղա-
փարական վեհ, վերերկրային ինչ-որ տեղ անգամ
վերացարկվածգաղափարներիշուրջ:

Այնունինաևպատմականհիմք,քանզի«Ե՛վմարդ,և՛
Աստված»մոնոդրամայիհիմքը«Շուշանիկիվարքն»է:Վրաց
իշխանիկինը`հայազգիշղթայակապՄարիամը,ովան-
մարդկայինտանջանքներէկրումումենախոսումԱստծո
հետ:Նաամենչարչարանքիդիմացելէհանունիրհավատի,
հանուն քրիստոնեության:Մարիամի չարչարանքները եր-
բեմնհիշեցնումենՀիսուսիտանջանքները:Հանունհավա-
տինաապրումէ,որկատարիառաքելությունըևպատվով
կրիիվերուստիրենտրվածչարչարանքները:

Հատկապես արդիական շեշտադրումներ ունի Ալեք-
սանդր Թոփչյանի «Տականքիխոստովանությունը» («Գա-
րուն»,2005,թիվ6)մոնոդրաման,ժանրինբնորոշվիպական
զարգացումներով:Սակայնամենմենախոսությունչէ,որմո-
նոդրամաէ:Այսժանրըներքինհոգեբանականբախումնե-
րի,ներանձնականիրավիճակներիառատհոսքէենթադ-
րում:ԱյստեսանկյունիցԹոփչյանիպիեսումկանորոշթե-
րացումներ,սակայնդրանքչենստվերումստեղծագործու-
թյան գեղարվեստական արժեքը: Հերոսը հոգեբանական
խորք չունի, և նրախոստովանությունը մերկապարանոց
պատումիէվերածվում(սաթերևսհրապարակախոսական
շերտերէհաղորդումպիեսին):Խոստովանելովմեղքերը`նա
իրկյանքիպատմություննէանումևնշում,որեղելէհարբե-
ցող,խաղամոլ,թմրամոլ:Սակայնխոսքովնշելանցնելըբա-
վարար չի կարող լինել, ավելի կարևոր է, թե հերոսը ինչ
ներքինապրումներէունեցելայդժամանակ,ինչիրավիճա-
3 «Դրամատուրգիա»,2001-2002,թիվ4-5,էջ183:
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կումէեղել,ինչզգացողություններէունեցել:Սաէ,որ,մեր
կարծիքով, Ալ. Թոփչյանը չի կարողացել հանգամանորեն
ցույցտալ:Գուցեմիակհերոսիկերպափոխումներիմիջո-
ցով`հարբեցողի,թմրամոլի,խաղամոլիդերերումիհայտբե-
րելով,ավելիշատբանկարողանարցույց տալ,ևասելիքն
ավելիշուտտեղկհասներ:Մյուսկողմիցէլսաարդենբեմադ-
րիչիգործնէ,քանզիդրամատուրգիանևսգրականությունէ:

Ընդհանուրառմամբ`մոնոդրամաներինբնորոշէգործո-
ղությանպակասը.գրողնայդբացըպետքէլրացնիկերպա-
րաստեղծմամբ: Մեկ հերոսի բազմազան դրսևորումները
նպաստումենմոնոդրամայիհաջողվածությանըևդինամիկ
բնույթենհաղորդումվերջինիս:Ալ.Թոփչյանիհերոսըխոս-
քայինզարգացումունի,բայցիբրևներկայությունհոգեբա-
նականվիճակներըիցույցդնող,թերիէ,քանիորդրամա-
տուրգիայումհերոսընախևառաջգործողանձէ:

Ալ.Թոփչյանըպարոդիկհետաքրքիրհնարքէկիրառում
կերպարակերտմանժամանակ:Տականքը,ովզուրկէամեն
մարդկայինվեհուբարոյականհատկանիշներիցևգռեհիկի
կրողնէ,մաքուրհայերենովևքաղաքակիրթկերպովէմեղ-
քերըխոստովանում.«Այո Տեր, ես մե ղա վոր եմ, ես իս կա պես
հան ցա գործ եմ, ա վե լին` ոճ րա գործ, ե ղեռ նա գործ... Այո, կա -
սեմ, չեմ վա րա նի... Ես զազ րե լի, եղ կե լի, ե պե րե լի, նող կա լի,
պժ գա լի, քստմ նե լի ա րա րած եմ...»4,իսկերբխոստովանու-
թյանժամանակնանցնումէ,ևնորիցկյանքնէառջևում,նա
նույնանտակտտականքինբնորոշձևովէխոսում.«Այ ը -
սենց կկ զըց նեմ սա ղիդ՝ վերև ու ներքև... Հը մի հաս կա ցա՞ք,
որ մեր դեմ խաղ չկա»5:

«Տականքիխոստովանությունը»բովանդակայինառու-
մովարդիականէ:ԴժվարչէիդեմսՏականքիտեսնելմոտ
անցյալիևայսօրվաշատպետականգործիչների:Այսառու-
մովհեղինակինհաջողվելէինչ-ինչփաստերի(մոմիբիզնես,
վառելիք,էներգիայիգաղտնիվաճառք,հայկնոջդուբայա-
կանութուրքականօգտագործումըորպեսպետականանձի
բիզնես,կաշառակերությունևայլայլասերումներ)համադր-
մամբմոտանցյալիժամանակային,կենսականևքաղաքա-
կաննկարագիրըտալ,ինչըպիեսիշահեկանկողմերիցէ:

Պիեսիավարտըթերևսնորարարականէստացվել:
4 «Գարուն»,2005,թիվ6,էջ42:
5 Նույնտեղում,էջ49:
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Ալ.Թոփչյանըդերասան-հանդիսատեսսահմանըխզում
է.«Ս պա սեք, սպա սեք, էս ո ՞ւր, ներ կա յա ցու մը չի ա վարտ -
վել»6,դահլիճիցդուրսեկողհանդիսատեսինուղղակիդի-
մումէհերոսը:Սահետմոդեռնիստներինբնորոշհնարանք
է,որիակունքնէ«կյանքըթատրոնէ,մարդիկդերասան»
փիլիսոփայությունը:

Այսպիսովկարելիէասել,որիդեմսԱլեքսանդրԹոփչյա-
նի, հայգրականությունըհաջողել էգրականագիտության
մեջ,թարգմանությանմեջ,արձակումևդրամատուրգիա-
յում:Նրաթողածգրականհարուստժառանգությունըդեռ
սերունդներիհետպիտիճանապարհանցնի:

ARMENAVANESYAN-THELITERARYCRITIC,TRANSLATOR,
NOVELISTANDPLAYWRIGHTAL.TOPCHYAN

AlexanderTopchyan’smeritishugeandimportantintheArmenian
literary and cultural life. The praiseworthy intellectual has done a
tremendouswork.Asaliterarycritichenotonlycarefullyfollowedthe
worksofmodernwriters,butalsojustifiedandcommentedtheirworks
withhisthoughtfulliteraryview,findingcommonedgeswiththeWorld
literature.Having an excellent command of French, Topchyan was
translatingandintroducingoneafteranothertheworksoftheworld-
renownedwriterstothereaders,especiallytargetingthosethatwere
newtotheArmenianreaders.Thenovel“KirkeIsland”waspublished
in1996,whichimpliesthesymbolofthecollisionoftheoldandnew.
Thenthebiographicalnovel“Andevenafterdeath”waspublishedin
2005,dedicatedtoRubenSevak,forwhichTopchyanwasawardedthe
RAPresidentialAward(nowBoghossian).Theheroic-tragicnovel“Bank
Ottoman”(Yerevan,2008)ofTopchyanisworthofspecialattention.
Thenovelhaspolitical-ironichighlightsandinparallelwiththeplotis
the story of the revenge of the “Bank Ottoman” and Armenian
revolutionists.ThedramaturgyofAl.Topchyanisalsoremarkable.The
fact,thatTopchyanhasepicthinkingisparticularlyseeninhisplays.

Thus,wecansaythattheArmenianliteraturehassucceededin
literature, in translation, in prose and dramaturgy in the name of
AlexanderTopchyan.Therichliteraryheritageheleftwillstilleducate
manygenerations.

Key words: literary critic, prose, novel, translation, play,
monodrama,absurd,myth,parody,genre,biography,ironic,figuration.
6 Նույնտեղում,էջ50:
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ՏԵՔՍՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ


ԱՐՔՄԵՆԻԿՆԻԿՈՂՈՍՅԱՆ,բ․գ․թ․


ԵՂԻՇԵՉԱՐԵՆՑԻՆվԵՐԱԳՐվՈՂ
ՄԻԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅԱՆՄԱՍԻՆ

Բանալիբառեր–վե րագ րում, ան տիպ, տար բե րակ, տա րըն -
թեր ցում, տեքս տա բա նու թյուն, ի նք նա գիր, կեղ ծիք, վար կած

Բանաստեղծությունը

ԵղիշեՉարենցի՝1996թվականինԴավիթԳասպարյանի
աշխատասիրությամբ լույստեսած«Նորահայտէջեր»գր-
քումզետեղվածէ«Ինչորհույսէր…»սկսվածքովմիբանաս-
տեղծություն:

Ինչ որ հույս էր, 
Ինչ որ լույս է ր՝ մնաց թե րի, 
Իմ խեղճ հո գիս 
Այս վան դա կում մնաց գե րի: 
Ապ րենք հույ սով,
 Վաղ վա լույ սով, իմ սի րե լի,
 Տես նենք վա ղը,
 Կամ ա պա գան ի ՞նչ կբե րի:

Ժողովածուիծանոթագրություններումնշվածէ.«Ինքնա-
գիրըպահվումէԳԱԹ,Չֆ,թիվ98:Առաջինանգամհրապա-
րակելէԴ.Գասպարյանը(տես՝ՉարենցըևՍտալինը.–ԳԹ,
1988,15հուլիսի,թիվ29):Տեսնաև՝ՈՉ,էջ275:Անթվակիր
է:Գրածպետքէլինի1936կամ1937թթ.»:

ՍեյրանԳրիգորյանիհոդվածնունկատառումները

Իր«Չարենցիանտիպժառանգությանգնահատմանմի
քանիհարցեր»հոդվածումՍեյրանԳրիգորյանըմիանգամից

ե ՂԻ Շե ՉԱ Րեն ՑԻն Վե ՐԱԳՐ ՎՈՂ ՄԻ ԲԱ նԱՍ տեՂ ԾՈՒԹյԱն ՄԱ ՍԻն

183



ամրագրելով,որ«Ինչորհույսէր»բանաստեղծության«Ինք-
նագիրնակնհայտորենկեղծվածէ»,հետագաէջերումբե-
րում է իր կարծիքը հաստատող բազմաթիվ, այդ թվում՝
անհերքելիփաստեր:Բնագրագիտական,տեքստաբանա-
կան,ոճական,համադրականվերլուծություններով,արխի-
վայիննյութերիևհուշագրականհղումներիվկայակոչմամբ՝
ՍեյրանԳրիգորյանըուղղակիկասկածիտեղչիթողնում,որ
բանաստեղծություննակնհայտորենչիպատկանումԵղիշե
Չարենցի գրչին, թեպետ, ինչպես գիտական պատշաճու-
թյուննէպահանջում,գրականագետըխնդիրըձևակերպում
է իբրև «այս կամ այն երկի հեղինակային պատկանելու-
թյան»առեղծված,ևիրուսումնասիրությունըդիտարկում
որպես«օգնություն»«առաջադրվածվարկածիգիտական
լուծմանը»:

Բայցանգամայսուսումնասիրությանհրապարակումնու
նրանումառկափաստարկները,մանավանդայն,որ«Չա-
րենցիթղթերիմեջչկաայսբանաստեղծության՝նրաձեռքով
գրվածինքնագիրը,գործըչպետքէտեղգտնիչարենցյան
որևէհրատարակությանմեջ», չխանգարեցին,որ«Նորա-
հայտէջերի»կազմողԴավիթԳասպարյանըՉարենցինվե-
րագրվող«Ինչորհույսէր»բանաստեղծությունըհետագա-
յումզետեղիիրկազմածժողովածուներիցևսմեկում:

Բացիայդ,տարբերհրապարակումներում,անդրադարձ-
ներում,հաղորդումներում,ելույթներումայդբանաստեղծու-
թյունըմեջբերվել,արտասանվել,ներկայացվելևշարունակ-
վումէմեջբերվել,արտասանվել,ներկայացվելորպեսՉա-
րենցի՝բանտումունեցածհոգեկանապրումներիարտահայ-
տություն,երբեմնավելին՝որպեսՉարենցի՝մեզհասածվեր-
ջինբանաստեղծություն:

վահրամԱլազանի«ուրվականը»

«Ինչորհույսէր»բանաստեղծությանհեղինակայինպատ-
կանելությանշուրջՍեյրանԳրիգորյանիվերլուծությունների
ուվկայակոչումներիվարկածայինհատույթումառանձնաց-
նելիէերկուհանգամանք.

ա)Բանաստեղծությունըչունիհեղինակայինինքնագիր,
տարածվելէբանավորճանապարհով ևգրիէառնվել
այլմարդկանցկողմից,և

ԱՐՔ Մե նԻԿ նԻ ԿՈ ՂՈՍյԱն
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բ)Ձեռագրիվրաառկամատիտովմինշում՝«Ոմանքէլ
վերագրումենԱլազանին»,որիդրդմամբէլայսպեսասած՝
միականվանականսևեռում-վարկածըվերաբերումէՎահ-
րամԱլազանին:

ՍեյրանԳրիգորյանըհանգամանալիցաշխատանքէկա-
տարելնաևայսուղղությամբ,հատկապես՝ՎահրամԱլազա-
նիարխիվիհասանելիմասիուսումնասիրությանև«Ինչոր
հույսէր»բանաստեղծությունը1930-50-ականթվականնե-
րիննրագրածբանաստեղծություններիոճիուբառապաշա-
րիհետզուգադրմանառումով:Եվընդհանրապես,Սեյրան
Գրիգորյանըգիտականբարեխղճությամբուսումնասիրելև
ներկայացրելէամենինչ,որպեսզիճշտվի«Ինչորհույսէր»
բանաստեղծությանհեղինակայինպատկանելությունը,կա-
րելիէասել՝չիարվելվերջինքայլը,որնիբրկռահումնույն-
պես առկա է նրա հոդվածում. «Միգուցե նրա (Վահրամ
Ալազանի.–Ա.Ն.)ամբողջականարխիվումհնարավորկլինի
գտնելանհրաժեշտինչ-որտվյալներ»:

Գրեթեվերջինքայլը

Նախ՝խոստովանենք,որայդգրեթեվերջինքայլինի-
նքներսգնացելենքհանգամանքներիբերումով:Ընդորում՝
չենքկատարելանգամփաստերիվերստուգում՝ամբողջովին
վստահելովՍեյրանԳրիգորյանիհոդվածումառկատվյալներին:

ԱռաջարկությունեղավվերահրատարակելՎահրամԱ-
լազանի՝ 1990 թվականին առանձին գրքով լույս տեսած
«Տառապանքիուղիներով»հուշագրությունը՝նրաբանտար-
կությանևաքսորիտարիներիմասին:Վստահլինելով,որ
այդհրատարակությանմեջանխուսափելիորենեղելենխմ-
բագրումներևմկրատումներ,խնդրեցինքՎահրամԱլազա-
նիդստերը՝ՀասմիկԱլազանին,տրամադրելհուշագրության
բնա- գիրը, եթե, իհարկե, պահպանվել է: Պարզվեց, որ
ՀասմիկԱլազանիմոտպահպանվումէայդհուշագրության
մեքենագիրհեղինակայինօրինակը:Այնմեծադիրթերթե-
րիցբաղկացած500էջանոցհատորէ,ևհպանցիկհամեմա-
տություննանգամվկայումէ,որ1990թվականինԱլազանի
հուշագրությունըհրատարակվելէմկրատումներովուխմ-
բագումներով:Փոխվելէնաևվերնագիրը՝«Տառապանքիու-
ղիներում»-ը դարձել է «Տառապանքի ուղիներով»:
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Սկսեցինք զբաղվել հուշերի նոր հրատարակության
պատրաստմամբ՝ միշտաչքիառաջ ունենալով նաև
ՍեյրանԳրիգորյանիկռահումները«Ինչորհույսէր»
բանաստեղծությանհեղինակայինպատկանելության
վերաբերյալ:

Մեզհետաքրքրողհարցիտեսանկյունիցուշագրավկամ
հետաքրքրականենհետևյալմանրամասները:

ա)Ալազանըգրումէ,որբանտումբանաստեղծություն-
ներգրելէհետևյալկերպ.«…ոչթուղթէրմեզթույլատրվում,
ոչ էլ՝ մատիտ: Ես ճարը գտա: Լուցկիները վառում,ապա
հանգցնումէիևածխացածծայրով,ծխախոտիթղթիվրա
գրում»:Շարունակությանմեջ,որըմկրատվելէհուշերիհրա-
տարակվածգրքում,Ալազանըշարունակումէ.«Գրելուցհե-
տոբերանացիարի,այննպատակով,որ«ձեռագիրս»կորց-
նելուց հետոայն հիշեմ: Ահաայսօրայնառաջինանգամ
հանձնեցիթղթին»:ՀետագայումբազմիցսԱլազանը«բերա-
նացիէարել»իրնորբանաստեղծություններըևմիայն20-25
տարիանցհիշելովհանձնելթղթին:Ընդորում՝այդբանաս-
տեղծություններիցշատերընանաևպարբերաբարարտա-
սանել է խցում և կալանավորներից շատերը նույնպես
անգիրենիմացելդրանք.«ՊատրիկՍարոյաննումիքանի
այլմտավորականներայնանգիրարեցինևկամերայումհա-
ճախակիարտասանումէին»:Այլխոսքով՝բանաստեղծու-
թյանբանավորտարածմանճանապարհըշատընդունված
էրբանտայինպայմաններումևկոնկրետՎահրամԱլազա-
նի բանաստեղծությունները այդ ճանապարհով շատ էին
տարածվում:

բ)Բանտումկալանավորներըմիմյանցնամակներենգրել
ուհաղոդագրություններենթողել՝գրառումներկատարելով
բանտիբաղնիքիպատին:Ալազանիհուշերիհրատարակ-
վածտարբերակումվկայագրվածենայսպեսկոչված՝բաղ-
նիքայինտեքստերիմիշարքօրինակներ:Մեքենագիրտար-
բերակում, սակայն, գործ ունենք բաղնիքային միամբողջ
նամակագրության հետ՝ «համեմված» բանաստեղծական
տեքստերով:Ահաայստեղէ,որԱլազանըմեջբերումէմեզ
հետաքրքրողբանաստեղծությունը.«Մարոյիգրածիկողքին
եսգրեցիհետևյալբանաստեղծությունը.


Ինչ որ կյանք էր, ի նչ որ սեր էր, մնաց թե րի,
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 Մեր բորբ հո գին վան դա կի մեջ մնաց գե րի, 
Ապ րենք հույ սով, վաղ վա լույ սով, ան մեռ հույ զով,
 Հին համ բույ րի քաղց րու թյու նը մեր շուր թե րին»:  

Չարենցինվերագրված«Ինչորհույսէր»բանաստեղծու-
թյանհամեմատությամբ,այստեղկանբազմաթիվտարբե-
րություններ,բայցակնհայտէ,որդրանքնույնհեղինակի
նույնբանաստեղծություններնեն,ինչպեստեքստաբա-
նությանմեջէընդունվածասել՝տարընթերցումներով:Ճիշտ
է,այսդեպքումկարելիէկիրառելտարլսումեզրը՝հաշվի
առնելով, որ բանաստեղծությունըտարածվել է բանավոր
ճանապարհով:

Ուշագրավէ,որայդքառյակըվկայագրվածէնաևԱլա-
զանիտիկնոջ՝ՄարոԱլազանիհուշերում,որ լույստեսան
վերջերս:Ճիշտէ,շատչնչինտարբերություններով:«Հերթա-
կանբաղնիքիօրը,–գրումէՄարոԱլազանը,–մատիտըմա-
զերիս հյուսի մեջ սեղմած՝ մտա բաղնիք և անմիջապես
վազեցիդեպի«պատիթերթը»:ԱյնտեղգտաԱլազանիմի
նորքառյակ:Ահանա․

 
Ինչ որ սեր էր, ի նչ որ կյանք, մնաց թե րի,
 Մեր բորբ հո գին վան դա կի մեջ մնաց գե րի, 
Ապ րենք հույ սով, վաղ վա լույ սով, ան մեռ հույ զով,
 Հին համ բույ րի քաղց րու թյու նը մեր շուր թե րին:

ՔառյակըարտագրեցիծխախոտիթղթիվրաևԻզաբել-
լայինխնդրեցի,որնաԱլազանինռուսերենովպատասխա-
նի:Իզաբելլանռուսերենովբանաստեղծությանտակինգրեց՝
«չիտալի»»:

Երկուհարց,որբնականորենկարողենծագելայսպա-
րագայում.

ա)Ինչո՞ւենտարբերԱլազանիգրառածտարբերակըև
տարածվածտարբերակը:

Ալազանըբանտիբաղնիքինգրվածբանաստեղծությունը
գրիէառելմոտ25տարիանց,հիշողությամբ:Ընդորում՝
չենքբացառում,որբանավորտարածվածտարբերակնա-
ռավելհամապատասխանէայնտարբերակին,որԱլազանը
ժամանակինգրելէբանտիբաղնիքիպատին,քանիր՝25
տարիանց գրիառածտարբերակը: Այստեղ կա մի շատ
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նուրբհոգեբանականգործոն,որըզգալիէ«Տառապանքիու-
ղիներում»հուշագրությանմեքենագիրտարբերակում:Բանն
այնէ,որԱլազանըոչթեանձամբէգրիառելիրհուշերը,այլ
թելադրելէկնոջը՝Մարոյին,ևայդառումովվերջինիսհետ
կապվածդրվագներըԱլազանը,մերտպավորությամբ,փոքր-
ինչ ավելիէհուզականացնում,տեղ-տեղ՝նույնիսկգունա-
զարդում:Բանաստեղծություննէլզերծչէնմանմիտումից:

բ)Ինչո՞ւէբանաստեղծությունըվերագրվելՉարենցին:
Այսհարցիպատասխանըթերևսնախհոգեբանականէ.

բոլորբանտարկյալներնէլգիտեին,որՉարենցընույնպեսի-
րենցհետբանտումէ,իսկբանաստեղծություն-Չարենցհա-
մաբանությունը ամենաենթադրելին է: Մանավանդ որ՝
ինչպեսՄորուսՀասրաթյանիհուշերումենքկարդում՝բան-
տիբաղնիքիպատինգրվածէեղելնաևհենցՉարենցիբա-
նաստեղծություններիցմեկը՝«նրանշանավորքառյակը,որ
ոչմիուժ չիկարողիրենբաժանելիր շռնդալից,պայծառ
քնարից»:Երկրորդականչէնաևայնհանգամանքը,որիր
բանաստեղծությունըբաղնիքիպատինԱլազանըգրելէՉա-
րենցիմահիցօրերհետո՝դեկտեմբերի2-ից7-նընկածհատ-
վածում, և բնական է, բանտարկյալների մոտ, Չարենցի
մահվանլուրիտպավորությամբ,բանաստեղծությունըկա-
րողէրընկալվելորպեսՉարենցիայսպեսասած՝հրաժեշտի
խոսք:


Եվոչմիգրքում…
ՆկատիունենալովՍեյրանԳրիգորյանի«Չարենցիան-

տիպժառանգությանգնահատմանմիքանիհարցեր»հոդ-
վածումներկայացվածփաստարկներըևմերայսհոդվա-
ծումհրապարակվածբանաստեղծականտեքստը,կարծում
ենք,որայսուհետՉարենցինվերագրվող«Ինչորհույսէր»
բանաստեղծությունըչպետքէտեղգտնինրաերկերիևոչ
միհրատարակությունում:

ԱյդբանաստեղծությանհեղինակըՎահրամԱլազաննէ:

ARKMENIKNIKOGHOSYAN-ABOUTAPOEMATTRIBUTEDTO
YEGHISHECHARENTS:Basedonthefactsnewlyrevealedinthear-
ticle,itisprovedthattheauthorofthepoem,whichhasbeenattrib-
utedtoYeghisheCharentsforyears,isinfactVahramAlazan.
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Key words: attribution,unreleased,version,textology,autograph,
forgery,hypothesis

АРКМЕНИКНИКОГОСЯН-ОБОДНОМСТИХОТВОРЕНИИ,
ПРИПИСЫВАЕМОМЕГИШЕЧАРЕНЦУ: Наоснованиинововы-
явленныхвстатьефактовдоказывается,чтоавторомстихотво-
рения,котороегодамиприписывалиЕгишеЧаренцу,насамом
делеявляетсяВаграмАлазан.

Ключевыеслова: приписывание,неизданный,версия,текс-
тология,автограф,подлог,гипотеза.
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ԻՐԱՆԱԿԱՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ


ԱՐԵԳԲԱԳՐԱՏՅԱՆ,ասպիրանտ,
ՀՀԳԱԱԳրականությանինստիտուտ

ԿՈՐՍվԱԾԺԱՄԱՆԱԿԻԵվ ՏԱՐԱԾՈՒԹՅԱՆ
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄԱՊՐՈՂՀԵՐՈՍԻ
ՄԵՆՈՒԹՅԱՆԽՆԴԻՐԸԳՈԼԻԹԱՐԱՂԻԻ
ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

Բանալիբառեր–Գո լի Թա րա ղի, ի րա նա կան սփյուռք, մե նու -
թյուն, ժա մա նակ և տա րա ծու թյուն, փա խուստ և վե րա դարձ, եր կու
աշ խարհ ներ, մի ջան կյալ վի ճակ։

Ժամանակակիցմարդըհաճախէբախվումմենության,
օտարված,չհասկացվածլինելուխնդրին: Այսերևույթըգու-
ցեառաջինհայացքիցաննկատէմնում,սակայնմարդուն
անվերջտանջող,նրահետագավարքագծիվրաազդեցու-
թյունունեցողերևույթէ: Այսխնդրիգեղարվեստականար-
տացոլումարտահայտվածէիրանականսփյուռքի20-21-րդ
դարերիամենիցնշանավորկինարձակագիրներիցմեկի՝Գո-
լիԹարաղիիմիշարքստեղծագործություններում:

ԹեմայինկարողենքանդրադառնալԳոլիԹարաղիի«Ցի-
րուցանհիշողություններ» (1995),«Ուրիշտեղ» (2001),«Եր-
կուաշխարհ» (2003),«Երկրորդհնարավորություն» (2015)
պատմվածքներիժողովածուներումև«վերադարձ» (2018)
վեպում։

1.Փախուստ ևվերադարձ:ԳոլիԹարաղիիգրեթեբոլոր
հերոսներըմշտապեսփախուստիևվերադարձիհոգեվիճա-
կիմեջեն:Նախպետքէպարզելայդկերպարներիինչպես
ֆիզիկական,այնպեսէլհոգականփախուստիպատճառնե-
րը:Իրանիհամարբեկումնայինէր1979թ.-ը,երբերկրում
տեղիունեցավԻսլամականհեղափոխությունը,ողջերկրում
հաստատվեցինկրոնականբարքեր,խիստօրենքներ:Մեկ
տարիանց,այսամենիտպավորությունիցդեռդուրսչեկած,
ժողովրդի գլխինպայթումէմինորարհավիրք՝Իրան-Իրա-
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քյանութնամյապատերազմը:
Այսպիսիդժվարինժամանակաշրջանումհազարավորի-

րանցիներստիպվածէինլքելսեփականերկիրը՝հաստատ-
վելովԵվրոպայումևԱմերիկայում:ՍակայնԱրևմուտքըպատ-
րաստչէրնրանցգրկաբացընդունելու,ևբնականէ՝գաղ-
թականներինմեծփորձություններէինսպասում:

ՀենցայսպիսիպայմաններումենապրումԹարաղիի՝Ի-
րանիցՓարիզարտագաղթածհերոսները,սակայննրանք
ունենմիշարքխնդիրներ՝լեզվիչիմացություն,հասարական-
մշակութայինխորթություններ,որոնքդառնումենհերոսի՝
հասարակությանըչմերվելուպատճառ:

Անծանոթ,օտարպայմաններումուհասարակությանմեջ
հերոսըդառնումէմենակ,օտարված,ևայդդժվարությունը
հաղթահարելուառաջինքայլըփախուստնէիրականությու-
նից,որըզուգահեռվումէնաևդեպիմանկություն,անցյալ
մտովիվերադարձով:Դեպիանցյալճամփորդողհերոսըհի-
շումէմանկությանամենիցքաղցրհուշերը,մարդկանց:Հի-
շենք«Շեմիրանիավտոբուս»պատմվածքը՝«Ցիրուցանհի-
շողություններ»ժողովածուից:Այստեղշղթայվումենփարի-
զյանձմեռայինսառնությանևԹեհրանիշեմիրանյան«կո-
րուսյալդրախտի»մտապատկերները,Շեմիրանիավտոբու-
սիվարորդը՝Ազիզաղան,դառնումէանցյալըներկայինկա-
պողկարևորհանգույց:

«Ցիրուցանհիշողություններ»ժողովածուիցմեկայլ՝«Մի
տուներկնքում» պատմվածքումևսանվերջորոնումներից
հետոգլխավորհերոսուհին՝Մահինբանուն,գալիսէանցյա-
լիգիրկը:«.… Դե մա վենդ լե ռը՝ բարձր, կան գուն ու վե հա շուք,
հեռ վից ի րեն էր նա յում: Հոր փա ռա հե ղու թյունն էր. ե րբ նա -
մա զից հե տո կանգ նում էր, քա մին սպր դում էր նրա ա բայի
տակ, թվում էր, թե գլու խը եր կինք կհաս նի, ի սկ ոտ քե րը հո -
ղում ար մատ ներ ու նեն: Ի ՜նչ քան լավ էր այն ժա մա նակ, ե րբ
գա գա թը, դե պի եր կինք հաս նող այդ լե ռը, կա խար դա կան,
փա ռա հեղ բար ձուն քը կան գուն էր: Այդ կան գուն տղա մար դը՝
պատշ գամ բի մար մա րե եր կու սյու նե րի միջև՝ կե սօր վա ա -
ղոթ քին՝ իր ստ վե րով մինչև աշ խար հի սկիզ բը հա սած: Ի ՜նչ
հա ճե լի էր, ե րբ նրա ա բայի տակ էր թա փան ցում, նս տում ու -
սե րին՝ աշ խար հի ա մե նա բարձր գա գա թին՝ հո ղից, կա վե
փոք րիկ տնե րից ու մր ջյու նի չափ ան նշան ու ո ղոր մե լի մարդ -
կան ցից ան դին: Ի նք նա թի ռի պա տու հա նից նայե լիս էլ հենց
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այս պատ կերն էր տես նում, և թվում էր, թե վերս տին նս տած
է հոր ու սե րին, և որ ևէ մե կի ձեռքն ի րեն չի հաս նի»1:

Հեղինակըհատուկշեշտադրությամբէարտահայտելան-
ցյալիխաղաղհուշերումհաստատվածհերոսիհոգեվիճակը,
որնասեսայլևսցանկությունչունիվերադառնալներկա:

Օտարվածմարդուամենիցկարևորխնդիրներիցմեկնէ
վերադարձըդեպիներկա,ներկայիհետհամաչափապրել
շարունակելը,սակայն,ինչպեսերևումէ,մանկությունը,նոս-
տալգիկհիշողություններըհերոսիհամարկարողանումեն
երջանկությանպատրանքստեղծել:Հենցայդաշխարհումէ
հերոսըկարողանումգտնելիրկորսվածԵս-ը:Ասվածիվկան
էդառնումայսխոսքը«Առաջինօր» պատմվածքից. « Պի տի
հետ ևում թող նեմ ան ցյալն ու վե րա դառ նամ ներ կա: Պի տի
ճա նա չեմ այ սօր վա իմ «ես»-ը, այդ ի րա կան կեր պա րին շունչ
տամ վաղն ու ա պա գա յում: Չի ստաց վում: Գա լի քից վա խե -
նում եմ, «այ սօր»-ը դա տարկ է ու ա նո րոշ և ոչ մի տեղ չի
հանգր վա նում: Մի այն ան ցյալն է, որ կա, գո յու թյուն ու նի և
մայ րի կի ծաղ կա վոր փե շի նման թաքն վե լու հնա րա վո րու -
թյուն է ի նձ տա լիս»2:

Սակայնէկզիստենցիալորոնումներիմեջգտնվողհերոսն
ինքնէլհասկանումէ,որսեփականԵս-ըմիայններկայում,
իրականաշխարհումէհնարավորգտնել:

2.«Թռչողմայրերի»մենությունը:ԳոլիԹարաղիիստեղ-
ծագործություններիկարևորագույնառանցքներիցմեկնէի-
րենցզավակներիհանդեպանսահմանսիրովլցված,սակայն
հիմնականումայդսերըհետչստացողտարեցմայրերիհո-
գեբանականմենությանպատկերումը:Հեղինակիմիշարք
երկերումենքհանդիպումօտարված,ավելորդդարձածմոր
կերպարին:Այսկանայքլցվածենմեծսիրովիրենցբոլորազ-
գականներինկատմամբ,սակայնոչոքիսրտումտեղչունեն,
ևարտագաղթիժամանակնրանցլքումեն՝թողնելովպատե-
րազմիճիրաններում:ԳոլիԹարաղինայսկանանցանվանեց
«թռչողմայրեր»՝ասելով.« Շատ ի րան ցի մայ րեր զո հեր են,
հե ղա փո խու թյան ի րա կան զո հեր, քան զի նրանց զա վակ նե -
րը ստիպ ված է ին լքել եր կի րը: Եվ վեր ջին ներս չէ ին կա րող
1 «Գոլի Թարաղի - Տուն՝ երկնքում» https://hetq.am/hy/article/66079
(Հասանելիէառ24.05.19):

2 «ԳոլիԹարաղի-Առաջինօրը»https://granish.org/arajin-ory/:
despicts-the-comedy-and-tragedy-of-exile:
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տա նել տա տիկ նե րին և մայ րիկ նե րին ի րենց հետ»3:
Թարաղիի«վերադարձ» վեպումևսհանդիպումենքայս

տերմինիգործածությանը:«….Մ տե րիմ ներն ա նու նը «թռ չող
կին» է ին դրել, քան զի է ու թյան ա մեն մի հյու լե վա զում էր որ -
ևէ մե կի մոտ կամ ի նչ-որ մի տեղ. Ա մե րի կա՝ որ դի նե րի մոտ,
ա մուս նու հետ ևից՝ Թեհ րան, Կա նա դա՝ քրոջ մոտ, Գեր մա նի -
ա՝ դե պի եղ բայ րը, և դե պի մոտ ըն կեր նե րը՝ ցի րու ցան աշ -
խար հի այս ու այն կող մե րում»4:

ՕտարվածմորկերպարինենքհանդիպումԳոլիԹա-
րաղիի«Միտուներկնքում» պատմվածքում:Այստեղգլխա-
վորհերոսըՄահինբանունէ,որըԻրան-Իրաքյանպատե-
րազմիպատճառովհայտնվումէօտարությանմեջ՝այլևսեր-
բեք բախտ չունենալովտեսնել հարազատտունը: Օտար
իրականությանը,կարոտինչհարմարվելով՝այսծերկնոջմի-
ակսփոփանքըդառնումենանցյալիհիշողությունները:

Թարաղինիրպատմվածքումվարպետորենէկերտելծեր
մորկերպարը,նրաներքինդրաման,սերը,զոհաբերությու-
նը,հայրենիհողիանհագկարոտնումանկությանտարինե-
րի վերհուշը, որոնք դարձել են նրա թափառական օրերի
ուղեկիցնուսփոփանքը:Պատերազմիցհետոփողոցում
հայտնվածկինըվերջապեսապաստանէգտնումորդուտա-
նը՝Ֆրանսիայում,այնուհետևդստերմոտ՝Լոնդոնում,իսկ
այնտեղիցեղբորմոտ՝Կանադայում:Եվայդերկարատև,մի
կյանքիտևողությունունեցողթռիչքըդառնումէՄահինբա-
նուիվերջինապաստանը:

Այսմեծաշխարհումիրծերունականանկյունըերբևէչու-
նենալուՄահինբանուիմիակերազըայներկնայինապաս-
տաննէդառնում,որտեղկգտնիիրհավերժականհոգեկան
անդորրը5:

Մահինբանուի դժվարին ապրումները տեսնելով՝ հայ ըն-
թերցողի մտահորիզոնում հաճախ է հայտնվում Դերենիկ Դե-
միճյանի «Ավելորդը»պատմվածքի հերոսուհին՝ իր համա-
նման ճակատագրով:Նա էլ անտեսված է իր հարազատ եղ-
3«PomegranateLady»DespictstheComedyandTragedyofExile–NPRBooks,
http://www.npr.org/2013/12/07/249237327/pomegranate-lady-despicts-the-
comedy-and-tragedy-of-exile:

4Վերադարձ–ԳոլիԹարաղի,թարգմ.՝Ա. Բագրատյան,խմբ.՝Ա. Նիկողոսյան,
Եր.,Անտարես,2020,էջ10:

5Սաֆրաստյան,Վտարանդիությանևարտագաղթիթեմանիրանական
սփյուռքիգրականությանմեջ(1979-2015թթ.),2016,էջ211:
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բոր կողմից:Նրա հարազատներն արտագաղթում են պատե-
րազմի պատճառով,սակայն նրան թողնում նույն այդ պա-
տերազմի ճիրաններում՝ ասելով,որ նա ծեր է և ճանապարհի
դժվարություններին չի դիմանա6:

ՄիշարքգրականագետներԳոլիԹարաղիիստեղծագոր-
ծությանգագաթնակետնենհամարում«Անարբանունևիր
որդիները» պատմվածքը՝ «Ուրիշտեղ»ժողովածուից:Այս
պատմվածքիգլխավորհերոսուհինԱնարբանունէ՝Յազդից
Շվեդիա՝որդիներիմոտմեկնելփորձողտարեցմիկին:Ողջ
պատմվածքըհյուսումէԱնարբանուիևգլխավորհերոսու-
հու՝տվյալդեպքումհեղինակիկյանքիպատմությունը:Շատ
գրականագետներենփորձելանդրադառնալպատմվածքի
ասելիքին,դրամեջփնտրելԹարաղիիկենսագրականտվ-
յալները,սակայնամենիցլավպատասխանըտվելէհենցին-
քը՝ հեղինակը՝ իր «Կորած ժամանակի և տարածության
որոնումը» հարցազրույցում. «Ա նար բա նո ւին, իս կա պես,
Թեհ րա նի օ դա նա վա կա յա նում եմ հան դի պել ու ծա նո թա ցել:
Նրա պատ մու թյու նը գրի եմ ա ռել կետ առ կետ, այն պես, ի նչ -
պես պա տա հել է: Ա նար բա նուն հա րյու րա վոր ծեր մայ րե րի
նման հե ղա փո խու թյան զոհն է: Տղա նե րի հա մար դռ նե դուռ
է ըն կել, թա փա ռա կան դար ձել: Բայց նրա կյան քին զու գա -
հեռ վում է մի այլ կյանք ևս` հե ղի նա կի կյան քը: Նա նույն պես
ա նընդ հատ գնալ-գա լու մեջ է և փնտ րում է «ու րիշ տեղ»` եր -
ևա կա յա կան քա ղաք, ո րը հա սա նե լի է: Ա նար բա նո ւի նման
նա ևս մո լոր ված ո ւղ ևոր է և հայ րե նի սահ ման նե րից դուրս է
փնտ րում բնա կա վայր, որ տեղ գու ցե մոտ կլի նի իր ներ քին
հա մոզ մունք նե րին ու ցան կու թյուն նե րին: Պատ մու թյան վերջն
ան հայտ է: Մինչև այն բա ցա հայ տե լը գրո ղը պարտք է մնում:
Տաս նյակ հե ռա խո սա զան գեր է ի ստա նում տար բեր մարդ -
կան ցից, ո րոնք ան հանգս տա ցած է ին Ա նար բա նո ւի ճա կա -
տագ րով և ցան կա նում է ին ի մա նալ, թե ի նչ է պա տա հել
նրան: Մի՞ թե կո րել է: Հա սա՞վ տղա նե րին: Վե րա դար ձա՞վ Ի -
րան: Ես չգի տեմ և շատ եմ ցան կա նում, որ որ ևէ մեկն ի նձ
պատ մի այդ մա սին»7:

Մեկայլ«թռչողմոր»կերպարիենքհանդիպում«Երկրորդ
6 Տե՛ս ԴեմիրճյանԴ.,Պատմվածքներ,1977թ.,էջ37:
7«ՀարցազրույցԳոլիԹարաղիհետ-Կորածժամանակիևտարածության
որոնումը»-https://granish.org/harcazruuyc-goli-taragi/:
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հնարավորություն»ժողովածուի«Ընտրություն»պատմված-
քում:Այստեղմերժվածկնոջճակատագիրնէկրումմիտա-
րեցկին,որնիրկյանքիվերջինտասնամյակներընվիրելէ
որբթոռանխնամքինուդաստիարակությանը,հանուննրա
վաճառելիրտունը,ուրէրմիայնկարողանումգտնելմահա-
ցածզավակներիհուշերը:Սակայննրաերիտասարդթոռը՝
Ամիրհոսեյնը,ամենևինէլչիկարողանումտատինմանապ-
րել, նա երազում է բնակվել Եվրոպայում, որտեղ նրան է
սպասումիրսիրելին,հեռվիցպահանջում,որտատինան-
տեսի,տունըվաճառիուգաիրմոտ՝Եվրոպա:ԻվերջոԱ-
միրհոսեյնը,կուլգնալովսիրածաղջկապահանջներին,վա-
ճառումէտունը,տատիհամարծերանոցումտեղամրագ-
րում,սակայնտատը,երբպատահականությամբլսումէթո-
ռան հեռախոսազրույցը, որտեղ էլ հենց իմանում է իրեն՝
ծերանոցնետելումասին,առանցորևէբառասելուհեռա-
նումէտանիցուԱմիրհոսեյնիկյանքից:

Մարդումենության,ինչպեսնաև«թռչողմոր»կերպարին
ենքհանդիպումնաևԹարաղիի«վերադարձ» վեպում:Այս
ստեղծագործությանմեջգլխավորհերոսուհինՄահսիմանէ,
որիկյանքըվերածվելէշարունակականփնտրտուքի:Փա-
րիզարտագաղթածայսիրանցիկինըմեծդժվարությամբէ
կարողացելհարմարվելնոր,եվրոպականբարքերին,որոշ
չափովնրակյանքըխաղաղվելէ,սակայնաընդհատնրագլ-
խումվերադարձիմիտքնէ:Վերադարձորդիներիմոտ՝Ամե-
րիկա, վերադարձ հայրենիք՝ Իրան, որտեղհույս ունի,թե
կգտնի,իրընտանիքկբերիամուսնուն:Մինչվերջնականո-
րոշումկայացնելը՝գնալԻրան,թե՞ոչ,նաընկնումէհուշերի
գիրկը:ԹեինչպեսմիօրավագորդինբռնեցԱմերիկայիու-
ղին,կարճժամանականցէլնրանհետևեցկրտսերը:Ամու-
սինըգնացԹեհրան՝հույսունենալովհետբերելիրենցգույքը,
ունեցվածքնուդիրքը,որԻսլամականհեղափոխությունից
հետոայլևսգոյությունչունեին:

Այսկիննէլ՝ինչպեսԱնարբանուն,Մահինբանուն,մոռա-
ցածիրենցանձնականցանկություններնունպատակները,
փորձումենամենկերպամուրպահելընտանիքը,ազգային
տարրը,մայրենիլեզուն:Սականհեղինակընրբորենցույցէ
տալիս,թեինչքանդժվարէօտարությանմեջպահպանելսե-
փականինքնությունը,կրոնը,լեզուն:ՆույնիսկՄահսիմայի
որդիներնենդարձելանգլախոս,ամուսնացելօտարազգինե-

 ԿՈՐՍ ՎԱԾ ԺԱ ՄԱ նԱ ԿԻ եՎ տԱ ՐԱ ԾՈՒԹյԱն ՍԱՀ ՄԱն նե ՐՈՒՄ ԱՊ ՐՈՂ Հե ՐՈ ՍԻ
Մե նՈՒԹյԱն Խն ԴԻ ՐԸ ԳՈ ԼԻ ԹԱ ՐԱ ՂԻ Ի Ս տեՂ ԾԱ ԳՈՐ ԾՈՒԹյՈՒն նե ՐՈՒՄ

195



րիհետ:Հենցայսծանրհոգեվիճակնէստիպումհերոսու-
հունճամփորդել,վերադառնալԻրան:Եթեվերընշվածպատմ-
վածքներիցմիքանիսումսահմանայինվիճակիհասածհե-
րոսներիվերջինելքըմնումէրմտովիճամփորդությունըդե-
պիանցյալ,ապաինչ-որչափովՄասիմաննրանցիցավելի
բարվոքվիճակումէրգտնվում:Նաֆիզիկապեսէկարողա-
նումմեկնելհայրենիք,սակայներկարտարիներԵվրոպա-
յումապրածմարդուննոր,ավելիկրոնականԻրանըգր-
կաբացչէրընդունելու:ՆակարծեսԹեհրանումլրիվօտա-
րականէ,ինչ-որչափովնրահամարխորթենիսլամական
օրենքները.
«….Ավ տո բու սի վա րորդն ա սաց. 
- Տի կի՛ն, ա ռաջ նա մա սը տղա մարդ կանցն է: Խնդ րում ե մ՝
հետև ան ցեք: 
 Մահ սի ման ապ շած ու զար մա ցած հա յացք գցեց կող քե րը:
Տե սավ՝ ի րե նից բա ցի՝ ոչ մի կին այդ հատ վա ծում չկա: Կարմ -
րեց և զգաց, որ սեփական հայրենիքումէլէխորթ:Վեր
կա ցավ, կանգ նեց: Չգի տեր ի նչ ա նել: Եր կու հատ ված նե րը
մեջ տե ղից փակ է ին: Տղա մարդ կան ցից մեկն ա սաց. 
- Պետք է իջ նես, մեջ տե ղի դռ նով բարձ րա նաս: 
Մահ սի ման մտա ծեց՝ իս լա մա կան կա նոն ներ: Տղա մար դիկ՝

ա ռջ ևում, կա նայք՝ հետ ևում: Պետք է սո վո րեմ…»8: 
ՀերոսուհունապշեցնումէնորԹեհրանը:Կարելիասել՝

իրմանկությունիցոչմիպատառիկչիգտնում.հին,սլացիկ
ծառերիփոխարենբարձրահարկշենքերուաշտարակներ
են:Հինճարտարապետությանկողքինբարձրանումեննոր,
եվրոպականշինություններ:Եվհերոսուհինզարմացածէ,որ
հինքաղաքը,իրողջքաղցրհուշերը,որոնցերազանքնէին
նրանբերելԻրան,այլևսչկան:

Այսպիսիհոգեվիճակումհերոսուհումենությունը,օտար-
վածություննէլավելիէխորանում:Նաիրենզգումէերկու
աշխարհների,երկուքշվածտարածություններիարանքում:
Չգիտի,թեորմեկինէպատկանումինքը,որնէիրհետագա
անելիքը:Եվամենիցկարևորը՝սեփականԵս-ըգտնելուէկ-
զիստենցիալ փնտրտուքները, որ նրան բերել էին Իրան,
դառնումենապարդյուն:

ԳոլիԹարաղինայս վեպով մի շարք կարևոր շեշտադ-
8 ۹۱ص،۱۳۹۷،رولین،نارهت-تشگزاب٬یقرتیلگ (թարգմ.պարսկերենից՝
Ա.Բ)
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րումներէիրականացնում:Դրանցիցմեկըայսօրվաիրան-
ցիների երազանքի պատկերումն է: Գրեթե բոլորն իրենց
պատկերացնում են Եվրոպայում կամ Ամերիկայում: Նա
նշումէ՝ամերիկյաներազանքըասեսկուրացրելէբոլորին:
Ոչմիայնվտարանդիությանմեջապրողներնենկորցրելի-
րենց սեփական էությունը,ազգային մտածելակերպը,այլ
նաևբունհայրենիքումապրողները:

Այննպատակները,որոնցհամարՄահսիմանՓարիզից
հասելէրԹեհրան,ապարդյունևանկատարհամարելով,ա-
մուսնունուրիշ,ավելիերիտասարդկնոջընկերակցությամբ
տեսնելով,սեփականօտարվածություննէլավելիխորացնե-
լով՝նաիվերջովերադառնումէՓարիզ՝Թեհրանիցտանե-
լովմիշարքսևուսպիտակլուսանկարներ:Իսկվեպիվեր-
ջումարդենհեղինակըցույցէտալիսմենակությանմեջապ-
րողկնոջկյանքիմիհատվածը.«….Մահ սի ման լու սան կար -
չա կան ցու ցա հան դե սի ա նու նը դրել է «Ն րանք, որ գնում են,
և նրանք, որ վե րա դառ նում են»: Լու սան կար նե րը՝ կի սով չափ
սև-ս պի տակ, կի սով չափ գու նա վոր: Ի րար մի ա հյուս ված եր -
կու կյանք։ Ի նչ պես իր կյան քը»9:

ԱյսմիքանիպատմվածքներումԳոլիԹարաղինՄահին
բանուի,Անարբանուի,Մահսիմայիև«Ընտրություն»պատ-
մվածքիանանունհերոսուհուկերպարներիմիջոցովընդգծել
էազգայինևմշակութայինինքնությունըկորցնելուցավալի
երևույթը՝քննադատելովԻրանիքաղաքականվիճակը:Ինչ-
պեսնշումէգրականագետԼ.Սաֆրաստյանը.« Հայ րե նի քից
հե ռու, ա նո րոշ ու ան ղեկ դե գե րում նե րի ճա նա պա րա հին Թա -
րա ղի ի յու րա քան չյուր հե րո սու հի իր « նոր ֆի զի կա կան տան»
պա տե րի ներ քո կա ռու ցում է ե րազ նե րի այն ե րկ նային ա -
պաս տա նը, ո ւր հա վերժ կապ րեր՝ իր հու շե րին ու հայ րե նի
տան կա րո տին ա մուր գգ ված: Հայ րե նի տան կա րո տը հե ղի -
նա կի հո գում մշ տա պես կան չող մե ղե դի է, հայ րե նի տան կա -
րո տով նա հյու սում է իր ե րա զը և այլ ի րա կան հո ղի վրա
ապ րում այդ ե րա զում»10: 

3. Հերոսիմենությունը՝երկուաշխարհիմիջև: ԳոլիԹա-
րաղիիստեղծագործություններնասեսերկուտարբեր,բայց
9 Վերադարձ–ԳոլիԹարաղի,թարգմ.՝Ա.Բագրատյան,խմբ.՝Ա.Նիկողոսյան,
Եր.,Անտարես,2020,էջ176:

10Սաֆրաստյան,նշվ.աշխ.,էջ214:

 ԿՈՐՍ ՎԱԾ ԺԱ ՄԱ նԱ ԿԻ եՎ տԱ ՐԱ ԾՈՒԹյԱն ՍԱՀ ՄԱն նե ՐՈՒՄ ԱՊ ՐՈՂ Հե ՐՈ ՍԻ
Մե նՈՒԹյԱն Խն ԴԻ ՐԸ ԳՈ ԼԻ ԹԱ ՐԱ ՂԻ Ի Ս տեՂ ԾԱ ԳՈՐ ԾՈՒԹյՈՒն նե ՐՈՒՄ
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միևնույնժամանակ,իրարշատամուրթելովկապվածաշ-
խարհներիհամադրությանարդյունքնեն:Այսառումովու-
շագրավէհեղինակի«Երկուաշխարհ»ժողովածուն.թերևս
պատմվածքներիայսժողովածուիվերնագիրն էլ ինքնան-
պատակչէ:Այնբաղկացածէթվովյոթպատմվածքներից,ո-
րոնցում հատկապես նշանակալից են առաջին և վերջին
պատմվածքները՝«Առաջինօր» և«վերջինօր» վերնագրերով:

«Առաջինօր» պատմվածքումհերոսուհինհայտնվումէ
հոգեբուժարանումևիրառաջնպատակէդնումգտնելսե-
փական Ես-ը, վերջ տալ անցյալ ճամփորդելուց, հուշերի
գիրկնընկնելուց,ապրելայսօրովուներկայով,ևայդամենը
միայնհնարավորէգրելով:Ժողովածուիարդենվերջին՝«-
Վերջինօր»պատմվածքումտեսնումենքհոգեպեսկատա-
րյալառողջ,իրնպատակներինհասածհերոսի,որըդուրսէ
գրվումհոգեբուժարանից:

Ինչպեսայսերկուպատմվածքները,այնպեսէլողջժողո-
վածունմիշարքգրականագետներիառիթենտվել՝կարծե-
լու,թեդրանքզուտԹարաղիիինքնակենսագրականհուշերն
են,նրաապրումներըհոգեբուժարանում.այսհարցինևսհե-
ղինակնանդրադարձելէիրհարցազրույցներիցմեկում։

««Երկուաշխարհ»-ի մի մյանց լրաց նող պատմ վածք նե -
րի ժո ղո վա ծուն պատ մու թյուն է մի ա ղջ կա հա սու նու թյան և
մեծ կյանք մտ նե լու մա սին: Եր կու աշ խարհ, այ սինքն՝ եր կու
բևեռ` ծնունդ և մահ, կեղ ծիք և ճշ մար տու թյուն, Շե մի րա նի
ա պա հով ու բա րե կե ցիկ մի ջա վայ րը՝ ի հա կադ րու թյուն դր սի
խառ նի ճա ղանջ աշ խար հի, ման կու թյան ա նեղծ ու քաղցր
աշ խարհ և աշ խարհ մե ծա հա սակ նե րի, խար դախ ու կեղ ծա -
բա րո մե ծա հա սակ նե րի: Հո գե բու ժա րա նում հայտն վե լը կա -
րող է լի նել ի րա կա նու թյուն կամ հո րին վածք: Դրան նայեք
գրա կան ստեղ ծա գոր ծու թյան կամ գրա կան կա ռուց ված քի
տե սան կյու նից: Կար ևորն այն է, թե ա րդյոք հո գե բու ժա րան
ըն դուն վելն ու դուրս գր վե լը` ժո ղո վա ծո ւի սկզ բում և վեր ջում,
գրա կան կի րա ռու թյուն ու նե՞ն, թե՞ ոչ: Այս գր քում ա մեն ի նչ
եր կու ե րես ու նի, հատ կա պես ժա մա նակն ու տա րա ծու թյու -
նը: Ան ցյալ և ներ կա, Փա րիզ և Թեհ րան: Հո գե բու ժա րան ըն -
դուն վե լիս հե ղի նա կը հա յաց քը շր ջել է դե պի ան ցյալ, և
ան ցյա լը մի ակ ժա մա նակն է, ո րն ի րա կան է: Հետ ևա բար,
նա նետ վում է ան ցյա լի գիր կը, որ տեղ ծն վում են հի շո ղու -
11 «ՀարցազրույցԳոլիԹարաղիհետ-Կորածժամանակիևտարածության
որոնումը»-https://granish.org/harcazruuyc-goli-taragi/:

Ա ՐեԳ ԲԱԳ ՐԱտյԱն
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թյուն նե րը»11: Հեղինակընաևնշումէ,որհոգեբանականա-
ռումովվերադարձըդեպիանցյալունիամոքիչհատկություն:
Ըմբռնման ու բացահայտման ճամփորդություն է: Հերոսը
պետքէընկնիջրհորիանհատակխորքըևայնտեղիցդուրս
գա,վերադառնակյանքովլի,ոչձեռնունայն:Դաէվերածն-
վելուպայմանը: « Վեր ջին պատմ ված քում հե րո սու հին հա -
յաց քը հա ռել է ա պա գային: Սպա սու մի ժա մա նակ է, լավ
ի րա դար ձու թյուն նե րի սպա սու մի: Շարժ ման, ա ռա ջըն թա ցի,
ը նտ րու թյան, ճախ րան քի ժա մա նակ է: Հո գե բու ժա րա նում
հայտն վելն ու այն տե ղից դուրս գա լը ի րա կան փոր ձու թյուն է»12:

«Առաջինօր»պատմվածքումերկուհակադիրբևեռներն
ենհոգեբուժարանը,ներկանևՇեմիրանիայգին,մանկու-
թյանլուսավորհերոսները,անհոգկյանքիտարիները:

«Հրեշտակը»պատմվածքումԹարաղինցույցէտալիսօ-
տարությանմեջապրողհերոսիհոգեբանությունը,նկարագ-
րումնրաաշխարհը,որումկարևորագույնդերումէորդի-
ներիազգապահպանմանհարցը:Եվայսաշխարհինէհա-
կադրվում հերոսուհու հին բարեկամների կյանքը, որոնք,
հայտնվելովՓարիզում,իրենցներկայովակամադառնումեն
հինօրերիվկան:

Պատմվածքներիայսժողովածունավարտվումէ«վերջին
օր»պատմվածքով,որիհերոսուհիներկարփորձություննե-
րից,տանջանքներիցհետոիվերջոգտնումէլույսըիրէկզիս-
տենցիալորոնումներիարդյունքում՝ասելով.«Այս այ գու գորշ
պա տե րից այն կողմ ի նձ է սպա սում ու րիշ աշ խարհ, ար թուն
աշ խարհ` սր ճա րան նե րի ու փո ղոց նե րի բույ րով, մարդ կան -
ցով, խոս քե րով, բա ռե րով, սի րա ռատ տրո փյուն նե րով, գու -
նա վոր խոս տում նե րով, ա նուշ զգա ցո ղու թյուն նե րով, հա մե-
 րով, ար ևով, ըն կեր նե րով…»13:

Թեպետայստեղտեսնումենքիրվերջնականնպատա-
կակետին՝լույսինհասածգլխավորհերոսուհուն,սակայնկա
ևսմեկկարևորհերոսուհի՝հոգեբուժարանում(խնդիրների,
ապրածդկյանքըգնահատելու,արժևորելու, քեզտանջող
հարցերինպատասխանտալուաշխարհ) հայտնվածկեր-
պարը,որնանընդհատմտորումէ.«Ու զում է հաս կա նալ` ին -
չո՞ւ է ո ղջ ու ին չո՞ւ պի տի շա րու նա կի ապ րել: Ին չո՞ւ է ե կել
12 «ՀարցազրույցԳոլիԹարաղիհետ-Կորածժամանակիևտարածության
որոնումը»-https://granish.org/harcazruuyc-goli-taragi/:
13«ԳոլիԹարաղի-Վերջինօրը»-https://granish.org/verjin-ory/:

 ԿՈՐՍ ՎԱԾ ԺԱ ՄԱ նԱ ԿԻ եՎ տԱ ՐԱ ԾՈՒԹյԱն ՍԱՀ ՄԱն նե ՐՈՒՄ ԱՊ ՐՈՂ Հե ՐՈ ՍԻ
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այս աշ խարհ և ին չո՞ւ պի տի գնա այս աշ խար հից: Ու զում է
բա ցա հայ տել մահ վան ա ռեղծ վա ծը: Ա սում է` ման կուց փնտ -
րում է այդ հար ցի պա տաս խա նը. ծնող ներն ի զո րու չեն ե ղել
բա վա րար պա տաս խան տա լու: Ու սու ցիչ նե րը տնտ ղել են
հար ցի ո ւղ նու ծու ծը ու շր ջան ցել: Հոգ ևո րա կանն ա վե լի քիչ
բան է ի մա ցել, քան մյուս նե րը և դա տար կա բա նել է: Ա սում է.
« Մինչև հա մո զիչ պա տաս խան չս տա նամ, չեմ ա պա քին վի…»14: 

Ինչպես«Երկուաշխարհ»ժողովածուում,այնպեսէլ
«Վերջինօր»պատմվածքումանհրաժեշտէուշադրություն
դարձնելսերունդներիմիջևշղթայականկապին։Այսպատմ-
վածքումառկաէկնոջևմոր՝իբրևսերնդակցականշղթայի
առկայությունը:«….Մայրս էլ է այն տեղ: Գլ խի է ըն կել, որ հի -
վանդ եմ: Ոչ ոք նրան չի ա սել. հի վան դա նո ցում հայտն վե լու
հենց ա ռա ջին օ րը նրա աչ քե րի ա ռաջ ե նք հայտն վել ես` հի -
վան դա սե նյա կի թախ տին պառ կած, և բժշ կու հին` սպի տակ
խա լա թը հա գին: Հայրս էլ մա հա նա լուց հե տո շա րու նա կում
է կա պը նրա հետ: Մայրս հա ճախ է պն դում, որ լսել է հորս
ձայ նը, նրա պատ գա մը: Ո ւթ սու նա մյա մայրս, որ դժ վա րու -
թյամբ է քայ լում և հա զիվ տես նում, մի ա զն վա կան գեր դաս -
տա նի վերջին օղակն է` հե ռու նե րից ե կած, տար բեր ժա -
մա նա կաշր ջան նե րի մի ջով ան ցած. կրո ղը իմ տոհ մի ժա մա -
նա կի ու լեզ վի: Պատկերացնում եմ ինձ`մորս ու երեխա-
ներիս միջև կանգնած.այն հատվածը,որտեղ հիմա ես
եմ, հանգույց է անցած օրերի ու գալիք ժամերի
միջև»15:

ԻրվերջնականԵս-ըգտած,արդենֆիզիկականմենու-
թյունիցչվախեցողհերոսուհինշարունակումէպահպանել
իրսերնդակցականշղթան:Պատմվածքիվերջումհեղինակը
ռուսականփայտետիկնիկներիկերպարնէդառնումկար-
ևորարտահայտչամիջոց. «Աչքս ը նկ նում է գի րուկ, փայ տե
տիկ նի կին: Այն ռու սա կան տիկ նիկ նե րից է, որ գոտ կա տե ղից
եր կու կես է լի նում: Նրա փո րի մեջ ա վե լի փոքր տիկ նիկ կա,
ո րը նույն պես բա ժան վում է եր կու մա սի: Այդ պես, հա ջոր դա -
բար, եր րոր դը, չոր րոր դը, ա վե լի ու ա վե լի փոք րե րը, մինչև
վեր ջին՝ սի սե ռա հա տի կի չափ տիկ նի կը: Գնում եմ այդ գի -
րուկ, հղի տիկ նի կը: Նա յում եմ նրան: Նմա նու թյուն եմ գտ -
նում իմ ու նրա միջև: Իմ ներ սում էլ են կու տակ ված մոր,
տա տի, քա րան ձա վաբ նակ քույ րե րի բազ մա թիվ հին տիկ -
14 Նույնտեղում:
15 «ԳոլիԹարաղի-Վերջինօրը»-https://granish.org/verjin-ory/:
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նիկ ներ, ո րոնք, ա մեն մե կը նս տած ժա մա նա կի իր աս տի ճա -
նին, շղ թա յում են աշ խար հի սկիզբն աշ խար հի վեր ջին: Տես -
նում եմ` այդ բեղմ նա վոր ար գան դը նաև ե րե խա նե րիս ու
թոռ նե րիս ճա կա տա գիրն է, պատ մու թյունն է թոռ նե րիս, ծոռ -
նե րիս ու նրանց, ո րոնց չեմ տես նե լու»16:

ԳոլիԹարաղիիստեղծագործություններումմարդուերկ-
փեղկվածության,Ես-երիբախմանթեմանտեսնումենքնաև
«Տանձենի»պատմվածքում:Այստեղիրարենզուգահեռվում
երբեմնիբերքատու,բայցայսօրոչմիպտուղչտվողտանձե-
նինևնախկինումմիշարքհոդվածներ,հրապարակումներ
ունեցած,բայցայսօրգրելչկարողացողհեղինակը:

Անվերջորոնումների,պրպտումներիմեջհայտնվածհե-
րոսըոչմիկերպչիկարողանումհաղթահարելդատարկու-
թյանզգացումը,նափորձումէգտնելիրայդհոգեվիճակի
բանալին,բայցոչմիարդյունք.«….այ սօր, ե րբ մա զերս ճեր -
մա կել են, փորս տռ զել է, և ա նունս շա տե րի բե րա նում է, ու
պետք է բար ձուն քում լի նեմ, ը նդ հա կա ռա կը, ոչ մի զգա ցո -
ղու թյուն չու նեմ, և հին տաշ տակն է դար ձյալ ա ռջևս: Ի նչ էլ
որ ա սել եմ, դրան էլ չեմ հա վա տում, բո լոր սկզ բունք ներս
փտել են ա նար մատ, փուտ բույ սե րի նման: Գու ցե ներսս է հի -
վանդ, գու ցե ա խտն ի նձ նից է տա րած վում: Գու ցե հա զա րա -
մյա կի վեր ջին և դա րասկզ բին խա վա՞ր է…»17: 

Նույնանմանիրավիճակիևդատարկությանզգացումի
մեջէնաևտանձենին:Այնոչմիպտուղտալումիտքչունի:
Եվհերոսըիվերջոփորձումէտեսնելիրուտանձենումիջև
առկալուռ,շատկարևոր,ամուրկապը:Նագնումէծառի
մոտ,հասկանումկարևորճշմարտությունը.« …Այս տան ձե -
նին թա քուն խոսք ու նի և փսփ սում է ի նքն իր մեջ, ու ես
զգում եմ կյան քը նրա ներ սում: Թերևս հենց այս ծա ռից էր
մայրս կա պում լվաց քի պա րա նը, նրա տերև նե րի հա ճե լի ստ -
վե րում էր «Մ»-ն վան դա կա վոր ծած կո ցը փռում ու գիրք կար -
դում: Այս ծա ռի վե հա շուք բնի վրա էր քույրս գր պա նի սուր
դա նա կով խոց ված սր տեր նկա րել, ես «Մ»-ի ա նունն է ի փո -
րագ րել, եղ բայրս հի շա տա կի խոս քե րի մի տող էր գրել: Կար -
ծում եմ` հո րա քույրս հենց այս ծա ռի ճյու ղից էր մի ջա տա -
պաշտ պան շղար շի ծայ րը կա պում, հայրս նրա հար ևա նու -
16Նույնտեղում:
۱۳۵ص،۱۳۷۹،رولین،نارهت-رگیدیاج٬یقرتیلگ17 (Թարգմ.պարսկերենից՝
ՆունեՀովհաննիսյանի):

 ԿՈՐՍ ՎԱԾ ԺԱ ՄԱ նԱ ԿԻ եՎ տԱ ՐԱ ԾՈՒԹյԱն ՍԱՀ ՄԱն նե ՐՈՒՄ ԱՊ ՐՈՂ Հե ՐՈ ՍԻ
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թյամբ ա ղոթք էր ա նում, չա րաճ ճի փոք րիկ ներն ի րենց փայ -
տե նե տե րով նրա բնին է ին նշան բռ նում, ես բո բիկ, զգու-
 շո րեն բարձ րա նում է ի ճյու ղե րով և կա տա րից` այդ փա ռա -
վոր բար ձուն քից, աշ խար հին ու «Մ»-ին է ի նա յում: Այս ծառն
ի նձ ճա նա չում է և հի շում ման կու թյանս բո լոր օ րե րը»18:

Եվմիայնիրականճշմարտությունըհասկանալուց,ծառի
հետհոգեպեսմեկտեղվելուցհետոէ,որհերոսըկարողանում
էձերբազատվելիրենպատածմենությունից,գտնելկորս-
վածԵս-ը:

Այսպիսով,ամփոփելովԳոլիԹարաղիիմիշարքստեղծա-
գործություններումառկամարդումենությանխնդրիթեման՝
կարողենքասել,որԳոլիԹարաղինբազմաշերտհեղինակէ,
որնիրարձակումմեծտեղէհատկացրելմարդումենության
խնդրին:Հեղինակնիրստեղծագործություններումմանրա-
մասննկարագրելէիրանականսփյուռքիվիճակը,այնբար-
դությունները, որոնք թերևս սպասում են յուրաքանչյուր
գաղթականի:ԻրերկերումԹարաղինարծարծելէմիշարք
կարևորհարցրեր՝լեզվական,կրոնական,մշակութայինան-
հատականությանպահպանմանկարևորությունըհայրենի-
քիցդուրս:

AREGBAGRATYAN-THEPROBLEMOFLONELINESSOFTHE
CHARACTERLIVINGINTHEFRAMEWORKSOFLOSTTIMEAND
IDENTITYINTHEWORKSOFGOLITARAGHI:GoliTaraghiisone
ofthemostprominentrepresentativesofthe20-21tstcenturyIranian
literature,anautourwhoiswell-knownandrenownedtobothpeople
inIranandtheIraniandiaspora.Ourworkisdedicatedtothediscovery
ofhumanloneliness inherworks. Inher literature,theauthorpor-
trayedthephysicalandspirituallonelinessofthepeoplelivingabroad,
theconnectionbetweenhomelandanddiaspora,thelongingforaper-
son’sownhomeland,family,etc.Intheworksoftheauthor,human
lonelinesshasbeenreflectedmainlythroughtherecollectionaswell
astheexistentialelements.Hercharacterstrytoescapefromthepres-
ent,therealityandfindashelterinthesweetmemoriesofsolitude.At
thesametime,Taraghiskillfullytackleduponthetopicoflonelinessof
“Elderlymothers”,whoarefilledwiththelovetowardstheirchildren,
butwhooftendonotgetbackasmuchloveastheygive.Shedepicted
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thefateofoldwomenwhoareinthecluthesofwarandhomelessness.
Wehopefulthatourworkwillbealittlecontributiontostudying

oneofthemostprominentrepresentativesofcontemporaryIranianlit-
erature.

Key words: GoliTaraghi,IranianDiaspora,loneliness,timeand
space,escapeandreturn,twoworlds,“inbetween”state.

АРЕГБАГРАТЯН -ПРОБЛЕМАОДИНОЧЕСТВАГЕРОЯ,ЖИ-
ВУЩЕГОВПРЕДЕЛАХУТЕРЯННОГОВРЕМЕНИИПРОСТРАН-
СТВА,ВПРОИЗВЕДЕНИЯХГОЛИТАРАГИ:Голи Тараги – одна
из самых выдающихся представителей иранской литературы 20-21
века, автор, пользующийся большой известностью и репутацией
как в Иране, так и в иранской диаспоре. Наша работа пос вящена
выявлению одиночества человека в ее произведениях. Автор
изобразил в своей литературе физическое и духовное одиноче-
ство людей, живущих на чужбине, связь между Родиной и Диа-
спорой, тоску человека по Родине, семье и т.д. 

В произведениях автора одиночество человека отражалось в
основном через воспоминания и экзистенциальные элементы. Его
герои пытаются убежать от настоящего, от реальности и найти
убежище в объятиях сладких детских воспоминаний. В то же
время Тараги мастерски переплела тему одиночества пожилых
матерей, полных большой любви к своим детям, но в основном не
получающих от них любви в ответ, изобразила судьбу пожилых
женщин, оказавшихся в тисках войны и бездомности.

Мы полны надежды, что наша работа станет небольшим вкла-
дом в изучение одного из самых выдающихся представителей со-
временной иранской литературы.

Ключевыеслова:Голи Тараги, Иранская диаспора, одиноче-
ство, время и пространство, побег и возвращение, два мира, “Про-
межуточное” состояние.
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ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
ՇՈՒՇԱՆԻԿԹԱՄՐԱԶՅԱՆ,բ.գ.թ.,

ԵՊՀ

ՀԵՌԱվՈՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԱԿԱՆ 
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ. ԱՆՆԱԱԽՄԱՏՈվԱՅԻ

ՄԻԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅԱՆ
ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆՇՈՒՐՋ

Բանալիբառեր. տա րա ծա կան չա փում ներ, հե ռա վո րու թյան
բա նաս տեղ ծա կան կեր պա վո րում, ներ քին տի րույթ, գրա կան թարգ -
մա նու թյուն, բնագ րի վերս տեղ ծում, փո խադ րում, բա նաս տեղ ծա -
կան պատ կե րի պար զե ցում: 


1982թվականինՌայներՄարիաՌիլկեի«Աղքատության

ևմահվանգրքի»ֆրանսերենիրթարգմանությաններածա-
կանխոսքումԱրթուրԱդամովնանդրադառնումէպոեզիայի
թարգմանությանծուղակներին,որչնայածվերջինտասնա-
մյակներինտպավորիչհետևողականությամբիրարհաջոր-
դողթարգմանաբանությանդասագրքերինևակնարկներին՝
մշտապեսնույննենգործնականում.նույնականությունբնա-
գրիբառահյուսվածքի,ոճիևտաղաչափականհամակարգի
հետկամբնագրիվերստեղծում՝հանունբավականանսահ-
մանելիևսուբյեկտիվայներևույթի,որընդունվածէկոչել
բնագրի«Ոգի»:Կամէլերկումոտեցումներիհերթագայումը1:
Ադամովնանթաքույցևհանգամանորեններկայացնումէիր
ընտրությունը՝հանգելովխիզախևվիճելիընդհանրացում-

 Հե ՌԱ ՎՈ ՐՈՒԹյԱն ԲԱ նԱՍ տեՂ ԾԱ ԿԱն Ա նՀ ՐԱ ԺեՇ տՈՒԹյՈՒ նԸ Ան նԱ
ԱԽ ՄԱ տՈ ՎԱյԻ ՄԻ ԲԱ նԱՍ տեՂ ԾՈՒԹյԱն ԹԱՐԳ ՄԱ նՈՒԹյԱն ՇՈՒՐՋ

205

1ԺամանակակիցթարգմանաբանությանմեջՓարիզյանդպրոցի(l’Ecolede
Paris) ներկայացուցիչներն են մասնավորապես, ի թիվս մի շարք այլ 
թարգմանիչներիևտեսաբանների,որժխտումենընդունվածերկընտ-
րանքը՝տալովդրատեսականհիմնավորումը:Մարիան Լեդերերը «Թարգ- 
մանություննայսօր»իրաշխատությանմեջ(Hachette,Paris,1994)
բնագրի հետ նույնականությունն ու բնագրի վերստեղծումը համարում 
է անխուսափելիորեն համադրվող, իրար փոխլրացնող մոտեցումներ, 
որոնքպետքէհերթագայենիրար՝դառնալովլիարժեքթարգմանության 
նախապայման:Թարգմանությանընվիրվածիրխոհագրություններում 
բանաստեղծ,թարգմանիչ,արվեստաբանԻվԲոնֆուան,որինքնատիպ 
և ավարտուն մի խորհրդածություն է առաջարկում պոեզիայի թարգ-
մանությանվերաբերյալ,իրհերթին,անուղղակիորենարժեզրկումէ



ների.«Սիրածդբանաստեղծիպոեզիաններկայացնելըներ-
քինանհրաժեշտությունէ:Սակայնայնմիլեզվականտիրույ-
թից մյուսը փոխադրելու հավակնությունն իմ իմացած
ամենածանրգործնէ,եթե,իհարկե,թարգմանիչնուզումէ
խուսափելգրոտեսկայինձախողումից:Մենքմեզմիշարքա-
զատություններենքթույլտվելտեքստինկատմամբ,որոնք
առաջինհայացքիցկարողենխիստգնահատականիարժա-
նանալ:Խախտելենքորոշբանաստեղծականտողերիճշգ-
րիտբովանդակությունըևբացենքթողելորոշբառեր,որոնք
անթարգմանելի են ֆրանսերեն լեզվով: Թարգմանության
բազումփորձերից,երկարվարանումիցհետոբացթողեցինք
մինչևիսկամբողջհատվածներ:Ոչմիբանիհամարչեմափ-
սոսում:Անհնարէրաշխատանքայինայլծրագրովառաջ-
նորդվել: Մերկացնելով տեքստը՝ ես այն ներքին
համոզմունքնունեմ,որընտրելեմայնուղին,որնինքը՝Ռիլ-
կենէրհետագայումորդեգրելու:Բառացիթարգմանելկնշա-
նակերդավաճանելՈգուն»2:

Անշուշտ,այստողերնընթերցելիս,որթարգմանչիվկա-
յություննենսեփականփորձիմասին,կարևորէնկատիու-
նենալդրանցհեղինակիհատուկ՝գրող-թարգմանչիկարգա-
վիճակը: Եթե թարգմանությունն առաջին հերթին երկու

դասականերկընտրանքը՝բառինևոգունհավատարիմմնալուբոլորովին
այլ, անսպասելի բանաձևեր հուշելով: Ըստ Շեքսպիրի և Պետրարկայի
թարգմանչի՝ բառի խոր, բանաստեղծական ընկալումը, բնագրի
յուրաքանչյուր բառի հանդեպ զգայուն ուշադրությունը չեն ենթադրում
բնագրիտառացիվերարտադրություն(Տես«Թարգմանիչներիհամայնքը»
(Lacommunautédestraducteurs),PressesuniversitairesdeStasbourg,2000):
2 ԱրթուրԱդամով,«Ներածականխոսք»,RainerMariaRilke,«LeLivredela
PauvretéetdelaMort »traductiond’A.Adamov,ActesSud,1982,p.4:Ստորև
ներկայացնումենքմեջբերումըբնագրով.« Faireconnaître l’œuvred’un
poètequ’onaimeestunenécessitéintérieure.Maisavoirlaprétentionde
transposerlapoésied’unelanguedansuneautreestlaplusrudetâcheque
jeconnaisse,siseulementletraducteurveutéviterunéchecgrotesque.Nous
avonsprisenvers le textedes libertésqui,àpremièrevue,pourrontêtre
jugéessévèrement.Nousavonsportéatteinteàl’exactitudedecertainsvers
etsupprimécertainsmotsintraduisiblesenfrançais.Aprèsdemultiplesessais
detraductionetbiendeshésitations,nousavonsmêmesupprimécertains
passages.Jeneregretterien.Ilétaitimpossibledesuivreunautreplandetra-
vail.Endénudantletexte,j’ailaconvictionintimequenoussommesallés
danslesensmêmeoùRilkeplustards’estengagé.Traduirelittéralement,
c’eûtététrahirl’Esprit ».
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ստեղծագործմտքերի,ներաշխարհներիհանդիպումնէ3,ի-
նչպեսնշումէհետսյուրռեալիստականպոեզիայիդասական,
թարգմանիչԻվԲոնֆուան«Թարգմանիչներիհամայնքը»4 խո-
հագրություններիիրժողովածուում,ապահիմքերունե՞նք
առավելմեծվստահությամբվերաբերվելուգրող-թարգման-
չի, բանաստեղծ-թարգմանչի ներընկալմանը (ինտուիցի-
ային)տեքստի«Ոգու»իրորոնումներում:

Եվսմիհանգամանք.Ադամովիկտրուկդիտարկումների
ծիրիցդուրսէմնումկարևորայնփաստը,որանկախդարե-
րիընթացքումիրարհետևածարժեքավորսկզբունքներիցև
տեսություններից՝թարգմանությանողջպատմությունըբաղ-
կացածէանկրկնելիևմասնավորդեպքերից,ևորոշակի
հանգամանքներումիրարդյունավետություննապացուցած
մոտեցումըկարող է սնանկ լինել մեկայլ ստեղծագործու-
թյան,ժանրի,ոճիդեպքում:

Բայցևայնպես, դժվար է չհամաձայնել թարգմանչի դի-
տարկումներիցառնվազնմեկիհետ.հաճախէպոեզիայիա-
մենաջանադիր,առերևույթ«ամենահավատարիմ»թարգ-
մանությունըվերածվումանկյանքպատյանի5:Մյուսկողմից՝
դժվարէնաևչընդունել,որբանաստեղծականտեքստըվե-
րակերտելուադամովյանբանաձևը,իրհերթին,խնդրահա-
րույց է: Այն անուղղակիորեն արծարծում է ինչպես
թարգմանչիստեղծագործականազատությանսահմաննե-
3«/.../Եվկարևորչէ,որնորռիթմերնիրենցտաղաչափությամբ,հնչերան-
գով,ռիթմականությամբտարբերվումենբնագրից,որովհետևէականն
այն է, որ ճշմարիտ փոխհարաբերություն հաստատվի բանաստեղծի
վերածվածթարգմանչիևհնչյունականթաղանթիմիջև/.../»,« Lacommu-
nautédestraducteurs »(«Թարգմանիչներիհամայնքը»),Pressesuniversi-
tairesdeStrasbourg,2000,էջ35:

4Իվ Բոնֆուա, «  La communauté des traducteurs  » («Թարգմանիչների
համայնքը»),PressesuniversitairesdeStrasbourg,2000.
5 Ակամա հիշում ես Յուրի Կարաբչիևսկու անսպասելի դիտարկումը՝
Սայաթ-Նովայիբրյուսովյանթարգմանություններիմասին.«Ո՛չ,իսկական
Սայաթ-Նովային,իհարկե,չեմկարողանակարդալ,ևդավատէ:Բայցոր
Սայաթ-Նովան չի կարդալու Բրյուսովին, համարում եմ նրամեծագույն
հաջողությունը... Չոր, նուրբ պատյանով բրյուսովյան ռիթմերն
ատամներիս ևտխրությունըհոգուսմեջ՝պատրաստվումեմթողնելայդ
յուրահատուկ թանգարանը», Յուրի Կարաբչիևսկի, «Կարոտ առ
Հայաստան»,ՀրանտՄաթևոսյանհիմնադրամ,2018,թարգմ.՝Կարինե
Մեսրոպյանի,էջ129:
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րի,այնպեսէլբնագրի«Ոգու»ճշգրիտսահմանմանխնդիր-
ները:Խնդիրներ,որոնցշուրջամենահակասականկարծիք-
ներնենգրվելևհնչել:

Աննա Ախմատովայի պոեզիան՝ իր վճիտ մեղեդայնու-
թյամբ,ծպտվածբազմազանությամբ,խաբուսիկպարզու-
թյամբ,որշոշափումէանթարգմանելիիսահմանը,միշարք
խնդիրներէառաջադրումիրթարգմանիչներին:Ստորևներ-
կայացվողտեքստըխորհրդածությանմիփորձէԱննաԱխ-
մատովայիվաղշրջանըեզրագծողբանաստեղծություն-
ներիցմեկիֆրանսերենթարգմանությանշուրջ:Վերջինսգր-
վելէողբերգական1921թվականինևլույսէտեսել«Anno
DominiMCMXXI»բանաստեղծականժողովածուով6,Սանկտ-
Պետերբուրգի(Պետրոգրադի)«Պետրոպոլիս»հրատարակ-
չությունում:Երկրորդհրատարակություննարդեն1923թվա-
կանինհատումէխորհրդայինՌուսաստանիաշխարհա-
գրականսահմանները.գիրքըտպագրվումէԲեռլինում7:Ժո-
ղովածուիերկլեզվյա(ֆրանսերեն-ռուսերեն)հրատարակու-
թյունը՝ՔրիստիանՄուզիֆրանսերենթարգմանությամբև
ՕդիլդեՖոնտընելիհակիրճառաջաբանով,որտեղֆրանսի-
ացի ընթերցողին ներկայացվում է «կրկնապատիկ խոց-
ված»8 «բոլորՌուսաստաններիԱննայի»9 հասարակական-
քաղաքականդիմանկարը,2006-ինլույսէտեսցրելֆրանսի-
ականHarpo&հրատարակչությունը:

Վերնագիրնինքնին՝«AnnoDominiMCMXXI»,մատնումէ
6Ախմատովայի կենսագիրներն այս ժողովածուն համարում են հիրավի
շրջադարձային, քանի որ 1921 թվականին այն բանաստեղծի հրա-
տարակչականվերջինինքնուրույննախաձեռնություննէ:

7Հրատարակություններիհետկապվածմանրամասնություններըտե՛սՆ.
Վ.Կորոլյովայիծանոթագրություններում,ԱննաԱխմատովա,“Путемвсея
земли”,Панорама,1996:

8Բնագրում՝« Deuxfoisoffensée,deuxfoisvictime, sessouffrancesd’amante
etsessouffrancesdeSoviétique, ex-femmed’unfusillé/…/» («Կրկնապատիկ
խոցված, կրկնապատիկ զոհ՝ սիրուհու ու խորհրդային կնոջ իր
տառապանքներով,գնդակահարվածինախկինկին...»,ՕդիլդեՖոնտընել,
առաջաբան, AnnoDominiMCMXXI,Harpo&,2006,էջ5:
9Բնագրում՝«Qu’est-cequifaitd’unejeunefemmeséduisanteetraffinéele
poèted’unpeupleetd’unsiècle,Annadetoutes lesRussies ?»(«Ի՞նչնէ
հրապուրիչևնրբակիրթերիտասարդկնոջըդարձնումմիամբողջժողո-
վրդիևմիամբողջդարիբանաստեղծ,բոլորՌուսաստաններիԱննան»),
ՕդիլդեՖոնտընել,առաջաբան,AnnoDominiMCMXXI,Harpo&,2006,էջ5:
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ժողովածուիծածկագիրը՝դարասկզբիհամապատկերիվե-
րառաքումըՀավերժությանը,Աստծուն:Երկերիժամանա-
կայինշեշտադրումնակներևէ:«Տիրոջ»այդեղերականև
մեծտարին՝խորտակվողիրականությանբեկորներով,հե-
ռացողաշխարհիվերջին,տապալվողպատվարներով,նորի
խրախճանացխարույկներով,կյանքիցհեռացողկամմեկ-
նողմտերիմներով,ՆիկոլայԳումիլյովիողբերգականստվե-
րով,որպարբերաբարհայտնվումէբանաստեղծություննե-
րում:Դարասկզբիցնցումներիահագնացողտրոփյունը՝կոր-
ծանարարևանդիմադրելիորենկախարդող,ամենատար-
բերբանաստեղծականկերպավորումներնէստանումգր-
քում:Սակայնիրենհատուկվճիտխորքով՝ախմատովյան
պոեզիանխույսէտալիսգաղափարախոսականծուղակնե-
րից,գաղափարականբևեռացումներից.միախառնվումեն
«կողոպտված,վաճառված,դավաճանված»(« Всерасхищено,
предано,продано »)10 իրականությանարձանագրությունն
ուկործանարարհողմերիանկասելիհմայությունը(«чудес-
ное»,«никому,никомунеизвестное»):

Բայցժամանակիողբերգական,տիեզերականայսհա-
մապատկերումառանձնահատուկդերէվերապահվածնաև
տարածությանը:Խորտակվողհիմերիայդհորիզոնումհա-
ճախ,մտասևեռմաննման,հնչումէներքինհավասարակշ-
ռությանպահանջը՝ ներքին ստեղծագործականտիրույթի
որոնումը: Մի շարք բանաստեղծությունների բովանդա-
կային,հուզականառանցքըդրամատիկայդլարումնէ՝բա-
նաստեղծիանօթևան,անտերունչազատությանևենթակա-
յության միջև, ստեղծագործական ուղու անեզրական և
պատկանելության սահմանազատվածտիրույթների միջև
(«Тебепокорной!Тысошелсума!/ПокорнаяоднойГоспод-
нейволе./Янехочунитрепета,ниболи,/Мнемужпалач,а
домеготюрьма»կամ.«Прощай,мойтихий,тымневечно
мил/Зато,чтовдомсвойстранницупустил»11).

ՄեկնաբանությանյուրօրինակբանալիեննաևՕվիդիու-
սիտողերը,որբանաստեղծնընտրումէ՝որպեսբնաբան.
«Necsinete,nectecum/viverepossum »(«Ո՛չքեզհետկարող
10 Տե՛սժողովածունբացողբանաստեղծությունը,որնվիրվածէԱխմատո-
վայի մտերիմ ընկերուհուն՝ ՆատալյաՌիկովային, ԱննաԱխմատովա,
“Путемвсеяземли”,Панорама,1996,էջ171:

11 ԱննաԱխմատովա,“Путемвсеяземли”,Панорама,1996,էջ186:
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եմապրել,ո՛չառանցքեզ»):Օվիդիուսիբնագրումտողերը
սիրայինբովանդակությունունեն,բայց1921-ինլույստեսած
ժողովածուիշեշտադրումըուրիշմիշարքմեկնաբանություն-
ներէհուշում:Ո՞վէանհրաժեշտևանհնարինայդ«դու»-ն:
Այլակերպված, բայց կենսականհայրենի՞քը:Խոսքիհրեշ-
տա՞կը՝փրկիչուփախչող,ՆիկոլայԳումիլյովիառինքնող
ստվե՞րը,ՎլադիմիրՇիլեյկո՞ն՝բանաստեղծիերկրորդամու-
սինը,որիառասպելականխստակյացությաննենանդրա-
դառնումվկաներնիրենցհուշերում12:Բոլորըմիասի՞ն:Հա-
մենայնդեպս,կրկնակիանհնարինությաննշանիներքո՝այդ
«քեզհետ»և«առանցքեզ»-նիսկզբանետարածականլա-
րումէմտցնումբանաստեղծականեզերք:

Տարածությանևմասնավորապես՝հեռավորությանար-
տահայտությունըառանձնահատուկկարևորդերէխաղում
ուսումնասիրությանառարկաբանաստեղծությանմեջ:Ամ-
բողջբանաստեղծությունըխնդրանքէ՝ուղղված«թանկագին
ճամփորդին»:Խոսք,որիգոյությաննախապայմանըհեռա-
վորություննէ:Խոսքըծնվումէհեռավորությունից,գոյություն
ունիհեռավորությանմեջևհեռավորությանշնորհիվ:

Ներկայացվողիրադրություննառերևույթպարզէ.պատ-
կանելության,ենթակայության«քարանձավում»յուրօրինակ
գերության մեջ հայտնված բանաստեղծական «ես»-ն իր
խոսքըհղումէ«հեռու»ճամփորդին՝խնդրելովայնտանել
«հեռավորքաղաք»:Բանաստեղծությանառաջինտողըտա-
լիսէայդտարածականությանբանալին,որէականնշանա-
կություն է ունենալուամբողջ բանաստեղծության ներքին
բովանդակությանհամար.«Путник милый,тыдалече,/ Но
стобоюговорю/.../»13:Եվհետաքրքիրէհետևել՝ինչփոխա-
կերպումներիէենթարկվումտարածությանևմասնավորա-
պես հեռավորության արտահայտությունը ֆրանսերեն
թարգմանությանմեջ:

Բնագիրըմիքանիտարածությունէհամադրում:Առաջի-
նը ներսն է՝ բանաստեղծական «ես»-ի ժամանակավոր և
հարկադիրհանգրվանը՝«այստեղը»(«Здесь»)՝սահմանա-
զատված,տեղակայված:Այննշանավորվումէ«չարաճճիվի-
շապի»ներկայությամբ(«Здесьживетдраконлукавый,/Мой
12Տե՛սՊ.Ն.Լուկնիցկի,«ՀանդիպումներԱննաԱխմատովայիհետ»,“Путем
всеяземли”,Панорама,1996:

13 АннаАхматова,“Путемвсеяземли”,Панорама,1996,էջ172:
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властитель сдавнихпор»),որհանդես է գալիս երկրորդ
տանմեջ:Հեգնականայսփոխաբերությունըկրկնվումէե-
րեքանգամ՝աստիճանաբարխտանալով:Այսպես՝հաջորդ
բանաստեղծականտանմեջիհայտենգալիսքարանձավի
փոխաբերությունըևբանաստեղծականթռիչքըսանձահա-
րող մտրակի դարձյալ փոխաբերական պատկերը. «А в
пещере удракона  /Нет пощады, нет закона./И виситна
стенкеплеть,/Чтобыпесенмненепеть»:Եվվերջապես,
չորրորդտանմեջհայտնվումէ«թևավորվիշապի»շատա-
վելիերկակիպատկերը(«Идраконкрылатыймучит»):Ան-
շուշտ, դեռևս հին հունական առասպելաբանության մեջ
վիշապներըթևերունեն:ԵվրիպիդեսիՄեդեանէքսոդոսում
երկինքէբարձրանումառասպելականիրպապի՝Հելիոսի՝
թևավորվիշապներինլծածկառքով:ՍակայնԱխմատովայի
բանաստեղծությանմեջ,որիբովանդակային,հուզականա-
ռանցքըբանաստեղծականտողիթռիչքնէևայնխոչընդո-
տողարգելքները,վիշապիթևերնընկալվումեննաևորպես
Խոսքիթևերը,Խոսքիթռիչքըխափանողուժ:

Երկրորդտարածությունըխնդրանքիանմիջականհաս-
ցեատիրոջ՝ճամփորդիտարածություննէ՝հարաշարժևան-
սահմանելի:Այստեղ՝հարահոսևանհանգրվանշարժման
մեջէհնարավորդառնումԽոսքիընթացքը:«Путник»բառի
ընտրություննինքնինպերճախոսէ:Այնիրմեջարդենիսկ
ամփոփումէշարունակականուղումտապատկերըևլավա-
գույնս բնորոշում բանաստեղծության երկրորդտարածա-
կանչափումը:Ուշագրավէ,որիրընթացքիշարունակա-
կանությաննանձնատուրճամփորդըոչթեպարզապեսհեռ-
վումէ,այլ՝«ավելիհեռվում»(«далече»):Համեմատական
աստիճան,որնինքնինխնդրահարույցէ,քանիորարծար-
ծումէսկզբնակետիհարցը՝հղելովորոշակիենթատեքստի.
ավելի հեռու՝ ո՞ւմ կամ ինչի՞ համեմատությամբ («Путник
милый,тыдалече,/Ностобоюговорю»):Բանաստեղծական
տողիսեղմայսդիմադրությունըբնորոշէԱխմատովայիթե՛
սիմվոլիստական,թե՛ակմեիստականշրջանիպոեզիային:
Ավելին՝այդդիմադրությանմեջէախմատովյանտողիդիմագիծը:

Թարգմանությանմեջանհետանումէբանաստեղծական
տողիգաղտնիքը.ճամփորդըպարզապեսհեռվումէ.« Cher
voyageur,tuesloin ».Եվսմիհանգամանք.բնագրումերկու
տարածություններիմիջևսահմանազատումնէ՛լավելիէո-
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րոշակիանում՝նաև«но»շաղկապիշնորհիվ.«Путникмилый,
тыдалече /Но стобоюговорю»(բառացի՝«դուավելիհեռու
ես,բայց քեզհետեմեսխոսում»:Թարգմանությանմեջշաղ-
կապի մտցրածտրամաբանական կապնանհետանում է.
« Chervoyageur,tuesloin,/Jeteparle »14 (բառացիթարգմա-
նությամբ՝«Դուհեռուես/Եսխոսումեմքեզհետ»):

Հետաքրքիրէ,որճամփորդիտարածություննանուղղա-
կիորենկապվումէլույսիակունքի,ծնունդիհետ.առաջինու-
ղերձին անմիջապես հետևում է այգաբացի տեսարանը՝
լուսատուին ճանապարհ դնող մոմերի փոխաբերական
պատկերով.«Внебесахзажглисясвечи/Провожающихзарю»:
Իսկերկրորդտանմեջհիշատակվումէճամփորդի«պայծառ
հայացքը».«Путникмой,скорейнаправо/Обратисвойсвет-
лый взор»:Առաջինօրինակումբանաստեղծականողջպատ-
կերըհիմնվածէ«մոմերի»փոխաբերությանվրա,որան-
սպասելիմիոգեղենությունէհաղորդումբանաստեղծական
պատկերին: Այգաբացն ուղեկցվում է ոչ թե պարզապես
ճրագներով,այլմոմերով,որբարձրվառվողիրենցպատ-
րույգներովիսկզբանեսահմանումենբանաստեղծության
ներքինհնչերանգը.խոսքիուղղահայացխոյանքը,որվե-
րածվումէաղոթքի:Իդեպ՝բնագրումերեքանգամկրկնվող
«Путник»բառը,որֆրանսերենթարգմանվածէ«voyageur»
(պարզապես՝ճանապարհորդ),նույնպեսնշանակալիցէայս
առումով.այնիրմեջխտացնումէթե՛ճամփորդի,թե՛ան-
ցորդի,թե՛ուխտավորիիմաստները,ևբառիընտրությունը
պատահականչէ:Ցավոք,բազմիմաստբառերիդեպքում,ո-
րոնքօժտվածենբանաստեղծական յուրահատուկուժով,
թարգմանիչըստիպվածէընտրելիմաստներիցմեկը՝իվնաս
տեքստիկախարդանքի,ևդաանխուսափելիէ:

Վերադառնանքայգաբացիպատկերին.թարգմանության
մեջպատկերը յուրօրինակմիհղկման,հարթեցման էեն-
թարկվում:Արեգակինուղեկցումենոչթե«մոմերը»(свечи)
(ֆր.համարժեքը՝lescierges),այլկրակները՝lesfeux.« Aux
cieux/s’allumentdesfeux/Etilsaccompagnentl’aube »(տողա-
ցիթարգմանությամբ՝«Երկինքներումվառվումենկրակնե-
րը,ևնրանքուղեկցումենարշալույսին»:«Պայծառհա-
յացքը»(светлыйвзор)մնումէանփոփոխ.«tonclairregard»:
14 ԱննաԱխմատովա,«AnnoDominiMCMXXI»,Harpo£,2006,traductionde
ChristianMouze,էջ 48 :
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Փոխարենը՝առաջինհայացքիցաննշանթվացողմիփո-
փոխություն,որնամբողջովինայլափոխումէտարածության
ընկալումը:Եթեբնագրումբանաստեղծըճամփորդինխնդ-
րումէհայացքը«շտապ»աջդարձնել(«Путникмой,скорей
направо/Обратисвойсветлыйвзор»),ապաթարգմանիչն
այս «скорей»-ը փոխարինում է «շատ մոտիկ»-ով («  tout
près »).« Monvoyageur,toutprès,àdroite/Tournetonclair
regard »(բառացի՝«Իմճամփորդ,այստեղ՝մոտիկ,դեպիաջ
/դարձրուպայծառհայացքդ»):Փոփոխություն,որջնջումէ
հեռավորությունըճամփորդիևբանաստեղծական«ես»-ի
միջև:

Եվվերջապես,վերջին՝հինգերորդվճռորոշքառատողը,
որտեղդարձյալէականդերէվերապահվածհեռավորությա-
նը:Հայտնվումէանանուն«նա»-ն(«тот»),որևսմիանգամ
մեկնաբանությանճիգէպահանջումթարգմանչից.

Путникмилый,вгороддальный
Унесимоислова,
Чтобысделалсяпечальней
Тот,кемяещежива.

Սակայնմինչթարգմանությանմեկնաբանությունը,ան-
դրադառնանքբանաստեղծությանպարատեքստին.Աննա
Ախմատովայի կենսագիրները սիրում են հիշատակել այն
պարզ իրադրությունը, որ թաքնված է բանաստեղծական
հյուսվածքիտակ:Անողոք«տիրակալը»՝իրառասպելական
«մտրակով»,Ախմատովայիերկրորդամուսիննէ՝արևելա-
գետ,բանաստեղծ,արվեստաբանՎլադիմիրՇիլեյկոն:Թան-
կագին ճամփորդը, ամենայն հավանականությամբ,
ԱխմատովայիմեծբարեկամնկարիչևբանաստեղծԲորիս
Անրեպնէ,որ1917-իցիվերբնակությունէրհաստատելԱ-
նգլիայում՝ զրկված բանաստեղծուհու հետ հաճախակի
շփումներիհնարավորությունից15:Այսպիսով՝եթեմենքպա-
րատեքստըդարձնումենքբանաստեղծությանմեկնաբանու-
թյան հենակետ, ստեղծագործությունը վերածվում է
կենցաղայինիրադրությանգեղարվեստականացվածծած-
15Տե՛ս Ն. Վ. Կորոլյովա, Ն. Գ. Գոնչարովա, ծանոթագրություններ, Աննա
Ախմատովա, “Путемвсеяземли”,Панорама,1996:Այսպես՝ծանոթա-
գրություններում հիշատակվում է Լուկնիցկու վկայությունը («Հան-
դիպումներԱննաԱխմատովայիհետ»հուշագրությանմեջ),էջ497:
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կագրի. քարանձավիանհողդողդտիրակալն ու եթերային
ճամփորդը,ևբանաստեղծական«ես»-ը՝այդերկուբևեռնե-
րիմիջև:Այդպիսով՝հինգերորդտանմեջիհայտեկող«Նա»-
ն հղում է անհողդողդ «տիրակալին», որինտխրեցնում է
բանաստեղծականտողիցանկացածպատռվածք,ցանկա-
ցածելքդեպիդուրս:

Հընթացսմիդիտարկում.որքանէլհետաքրքրաշարժև
անհրաժեշտլինենպարատեքստերնուկենսագրականայլ-
ևայլիրադրությունները,համաշխարհայինգրականության
մեծագույնտեքստերըպարբերաբարհիշեցնումենմեզ,որ
ամենապարզ կենցաղային իրադրություններից, ընտանե-
կան դրամաներից ծնվում են ամենաանորսալի կամ հա-
մընդգրկունտողերը:ԱյսօրՎիկտորՀյուգոյի«Վաղնայգա-
բացին»բանաստեղծությանմեջմենքչենքփնտրումնախ-
նականհասցեատիրոջ՝նավաբեկությանհետևանքովխոր-
տակվածդստերդիմագիծը,մենքընթերցումենքայն՝որպես
անփարատմիկարոտիուղեծիր,որամենօրվերսկսումէիր
ուղին:Պուշկինի՝ԱննաԿեռնինուղղվածհանրահայտբա-
նաստեղծություննայսօրմենքընթերցումենքոչթեորպես
գեղեցկուհուևբանաստեղծիփոխհարաբերությանպատ-
մություն,այլ՝ բանաստեղծական ճակատագրիխորև ճշ-
մարտացիմիվկայություն:Բանաստեղծությունըկոճգամ-
վածչէառօրեականփաստերիներկապնակին,որոնքեր-
բեմնբանաստեղծությանմեկնակետնեն:Այնանվերջանա-
լիորենգերազանցում էինքնիրեն,անվերջանալիորենխու-
սանավում է ինքն իրենից: Ու, թերևս, արդարացված չէ
դրանցընկալումնումեկնաբանությունըծագմանհանգա-
մանքներովսահմանափակելը:

Երկրորդհնարավորմեկնաբանությունը,երբփորձումե-
նքվերացարկվելկենսագրականիրադրությունից.այսդեպ-
քում «նա»-ն կարող է ընկալվել՝ որպես մի ուրիշ, երրորդ
ներկայություն՝իրականկամմտացածին,կենդանիկամիս-
կապեսհե ռու,հեռացած:Խոսքիճշմարիտհասցեատերը,ո-
րիբանբերնէճամփորդինխնդրումդառնալբանաստեղծը
(«ես»-ը):Այսմեկնաբանությունըհիմնավորվումէնաևշաղ-
կապիառկայությամբ(Чтобы),որըտրամաբանականկապ
էհաստատումտեղհասցվողխոսքերիև«նրա»սաստկա-
ցողտխրությանմիջև(«Унесимоислова,/Чтобысделался
печальней/Тот,кемяещежива»):Երրորդներկայության
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դեպքումտարածություննիրհերթինդառնումէեռաչափ.
ներսի՝«տիրակալի»,«չարաճճիվիշապի»տարածությունը,
որտեղփակվածէ«ես»-ը,ճամփորդիհարասահ,փախչող
տարածությունը՝«ավելիհեռվում»,ևերրորդ՝«նրա»(Тот,
кем)տարածությունը՝«հեռավորքաղաքում»:

Ինչևէ,ցանկացածմեկնաբանությանդեպքումթարգման-
չիուղենիշընաևիրենցառարկայականարտահայտությունն
ունեցողայնպատկերները,այնձևերնեն,որընտրելէբա-
նաստեղծը:ԻսկԱննաԱխմատովայիդեպքումքերականա-
կան մի մասնիկի առկայությունը կամ բացակայությունը,
շարահյուսականաննշանվարիացիան,միբառըվճռորոշ
դեր են խաղում՝ մերժելով պարզունակացման ամեն մի
փորձ:

Վերադառնանք բնագրին՝ վերջին բանաստեղծական
տանըևթարգմանությանը,որհանձնէառնում«հստակեց-
նել»իրադրությունը՝թույլտալովիրենմիքանիակնհայտշե-
ղում,որգամումենտեքստնիրկենսագրականպարագծին.

Путникмилый,вгороддальный
Унесимоислова,
Чтобысделалсяпечальней
Тот,кемяещежива.

Եվֆրանսերենմեկնաբանությունը.

Chervoyageur,danstaville,
Lointaineemporte mesmots,
Etquesoitplustristecelui
Avecqui, vivante,jereste.

Ինչպեստեսնումենք,բնագրումկրկինառկաենհեռա-

վորությանբառայինդրսևորումներ:Հեռավորքաղաքը(го-
роддальный)տպավորիչէևբանաստեղծորենարդյունա-
վետ,քանիորխույսէտալիսպատկանելության,սահմանա-
զատումներիդաշտից:Ցանկացածմեկնաբանությանդեպ-
քում այն մնում է անանուն, չտեղորոշված: Ֆրանսերեն
թարգմանության մեջթարգմանիչը ներմուծում է երկրորդ
դեմքիանձնականդերանունը.«հեռավորքաղաքը»վերած-
վումէ«քո քաղաքի»(« dansta ville »),միևնույնժամանակ
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անհետանումէհեռավորությունարտահայտողածականը:
Տրվելովսուբյեկտիվմեկնաբանության(թարգմանաբանու-
թյանմեջտարածվածեզրույթը՝surinterprétation)գայթակ-
ղությանը՝ թարգմանությունը ջնջում է հեռավորությունը
ճամփորդ-պատգամախոսիևանանունքաղաքիմիջև,վերջ-
նականապեսկարումէնրանցիրարպատկանելությանան-
քակտելիկապերով:Վերանումէհեռավորությունըկենսագ-
րականփաստիևդրագեղարվեստականփոխակերպման
միջև:Նշենք,որնույնիսկեթեխոսքերիմիակհասցեատերը
ճամփորդն է (Անրեպը)ևպետք է ի՛ր «հեռավորքաղաք»
տանիդրանք,բնագիրըգերադասումէքաղաքըթողնելա-
նորոշության հորիզոնում՝ բոլոր պատկանելություններից
անդին:Թարգմանությունըտեղայնացնում,հստակեցնումէ
պատկանելությանկապերըմիդեպքում,երբայդ«չտեղայ-
նացվածության»մեջէբանաստեղծությանհոգին:

Երկրորդ՝է՛լավելիվճռորոշփոփոխությունը.

Чтобы сделалсяпечальней
Тот,кемяещежива.

Թարգմանությանմեջգործողություններիմիջևտրամա-
բանական, նպատակային կապ հաստատող շաղկապին
(Чтобы/որպեսզի)փոխարինումէըղձականեղանակը.թող
որ(etquesoit):

Etquesoit plustriste
(բառացի՝«Եվթողավելիտխուրլինի»)
Նշենք,որճշգրիտթարգմանությունըթե՛վանկերիքանա-

կի, թե՛ բանաստեղծական տողի հնչյունական պատկերի
առումով,միանգամայնհնարավորէ.

Pourque soitplustriste 
(բառացի՝«Որավելիտխուրլինի»)
Այնպիսիտպավորությունէստեղծվում,որթարգմանու-

թյունը բանաստեղծականտեքստըհարմարեցնում է կեն-
սագրականհենքին՝«թեթևացնելով»այնբոլորերկիմաս-
տություններից,կոկելովուհստակեցնելով:

Եվ վերջապես, վերջին՝անանուն «նա»-ին հղողտողը:
Բնագրումայնդարձյալհավատարիմէհեռավորությանսկզ-
բունքին: «Тот,кемяещежива»տողը՝մտքիևհոգուխոր
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հարազատությանայսբանաձևը,չիպարտադրումիրական
համակեցություն:Թարգմանությունը«кем»-ըփոխարինում
է«avec» («հետ»)կապով՝ջնջելովհեռավորությանամենմի
հավանականություն,ըստէությանտողըկրկինևկրկինգա-
մելովկենսագրականքրոնիկոնին:«Тот,кем»-ինփոխարի-
նումէ«celui/avecqui»-ն,որնշանակումէ.«նա,ումհետ»:
«Тот,кемяещежива»բանաստեղծականտողըվերածվում
է«celui/avecqui,vivante,jereste»-ի.«Նա,ումհետմնում
եմկենդանի»:Զեղչվումէ«еще»(«դեռևս»)ժամանակային
մակբայը:ԻրուղեծիրըգրողուջնջողԽոսքը,որպարզուեր-
գեցիկիրկրկնություններովայնքաննմանէաղոթքի,զրկ-
վումէհեռավորությանիրկենսականտիրույթից:

Ամփոփելով՝նշենք,որբնագրիպատկերայինհամակար-
գի պարզեցումը, նրբերանգների կորուստը առհասարակ
հատուկէթարգմանչիողջաշխատանքինոչմիայնուսում-
նասիրությանառարկաբանաստեղծությանմեջ,այլողջգր-
քում:ԻսկԱննաԱխմատովայիայնքանզտվածտողիդեպ-
քում,որտեղբանաստեղծականամբողջտունըերբեմնկեն-
դանանումէմիբառիշնորհով,նմանմոտեցումըկարողէվճ-
ռորոշ լինել:Բավարարվենքմիքանիօրինակով:Չորրորդ
բանաստեղծականտանմեջբանաստեղծըսահունմիվրձ-
նահարվածովկնոջմիամբողջդիմանկարէստեղծում.«И
дракон крылатый мучит,/Он меня смиренью учит,/Чтоб
забыладерзкийсмех»՝հերոսուհունմիահյուսելովհան-
դուգնևծիծաղկոտկանանցուաղջիկներիմիամբողջկեր-
պարայինպատկերասրահի.ծիծաղ,որայնքանտպավորիչ
բնութագրումէՄարինաՑվետաևանդստերը՝ԱրիադնաԷֆ-
րոնին նվիրվածբանաստեղծությանմեջ. «и вечный смех
мой,коимвсехморочу»16:

Կնոջըբնութագրողշնորհագեղվրձնահարվածինֆրան-
սերենումփոխարինումէգոյականովարտահայտվածընդ-
հանրականհասկացությունը,անկյանքկոնցեպտը՝չեզոքու
անորոշ. «insolence»՝ հանդգնություն, անպատկառություն
(« Pourquej’oubliel’insolence »,բառացիթարգմանությամբ՝
«Որմոռանամանպատկառությունը»՝«Որմոռանամծիծաղս
անպատկառ»-իփոխարեն):

«Чтобысталалучшевсех»տողիգերադրականաստի-
16 Տե՛ ս Մարինա Ցվետաևայի «Ալյային» բանաստեղծությունը. «Когда-
нибудьпрелестноесозданье»:
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ճանը,որթևավորայդՊիգմալիոնիկանոնակարգողմաքսի-
մալիզմիարտահայտությունն է՝ միանգամայն համահունչ
նախորդածբացարձակարգելքներիևպահանջներիոգուն
(Օրինակ՝«Нетпощады,нетзакона»,«Чтобыпесенмнене
петь»),թարգմանվածէհամեմատականաստիճանով.« Et
deviennebienmeilleure »(բառացիթարգմանությամբ՝«Եվ
շատավելիլավը դառնամ»՝«որամենքիցլավըլինեմ»-իփո-
խարեն):Մինչդեռավելինկամպակասը,համեմատությունը,
հարաբերականությունըբացարձակապեսխորթեն,թվում
է,բանաստեղծական«ես»-ինկեղեքող«տիրակալին»:Հըն-
թացսնշենք,որվանկերիքանակությանկամհնչյունական
պատկերիտեսանկյունից՝տողիճշգրիտթարգմանությունը
որևէխնդիրչէրհարուցի՝հանգելովհամանմանհնչյունա-
կանպատկերի.«Etquesoitlameilleure».

Միքանիօրինակժողովածուիայլբանաստեղծություննե-
րից:1921թվականինգրվածայստողերում,որտեղդարձյալ
նվիրումը,«ծառայությունը»հոգևորսպասավորությանհն-
չեղությունենստանում,հեղինակըբանաստեղծությանտեն-
դագին,ջերմեռանդլարմանըհակադրումէ«զվարթբարե-
կամություն»բառակապակցությունը:Այնանսպասելիէև,
ինչպեսհաճախէլինումԱննաԱխմատովայիպոեզիայում,
ողորկմակերևույթիտակսքողվածնուրբդիսոնանսէստեղ-
ծումնախորդողևհետևողտողերիտենդագինլարմանհետ:
Եվ նման ծիծաղկոտանակնկալների շնորհիվ է, որտողը
կենդանանումէ,շնչում.

« Язанашувеселуюдружбу/Всехсвятителейнынче
молю ».

Թարգմանությանմեջանսպասելիայդհայտնությունըվե-
րածվումէքարացածմիբառակապակցության,որֆրանսե-
րենիլեզվականկաղապարներիցէ՝հղկվածևկանխատե-
սելի,որտեղիմաստազրկվածէածականը.«belleamitié»՝
«գեղեցիկբարեկամություն»:Իմաստայինռելիեֆներըհար-
թեցվածեն.

« Pournotrebelleamitié j’implore/Touslessaints
d’aujourd’hui ».

1925-ին գրվածմեկայլ բանաստեղծություն, որտեղ է
գտելթարգմանականժողովածուում:Ներկայացնումենքե-
րկրորդտունը,որտեղուրվագծվումէարծվիաչքերովպա-
տանուկերպարը.
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О,зналалья,когданеслась,играя,
Моейлюбвипоследняягроза, 
Чтолучшемуизюношей,рыдая,
Закроюяорлиныеглаза.

Ֆրանսերենտարբերակը.

Est-cequejesavaisqu’endernierorage
Etdanslesjeuxd’amouretaumilieudeslarmes
Jefermeraissesyeuxd’aigle
Al’adolescentlemeilleur ?

Բավարարվենքֆրանսերենմեկնաբանությանտողացի
թարգմանությամբ.«Արդյոքգիտեի՞ես,որվերջինմիամպ-
րոպով/Եվսիրոխաղերիմեջևարցունքնաչքերիս17՝/փակե-
լուէիարծվիաչքերը/լավագույնպատանու»:

Այսպիսով՝«վերջինամպրոպըիմսիրո» բանաստեղծա-
կանպատկերըտրոհվածէմասնիկների,որոնքչենհաղոր-
դումբնագրիպարզևսահունշնորհագեղությունը:Ավելին՝
հերթականանգամմենքգործունենքմիանգամայնկանխա-
տեսելիևկաղապարվածպատկերներիհետ.«սիրոխաղեր»
(«lesjeuxd’amour»),«արցունքներիմիջից»(«aumilieudes
larmes»):

Իմաստայինառումով՝կարևորէնաև,որբնագրումա-
ռաջիներկուտողերիստորադասականնախադասության
ենթական«гроза»-նէ(«Օ,մի՞թեեսգիտեի,երբվերջինա-
մպրոպը իմսիրոխաղալով՝սուրումէրառաջ,որ....»):Մի
բան,որպահպանվածչէթարգմանությանմեջ:

Փոփոխություն,որիհետևանքներըմիայնիմաստային,
քերականականկամշարահյուսականչեն.այններգործում
էստեղծագործությաններքինհավասարակշռությանվրա:
Իսկապես, բանաստեղծության առաջին տողը բավական
բարդխնդիրէդնումթարգմանչիառջև,քանիորհեղինակն
այնօգտագործումէորպեսմեղեդայինհնարք:Կրկնվելովե-
րեքանգամ(առաջիներկուտներում՝ամբողջությամբ,եր-
րորդում՝մասամբ)՝այնդառնումէբանաստեղծությաներա-
ժըշտականբանալին:Այնխաղացկունէևփախչող.ընթեր-
17Ֆրանսերենումօգտագործվումէ«aumilieudeslarmes»՝արցունքներիմի-
ջիցարտահայտությունը:
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ցողն առաջին հայացքից հակված է «երբ»-ին հաջորդող
ստորադասականնախադասությունըվերագրելունույնեն-
թակային՝բանաստեղծական«ես»-ին:Եթեառաջինբանաս-
տեղծականտանմեջայն,թերևս,կարելի էվերագրելթե՛
քնարականհերոսին,թե՛«Մուսային»(« О,зналалья,когда
неслась,играя,/ВходилаМузавтестныймойприют»18),ա-
պաերկրորդտանմեջվերանումէայդխաղացկունմիջանց-
քը.«երբ»-ինհետևողստորադասականնախադասության
ենթականփոթորիկնէ(կամամպրոպը):Միայներրորդ՝նույ-
նասկիզբբանաստեղծականտանմեջէ,որենթականմիան-
շանակմնումէանփոփոխ.«О,зналалья,когда,томясь
успехом,/Я искушаладивнуюсудьбу»:Եվայսխաղացկուն
անցումների,երգեցիկփախուստներիմեջէախմատովյան
տողիշնչառությունը:

Բանաստեղծականպատկերիպարզեցումնակնհայտէ
նաևվերջինբանաստեղծականտանմեջ.

О,зналалья,когда,томясьуспехом,
Яискушаладивнуюсудьбу:
Чтоскоролюдибеспощаднымсмехом
Ответятнапредсмертнуюмольбу.

Եթեթարգմանությանմեջճակատագրիմոգականուժն
արտահայտող«դյութական»(«дивнуюсудьбу») ածականի
զեղչումնանկարևորէ,ապա«предсмертный» (մերձիմահ,
մահամերձ)ածականըբանաստեղծականտողիբովանդա-
կային,հուզականառանցքնէ(«предсмертнуюмольбу»),ո-
րիվրաէլպետքէկառուցվիթարգմանչիաշխատանքը:Եվ
այսզեղչումըդառնումէվճռորոշթարգմանությանհամար.

Est-cequejesavaisquesouffrant
Dusuccèsjetenteraislesort
Etqued’unrirecruelalors
Lesgensrépondraientàmaprière19. 
Առկաեննաևբանաստեղծականտողիիմաստըպայմա-

նավորողժամանակայինձևերի,գործողություններիմիջև
18«О,зналалья,когданеслась,играя,/ВходилаМуза втестныймой
приют,/Чтоклире,навсегдаокаменелой,/Моиживыерукиприпадут».

19 ԱննաԱխմատովա,«AnnoDominiMCMXXI»,trad.deChristianMouze,Harpo
£,2006,էջ48:
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կապ հաստատող շաղկապների այլափոխումներ, որոնց
չենքանդրադառնա20:Անպաճույճ,բայցհամառորենանկր-
կինպատկերներինամենանգամփոխարինումենկանխա-
տեսելի,զարմանալիորենհարթեցվածտողեր՝զերծցանկա-
ցածդիմադրությունից:

...Եվ,այնուամենայնիվ,Լյուքսեմբուրգիայգունստարա-
նինքսանվեցամյաՄոդիլյանիիհետՎեռլենարտասանող21
ԱննաԱխմատովանիրողջստեղծագործականուղուընթաց-
քում,անկախգեղագիտականիրորոնումներիցուստեղծա-
գործականզարգացումներից,հավատարիմէմնումվեռլեն-
յանուղերձին.« Delamusiqueavanttoutechose »(«Երաժշ-
տությունըամենիցառաջ»)22:Եվիսկապես,Ախմատովայի
բանաստեղծությունըծնվումևմարումէերգիպես՝արվես-
տաբանական,մշակութաբանական,փիլիսոփայականահ-
ռելիշտեմարանիվերևումթեթևորենպարողիրհնչյուն-
ներով՝զուլալուխոր,խաղացկունուանսեթևեթ:Ուսումնա-
սիրությանառարկաբանաստեղծությունըբացառությունչէ:
Ձայնը,ործնվումէհեռավորությունիցուգոյությունունիհե-
20Բավարարվենք՝հիշատակելովֆրանսերենմեկնաբանության բառացի
թարգմանությունը.«Արդյոքգիտեի՞ես,որտանջվելով/Հաջողությունից՝
ես կգայթակղեի ճակատագրին/Եվ որ այդժամ դաժան մի ծիծաղով/
մարդիկ կպատասխանեինիմ խնդրանքին»: Հետաքրքիր է, որ թարգ-
մանչիառաջարկումկրկինհայտնվումէանձնականդերանունը(mon/իմ)՝
տեղակայելու,հստակեցնելուիրմիտումով,որիցբացարձակապեսզերծ
էբնագիրը:

21Տե՛սԱննաԱխմատովայիվերհուշըՄոդիլյանիիմասին.«Անձրևիժամա-
նակ(Փարիզումհաճախէանձրևում)Մոդիլյանինքայլումէրհսկայական,
սևուշատհինմիհովանոցով:Երբեմննույնայդհովանոցովնստումէինք
Լյուքսեմբուրգիայգունստարանին,տաք,ամառայինանձրևէրմաղում,
ինչ-որտեղ՝մերկողքին,նիրհումէրle vieux Palais à l’italienne (Իտալական
ոճիհինպալատը),ումենքերկուսովբարձրաձայնՎեռլենէինքկարդում,
որլավհիշումէինքանգիր,ևուրախանումէինք,որնույնգործերնենք
հիշում»:Կամնույնտեքստում.«Ամենիցհաճախմենքնրահետխոսում
էինք բանաստեղծություններից: Երկուսս էլ ֆրանսերեն շատ բանաս-
տեղծություններգիտեինքանգիր.Վեռլեն,Լաֆորգ,Մալլարմե,Բոդլեր»,
«ԱմադեոՄոդիլյանի», “Путемвсеяземли”,Панорама,1996,էջ410-413:

22ՊոլՎեռլենի՝ՇառլՄորիսիննվիրված« L’Artpoétique »(«Քերթողական
արվեստ»)բանաստեղծությանառաջինտողը,որսիմվոլիստներըվերածել
էինկարգախոսի:«Delamusiqueavanttoutechose/Etpourcelapréfère
l’Impair».
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ռավորությանշնորհիվ,օժտվածէսիրեններիդյութողերաժշ-
տականությամբ:

Միքանիխոսքհնչյունականպատկերիևտաղաչափու-
թյանփոխադրությանմասին:Անշուշտ,բնագրիհնչյունա-
կանպատկերը,առձայնույթներնուբաղաձայնույթները,բնագ-
րումկիրառվածտաղաչափականձևերըհնարավորչէնույ-
նությամբլեզվականմիտիրույթիցմյուսըտեղափոխելևոչ
միկախարդականսրնգիհրաշագործմիջնորդությամբ:Բա-
նաստեղծությանմեղեդուերկրորդայդկյանքնամենիցհա-
ճախհնարավորէդառնումտաղաչափականհամակարգի
մանրազնինվերլուծությանևվերջինիսբանաստեղծական
վերստեղծման միջոցով:

Ախմատովյանբնագիրըհարուստէտարբերբաղաձայ-
նույթների վրա հիմնված հնչյունականպատկերներով, ո-
րոնք,իհարկե,ինքնանպատակչեն:Ընդամենըմիօրինակ՝
առաջինբանաստեղծականտանմեջз,с,жբաղաձայննե-
րի(«Внебесахзажглисясвечи/Провожающихзарю»)կու-
տակումներընոտագրումենկարծեսԽոսքիայդվերընթաց
խոյանքիմեղեդին՝լարվածութրթռուն:Թարգմանությանմեջ
որևէփորձչիարվումհնչյունականա՛յլկուտակումներիմի-
ջոցովվերստեղծելուբնագրիվճիտ,բայցնուրբներդաշնա-
կությունները: Փոխարենը՝ ակնհայտ է վանկերի քանակի
որոշակիհամամասնությանմիջոցովբնագրիմեղեդինվե-
րագտնելուջանքը,ինչնէլթարգմանչինմղումէայսկամայն,
երբեմն՝էականնշանակությունունեցողբառիկամքերակա-
նականմիավորիզեղչման:

Բնագրում հետաքրքրական է նաև հանգերի խաղաց-
կուն,հոսունկիրառությունը,որանսեթևեթբնականություն,
մեծկենդանությունէհաղորդումբանաստեղծականհյուս-
վածքին:Առաջինտանմեջօգտագործվածէխաչաձևհան-
գավորումը,թեևдалече/свечи-նլիարժեքհանգերչեն:Երկ-
րորդըհետևումէառաջինիներդաշնակություններին՝այս
անգամլիարժեքհանգերով.նույն՝խաչաձևհանգավորումն
էկիրառված:Երրորդևչորրորդբանաստեղծականտներում
առկաէկիցհանգավորումը:Հինգերորդումբանաստեղծը
դարձյալվերադառնումէխաչաձևհանգավորմանը:Թարգ-
մանությունըզուրկէալիքվողայդներդաշնակություններից.
թարգմանիչըհրաժարվում էհանգերից՝ չքողարկելովայդ
կորուստըորևէայլմեղեդայինհնարքով:
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Թարգմանությանըխորթենմեծկամփոքրքարանձավ-
ները,բայցթվումէ՝պարզեցումների,«հստակեցումների»մշ-
տարթունմտրակըբանումէանարգել:Բնագրիտարածա-
կանչափումները,մասնավորապես՝հեռավորությանարտա-
հայտությունը,այլափոխվածեն23,այնքաներգեցիկռիթմա-
կանությունն ու հանգերը լռում են: Հեռուներին ուղղված,
հեռուներիորդեգիրԽոսքըզրկվումէառինքնողիրդաշնակներից:

Շուշանիկ Թամրազյան – Գիտական հետաքրքրություններն
առնչվումենֆրանսիականդասականևարդիգրականությաննու
արվեստին,համեմատականգրականությանը,թարգմանաբանու-
թյաննումշակութաբանությանը:2006թ.ՄոնպելյեիՊոլՎալերիի
անվանհամալսարանումարժանացելէDocteurèslettresգիտա-
կան աստիճանին՝ Իվ Բոնֆուայի թարգմանական պոետիկային
նվիրվածդոկտորականատենախոսությանհամար(« Lerêved’Y-
vesBonnefoy.Pourunepoétiquede la traduction»):Բանաստեղծ,
թարգմանիչ,թարգմանականևհեղինակայինտասնյակգրքերիհե-
ղինակէ:Հեղինակելէմիշարքհոդվածներ,որոնցիցմիքանիսը
հրատարակվելենֆրանսիականգրականևգիտականհանդեսնե-
րում(LesCahiersdel’Herne ;« Ledialogueetlapoésie »,Presses
universitairesdeStrasbourg  ;« L’Europe »  ;Revuede l’Université
Montpellier3-PaulValéry):

ChouchanikThamrazian,« Lanécessitépoétiquedeladis-
tance ;àproposdelatraductionfrançaisedel’undespoèmes
d’AnnaAkhmatova»:Résumé :Ladimensionspatiale,l’expression
de la distance ont une importancemajeure dans le recueil«Anno
DominiMCMXXI» d’AnnaAkhmatova,paruen1921.Ellessontd’autant
plusessentiellesdanslepoème« Chervoyageur,tuesloin »-prière
néedeladistance,choisissantladistancepourlieud’habitation.En
2006,auxéditionsHarpo £ paraîtlatraductionfrançaisedeChristian
Mouze. En se servant manifestement du paratexte, animé par la
volonté de restituer la situation concrète qui est aux origines du
poème,letraducteuraltèreessentiellementl’expressiondeladistance
dans la version française. La présente étude interroge les con-
séquencespoétiquesdesesmétamorphoses.

Keywords : dimensionsspatiales,expressiondeladistance,es-
23 Փոփոխություններ,որոնցհիմքումհաճախ,ինչպեսվերըտեսանք,բա-
նաստեղծական տողը բացատրելու, փակագծերը բացելու անհարկի
միտումնէ:
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paceintérieur,traductionlittéraire,recréationdel’original,reproduc-
tion,simplificationdel’imagepoétique.

ШУШАНИКТАМРАЗЯН:ПОЭТИЧЕСКАЯНЕОБХОДИМОСТЬ
РАССТОЯНИЯ ;ОПЕРЕВОДЕОДНОГОСТИХОТВОРЕНИЯАННЫ
АХМАТОВОЙ:ЗаглавиесборникаАнныАхматовой “AnnoDomini
MCMXXI” изначальновыделяетфигурувремени,трагическогои
переломного1921года,темсамымподсказываязначениевре-
менныхизмерений.Темнеменее,пространственныеизмерения,
всвоюочередь,являютсяоднимизважнейших элементоввпоэ-
тикесборника.

Поэтическоеизображениерасстоянияиграетпервичнуюроль
встихотворении “Путникмилый,тыдалече”. Непреодалимое
расстояние,мольба,рожденнаярасстояниемисуществующаяис-
ключительноприрасстоянииявляютсясмысловым-художествен-
нымстержнемпроизведения.В2006годуиздательствоHarpo&
опубликовалосборникАхматовойвфранцузскомпереводеКри-
стианаМуза. Очевидноссылаясьнапаратекст,пытаясьвосстано-
витьбытовуюдраму,лежавшуювосновестихотворения,перевод
неоднократнопребегаетк“корректировке”пространственныхиз-
мерений.Статьяизучаетпоэтическиепоследствияэтих“мета-
морфозов”.

Ключевыеслова: пространственныеизмерения,расстояние,
внутренноепространство,художественныйперевод,воссоздание
оригинала,транспозиция,упрощениепоэтическихфигур. 
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ԼՐԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐՄԱՆՍԱՖԱՐՅԱՆ

Հայ-ռուսականհամալսարանիասպիրանտ

ԼՐԱԳՐՈՒԹՅԱՆԺԱՆՐԱՁԵվԱՉԱՓԱՅԻՆ
ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
ՄՈՒԼՏԻՄԵԴԻԱՅԻՆՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՑԻԱՆԵՐԻ

ԴԱՐԱՇՐՋԱՆՈՒՄ
Խորհրդայինևհետխորհրդայինգիտաբանականավան-

դույթում«ժանր»հասկացությունըբնորոշվումէորպես«ար-
վեստիբոլորտեսակներումպատմականորենձևավորված
ներքինստորաբաժանում»1:Գրականությանտեսությանմեջ
ժանրիբացահայտմանհամարանհրաժեշտենդիտարկվում
հետևյալգործոնները՝«կոնկրետգրականտեսակինպատ-
կանելիությունը»,«գեղագիտականորակիգերակայությու-
նը», «ստեղծագործության ծավալը և ընդհանուր
կառուցվածքը»2:Միաժամանակարդենորոշխորհրդային
տեսաբաններընդգծումէինժանրերի՝փոխադարձանցում-
ներիբնութագրերըևդասակարգմանբազմազանությունը,
անգամփաստումէին«ժանրայինտարբերակմանհնացած
լինելնընդհանրապես»,եղելեննույնիսկժանրերիհիմնա-
հարցըօրակարգիցհանելուփորձեր3:Այլհետազոտողներէլ
կարծումէին,որժանրայինորոշակիությանհերքմանփոր-
ձերը բնորոշ են գեթ մոդեռնիստականգեղագիտությանը,
1 Տե՛սЖанрхудожественный //Большаясоветскаяэнциклопедия,третье
издание,том9,Москва,изд.“Советскаяэнциклопедия”,1972,стр.121:
Տես և հմմտ. նաև ակադեմիկոս Էդ. Ջրբաշյանի հեղինակած համա-
պատասխան հանրագիտարանային հոդվածը՝ Ժանր // Հայկական
ՍովետականՀանրագիտարան,հատ.4,Երևան,1978,էջ281:

2 Տե՛սЖанрлитературный //Краткаялитературнаяэнциклопедия,том2,
Москва,изд.“Советскаяэнциклопедия”,1964,стр.914-915,Жанрлите-
ратурный //Литературныйэнциклопедическийсловарь,Москва,изд.“Со-
ветскаяэнциклопедия”,1987,стр.106-107.

3 Տե՛սЖанрхудожественный //Большаясоветскаяэнциклопедия,третье
издание,том9,Москва,изд.“Советскаяэнциклопедия”,1972,стр.121.

Լ ՐԱԳ ՐՈՒԹյԱն ԺԱն ՐԱե ՎԱ ՉԱ փԱյԻն ԴԱ ՍԱ ԿԱՐԳ ՄԱն Ա ՌԱնՁ նԱ ՀԱտ -
ԿՈՒԹյՈՒն նե ՐԸ ՄՈՒԼ տԻ Մե ԴԻ ԱյԻն տՐԱնՍ ՖՈՐ ՄԱ ՑԻ Ա նե ՐԻ ԴԱ ՐԱՇՐ ՋԱ նՈՒՄ
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«արևմտյանվեպիքայքայման»առանձինդրսևորումներիև
չենտարածվումհամաշխարհայինգրականությանվրա4:

Լրագրությանտեսությանմեջ«լրագրայինժանր»հաս-
կացություննընկալվումէորպես«հրապարակման/ստեղծա-
գործության կայունտեսակ՝ միավորված բովանդակային-
ֆորմալսկզբունքներով»5:Բանասիրականգիտությունների
դոկտոր,պրոֆեսորՏ.Դ.Օրլովաննշումէ,որ«ժանրըհան-
դես է գալիս որպես բովանդակության ֆորմալիզացիայի
տարր՝ընդգծելովթեմատիկուղվածությունըևգեղագիտա-
կանկոլորիտը»6:

Ավանդաբարհետխորհրդայինլրագրությանտեսաբան-
ներիաշխատություններումառանձնացվումէժանրերիե-
ռաստիճանդասակարգում(այնկոչվումէնաև«մոսկովյան»
կամ«խորհրդային»)՝«տեղեկատվական»,«վերլուծական»
և «գեղարվեստական-հրապարակախոսական» ժանրեր7:
Գոյությունունինաև լրագրողականժանրերի՝հինգխմբի
բաժանում.«օպերատիվ-տեղեկատվական»,«օպերատիվ-
հետազոտական»,«հետազոտական-լրատվական»,«հետա-
4 Տե՛սЖанрлитературный //Краткаялитературнаяэнциклопедия,том2,
Москва,изд.“Советскаяэнциклопедия”,1964,стр.917,Жанрлитератур-
ный //Литературныйэнциклопедическийсловарь,Москва,изд.“Совет-
скаяэнциклопедия”,1987,стр.107.

5Տե՛սևհմմտ.ТертычныйА.А.,Жанрыпериодическойпечати:учеб.посо-
бие,Москва,АспектПресс,2000,стр.12,Черникова,Е.В.,Основытвор-
ческойдеятельностижурналиста:учеб.пособие,Москва,2005,стр.56,
ОрловаТ.Д.,Феноменразвитияжанроввконтекстежурналистикина-
шеговремени//Мультимедийнаяжурналистика:сб.науч.трудов,Минск,
БГУ,2018,стр.29,ԵրիցյանՍ.Ս.,Հեռուստահաղորդում.Մտահղացումից
մինչևեթեր(Հեռուստալրագրությանտեսությանևպրակտիկայիհարցեր),
Երևան,ԷդիթՊրինտ,2007,էջ67-321:

6ОрловаТ.Д.,Феноменразвитияжанроввконтекстежурналистикина-
шеговремени//Мультимедийнаяжурналистика:сб.науч.трудов,Минск,
БГУ,2018,стр.38.

7 Մասնավորապեստե՛սДмитровскийА.Л.,Жанрыжурналистики//Уче-
ныезапискиОрловскогогосударственногоуниверситета.Серия:Гума-
нитарныеисоциальныенауки,номер4(60),2014,стр.149-158,Орлова
Т.Д.,Феноменразвитияжанроввконтекстежурналистикинашеговре-
мени//Мультимедийнаяжурналистика:сб.науч.трудов,Минск,БГУ,
2018,стр.28-39.
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զոտական»և«հետազոտական-պատկերավոր»8:Սույնպրոբ-
լեմատիկայիհետազոտողԼ.Կրոյչիկիկողմիցառաջարված՝
երկրորդհամակարգը(այսհամակարգումհոդված,նամակ
ևտեսությունժանրերըհամարվումեն«հետազոտական»,
հարցազրույց,ռեպորտաժ,հաշվետվությունժանրերը՝«օպե-
րատիվ-հետազոտական»,իսկթղթակցություն,մեկնաբանու-
թյունևգրախոսությունժանրերը՝«հետազոտական-լրատ-
վական»),բախվումէ«հետազոտական»ժանրիհասկացու-
թյանծավալիսահմանագծմանհիմնահարցին:Մինչդեռա-
վանդականեռաստիճանհամակարգում«տեղեկատվական»
ժանրերիցեն«վավերագրությունը»,«տեսությունը»,«նոթե-
րը»(առանձնացվումէ«ճամփորդականնոթերի»ժանրը),
«ռեպորտաժը»,«հարցազրույցը»,«հաշվետվությունը»,որպես
«հետազոտական»ենբնորոշվում«հոդվածը»,«գրախոսու-
թյունը»,«տեսությունը»,«թղթակցությունը»,«մեկնաբանու-
թյունը»,իսկ«գեղարվեստական-հրապարակախոսական-
ների» թվում են ակնարկը, ֆելյետոնը(թերթոն), պամֆլե-
տը(պարսավագիր),էսսենևայլն:Այսդասակարգմանհա-
մակարգըքննադատությանէենթարկվել,մասնավորապես,
պրոֆեսորՎ.Տ.Տրետյակովիկողմից՝«զուտլրագրության»
դիրքերից:Հիմնավորելովքննադատությունըայնդրույթով,
որթերթերումտպագրվողկամհեռուստատեսությամբհե-
ռարձակվողամենինչլրագրությունչէ,նաառանձնացնում
էլրագրությանչորսժանր՝տեղեկատվություն,ռեպորտաժ,
հարցազրույցևհոդված(միաժամանակհետազոտողըիրա-
վացիորենընդգծումէ,որառաջիներեքժանրերըլայնիմաս-
տովհանդիսանում են «տեղեկատվականժանրեր», ինչը,
մերկարծիքով,ինչ-որչափովբարդացնումէ«տեղեկատվու-
թուն»հասկացության(որպեսլրագրությանժանր)ծավալի
սահմանազատումը.Իմա«տեղեկատվականժանր»և«տե-
ղեկատվություն» ժանրի հասկացությունների տարանջա-
տումը)9:Վ.Տրետյակովըդիտարկումէպամֆլետիևֆելյե-
8Տե՛սКройчикЛ.Е.,Системажурналистскихжанров//Основытворческой
деятельностижурналиста:Учебникдлястудентоввузовпоспециально
сти«Журналистика»/Ред.-сост.С.Г.Корконосенко,Спб.,2000,стр.125-
167,ОрловаТ.Д.,Феноменразвитияжанроввконтекстежурналистики
нашеговремени//Мультимедийнаяжурналистика:сб.науч.трудов,
Минск,БГУ,2018,стр.28-39.

9Տե՛սТретьяковВ.Т.,Какстатьзнаменитымжурналистом:Курслекцийпо
теорииипрактикесовременнойрусскойжурналистики,Москва,2004,
стр.263-264.
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տոնիժանրերըիբրև«հրապարակախոսականհոդվածի»
տարատեսակներ,իսկտեսությունը,զրույցը,մեկնաբանու-
թյունըորպես«ռեպորտաժներիևհարցազրույցներինախա-
պատրաստությանմեթոդիկաներիօգտագործմանհանրա-
գումար»10:

Գիտական գրականության մեջ բացի ժանրերի դասա-
կարգման«բովանդակային-ֆորմալ»հիմունքիցառաջարկ-
վումեննաև«կոմունիկատիվ»և«ոճաբանական»մոտե-
ցումները:Հետաքրքիրեն,կարծումենք,նաևամերիկյան
մշակութաբանՋ.Գ.Քավելտիիդատողությունները,վերջինս
առաջարկելէներմուծել«ֆորմուլայինժանրերի»հասկացու-
թյունը(որպես«ֆորմուլաներ»ենընկալվումմասնավորապես
ճամփորդությունը,քրեականպատմություններըևայլն)11:

Վերջինտասնամյակներիընթացքումգիտնականներնա-
ռավելհաճախենխոսումլրագրողական(մասնավորապես
գեղարվեստական-հրապարակախոսականխմբի)ժանրերի
տրանսֆորմացիայի կամ նույնիսկ «վերացման» մասին:
ՊրոֆեսորՏ.Օրլովանընդգծումէ,որ«բազմաժանրությունը
գնահատվումէրորպեստպագիրպարբերականիարժանիք
….Երբնախկինումխմբագրությունումարարումէինթերթի
համարը,ենթադրումէիննրանումտարատեսակժանրերի
առկայությունը»,իսկ«այսօրտպագիրմամուլիէջերիցան-
հետացելենֆելյետոնըևպամֆլետը….Ձևավորվումէտե-
ղեկատվականլրագրությանհզորսեկտոր,որընպա-
տակաուղվածէփաստերիևհաղորդագրություններիտա-
րածմանը….Տեղեկատվականժանրերըփաստացիօկու-
պացրել են ամբողջ թերթային տարածքը՝ էապես դուրս
մղելով վերլուծական ժանրերը …. որպես բացառություն
մնացելէկոնկրետհանձնարարությունը՝«վերցնելհարցազ-
10Տե՛սնույնտեղումէջ265-268,ինչպեսնաևДмитровскийА.Л.,Жанры
журналистики//УченыезапискиОрловскогогосударственногоунивер-
ситета.Серия:Гуманитарныеисоциальныенауки,номер4(60),2014,
стр.150.

11Մանրամասնտե՛սДмитровскийА.Л.,Жанрыжурналистики//Ученые
запискиОрловскогогосударственногоуниверситета.Серия:Гуманитар-
ныеисоциальныенауки,номер4(60),2014,стр.151,ОрловаТ.Д.,Фе-
номенразвитияжанроввконтекстежурналистикинашеговремени//
Мультимедийнаяжурналистика:сб.науч.трудов,Минск,БГУ,2018,стр.
32.
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րույց»»12:Մերկարծիքովվերոգրյալընախևառաջպայմա-
նավորվածէԶԼՄ-ների«ինտերնետիզացիայի»,«կոնվերգեն-
ցիայի»(տեղեկատվությանտարածմանտարբերմիջոցների
մերձեցմանևմիահյուսման)և«մուլտիմեդիականացման»
(որիանքակտելիմասնէհանդիսանում«ինտերակտիվու-
թյունը»)օբյեկտիվգործընթացներով,որոնքհանգեցնումեն
տեղեկատվությանփոխանցմանայնպեսինորձևերիառա-
ջացմանը,որոնցումտեղիենունենումավանդականժանրե-
րիևժամանակակիցտեխնոլոգիաներիմիահյուսում,յու-
րօրինակժանրայինփոխակերպումներ:

ՊրոֆեսորՏ.Օրլովանանգամշեշտելէ,որ«ժամանակա-
կիցլրագրությանտեսաբաններըչենշարադրելևոչմիգի-
տականաշխատություն,որնառանձնանարկոնցեպտուալ
ամբողջականությամբ, նշանակալի մասշտաբայնությամբ,
հիմնարարությամբ՝ժանրայինտրանսֆորմացիաներիհե-
տազոտմանբնագավառում»13:

«Լրագրությանժանրերի»հիմնահարցերիշրջանակըլու-
սաբանողգիտականգրականությանմեջառկատարաձայ-
նությունը,մերկարծիքով,պայմանավորվածէնաևլրագրու-
թյան՝ որպեսմարդկայինգործունեությանոլորտիգործա-
ռույթներիևբունդերիտարընթերցմամբ,ինչպեսնաևժան-
րերիձևավորմանհատկանիշներիմասինհամընդհանուր
կարծիքիբացակայությամբ:ԻնչպեսնշումէԱ.Լ.Դմիտրովս-
կին,Լ.Կրոյչիկիդասակարգմանհիմքում«ընկածէլրագրու-
թյան՝որպեսառավելապես«տեղեկացնող»հասարակական
ինստիտուտիմասինպատկերացումը»,իսկհամաձայնպրո-
ֆեսոր Ս. Մ. Վինոգրադովայի կարծիքի «լրագրության ա-
ռանձնահատկությունըկայանումէնրանում,որայն,և,հետ-
ևաբար,նրանք,ովքերաշխատումենԶԼՄ-ներում,ակտի-
վորենմասնակցումենսոցիոմշակութայինստեղծագործա-
կանկյանքում….Լրագրողիգերխնդիրնէմշակույթիտար-
րերի փոփոխությունն ու զարգացումը, նրա արժեքային-
նորմատիվ կոորդինատների ստեղծումը և սոցիալական
12 ОрловаТ.Д.,Феноменразвитияжанроввконтекстежурналистикина-
шего времени // Мультимедийная журналистика: сб. науч. трудов,
Минск,БГУ,2018,стр.28.

13Նույնտեղում,էջ29:
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գործընթացների«մշակութայինհամալրումը»»14:
«Ժանրայինխառնաշփոթի»ձևավորվածիրավիճակնէ՛լ

ավելիէսրվել,երբգիտականգրականությանմեջիհայտէ
եկել«ձևաչափ»(«ֆորմատ»)եզրույթը,որներբեմնօգտա-
գործվումէորպես«ժանրի»հոմանիշևիլրումն«նորմուլ-
տիմեդիայինժանրերի»բարդացնումէլրագրությանժան-
րերիսահմանմանգործընթացը(որոշգիտնականներայսօր
թվարկումենմոտչորսհարյուրժանրեր)15:Տ.Օրլովան,կար-
ծումենք,ճշմարտացիորենէընդգծել,որ«ձևաչափ»հաս-
կացության հիմքում ընկած են գեթ ֆորմալ բնութագրեր:
Կարծումենք,լրագրողականձևաչափերըձևավորվումեն
հենցժանրայինմիահյուսումներիարդյունքումկամտարբեր
ժանրերիհատմանտիրույթում՝իհավելումնձևաչափաս-
տեղծտեխնոլոգիականնորարարությունների:Տարբեր«ձևա-
չափերում»կարողեն«գոյակցել»տարբերժանրերիտար-
րեր(հավելենք,ճիշտայնպես,ինչպեսևժանրայինդասա-
կարգումչստացածնյութը,ինչնէլիրհերթինէ«վտանգում»
լրագրողիստեղծագործությանֆենոմենի«դասականու-
թյունը»):

ԶԼՄ-ներիմուլտիմեդիականացմանգործընթացումմաս-
նագետներնառանձնացրելենմիշարք«սինթեթիկ»ժանրեր՝
«աուդիոսլայդ-շոու»,«ինտերակտիվվիդեոսյունակ»,«մուլ-
տիմեդիայինթոք-շոու»,«ինտերակտիվվիդեոկամուրջ»,«-
մուլտիսկրիպտ», «ինֆորմատիվխաղեր» («ինտերակտիվ
ինֆոթեյթմնթ»),«ինֆոգրաֆիկա»,«լոնգրիդ»ևայլն16:“its-
journalist.ru”կայքումներկայացվածէԱ.Բուրդինայի՝«Ինչէ
մուլտիմեդիայինլրագրությունը.Հասկացություն,տիպաբա-
նություն,առանձնահատկություններ»վերնագրված(ռուսե-
14 Տե՛սևհմմտ.ДмитровскийА.Л.,Жанрыжурналистики//Ученыезаписки
Орловскогогосударственногоуниверситета.Серия:Гуманитарныеисо-
циальныенауки,номер4(60),2014,стр.151,ВиноградоваС.М.Слагае-
мые журналистской профессии // Основы творческой деятельности
журналиста,СПб.,Знание,2000,стр.27.

15Մանրամասնտե՛սОрловаТ.Д.,Феноменразвитияжанроввконтексте
журналистикинашеговремени//Мультимедийнаяжурналистика:сб.
науч.трудов,Минск,БГУ,2018,стр.30,33.

16 Մասնավորապեստե՛սН.Лосева,Синтетическиежанрымультимедиа//
Журналистикаиконвергенция:почемуикактрадиционныеСМИпре-
вращаютсявмультимедийные;подред.А.Г.Качкаевой,Москва,2010,
стр.129-154.
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րեն)հոդվածը,որտեղհեղինակըմուլտիմեդիայինժանրերի
թվինէդասումնաև«ստատիկնկարազարդումը»,«ֆոտոռե-
պորտաժը»,«փոդքասթը»,«տեքստիաուդիոտարբերակը»,
«հոսքայինվիդեոնկամուղիղեթերը»ևայլն17:Այստեղ,կար-
ծումենք,հիշարժանէնաևԱ.Վ.Կոլիսնիչենկոյիդիրքորո-
շումը, նա (չնայած այն իրողությանը, որ նույնպես
դիտարկումէ«լոնգրիդը»որպեսլրագրությանյուրահատուկ
ժանր)իրուսումնասիրություններիցմեկումգրումէ.«Մուլ-
տիմեդիայինբաղկացուցիչըժանրայինբնութագիրչիհան-
դիսանում, քանզի մուլտիմեդիային միջոցների
օգտագործմամբ կարելի է մատուցել ցանկացած ժանրի
տեքստ»18:

Կարծումենքհարկէանդրադառնալայնպիսիմիժամա-
նակակիցսոցիալականֆենոմենիիհայտգալուևտարած-
վելուհարցին,ինչպիսինէ«բլոգոսֆերան»(հաշվիառնելով
նաևայնհանգամանքը,որորոշուսումնասիրողներհենց«բ-
լոգն»ենառանձնացնումորպեսմուլտիմեդիայիմիակնոր
ժանր19):Վերջինտարիներինգիտականգրականությանմեջ
ծավալվելէ«բլոգոսֆերայի»ևավանդականԶԼՄ-ներիփոխ-
հարաբերություններիշուրջհետաքրքիրբանավեճ:Ուսում-
նասիրողներիցոմանքընկալումենբլոգերներիգործունեու-
թյունըորպես«քաղաքացիականլրագրություն»(նմանդիր-
քորոշումը հատկապես տարածում է գտել Արևմուտքում,
մասնավորապեսԱՄՆ-ում),ոմանքէլկարծումեն,որբլոգեր-
ները չեն կարող ունենալ «լրագրողի կոչման» հավակնու-
թյուն20:Իջատագովություներկրորդդիրքորոշմանհիմնա-
17Տե՛սА.Бурдина,Чтотакоемультимедийнаяжурналистика:понятие,ти-
пология,особенностиhttps://its-journalist.ru/articles/chto-takoe-multimedij-
naya-zhurnalistika-ponyatie-tipologiya-osobennosti.html#i-2 (дата
обращения:07.11.2021).

18 КолисниченкоА.В.,Длинныетексты(лонгриды)всовременнойроссий-
ской прессе, http://www.mediascope.ru/1691 (дата обращения:
07.11.2021).

19 Տե՛սЖурналистикаиконвергенция:почемуикактрадиционныеСМИ
превращаются в мультимедийные; под ред. А.Г. Качкаевой,Москва,
2010,стр.129.

20Մասնավորապեստե՛սЭкгардтЛ.В.,Блоггерство–гражданскаяжурна-
листика или слухи? // ВестникВГУ, Серия:Филология,Журналистика,
2010,№2,стр.220-223,ФилатоваО.Г.,БлогииСМИ,гражданскаяитра-
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վորմանբազմաթիվհետխորհրդայինհետազոտողներվկա-
յակոչում են բլոգերների՝ «մասնագիտականպատասխա-
նատվության»բացակայությանգործոնը՝հակակշռելովայն
վերոհիշյալիառկայությամբ«ավանդականԶԼՄ-ներիլրագ-
րողների»շրջանում(հատկանշականէ,որայսհիմնավոր-
մանհետևողականկողմնակիցներիցէնաևռուսաստանյան
ճանաչվածլրագրողՎ.Պոզները 21):Նշենքնաև,որայսպիսի
«պատասխանատվությանբացակայությունը»(ինչըհաճախ
պայմանավորվումէխմբագրությանառաջպարտա- վ ո -
րություններիբացակայությամբևներխմբագրականհամա-
ձայնեցման ընթացակարգերը շրջանցելով, ինչն էլ, իր
հերթինընկալվումէորպեսնյութերիհրապարակմանարա-
գությունըխթանողգործոն)շատհետազոտողներդիտար-
կումեննաևորպեսառավելություն:Դեռտասըտարիառաջ
համապատասխանհրապարակումներումգերիշխումէրայն
հիմնավորումը,որբլոգերներըիրենցգործունեությանհա-
մարաշխատավարձչենստանում,և,հետևաբար,«բլոգե-
րությունը»չէրկարողդասվելմասնագիտություններիշարքին,
սակայնիրավիճակնէապեսփոխվեցնույնտասնամյակիե-
րկրորդկեսիընթացքում(ինչըպայմանավորվածէրոլորտի
«մոնետիզացիայի»տարաբնույթհնարավորություններիի
հայտգալով)22:Չնայածայնհանգամանքին,որտարբերա-
диционнаяжурналистика:соотношениепонятий//ВестникСПбГУ,Сер.
9,2010,Вып.4,стр.281-287,МелешевичР.И.,Работасовременногобло
гера:самопрезентацияиконсьюмеризм//Мультимедийнаяжурнали
стика:сб.науч.трудов,Минск,БГУ,2018,стр.147-153,СавенковВ.Д.,
ФункцииблогосферывРФиСШАвXXI веке:сходстваиразличия//Со
циодинамика,2018,3,2018,стр.16-26.

21Մանրամասնտե՛սПочемублогер–нежурналист
https://rg.ru/2016/03/15/vladimir-pozner-u-blogera-net-nikakoj-otvetstvenn-
osti-za-tekst.html,Познеротказалсяставитьжурналистовиблогеровв
одинрядhttps://lenta.ru/news/2016/03/17/pozner_blogers/,Познеррас-
крылсекрет:почемутелеведущийнестанетблогероминеоткроетYo-
uTube-канал
https://ru.armeniasputnik.am/20200923/Pozner-raskryl-sekret-pochemu-tel-
eveduschiy-ne-stanet-blogerom-i-ne-otkroet-YouTube-kanal-24564472.html,
ВладимирПознер–одолге,ответственности,свободеиволеhttps://po-
zneronline.ru/2021/01/31185/ (датаобращения:07.11.2021).

22 Տե՛սևհմմտ.ЭкгардтЛ.В.,Блоггерство–гражданскаяжурналистика
илислухи?//ВестникВГУ,Серия:Филология,Журналистика,2010,№2,
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րևմտյաներկրներում(մասնավորապես՝ԱՄՆ-ում)«բլոգոս-
ֆերան»հավասարեցվածէԶԼՄ-ներին՝դիտարկվելովորպես
քաղաքացիականլրագրությանզարգացմանհիմնականհար-
թակ,արևմտյան որոշտեսաբաններ նույնպես «բլոգոսֆե-
րայի» ներկայացուցիչներին չեն համարում ավանդական
լրագրողներ23:Միանշանակէգեթբլոգի՝որպեստեղեկատ-
վությանտարածմանևհաղորդակցմաննորմիջոցիընկա-
լումը(էութենականհատկանիշներենդիտվումհետադարձ
կապիբարձրցուցիչը,փոխանցվողտեղեկատվությանյու-
րահատուկբնույթըևբարձրարագությունը):ԲլոգերիևԶԼՄ-
ներիփոխազդեցություններիհամատեքստումՕ.Գ.Ֆիլատո-
վան առանձնացրել է երեք հիմնարար գործոն: Առաջինը
ավանդական ԶԼՄ-ների կողմից բլոգերներիտրամադրած
տեղեկատվությանօգտագործումնէ:Երկրորդըկոնկրետհրա-
տարակությանկայացմանուզարգացմանհամարբլոգոս-
ֆերայիօգտագործմանհնարավորություննէ:Փոխազդեցու-
թյաներրորդմիջոցըպայմանականորենանվանվելէ«խմ-
բագրականբլոգինգ»՝նկատիառնելովավանդականԶԼՄ-նե-
րի կայքերում տեղադրված այն տեղեկատվությունը, որը
стр.220,МелешевичР.И.,Работасовременногоблогера:самопрезента
цияиконсьюмеризм//Мультимедийнаяжурналистика:сб.науч.трудов,
Минск,БГУ,2018,стр.150-151.

23 Մանրամասնտե՛սЭкгардтЛ.В.,Блоггерство–гражданскаяжурнали-
стикаилислухи?//ВестникВГУ,Серия:Филология,Журналистика,2010,
№2,стр.222,ФилатоваО.Г.,БлогииСМИ,гражданскаяитрадиционная
журналистика:соотношениепонятий//ВестникСПбГУ,Сер.9,2010,
Вып. 4, стр. 283.Ավանդական լրագրության համակարգում «քաղա-
քացիական լրագրության» դերի ընկալման համատեքստում, մեր
կարծիքով, հետաքրքիր էԽորհրդային մեծ հանրագիտարանի համա-
պատասխանբառահոդվածիայնհատվածը,որընվիրվածէհիշյալոլոր-
տիզարգացմանը:Այստեղնշվումէ,որ«ժամանակակից»լրագրության
մեջ հսկայական դեր էր խաղում «կամավոր օգնականների»՝ բանվո-
րական,գյուղացիական,զինվորականթղթակիցներիևայլոց«բազմա-
միլիոնանոց բանակը»: Ընդլայնվում էր լրագրության ոլորտի
հասարակականհիմունքներովաշխատակիցներիևխմբագրությունների
արտահաստիքային անդամների՝ գիտության, մշակույթի գործիչների,
ժողովրդականտնտեսության բոլոր ոլորտների աշխատակիցների շր-
ջանը,նրանցհամարլրագրությունըդառնումէր«երկրորդմասնագիտու-
թյուն,հասարակականակտիվությանդրսևորմանձև»:Տե՛սЖурналистика//
Большаясоветскаяэнциклопедия,третьеиздание,том9,Москва,изд.
“Советскаяэнциклопедия”,1972,стр.252.
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ստեղծվումէտվյալ լրատվամիջոցի լրագրողներիկողմից,
բայցներկայացվումէբլոգիձևաչափով:Կարծումենք,վերո-
հիշյալմիջոցնավելիարդարացիկլիներկոչել«խմբագրվող
բլոգինգ»(հաշվիառնելովայնհանգամանքը,որլրագրողի
գործունեությունըվերահսկվումէխմբագրությանկողմից,
ինչնէլշեշտադրելէՕ.Ֆիլատովան),թեև,տվյալփոխազդե-
ցությանմիջոցիկոնկրետօրինակներըքննելիսբացահայտ-
վումեն«հեղինակայինսյունակի»ֆենոմենիհետզուգահեռ-
ները:Վերջինտարիներինձևավորվելէտեսակետ,ըստորի
հենցավանդականԶԼՄ-ներիլրագրողների«հեղինակային
սյունակներում»(վերջիններիսդիրքըժամանակակիցժան-
ռայինհամակարգումնույնպեսսուրվեճերհարուցողթեմա
է) են «հնչում» հրապարակախոսական ժանրերի արձա-
գանքները24:Այլուսումնասիրողներդիտարկումենհրապա-
րակախոսականժանրերիդրսևորումները«լոնգրիդի»ձևա-
չափումևպնդումեն,որհամացանցայինմիջավայրըևմուլ-
տիմեդիայինգործիքակազմըստեղծումեննորհնարավորու-
թյուններհրապարակախոսությանհամար25:Կարծումենք
նաև,որկարևորէհրապարակախոսականժանրերիավան-
դույթներիպահպանումըհետխորհրդայինտարածքում,
քանզիիտարբերությունԶԼՄ-ներիարևմտաեվրոպական
մոդելինախկինԽորհրդայինՄիությաներկրներումհրապա-
րակախոսությանըհատկացվելէորոշիչդերհասարակա-
կանկարծիքիձևավորմանգործընթացում:

Արևմտյանավանդույթըկարևորումէլրագրողականժան-
րերիբաժանումը«լուրերի»և«կարծիքների»26,բայցառա-
վելտարածվածէլրագրությանդասակարգումըոչթեըստ
ձևի (ֆորմալ), այլ ըստ բովանդակային (առարկայական)
հատկանիշներիևտեղեկատվությանտարածմանմիջոցի,
24Մասնավորապեստե՛սСаяноваН.В.,Публицистикавэпохуконвергент-
ныхСМИ//Мультимедийнаяжурналистика:сб.науч.трудов,Минск,БГУ,
2018,стр.42-45,КоролевИ.А.,Научнаяполемикаобопределенииместа
колонкивсовременнойсистемежанров//Мультимедийнаяжурнали-
стика:сб.науч.трудов,Минск,БГУ,2018,стр.317-321.

25 Տե՛սЗубкоД.В.,Медиавинтернете:новыевозможностидляпублици-
стики//Международныйнаучно-исследовательскийжурнал,№11(65),
Часть2,стр.21-25.

26Մանրամասնտե՛սБайчикА.В.,КурышеваЮ.В.,ЛитвиненкоА.А.,Ин-
формационныежанрывРоссииизарубежом:Творческийпрактикум.Ч.
1.—СПб.:С.-Петерб.гос.ун-т,2016,стр.7.
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այսպեսառանձնացվումեն«հետաքննականլրագրությու-
նը»,«սպորտայինլրագրությունը»,«քաղաքականլրագրու-
թյունը»,«օնլայնլրագրությունը»ևայլն27:

Ամփոփելովվերոգրյալը՝կարողենքփաստել,որչնայած
մուլտիմեդիականացմանծավալմանգործընթացումէլավե-
լիսրվող՝լրագրությանժանրերիդասակարգմանհարցումառ-
կամեթոդաբանականտարաձայնություններինուտար-
ընթերցումներին,ակնհայտէ,որլրագրությունըգտնվումէ
ժանրերիև լրագրողականձևաչափերիձևավորմանգոր-
ծընթացինորփուլում,իսկտեսաբաններըփորձումեն(հա-
մապատասխան գործիքակազմ ձևավորելով) օբյեկտիվ
գործընթացներըռեֆլեքսիայիենթարկելոչթեպարզապես
ժանրային,այլժանրաձևաչափայինտեսանկյունից:

ARMAN SAFARYAN - FEATURES OF THE GENRE-FORMAT
CLASSIFICATIONOFJOURNALISMINTHEERAOFMULTIMEDIA
TRANSFORMATIONS: Thearticledealswithdifferentmodelsofjour-
nalisticgenresclassification.Overthepastyears,researchershavein-
creasinglytalkedaboutthetransformationand“disappearance”of
journalistic genres (especially, the artistic and journalistic group),
whichisassociatedwiththeobjectiveprocessesofmedia“interneti-
zation”,“convergence”and“multimediaization”.Itisproposedtocon-
siderthedisagreementsinthescientificliteraturearoundtheproblems
of“journalisticgenres”throughtheprismof“genre-formatpercep-
tion”,takingintoconsiderationthediscrepanciesoftheroleandfunc-
tionsofjournalismasasphereofhumanactivityandthefactthatthere
isnoconsensusaboutgenre-formingcharacteristics.Thesituationwith
“genreconfusion”isaggravatedbytheappearanceinthescientificlit-
eratureofthe“syntheticgenre”,“multimediagenre”and“format”con-
cepts(thelatterconceptissometimesusedasasynonymfortheterm
“genre”).Thearticlealsopresentsanattempttoanalyzethephenom-
enonof the“blogosphere” (considering thatsomeresearcherscall
“blog”theonlynewmultimediagenre).

Keywords: genreclassificationofjournalism,mediamultimedi-
aization,format,blogosphere,multimediagenres,blog,genre-form-
ingfeatures.

27Մասնավորապեստե՛ս DikshaNautiyal,TypesOfJournalism–WhichIsRight
ForYouhttps://www.collegedekho.com/articles/types-of-journalism/,9Types
OfJournalismToExplorehttps://www.indeed.com/career-advice/career-devel-
opment/types-of-journalism (датаобращения:07.11.2021).
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АРМАНСАФАРЯН-ОСОБЕННОСТИЖАНРО-ФОРМАТНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИЖУРНАЛИСТИКИ В ЭПОХУМУЛЬТИМЕ-
ДИЙНЫХТРАНСФОРМАЦИЙ:Встатьерассматриваютсяразные
моделиклассификациижурналистскихжанров.Напротяжении
последнихлетисследователивсечащеговорятотрансформации
и “исчезновении”журналистскихжанров(в частности художе-
ственно-публицистическойгруппы),чтосвязанособъективными
процессами“интернетизации”,“конвергенции”и“мультимедиза-
ции”СМИ.Предлагаетсярассматриватьразногласиявнаучной
литературевокругпроблематики“журналистскихжанров”через
призму“жанро-форматноговосприятия”,учитываяразночтения
ролиифункцийжурналистикикаксферычеловеческойдеятель-
ностиифактотсутствияединогомненияпоповодужанрообра-
зующихпризнаков.Ситуацияс“жанровойпутаницей”усугуб-
ляетсяспоявлениемвнаучнойлитературепонятий“синтетиче-
скийжанр”,“мультимедийныйжанр”и“формат”(последнеепо-
нятие иногда используется как синоним термину “жанр”). В
статьетакжепредставленапопыткаанализафеномена“блого-
сферы”(учитывая,чтонекоторыеисследователиназывают“блог”
единственнымновыммультимедийнымжанром).

Ключевыеслова:жанроваяклассификацияжурналистики,
мультимедизацияСМИ,формат,блогосфера,мультимедийные
жанры,блог,жанрообразующиепризнаки.
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ՀՈԲԵԼՅԱՆ
ՍՈՒՐԵՆԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ, բ.գ.դ.

ՀՀԳԱԱՄ.Աբեղյանիանվան
գրականությանինստիտուտ



ԱԼԲԵՐՏՄՈՒՇԵՂՅԱՆԻՖԵՆՈՄԵՆԸ
Դժվարէկռահելայնպիսիմեծանունմերգրականագի-

տությանմեջ,որքայլումէմերկողքին՝հայրենիհողըանձայն
շոշափելով,զանգումէևխոսումերկար,հրճվանքովգիտա-
կանիրհայտնագործումներիմասին,ասեսայրվումէարա-
ծիներքինկրակով,ումխոսքն,անշուշտ,ոչթեաչքիտե-
սածի,այլհոգունտրվածլույսիշնորհովէաշխարհեկել:Նա՛
է,ահա,բանասիրությանդոկտորԱլբերտՄուշեղյանը,որի-
նըտասնամյակնէարդենբոլորել,հայագիտությանմերօրյա
նահապետնէայսօր,որ,կուտակածժառանգությամբ,զար-
մացրելուզարմացնումէքանիտասնամյակ:Ավելին,նույն
որոնողնէ,ինքնիրենիցդժգոհը, չհամակերպվողը շուրջը
կատարվողամենինչիհանդեպ,ևգրիչըձեռքիցցածչիիջ-
նումերբեք…Ուստինրանբնութագրելիսբառերնանգամ
կորցնում են իրենց իմաստը և կշիռը, հասարականում…
Բայց,թերևս,պետքէասվի,որԱ.Մուշեղյանիգիտական
վաստակըմեծէհայագիտությանայնպիսիոլորտներում,ին-
պիսիքբանասիրություննէ,պատմագիտությունը,գրակա-
նագիտությունը:Լայնէ,անշուշտ,Մուշեղյանիհետազոտու-
թյունների ոլորտը և ժամանակագրությունը: Դեռևս չորս
տասնամյակառաջԱ.Մուշեղյանիգրականմուտքընշանա-
վորվեցԱվետիքԻսահակյանիվաղտարիների(1887-1898)
ստեղծագործությանքննությամբ,որ,միաժամանակ,տա-
րեգրությունէրևհիմքէրստեղծումԻսահակյանիգիտական
կենսագրությանստեղծման,գրողիաշխարհայեցությանհա-
սունացմաննկարագրությանևհետազոտությանհամար:
Մուշեղյանիմենագրության(1983)աղբյուրըԻսահակյանի
վավերագրերնէին,արխիվայիննյութեր,որոնքիսահակյա-
նագիտությանհամարկարևորնյութէարդենվերջինտաս-
նամյակներինմերգրականագիտությանհամար՝մեկնաբա-
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նելուԻսահակյանիուսումնառությանտարիների,գրական
նախասիրությունների ձևավորման, եվրոպականփիլիսո-
փայությանփորձառության,մասնավորապես՝Նիցշեիուս-
մունքիհետառնչությունները,խնդիրները:

Ինչխոսք,եթեԻսահակյանիմասինմենագրությունընա-
խակարապետնէրՄուշեղյանիոճիուհետազոտությանյու-
րահատկության, ապա հետագա տասնամյակներում այն
հարստացավնորանորգծերով,որոնքառնչվումենարդեն
5-րդդարիհայմատենագրությանխնդիրներին,որիկենտ-
րոնըՄովսեսԽորենացուննվիրվածմենագրություննէ
(2007),որիննախորդումէր«5-րդդարիհայմատենագրու-
թյանժամանակագրականխնդիրներ»աշխատությունը:Եր-
կուայսաշխատություններըշաղկապվածենմիմյանցհար-
ցադրումներիընդհանրությամբ,փաստերըհամադրելուև
վերլուծելու հիմնավորվածությամբ: Ա. Մուշեղյանի քննող
միտքըճշգրտումէհայագիտությանհիմնարարհարցեր,ի-
նչպիսիքհայգրավորմշակույթիսկզբնավորմանևԱգաթան-
գեղոսիՊատմությանգրությանժամանակնէ,որավանդական
ընդունվածըմբռնումից(460-ականթթ.)Մուշեղյանըառաջէ
բերումմինչև410-ականթվականները՝հիմնավորելովԱգա-
թանգեղոսիևԿորյունիերկերիհամեմատականքննության
միջոցով:Ըստայդմ,ԱգաթանգեղոսիՊատմությունըգրված
էԿորյունիերկիցառաջ,որըհամընկնումէգրերիգյուտի,
ՄաշտոցիևՊարթևիգործունեությանշրջանիհետ:Ակամա
հարցէառաջանում,իվերջո,երբՄաշտոցըևՊարթևըհիմ-
նումէինհայդպրոցը,ի՞նչէինուսուցանումդպրոցում,եթե
ոչԳ.ԼուսավորչիվարքըևքրիստոնությանհիմնումըՀայաս-
տանում:Մի՞թեմիայնթարգմանություններովհնարավորէր
պահպանելևզարգացնելդպրոցը,եթենրահիմքումչլիներ
ազգայինիգախափարըունրապատմությունը:Մուշեղյանը,
անշուշտ,հարցադրումըընկալումէլայն՝դարի,ժամանակի
տեսանկյունից,հիմնավորումհարցըմշակութայինտեսա-
դաշտումև,եթեանգամհեղինակի(Ագաթանգեղոսի)հար-
ցըմնումէդեռևսբանավեճիառարկա,ապահարցինորու-
թյունըդրանիցչիտուժում:

Այնուամենայնիվ,գլխավորը,որպակասումէթերևսմեր
պատմաբանասիրականմտքին,բնագրիվրաչհիմնվողըն-
թերցումնէ:Մուշեղյանըգրաբարիխորըիմացությամբհաղ-
թահարումէայդհարցը:Նրավստահելիսկզբնաղբյուրըգի-
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տաքննականբնագիրնէ,պատմիչներիհետկապվածվիճե-
լիհարցերըքննախույզհայացքովվերլուծելը:Վճռականէ
այսհարցում«ՉորսՀայքերիառեղծվածը»ուսումնասիրու-
թյունը,որթե՛«ՄովսեսԽորենացուդարը»,թե՛«5-րդդարի
հայմատենագրությանժամնակագրականխնդիրներ»աշ-
խատությունների ելակետն է: Չորրորդ Հայք անվանումը
ԱնանիաՇիրակացու(7-րդդար)«Աշխարհացույցի»վկայու-
թյուննէ,որովԽորենացուժամանակըհայագետներիկող-
միցտեղափոխվումէ5-րդդարիցետ՝մինչև6-7,մինչև9-րդ
դարը:ՄինչդեռՄուշեղյանը,ձեռագրագիտականնյութերի
հիմանվրա,հետազոտելովԽորենացուժամանակիհարցը,
եզրակացնում է.«Աշխարացույցի և Խորենացու պատմու-
թյանհեղինակներըմիևնույնանձնեն»(էջ61):Այսիրադար-
ձությանհիմքումպարսիկներիԲյութանիակատարածար-
շավանքնէ608թ.-ին:Մուշեղյանը4-րդդարիլատինպատ-
մագիր Ամմիանոս Մարկելինոսի «Հռոմեական պատմու-
թյան»մեջհայտնաբերումէ,որպարսիկներըառաջինան-
գամԲյութանիանգրավելեն330-ականթթ.վերջին,4-րդդա-
րում և հմուտ պատմաբանի ու բանասերի փաստարկով
հերքումհայագետներիվերընշվածվարկածը,ապացուցում
ԽորենացուՊատմությանհավաստիությունը:

Անհերքելիփաստէ,որ,երբԽորենացունտեղաշարժում
են5-րդդարից,փշրվումէհայոցպատմությանողնաշարը:
Ա.Մուշեղյանըգիտականփաստարկներովհետամուտէհեր-
քելուիհայտեկածայնկեղծթեզերը,որոնքհայտնիենսկ-
սածԼակրոզից(18-րդդար)մինչևԳուդշմիդտ,Օ.Կարիեր,
Գ.Խալաթյանց,որոնքԽորենացունտանումենմինչև6-7-րդ
դարերը:ՆույնկարծիքնենպաշտպանումՅո.Մարկվարտը,
Հ.Հյուբշմանը,Ն.Ադոնցը:Բանավեճըշարունակվումէմինչև
մերօրերը,մինչևԿ.ԹումանովիևՌ.Թոմսոնիդրույթները,
նույն շնչով նրանցարձագանքում Ռ. Հովհաննիսյանը: Ա.
Մուշեղյանըիրաշխատություններում,հերքելովայստրա-
մաբանականշղթան,կտրումէայդգորդյանհանգույցը,Խո-
րենացունզեղծարարուխաբեբահամարողներինպար-
տադրումհիմնավորգիտականպատասխաններ:Օրինակ-
ներըբազմաթիվեն,բայցհանգուցայինըվասպուրական,
սեպուհևմարդպետբառերիբացատրություննէ:Մուշեղյա-
նիմեկնաբանությամբՎասպուրականը7-րդդարումհիշա-
տակվածնահանգանունըչէ,այլ,ըստ3-րդդարիՍասանյան
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վիմագիրարձանագրության,թագաժառանգտոհմինախա-
րարներիպարթևականանվանումը,որԱրշակունիներիՀա-
յաստանում«պատուականագոյն»տիտղոսէ«որպէսառաւել
թագաւորազն»,«զարմսթագաւորաց»,որոնքհողայինժա-
ռանգությունէինստանումթագավորականոստանիցար-
քունականկալվածքներիհաշվին,առանձնացվածգավառ-
ներում,բաժինստանումարքունականգանձարանից:Վաս-
պուրականըՄուշեղյանիմեկնաբանությամբպահլավական
ծագում ունի, որիական վերջածանցը գրաբարին բնորոշ
հոգնակիակերտէևնշանակումէտանորդի:Եվ,ինչպեսսե-
պուհ բառիցառաջացելէսեփական,այնպեսէլվասպուհ-
րից՝վասպուրական:Իսկմարդպետ տերմինըմարզպետի
աղավաղվածձևնէ,որիուղիղձևըվկայվածէԵղիշեիմոտ:

ԱլբերտՄուշեղյանիհայագիտականներդրումը,իհարկե,
մեծէմանավանդմերօրերում:Նրահետազոտությաննյու-
թըոչմիայնհինգերորդդարնէ՝Ագաթանգեղոսը,Կորյունը,-
Խորենացին,Եղիշեն,այլևնախամաշտոցյանշրջանը՝Արա-
րատյան(Ուրարտու)թագավորության,ՏիգրանԵրվադյանի,
ՏիգրանՄեծիևԱրամիկերպաները,Վանիթագավորության
առեղծվածը,հայժողովրդիծագումնաբանության,պետու-
թյունհիմնելուևդրանովիրպատմության,գոյությանիրա-
վունքը հաստատելու մեջ է, որի գաղափարին լծված էԱ.
Մուշեղյանըմինչևօրս:Ուրեմն,ոտքիելնենք՝պատիվանե-
լուհայագիտությանվաստակածնահապետին:

ՍՈՒ Րեն ԱԲ ՐԱ ՀԱՄյԱն
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ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌԱԿՆԵՐԻ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԸ 
ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔՈՒՄ

ԱՆՆԱ ԱշՈՏԻ ՍԻՄՈՆՅԱՆ
ՀՊՄՀ մ․գ․թ․ դասախոս, ԵՊՀ ԻՄ  ասիստենտ

ԻՐԻՆԱ ՌՈՄԱՆԻ ՊՈՆՈՄԱՐԵՆԿՈ
ՀՊՄՀ դասախոս, ԵՊՀ ԻՄ  ասիստենտ

Բա նա լի բա ռեր: Ժողովրդական ստեղծագործություն,
կրթություն,դաստիարակություն,բարոյականարժեքներ,
նախադպրոցականտարիք,առակ,վարքագիծ,այլ:

Հա մա ռո տա գիր: Սույն հուդվածում փորձել ենք ներ
կայացնելառակիդաստիարակչականնշանակությունըև
արժեքը նախադպրոցականների բարոյական որակների
զարգացման գործում։ Հոդվածում վերլուծվածև ներկա
յացվածէինչպեսառակիէությունը,առանձնահատկութ
յունները,այնպեսէլ շեշտադրվածէառակիբարոյական
նշանակությունը,ինչըփորձելենքհիմնավորելմերկողմից
մշակվածպարապմունքիօրինակով։

Ժո ղովր դա կան ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը ման կա վար
ժութ յան մեջ մեծ նշա նա կութ յուն են ու նե ցել սե րունդ նե րի 
կրթութ յան և դաս տիա րա կութ յան գոր ծում: Կր թութ յան մեջ 
դրանք գա ղա փա րա կանգե ղա գի տա կան կա տա րե լութ յան 
հաս նե լու չա փա նիշ նե րից են, ո րոնց դե րը անգ նա հա տե լի է 
ման կա վար ժա կան գոր ծըն թա ցում, քա նի որ այն ժո ղովր դի 
կեր տած բա նա վոր ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի ամ բող ջութ
յունն է և ն պաս տում է մա տաղ սերն դի դաս տիա րա կութ
յա նը։

Յու րա քանչ յուր մարդ ծննդյան  օ րից ի վեր  շրջա պատ
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ված է հե քիաթ նե րով ու ա ռակ նե րով: Ա ռակ նե րի մի ջո ցով 
են  սերն դե սե րունդ փո խանց վել մարդ կութ յան ի մաս տութ
յունն ու գի տե լիք նե րը. չէ՞ որ այդ պես ա մեն ինչ ա վե լի հեշտ 
է ըն կալ վում և հիշ վում: Այդ իսկ պատ ճա ռով զար մա նա լի 
չէ, որ հենց ման կա վար ժութ յունն  է ու սում նա սի րում ա ռա
կի բա րո յա կան, դաս տիա րակ չա կան և  ու սու ցո ղա կան  
ազ դե ցութ յու նը ձևա վոր վող և զար գա ցող ե րե խա յի  վրա:

Բա րո յա կա նութ յան հիմ նա կան չա փա նի շը բա րո յա կան 
վար քա գիծն է, այն դրսևոր վում է  հա սա րա կա կան հա րա
բե րութ յուն նե րում և բ նու թագր վում է հետև յալ հա մա մարդ
կա յին ար ժեք նե րով՝ բա րութ յամբ, ար դա րամ տութ յամբ, 
գե ղե ցի կի ըն կալ մամբ և հան դուր ժո ղա կա նութ յամբ:

Բա րո յա կան դաս տիա րա կութ յան արդ յու նա վե տութ յու
նը պայ մա նա վոր ված է հա սա րա կութ յան բո լոր սո ցիա լա
կան օ ղակ նե րի դաս տիա րակ չա կան նե րու ժով, դաս տիա
րա կող մե ծա հա սակ նե րի ման կա վար ժա կան վար պե տութ
յամբ, որն ա վե լի ազ դե ցիկ է նա խադպ րո ցա կան տա րի
քում1[2]:

Բա րո յա կան դաս տիա րա կութ յու նը ե րե խա յին հա մա
մարդ կա յին և սո ցիա լա կան ար ժեք նե րին հա ղոր դա կից 
դարձ նե լու նպա տա կաուղղ ված գոր ծըն թաց է: Այն կազ
մա կերպ վում և ղե կա վար վում է մե ծա հա սակ նե րի կող մից:  
Նա խադպ րո ցա կան տա րի քում ե րե խան չա փա զանց զգա
յուն է ցան կա ցած ներ գոր ծութ յան նկատ մամբ, նա սպուն
գի նման ըն կա լում է սո ցիա լա կան  մի ջա վայ րի ներ գոր
ծութ յու նը և, ըն դօ րի նա կե լով մե ծա հա սակ նե րին, փոր ձում 
է հա մա պա տաս խա նել մարդ կա յին կեն սա կեր պին բնո րոշ 
չա փա նիշ նե րին, դրսևո րում նե րին2[3] :

Ար տա քին աշ խար հի  հան դեպ ե րե խա յի դիր քո րո
շումն ի րե նից ներ կա յաց նում է բա րո յա կան զգաց մունք նե
րի և պատ կե րա ցում նե րի, բա րո յա կան վար քագ ծի և սո
վո րույթ նե րի ամ բող ջութ յուն, որն ամ փոփ ձևով կա րե լի է 

1 Ջ.Գյուլամիրյան, Հայոց լեզվի տարրական ուսուցման մեթոդիկա, Եր., 
2006:

2 Թոփուզյան Ա.,Հումանիստական դաստիարակության հիմնախնդիր
ները մանկավարժության մեջ, Երևան 2009:
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բնու թագ րել իբրև «բա րո յա կան» կամ «բա րո յա կա նութ յան 
ո րակ»: Փաս տո րեն, բա րո յա կան ո րա կը հա մա լիր բա րո յա
կան հատ կութ յուն է, որն արդ յունք է զար գա ցած բա րո յա
կան գի տակ ցութ յան: 

Բա րո յա կան գի տակ ցութ յան հետ մեկ տեղ բա րո յա կան 
դաս տիա րա կութ յան ըն թաց քում ձևա վոր վում են անձ նա
յին կար ևո րա գույն հատ կա նիշ ներ, ո րոնք դաս տիա րակ
վում են բա րո յա կան գի տակ ցութ յու նից ան կախ: Այդ պի սի 
հատ կա նիշ նե րից են՝ բա րութ յու նը, մար դա սի րութ յու նը, 
աշ խա տա սի րութ յու նը, ըն կե րա սի րութ յու նը, հայ րե նա սի
րութ յու նը, մաք րա սի րութ յու նը, ազն վութ յու նը և  այլ: 

Նա խադպ րո ցա կան տա րի քից սկսած՝ աս տի ճա նա բար 
ե րե խա յի կող մից  գի տակց վում և  արժ ևոր վում են նշված 
անձ նա յին ո րակ նե րը, ո րոնք հա մալ րում են նրա բա րո յա
կան հա մա կար գը:  Բա րո յա կան դաս տիա րա կութ յու նը են
թադ րում է մե ծա հա սա կի և դաս տիա րա կի ակ տիվ մաս
նակ ցութ յուն և  ա ջակ ցութ յուն, ով քեր բա րո յա կան դաս
տիա րա կութ յան ըն թաց քում հան դես են գա լիս  «սո ցիա լա
կան ու ղեկ ցո ղի» դե րում:

Բա րո յա կան դաս տիա րա կութ յան հար ցը մշտա պես հե
տաքրք րել է ման կա վարժտե սա բան նե րին, ով քեր փոր ձել 
են  խմբա վո րել խնդիր նե րը բա րո յա կան դաս տիա րա կութ
յան նպա տա կին հաս նե լու  ի րենց տրա մա բա նութ յամբ:

   Այ սօր ժա մա նա կի պա հանջ է դեռևս նա խադպ րո ցա
կան տա րի քից բա րո յա կան ար ժե հա մա կար գին ծա նո թաց
նե լը, ե րե խա յի մեջ կա մա յին տար բեր ո րակ նե րի ձևա վո
րու մը, ին չը  հնա րա վոր է գե ղար վես տա կան ստեղ ծա գոր
ծութ յուն նե րի, ա ռակ նե րի, հե քիաթ նե րի մի ջո ցով:

Ա ռա կը կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նի նա խադպ րո ցա
կան տա րի քի ե րե խա նե րի բա րո յա կան դաս տիա րա կութ
յան և կա մա յին ո րակ նե րի զար գաց ման գոր ծըն թա ցում: 
Այն բա րո յա խո սա կան բնույ թի գրա կան ստեղ ծա գոր ծութ
յուն է, որ տեղ այ լա բա նութ յան մի ջո ցով ներ կա յաց վում, 
ծաղր վում և քն նա դա տութ յան են են թարկ վում մարդ կանց 
ա րատ նե րը։
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Ա ռա կի վեր ջում սո վո րա բար հե ղի նա կը դրսևո րում է 
իր հստակ վե րա բեր մուն քը նկա րագ րա ծի հան դեպ, որն 
էլ ա ռա կի բա րո յա խո սութ յունն է։ Ա ռա կի հե րոս նե րը կեն
դա նա կան և բու սա կան աշ խար հի ներ կա յա ցու ցիչ ներ են, 
ի րեր, լու սա տու ներ և  այլն։ Ան տիկ շրջա նում և միջ նա դա
րում ա ռակ նե րը ար ձակ ժան րի ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներ 
էին, սա կայն հե տա գա յում դրանք սկսե ցին հիմ նա կա նում 
գրվել չա փա ծո[4]։

Ա ռա կի վար պետ ներ են Եզովպոսը, Ֆեդրոսը, Ժան դը 
Լաֆոնտենը, Իվան Կռիլովը, հայ հեղինակներից՝ Մխիթար 
Գոշը,  Վարդան Այգեկցին, Աթաբեկ Խնկոյանը  /Խնկո 
Ապերը/։

Ա ռա կը բաղ կա ցած է 2 մա սից՝ սյու ժեից և բա րո յա խո
սութ յու նից։ Ս յու ժեն դեպ քե րի, ի րո ղութ յուն նե րի սեղմ շա
րադ րանքն է, իսկ բա րո յա խո սութ յու նը՝ ա ռա կի սկզբում 
կամ, մեծ մա սամբ, վեր ջում ար տա հայտ ված եզ րա կա ցութ
յու նը։ Ա ռա կի հե րո սը մարդն է՝ ում կյան քի, բնա վո րութ յան 
հո ռի և բա ցա սա կան գծե րը ծաղր վում են այ լա բա նո րեն։ 
Ա ռակ նե րում կեն դա նի ներն ու բույ սե րը խո սում են մարդ
կա յին լեզ վով, աշ խա տում են, օգ նում կամ խան գա րում 
միմ յանց։ Ա ռակ նե րում գո վա բան վում և խ րա խուս վում 
են լա վը, բա րին, բա րո յա կա նութ յու նը, ջա նա սի րութ յու նը, 
ազն վութ յու նը, հայ րե նա սի րութ յու նը, ըն կե րա սի րութ յու
նը, գե ղե ցի կը, մարդ կա յի նը և, ընդ հա կա ռա կը, ծաղր վում 
ու դա տա պարտ վում են վա տը, չա րը, տգեղն ու ան մարդ
կա յի նը, դա վա ճա նութ յունն ու վախ կո տութ յու նը։ Հ նում 
«ա ռակ» բա ռը նշա նա կել է նաև խրատ, ի մաս տութ յուն։ 
Այդ պի սիք են Աստ վա ծաշն չում պահ պան ված Սո ղո մո նի 
ա ռակ նե րը, ո րոնք մեծ ազ դե ցութ յուն են թո ղել գրե թե բո լոր 
ժո ղո վուրդ նե րի մտա ծե լա կեր պի վրա։ Ա ռակ նե րի ա ռա ջին 
հայտ նի հե ղի նա կը հույն Ե զո պոսն է։ Ա ռակ նե րով հա րուստ 
է նաև հին հնդկա կան գրա կա նութ յու նը։ Ար ևել յան ժո ղո
վուրդ նե րի մեջ տա րած ված են ե ղել Խիկար Իմաստունի և 
Մոլլա Նասրեդինի ա ռակ նե րը։ Հայ գրա կա նութ յան մեջ 
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ա ռա կագ րութ յունն սկզբնա վոր վել է թարգ մա նութ յուն նե րի 
մի ջո ցով. դրանք ամ փոփ վել են « Բար վա խոս» (« Բա րո յա
խոս») և «Ո լիմ պիա նի (Ո ղոմ պիա նի) ա ռակ նե րը» ժո ղո վա
ծու նե րում, ո րոնք հու նա րե նից թարգ ման վել են V–VI դա րե
րում, այլ տվյա լով՝ VII դա րում։ XI–XIII դա րե րում ձևա վոր վել 
է հայ ինք նու րույն ա ռա կագ րութ յու նը։ Մեծ ժո ղովր դա կա
նութ յուն են վա յե լել Մ խի թար Գո շի և Վար դան Այ գեկ ցու 
ա ռակ նե րը, իսկ հե տո նաև Ա թա բեկ Խն կո յա նի ա ռակ նե րը։ 

Ըստ Մ խի թար Գո շի ա ռակ նե րը  լի նում են 3 տե սակ՝ 
բա րո յա կան, ա ռաս պե լա կան և ս տեղ ծա կան։ Բա րո յա
կան ա ռակ նե րը առն ված են կեն դա նի նե րի բար քից, բնա
վո րութ յու նից կամ բույ սե րի հատ կութ յուն նե րից և շատ քիչ 
ու նեն կամ բնավ չու նեն գոր ծո ղութ յուն։ Ա ռաս պե լա կան 
ա ռակ նե րի մեջ պատմ ված քը վե րա բե րում է կեն դա նի նե
րին, եր բեմն և բույ սե րին՝ իբրև գոր ծող ան ձե րի, իսկ ստեղ
ծա կան ա ռակ ներն առն ված են մարդ կանց կյան քից, գոր
ծող ան ձե րը մար դիկ են3։

Խ րա տա կան եզ րա կա ցութ յու նը, որ հե ղի նա կը կո չում է 
խրատ, նշա նակ, ճշմար տութ յուն և  այլ բա ռե րով, 2 տե սակ 
է։ «Ճշ մար տութ յու նը ա ռակ նե րի հե ղի նա կի հա մար եր կու 
բո վան դա կութ յուն կա րող է ու նե նալ, եր կու էութ յուն՝ աշ
խար հա կան և  ե կե ղե ցա կան, ըստ ո րում նրա նպա տակն 
է «կեր պա րա նել»՝ պատ կե րա ցում տալ, բա ցա հայ տել, ցու
ցադ րել, ար տա ցո լել այդ եր կու ճշմար տութ յուն ներն այ լա
բա նո րեն։ Դա տաս տա նագր քում հե ղի նա կը ձգտել է նույն 
նպա տա կին հաս նել՝ ճշմար տութ յու նը (դարձ յալ՝ ե կե ղե ցա
կան և  աշ խար հա կան) պար զել օ րենսդ րա կան մի ջոց նե
րով՝ կազ մե լով դրա հա մար 2 տի պի օ րենք ներ»։ Եվ քա նի 
որ ա ռա կագ րի հա մար էա կա նը «ճշմար տութ յունն» է, ուս
տի ա ռա կի ա ռաս պելն այն պես է հո րին վում, որ հար մար
վի բա րո յակր թա կան մա սին կամ գոր ծո ղութ յունն այն պես 
կարճ է պատմ վում, որ եր բեմն նույ նիսկ խրա տա կան մա
սին ա վե լի մեծ տեղ է հատ կաց վում, քան պատմ ված քին, 

3 https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%BC%D5%A1%D5%AF
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որն էլ խո սում է ա ռա կի ու սու ցո ղա կան նպա տա կի մա
սին4 [4]։

Կար ևորն այն է, որ  պատ կե րա վոր ստեղ ծա գոր ծութ
յուն ներ լի նե լուց բա ցի,  ա ռակ նե րը նաև շատ հե տաքր քիր 
և  ու սուս ցո ղա կան են, ինչն էլ նպա տում է դրանց արդ յու
նա վետ կի րառ մա նը նա խադպ րո ցա կան ու սում նա կան 
հաս տա տութ յուն նե րում, քա նի որ ե րե խան  սի րում է սո վո
րել օ րի նա կով և  ըն դօ րի նա կե լը նրա հա մար ա վե լի հեշտ է, 
քան վե րա ցա կան խրա տը5[5]։

Ուս տի, այն դաս տիա րակ չա կան նպա տակ ու նե ցող 
գրա կան տե սակ է և  օգ նում է մար դուն ի րա կան կյան քում 
ա վե լի հեշտ ապ րե լու. ա հա այս ա ռու մով էլ ա ռակ նե րը հին 
ժա մա նակ նե րից մինչև այ սօր սիր ված են ու շա րու նա կում 
են մնալ որ պես դաս տիա րակ չա կան ար ժեք ու նե ցող գրա
կան ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներ։

Ս տորև ներ կա յաց ված է մեր կող մից մշակ ված պա
րապ մուն քի օ րի նակ՝ ուղղ ված աշ խա տան քա յին դաս տիա
րա կութ յա նը ա ռա կի մի ջո ցով։

Պա րապ մուն քի պլան
Թե մա՝  Աշ խա տա սի րութ յուն և պա տաս խա նատ վութ

յուն
Խումբ՝ ա վագ
Տա րիք՝ 56 տա րե կան
Տ ևո ղութ յու նը՝  25 30 րո պե
Ն պա տա կը՝ «Ճ պուռն ու մրջյու նը» ա ռա կի մի ջո ցով 

ա վագ նա խադպ րո ցա կան նե րի մոտ դաս տիա րա կել աշ
խա տա սի րութ յան և պա տաս խա նատ վութ յան զգա ցում։

Ակն կալ վող արդ յունք նե րը՝ 
Պա րապ մուն քի ա վար տին ե րե խա նե րը կա րո ղա նան․
• Կար ևո րել աշ խա տա սի րութ յան և պա տաս խա

նատ վութ յան դե րը ի րա կան կյան քում,
• Վեր լու ծել ա ռա կի կեր պար նե րի ա ռանձ նա հատ

կութ յուն նե րը,

4 https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%BC%D5%A1%D5%AF
5 http://armbiography.blogspot.com/2013/05/AtabekKhnkoyan.html
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• Գտ նել նմա նութ յուն ներ և տար բե րութ յուն ներ կեր
պար նե րի միջև,

• Փոր ձել խոր հուրդ ներ տալ նրանց և  այլ։
Անհ րա ժեշտ պա րա գա ներ՝ ա ռակ նե րի նկա րա զարդ

գիրք, հա մա կար գիչ, մեծ էկ րան, թղթեր, գու նա վոր մա
տիտ ներ։

Ըն թաց քը՝ Դաս տիա րա կը ե րե խա նե րի հետ խո սում է 
ա ռա կի նշա նա կութ յան մա սին, այ նու հետև ըն թեր ցում է Ա․ 
Խն կո յա նի «Ճ պուռն ու մրջյու նը» ա ռա կը, ո րից հե տո ե րե
խա նե րը դի տում են մուլտ ֆիլ մը և դաս տիա րա կի հրա հան
գով նկա րում ի րենց դուր ե կած հատ վա ծը կամ կեր պա րին։ 
Աշ խա տանք նե րը վեր ջում հա վաք վում և քն նարկ վում են։

Ֆիզկուլտ դադար։
Ամփոփում
• Ինչի մասին էր առակը։
• Ինչը դուր եկավ։
• Ինչ սովորեցինք։
• Ինչպես կվարվեիք մրջյունի կամ ճպուռի փոխարեն։
• Ինչը կցանկանայիք փոխել առակում։
• Ինչ խորհուրդ կտաք մրջյունին և ճպուռին,
• Այլ։

АННА СИМОНЯН, ИРИНА ПОНОМАРНКО  ВОСПИТА
ТЕЛЬ НАЯ ЦЕННОСТЬ БАСЕН В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗ
РАСТЕ  В этой статье мы постарались представить 
воспитательное значение  басен и их ценность в 
развитии нравственных качеств дошкольников. В статье 
анализируюется сущность и особенности басен, а также 
подчеркивается их нравственное значение, которое мы 
постарались обосновать на примере разработанного 
нами занятия.

Ключевые слова: Народное творчество, образование, 
воспитание, нравственные ценности, дошкольный 
возраст, басня, поведение и др.

247



ԱՆՆԱ ՍԻՄՈՆՅԱՆ, ԻՐԻՆԱ ՊՈՆՈՄԱՐԵՆԿՈ

ANNA SIMONYAN, IRINA PONOMARENKO  
EDUCATIONAL VALUE OF AMBASSADORS IN PRESCHOOL 
 In this article we have tried to present the educational
significance and value of the parable in the development of
the moral qualities of preschoolers. The article analyzes the
essence and features of fables, and also emphasizes their
moral significance, which we tried to substantiate using the
example of the lesson developed by us.

Keywords: Folk art, education, upbringing, moral values, 
preschool age, fable, behavior, etc.
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