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ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
 Պետ րոս Դե միրճ յան, բ․գ․դ․

ՀՀ ԳԱԱ Մ․ Ա բեղ յա նի ան վան
գրա կա նութ յան ինս տի տուտ

ԵՂԻԱ ՏԵՄԻՐՃԻՊԱՇՅԱՆ․ ԳԵՂԱԳԻՏԱԿԱՆ 
ՀԱՅԱՑՔՆԵՐԸ

(Ս կիզ բը՝ «Գ րա կա նա գի տա կան հան դես», թիվ ԻԱ /2/, 2020, էջ 3-25):

Բանալի բառեր - Տեմիրճիպաշյան, Եղիա, արվեստ, մշակույթ, գեղեցիկ, 
ներդաշնակություն, էվոլյուցիա, բնական, օգտապաշտական, ճշմարիտ, 
բարոյականություն, գրական քննադատություն

Մինչև գրա կան դա սա կան կամ ըն թա ցիկ գոր ծե րին Ե ղիա Տե միր-
ճի պաշ յա նի քննա դա տա կան վեր լու ծում նե րին ու գնա հա տա կան նե րին 
անց նե լը, հարկ է, ան շուշտ, դի տել, թե ի՞նչ էր հաս կա նում նա գրա կա-
նութ յուն, մաս նա վո րա պես, բա նաս տեղ ծութ յուն ա սե լով, ո՞վ էր, ըստ 
նրա, գրո ղը, ստեղ ծա գոր ծող ան հա տը, բա նաս տեղ ծը։ Այս հար ցի շուրջ 
Ե ղիան ար տա հայտ վել է զա նա զան ա ռիթ նե րով՝ մա մու լում, նա մակ նե-
րում, նա խա պատ րաս տել է մի ա ռան ձին հե տա զո տութ յուն «Ի՞նչ է բա-
նաս տեղ ծու թիւ նը» խնդրի շուրջ, ո րը, սա կայն, չի հասց րել ա վար տել և  
ո րից հրա պա րակ վել է մեկ-եր կու հատ ված միայն։

Դեռևս 1884 թվա կա նին, «Առ ա ռա ւօտ» բա նաս տեղ ծութ յան տպագ-
րութ յու նից ա ռաջ անս տո րա գիր խմբագ րա կան խոս քում «Երկ րա-
գունտ»-ի ըն թեր ցող նե րին ներ կա յաց նե լով այդ քերթ վա ծի հե ղի նակ, 
հան դե սի «նոր աշ խա տա կից», ե րի տա սարդ բա նաս տեղծ Հովհ․ Սեթ-
յա նին, Ե ղիան նշում էր, թե «Գ րա կան զբօ սանք ի հե ղի նակն ա՛յն բա-
նաս տեղծ նե րէն է, որք ա չաց օ ժան դա կու թեան դուն ու րեք կը կա րօ տին, 
ի րենց եր գոց ա ռար կայն ըլ լա լով մա նա ւանդ հոգ ւոյն յոյ զերն ու սրտին 
վիշ տերն քան ար տա քին աշ խար հին դէպ քերն ու բնու թեան տե սա րան-
ներն»։1 Մի քա նի ա միս անց, Պեր պեր յան վար ժա րա նի մրցա նա կա բաշ-
խութ յան հան դե սի իր ճա ռում, նա հա վաս տում է, թե «․․․բա նաս տեղ ծին 
տունն երկ րա յին ա նու շու թեանց եւ երկ նա յին ներ դաշ նա կու թեանց ժա-

1 Տես` Երկրագունտ, 1884, թիւ 4, էջ 188։/Այստեղ և հետագա տեքստում 
ընդգծումները մերն են. Բնագրային-հեղինակային ընդգծումները կտրվեն շղա-ով/:
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մա տե ղին է յա ւէտ»։1 1887-ին կրկնում ու հաս տա տում է, թե «․․․  ո՛վ որ 
գրա կա նու թիւն կ ’ը սէ, կ’ի մա նայ լե զո ւի հե տե ւա բար ե՛ւ մտքի ճո խու-
թիւն ու նրբու թիւն, ազ նո ւա գոյն զգաց մանց ու վե հա գոյն մտած մանց ար-
տա յայ տու թիւն, երկ րա յին եւ երկ նա յին գե ղեց կու թեանց ցո լա ցում, ըն կե-
րա կան և հո գե կան կե նաց բա ցատ րու թիւն, օ րի նաց ու բա րուց աս տի-
ճա նա կան բար ւո քում ու կա տա րե լա գոր ծում»։2 Եվ դարձ յալ՝ 1888 թվա-
կա նին, ար դեն հի շա տակ ված մի գրա խո սա կա նում Ե ղիան նկա տում էր, 
թե «Ար տա քին ի րաց ու դի պաց պատ կե րա ցումն՝ ներ քին լու սա տարր 
տես լեանց ցո լաց մամբք, այս է բարձ րա գոյն բա նաս տեղ ծու թիւնն»։3

80-ա կան թվա կան նե րին ըն թա ցիկ ե լույթ նե րում, քնա դա տա կան 
ա ռան ձին հրա պա րա կում նե րում ար տա հայտ ված կար ծիք նե րը 90-ա կա-
նի սկզբից ար դեն Ե ղիա Տե միր ճի պաշ յա նը փոր ձում է դնել ա ռա վել ծա-
վա լուն տե սա կան ձևա կեր պում նե րի մեջ՝ իր գե ղա գի տա կան-քննա դա-
տա կան հա յացք նե րը հնա րա վո րինս ամ բող ջաց նե լու նպա տա կով։ Այս 
ի մաս տով ա ռա ջին նե րից մե կը 1891-ին «Ա րե ւելք»-ում հրա պա րակ ված 
« Բա նաս տեղ ծու թիւն եւ ա մուս նու թիւն» գրութ յունն է։4 Այս տեղ ա ռա ջին 
ան գամ Ե ղիան ո րո շա կիո րեն ա ռա ջադ րում է «Ի՞նչ է բա նաս տեղ ծու-
թիւնն» հար ցը, ո րը նրա հրա պա րա կում նե րում ամ բողջ տաս նամ յա կի 
ըն թաց քում կրկնվում է մի քա նի ան գամ։ Պա տա հա կան չէ, որ Ե․ Տե-
միր ճի պաշ յա նի տե սա կան այդ գրվածք նե րը հրա տա րա կիչ նե րը զե տե-
ղել են հենց «Ի՞նչ է բա նաս տեղ ծու թիւ նը», կամ « Բա նաս տեղ ծու թիւ նը» 
խո րագ րե րի տակ, եր բեմն նշե լով, որ «Այս պի սի վեր նագ րով գործ չու նի 
Ե ղիա Տէ միր ճի պա շեա նը»։5

Կար ևոր է ընդգ ծել, որ հիշ յալ հրա պա րակ ման մեջ Ե․ Տե միր ճի պաշ-
յա նը «Ի՞նչ է բա նաս տեղ ծու թիւ նը» հար ցը չի ան ջա տում «Ի՞նչ է բա-
նաս տեղ ծա կան կեանքն» հար ցից․ այ սինքն՝ ըստ էութ յան, նա ստեղ-
ծա գոր ծա կան, բա նաս տեղ ծա կան էութ յունն ու բուն /ա ռար կա յա կան/ 
բա նաս տեղ ծութ յու նը ըն կա լում և դի տար կում է որ պես միաս նա կան 
եր ևույթ։ Ըստ այդմ՝ դա «Զ գա յա րա նաց թա փում թօ թա փումն է, հեշ տին 
հա լումն է սրտին․ յա րաթ ռիչ ճախ րանքն է հոգ ւոյն՝ զմայ լա նաց ա նե րե-
ւակ աշ խարհ նե րուն մէջ»։ Բե րե լով Բայ րո նի « Ծո վա հենն» քերթ վա ծի 

1 Ե․, «Մանուկն եւ ազգն» /Ազգային բարեշրջութիւն»/, «Գրական եւ 
իմաստասիրական շարժում», /հետագա տեքստում կտրվի ԳԻՇ հապավմամբ/, 
1884, տետր իններորդ, էջ 168։

2 Ե․, «Հասգիւղ», Երկրագունտ, 1887, թիւ 9-10, էջ 404։
3 Ե․, «Սփոփանք ռամկին», էջ 472։
4 Տէմիրճիպաշեան Ե․, «Բանաստեղծութիւն եւ ամուսնութիւն /յոռետեսի մը 

խնդակցութիւնք/», Արեւելք, 1891, թիւ 2271։
5 Տէմիրճիպաշեան Ե․, «Անգեղն երգ /բանաստեղծութիւններ/», Եր․, Սարգիս 

Խաչենց․ Փրինթինֆո, 2015, էջ 426։
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օ րի նա կը, որն սկսվում է «Ա՜նդր քան․․․» բա ռե րով, Ե ղիան հաս տա տում 
է, թե « Բա նաս տեղ ծին կեանքն ալ կը սկսի տա րան ջատ մամբ այսր ին 
եւ անդ րին», այ սինքն՝ բա նաս տեղ ծը «անդ րա գոյ նին կը տեն չայ, անդ-
րա գոյ նին մէջ կեալ, քան զի հա մակ հո գի՜ է նա»։ Բա նաս տեղ ծի էութ յու-
նը, ըստ Ե ղիա յի, չի կա րող բա վա րար վել կամ պար փակ վել սոսկ մարմ-
նի, նյու թի, երկ րա յին կյան քի սահ ման նե րում։ « Մարմ նոյն պի տոյք ներն 
ան գի տակ ցա բար կը գո հաց նէ եւ ըն տա նե կան հո գե րով ա կա մայ կը 
զբա ղի բա նաս տեղծն», գրում է նա, ո րից հե տո, սա կայն, «ա նուրջք մար-
մին կ’առ նուն եւ ստո ւերք՝ կեր պա րան ու հո գի, ուր՝ ուր ու րեմն՝ աս տե-
ղա տուն նե րէն շնոր հա թա փող աննշ մա րե լի քնա դեղն անզ գա լա բար կը 
թմրեց նէ ա րա րածն, որ հեշ տա կան կը մտնէ ի ծոց քնոյ,- որ մա հո ւա նէն 
յե տոյ՝ յերկ նից առ մարդն պար գե ւեալ բա րեաց գե րա գոյնն է»։ Ընդ ո րում, 
թյու րըմբռ նում նե րից խու սա փե լու նպա տա կով, հարկ է հա մա րում նաև 
տո ղա տա կում ծա նո թագ րել՝ «Ա ւե լորդ է ը սել թէ բա նաս տեղ ծին տես լա-
կա նա ցեալ պատ կերն է այս»։1

Տե սա կան դա տո ղութ յուն նե րի այս շարքն այ նու հետև Ե ղիան շա-
րու նա կում է եր կու տա րի անց՝ 1893-ին, իր նախ կին ա շա կերտ Մի քա-
յել Ա բի սո ղո մո վին գրած նա մա կում։ Այս տեղ ար դեն բա նաս տեղ ծի հո գու 
գե րա կա յութ յան գա ղա փա րը՝ ար տա քին աշ խար հի նկատ մամբ, մարմ-
նա վոր վում է բա նաձ ևի ուժ ու նե ցող հետև յալ տո ղում՝» Տիե զերքն իմ ես 
իս ընդ մէ ջէն կը տես նեմ»։ Նա խոս տո վա նում է, թե «Աս տու ծոյ ձայ ներն 
ու դաշ տաց տե սա րան ներն եր բեք ուղ ղա կի չեն ար ձա գանգ գտներ գրո-
ւա ծոյս մէջ․ պէտք է հոգ ւոյս մէջ ցո լա նան ա նոնք․․․»։ Ա հա թե ին չու, ու ներ 
այն հստակ ու ո րո շա կի հա մոզ մուն քը, թե «Անձ նա կան խազն ո՜րքան 
հզօր է բա նաս տեղ ծա կան ար տադ րու թեանցս մէջ»։ Շա րու նա կե լով նյու-
թի և հո գու թե ման, Ե․ Տե միր ճի պաշ յա նը գրում է՝ «Ն կա րագ րա կան կամ 
զգա յու թեան բա նաս տեղ ծու թիւնն այն է քնա րեր գա կան կամ զգաց ման 
բա նաս տեղ ծու թեան՝ ինչ որ ոչ-եսն է ե սին, ի՛նչ որ հու նա ւորն ան հու-
նին, ի՛նչ որ ստո ւե րը՝ մարմ նոյն»։ Եվ որ պես զի ա վե լի հաս կա նա լի լի նի 
գրա կան հան րութ յա նը՝ փոքր-ինչ ինտ րի գա յին ե րան գով ա վե լաց նում՝ 
«ը սե՞մ, ի՛նչ որ Փա նո սեան՝ Դու րեա նին»։ Այլ խոս քով, Ե ղիան հա մոզ ված 
էր, որ « Կա տա րեալ, բարձ րա գոյն բա նաս տեղ ծու թեան մէջ, բնու թիւնն ո՛չ 
թէ կը զո հո ւի, այլ կը ստո րա դա սո ւի։ Շար ժումն, յու զումն, յափշ տա կու-
թիւնն, Աս տո ւա՛ծ, հոգ ւոյն մէջն է, մարդ կա յին ե սին մէջն է․ եւ այդ կեն-
սա ւէտ աղ բիւ րին մէ՛ջ է որ պէտք է լո գա նայ ու կեն դա նա նայ բնու թիւ նը՝ 
նախ քան ար տա յայ տո ւիլն ի բա նաս տեղ ծու թեան»։

Ըստ էութ յան, Ե․ Տե միր ճի պաշ յա նը տար բե րա կում է «հո գու» /ո րի 
1 Տէմիրճիպաշեան Ե․, Տե՛ս «Բանաստեղծութիւն եւ ամուսնութիւն․․․»։
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խոր քում բնութ յուն-բնա կանն է/ բա նաս տեղ ծութ յու նը և «ձե ւա րո ւես-
տա կան հրա շա կերտ» բա նաս տեղ ծութ յու նը։ « Բա նաս տեղ ծու թիւն մը,- 
գրում է նա,- պէտք է որ, կամ ա ւե լի ճիշդ՝ բա նաս տեղ ծու թիւ նը պէտք է որ 
– գե ղա րո ւես տից զար գաց ման կար գաւ զա նոնք յի շե լով – ճար տա րա պե-
տու թե նէն փոխ առ նու գիծն, ար ձա նա գոր ծու թե նէն՝ ձե ւը, պատ կե րա հա-
նու թե նէն՝ գոյնն, ե րաժշ տու թե նէն /ու պա րէն/ ե ղա նակն ու կշռու թիւնն, 
իսկ սրտէն․․ ․ա րի՜նը»։ Նույն կերպ՝ « Միա ցո՛ւր քեր թո ւա ծի մը մէջ Լը գոնթ 
տը Լի լի գի ծը, Պօ տը լէ ռի ձեւն, Հիւ կօի գոյ նը, Լա մառ դի նի ե րաժշ տու-
թիւնն ու չա փա կա նու թիւ նը․ միա ցո՛ւր ինչ որ կրնայ բա ցատ րել ե րան-
գանր բու թիւնն՝ աշ խար հիս ա մե նէն հա րուստ լե զուն․ պի տի ար տադ րես 
սքան չե լի ո տա նա ւոր մը, ձե ւա րո ւես տա կան հրա շա կերտ։ Պալ զա գի 
Ան ծա նօթ գլուխ-գոր ծոցն, այլ թէ՝ բա նաս տեղ ծու թիւն մը, ո՛չ»։ Ին-
չո՞ւ․․․ Ո րով հետև թվարկ ված նե րի մեջ բա ցա կա յում է ա մե նա կար ևո րը՝ 
«սրտին․․․ ա րի՜նը»։ Ու րեմն, ո՞ր դեպ քում քերթ վա ծը կփոխ վի Ե ղիա յի 
ե րա զած «ճշմա րիտ» բա նաս տեղ ծութ յան։ Ա հա՛ այդ հար ցի նրա սպա-
ռիչ բա ցատ րութ յու նը՝ «Աչ քէդ թող կա թիլ մը կա թէ կրա կէ, սրտիդ ա րեան 
մէկ գնդա կիկն հոն թող մտնէ, գիծ ու գոյն ու թանձ րու թիւն չու նե ցող այն 
բանն որ հա զիւ թէ ձայն մ’է՝ թո՜ղ հա ռա չանքն –  ան թոյր ան ծա ւալ բոցն 
հոգ ւոյն – վա ռէ վա ւե րէ քեր թո ւածդ, եւ կեն դա նի բան մը ու նիս․․․»։ Դա 
այլևս ոչ թե «ձե ւա րո ւես տա կան հրա շա կերտ» է, այլ կեն դա նի, նույ նիսկ 
«շնչող ու նա յող մար մար մը ո րոյ լանջ քը կ’ու ռի ու ճա կա տը կ’ար տա-
խոր հի, ո րոյ ե րակք ո՛չ ներ կով՝ այլ ա րեամբ գու նա ւո րո ւած են»։ Այդ դեպ-
քում է, ա հա, որ, ըստ Ե ղիա յի, «ճշմա րիտ բա նաս տեղ ծու թիւն մ’ու նիս 
հի մա․ յոյն աս տո ւա ծու հի՜ մը, խա չին հպմամբ կեն դա նա ցած ու քրիս տո-
նէու թեան մե լա մաղ ձու թեամբ գե ղաշ նոր հո ւած, յստա կու թիւնն իր շրջա-
գի ծին մէջ, տար տա մու թիւնն իր նա յո ւած քին մէջ, յափ րանքն իր շրթանց 
վրայ,- բաղ ձանքն իր կրծոց վրայ, մահն իր գար շա պա րին տակ, ան մա-
հու թիւնն իր ցու ցա մա տին ծայր, իր ցու ցա մա տին՝ մշտա ձիգ մագ նե տիկ 
զմայ լանց»։

Ե․ Տե միր ճի պաշ յա նը, ի հար կե, լիո վին հա շիվ տա լիս էր ի րեն, որ 
«հա զիւ ու րեք ի րա նա լի մտա տի պար» հան դի սա ցող նման «ճշմա րիտ» 
բա նաս տեղ ծութ յա նը «մեր ձե ցումն, այդ մտա տի պա րին յա ւէտ կամ նո-
ւազ կա տա րեալ ի րա ցումն ալ» ոչ միայն դյու րին բան չէ, այլև «դոյզն ար-
ժա նիք մը չէ», քան զի դա ինք նի րեն չի ստեղծ վում՝ « Բա նաս տեղծն առ 
այդ պէտք է ձգտի»։ Ընդ ո րում՝ այդ ձգտու մը «ա րո ւես տա կան» չպետք 
է լի նի, այլ ա ռա վե լա գույնս բնա կան։ «Ո՛չ աշ խա տիլ, այլ ամ փո փո ւիլ,- 
մեկ նա բա նում է Ե ղիան։ - Վա յել ման կամ վշտակ րու թեան պա հուն ու-
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սում նա սի րել յանզ գայս եւ ձեռքն յանզ գայս կը ձգի գրչին ու կը շար ժի 
թղթոյն վրայ․ բա բախ մանցդ հետ կ’ե լե ւէ ջէ գրիչդ, եւ ար տա սո ւացդ հետ 
կը գլո րին պար բե րու թիւնք»։ Ա մեն բան պի տի կա տար վի բնազ դա բար, 
ներ քին մղու մով, սրտի և հո գու թրթռու մով․․․ Պար զա պես « Հոգ ւոյդ մէջ 
կամ սրտիդ մէջ բա՜ն մը կար, որ պէս ի րիկ նա մու տին բա՜ն մը կայ երկն-
քի մէջ․ չկա թող ոս կի ար տա սուքն որ յեր կինս կը գո յա նայ՝ յոր ժամ ստո-
ւերք յերկ նի տա րա ծո ւին ի րիկ նա մու տին․ ան մար մին ան մահ մասն կունք 
են ո րոնք կշռու թեամբ՝ կո հա կաց նման՝ կը կա թին աչ քէն ու կը հո սին 
սրտէն, երբ Պէ շիկ թաշ լեան է մարդ կամ Պետ րոս Դու րեան»։

» Բա նաս տեղ ծի դա ւա նանքս ա հա յայտ նե ցի», ա սում է Ե ղիան, միա-
ժա մա նակ հայ տա րա րե լով, որ ա մեն ևին էլ չի հա վակ նում բա ցար ձակ 
ճշմար տութ յան։Ընդ հա կա ռա կը, խոս տո վա նում է, որ «Ե թէ տա ղերս իմ 
տա ռա պա նացս ար ձա գանգն են, ե թէ կը տա ղեր գեմ ի՛նչ որ ես իս ընդ-
մէ ջէն կը տես նեմ, ան տա րա կոյս չեմ յա ւակ նիր բա ցար ձակ, բարձ րա գոյն 
հրա շա կեր տից հե ղի նակն ըլ լալ»։ Ըստ էութ յան, ինչ պես որ ևէ ան հա տի, 
այն պես էլ իր ստեղ ծա գոր ծութ յան ի րա կան ար ժե քի և խոր քի գնա հա-
տութ յու նը նա թող նում է խո րունկ և բա նի մաց ըն թեր ցո ղի դա տին։ Իսկ 
ինչ վե րա բե րում է ի րեն, ա պա ան կեղ ծո րեն հայ տա րա րում է, թե « Բո լոր 
ի՛նչ որ ար տադ րած եմ բա նաս տեղ ծու թիւն, կու տա յի, նաեւ բո լոր գրե-
լիք ներս ալ, բո լո՛ր, Լա Մա լիպ ռա նին կամ Պայ ռը նի Մերձ ի մա հին․․․ 
մէկ տու նին փո խա րէն»։1

Տաս նամ յա կի վեր ջին՝ « Մա սիս»-ի 1899-ի մի շարք հա մար նե րում, 
Հուր Հայ րան ստո րագ րութ յամբ հրա պա րա կած իր երկ րորդ « Տա ղա-
րան»-ին կցած « Նե րա ծու թիւն»-ում, Ե․ Տե միր ճի պաշ յանն ա վե լի ծա վա-
լուն և բազ մա կող մա նիո րեն է անդ րա դառ նում նշված հիմ նա հար ցե րին։ 
«Աշ խա տու թեան հա մար իր հրա ւէ րին վրայ՝ մեր Շամ տան ճեա նի « Մա-
սիս»ին ան տիպ բա նաս տեղ ծու թեանցս Հա ւա քա ծոյն տո ւած ժա մա-
նակս,- գրում է նա,- ան դէպ չեմ հա մա րիր եր կու խօսք ը նել բա նաս տեղ-
ծու թեան ու բա նաս տեղծ նե րու վրայ»։2

» Նե րա ծու թիւն»-ը բաղ կա ցած է ե րեք մա սից՝ «Ի՞նչ է բա նաս տեղ-
ծու թիւ նը», « Բա նաս տեղ ծու թիւ նը կը մեռ նի՞» և «Անձ նա կան եւ ա նանձն 
բա նաս տեղ ծու թիւն»։ Եվ այս պես, «Ի՞նչ է բա նաս տեղ ծու թիւ նը» ա վան-
դա կան հար ցին գրե թե մեկ տաս նամ յակ անց Ե ղիան պա տաս խա նում է․ 
« Բա նաս տեղ ծու թիւ նը մար դուս խօսքն է, երբ նե րոյժ բերկ րանք կամ 

1 Թեոդիկ, Ամենուն Տարեցոյցը, 1923, էջ 62-64։ Տե՛ս նաև «Անգեղն երգ», էջ 331-
334։

2 Տէմիրճիպաշեան Ե․, Տաղարան․ Ներածութիւն, «Ի՞նչ է բանաստեղծութիւնը», 
Մասիս, 1899, թիւ 7, էջ 204։
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նե րոյժ տա ռա պանք կը զգայ»։ Եվ դարձ յալ՝ « Բա նաս տեղ ծու թիւնն, ինձ 
հա մար, մարդ կա յին հոգ ւոյն եր կու գլխա ւոր փո փո խու թեանց հա մե-
մատ եր կու քի պէտք է բաժ նո ւի․ զո ւարթ եւ տխուր»։ Ընդ ո րում՝ այս «եր-
կու քի» հա րա բե րութ յու նը նույ նը չէ քրիս տո նեութ յու նից ա ռաջ և հե տո։ 
Ըստ Ե ղիա յի, «Ք րիս տո նէու թե նէն ա ռաջ բա նաս տեղ ծու թիւ նը զո ւարթ ու 
տխուր է, կամ մե ծա պէս զո ւարթ եւ անզ գա լա պէս կամ ան գի տակ ցա-
պէս տխուր․ քրիս տո նէու թե նէն ետ քը տխուր ու զո ւարթ, կամ հիմ նա պէս 
տխուր ու մա կե րե ւու թա պէս զո ւարթ»։ Բայց ա մեն ինչ սրա նով ևս չի 
ա վարտ վում, քան զի՝ « Մի ջին կամ չէ զօք բա նաս տեղ ծու թիւն մ’ալ կայ, որ 
անզ գայ նե րուն /impassible/ բա նաս տեղ ծու թիւնն է, եւ, զոր ես չեմ կրնար 
բա նաս տեղ ծու թիւն հա մա րիլ, ե թէ մար մա րա յին անզ գայ ան շարժ ձե ւին 
տա կը, շա՜տ խո րը չը գտնեմ մար դուս հոգ ւոյն եր կու գլխա ւոր վի ճակ-
նե րէն մէ կը,- պայ ծառ վի ճակն ու մռայլ վի ճա կը․․․»։1 Ինչ վե րա բե րում է 
« Բա նաս տեղ ծու թիւ նը կը մեռ նի՞» հար ցին, ո րը կար ծես օ րախն դիր էր 
դար ձել մա նա վանդ «տիե զե րաց վրա յէն քօ ղը մեր կա նա լով գի տու թիւ-
նը», երբ «մտա ծեր են թէ՝ մերկ եւ ի րա կան բնու թեան տե սիլն հմա յա-
թափ պի տի ը նէր մարդ կու թիւնն», ա պա, մի թռու ցիկ, բայց խոր հա յացք 
նե տե լով պոե զիա յի զար գաց ման ըն թաց քի վրա՝ նախ նի դա րե րից մինչև 
ար դի ժա մա նակ նե րը, Ե ղիան հաս տա տում է, թե «Այս եր կիւղն ան հիմն 
էր, առ ե րե ւոյթս միայն հիմ նա ւոր»։ 2 «Ո՛չ, բա՛ն մը չը մեռ նիր, եւ ա մե նէն 
նո ւազ՝ բա նաս տեղ ծու թիւ նը,- ի վեր ջո, եզ րա կաց նում է նա։ - /․․․/ Բա նաս-
տեղ ծու թիւ նը մար դոց մէջ կայ ու կը զար գա նայ․ տրա մա բա նօ րէն, ե թէ 
մար դուն –  որ պէս Լիդ ռէ կը գու շա կէ –  ա ւե լի կա տա րե լա գոր ծեալ ու ղե ղով 
բարձ րա գոյն էակ մ’ալ յա ջոր դէ, ա՛ն ալ պի տի ու նե նայ բա նաս տեղ ծու-
թիւն։ Եւ ի՞նչ պէս պի տի մեռ նէր բա նաս տեղ ծու թիւնն, որ ան մա հու թի՜ւն 
կու տայ»։3

Շար քի եր րորդ՝ «Անձ նա կան եւ ա նանձն բա նաս տեղ ծու թիւն» հատ-
վա ծը, ըստ էութ յան, ար վես տա գե տի, բա նաս տեղ ծի ան հա տա կան 
էութ յան քննութ յունն է։ « Մարդս եր կու կեր պով բա նաս տեղծ կ’ըլ լայ», 
հա մոզ ված էր Ե ղիան՝ «բա նաս տեղ ծու թիւն ներ կար դա լով», կամ «բա-
նաս տեղ ծու թիւն ապ րե լով»։ Այ սինքն՝ բա նաս տեղծ նե րի մի մա սը «ա րո-
ւես տի գործ կը կա տա րէ», մյու սը՝ «կեան քի գործ»։ Ե․ Տե միր ճի պաշ յա նի 
բա ցատ րութ յունն այս հաս տատ մա նը շատ հստակ է՝ «Ա րո ւես տի բա-
նաս տեղծն ընդ հան րա պէս իր նիւթն ինք նիր մէն դուրս կ’առ նէ, կեան քի 
բա նաս տեղծն իր նիւթն ինք իր մէջ կը փնտռէ ․իր նիւթն ինքն իսկ է»։ 

1 Նույն տեղում, էջ 204-205։
2 Նույն տեղում, էջ 205։
3 Նույն տեղում, էջ 207։
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Սա նշա նա կում է, որ մե կի հա մար բա նաս տեղ ծութ յու նը ՝ան կախ բո վան-
դա կութ յու նից, սոսկ «ո տա նա ւոր շա րագ րու թիւն մ’է», մյու սի հա մար՝ 
ա ռա վե լա գույնս բնա կան, գրե թե «ան գի տա կից ար տադ րու թիւն», որ 
ծնունդ է առ նում «ար տա սու քին կամ ժպի տին փթթման նման», ո րի մեջ 
«հո գին է որ կ’ար տա յայ տո ւի, երբ պէտքն զգայ ար տա յայ տո ւե լու եւ ոչ 
երբ կամք ու նե նայ բա նաս տեղծն ար տադ րե լու»։1 Հատ կան շա կան է, որ 
նման տար բե րա կում ա նե լով, Ե․ Տե միր ճի պաշ յա նը, միա ժա մա նակ, դեմ 
էր այն որ ևէ մե կին պար տադ րե լուն։ Տո ղա տա կի ծա նո թագ րութ յամբ նա 
հայ տա րա րում է, թե « Յա ւէտ ան կեղ ծօ րէն խնդակ ցե լի են ա՛յն հրա պա-
րա կա գիրք, ո րոնք նոր սերն դեան յոր դոր կը կար դան լա ւա տե սու թեան 
ու զո ւար թու թեան։ Սա կայն ան հան դուր ժե լի է որ՝ հան դի պողն ել նէ 
պատ գամ տալ բա նաս տեղծ նե րուն եւ օ րէնք դնել բա նաս տեղ ծու թեան»։ 
2 Ըստ էութ յան, այդ կերպ նա ար տա հայ տում էր ստեղ ծա գոր ծա կան 
ա զա տութ յան մա սին իր տե սա կե տը։

Ե․ Տե միր ճի պաշ յա նը նշում է, որ « Մա սիս»-ին տրա մադ րած բա նաս-
տեղ ծութ յուն նե րը գրել է իր կյան քի «ա մե նէն դժբաղդ» տա րի նե րին, քան-
զի, ըստ նրա, «Դժ բախ տու թեան մէջ ա մե նա մեծ սփո փանքն են մար դուս 
հա մար հա ւատքն ու բա նաս տեղ ծու թիւնն»։ «Աս տո ւած բա ռին մէջ, ի 
խո րոց հոգ ւոյն ար տա բե րեալ, ի՜նչ մ խի թա րու թիւն կայ․ եւ բա նաս տեղ-
ծու թիւն մը, որ հո գիէն կամ սրտէն կը բղխի, քա նիօ՜ն կը թե թեւց նէ կ’ա-
մո քէ մեր վիշտն», գրում է նա։

Բա նաս տեղ ծութ յու նը բա ժա նե լով անձ նա կա նի և  ա նանձ նա կա նի, 
Ե ղիան խոս տո վա նում է, որ գրել է այդ եր կու տե սակ նե րով էլ, միայն թե 
«զո ւարթ կամ ան տար բեր» քերթ ված նե րի հա մար ընդ հա նուր խո րա-
գիր, կամ ինչ պես ինքն է գրում՝ «ընդ հա նուր մա կա գիր մը» դեռ չի ո րո-
շել։ «Տ խուր քեր թո ւած նե րը», որ ա վե լի հա րա զատ էին ի րեն, ամ փո փել 
է «Հ րայրք մու թին» խո րագ րի տակ, քա նի որ խոս տո վա նում է, թե « Զիս 
ա մե նէն ա ւե լի ներշն չո ղը մութն ե ղած է միշտ․ ե րե կո յեան ստո ւեր ներն, 
անդն դոց ու հոգ ւոյն մութ ալ քե րը, խաչն –  իր ոտ քի մութ գանկն եւ իր 
գլխուն վրա յի մութ ամ պը, սեւ մա զերն ու սեւ աչ քե րը, ագ ռաւն ու անգ ղը, 
բուն ու փո թո րի կը, ինչ որ սեւ կ’եր գէ եւ ինչ որ սեւ կը թո րէ»։ Եվ ա պա՝ 
«Ո՜հ, հրայր քով՝ ա յո՛՝ կը սի րեմ մութն․ եւ հոգ ւոյս ճի չե րով կը գծագ րեմ 
զայն թուղ թին վրայ»։ Մեկ այլ տեղ բա նաձ ևում է՝ « Բա նաս տեղ ծու թիւն, 
հրա պոյր, ո՜հ, փնտրողն ո՞ւր չը գտնէր, մին չեւ իսկ դժբախ տու թեան 

1 Հուր Հայրան, «Անձնական եւ անանձն բանաստեղծութիւն» /Շար․/, Մասիս, 
1899, թիւ 8-9, էջ 247։

2 Նշված տեղում։



ՍՈՒՐԵՆ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 2021-1

11

մէջ․․․»։ 1 Միա ժա մա նակ, Ե ղիա յի փա փագն էր, որ ճիշտ ըն կալ վե լով ու 
հաս կաց վե լով, իր քերթ ված ներն ի րեն «ը րած բա րիք նին ի րենց ըն թեր-
ցող նե րուն ալ ը նէին»։ Եվ կար ծես ինչ որ տեղ նաև գոհ էր, որ «Ար դէն քա-
նի նե՜ր  ըն դօ րի նա կած են սոյն ան տիպ բա նաս տեղ ծու թիւն ներս», մինչև 
ան գամ նշե լով, թե «ո մանք նոյն իսկ ․․․  ի րա ւունք սե փա կա նե ցին ի րենց՝ 
ա նոնց մէ մէկ քա նին վար դնե լու»։2

Ժա մա նա կի գրա կան հան րութ յու նը, ան գամ իր մտե րիմ շրջա պա-
տը, սա կայն, բազ միցս քննա դա տել են Ե ղիա Տե միր ճի պաշ յա նին՝ անձ-
նա կան, այս պես կոչ ված, «ես»-ի, կամ «են թա կա յա կան» բա նաս տեղ-
ծութ յա նը հա վա տա րիմ մնա լու հա մար։ Հե տա գա յին թող նե լով այդ և  
այլ խնդիր նե րի շուրջ արևմ տա հայ մա մու լում ծա վալ ված բա նա վե ճե րի 
վեր լու ծութ յու նը, այս տեղ նշենք միայն, որ «Ես» խո րագ րով այդ պի սի մի 
հրա պա րակ ման3 ա ռի թով, նա հան դես է ե կել « Զար գա ցումն «ես»ին, 
ըստ էութ յան, ինք նա վեր լու ծա կան հոդ վա ծով, ո րում ջա նում էր պաշտ-
պա նել «են թա կա յա կան» գրա կա նութ յան ի րա վունք նե րը։ Այս տեղ ևս 
նա հարկ է հա մա րում ներ կա յաց նել ստեղ ծա գոր ծա կան ան հա տա կա-
նութ յան էութ յան վե րա բեր յալ բազ միցս ար տա հայ տած իր տե սա կե տը, 
ըստ ո րի «․․․գրող մ’իւր ան ձին վրայ կրնայ խօ սիլ եր կու ե ղա նա կաւ, ուղ-
ղա կի կամ ա նուղ ղա կի»։ Այ սինքն՝ « Կան հե ղի նակք՝ ո րոնք ի րենց «ես»ը 
կամ կեան քը կը դնեն ուղ ղա կի՛ ի րենց գոր ծոց մէջ․ կան ալ՝ ո րոնք ի րենց 
կեան քէ՛ն կը դնեն ի րենց եր կա սի րու թեանց մէջ»։ Կարճ ա սած՝ « Հայ ցա-
կա նի և բա ցա ռա կա նի տար բե րու թիւն»։4

Մի նաս Չե րա զի վկա յութ յամբ, «հա կա ռա կորդ նե րէն ո մանց» կար ծի-
քով Ե․ Տե միր ճի պաշ յա նը նույ նիսկ «զուրկ էր քննա դա տա կան ո գիէ»։ 5 
Ըստ Հ րաչ յա Պետ րոս յա նի, նրա «բազ մա թիւ տե սու թիւն ներն /․․․/ չու նին 
յա ճախ քննա դա տի լրջու թիւ նը»։6  Հա կոբ Օ շա կա նը՝ հա վաս տե լով, որ 
Տի րան Չ րաք յա նի յու րա քանչ յուր քննա դա տա կան ե լույթ «վկա յու թիւն 
մըն է Չ րա քեա նի հո գիէն», այդ ար ժա նիքն ու խոր քը զլա նում էր հատ-
կաց նել ոչ միայն Արտ․ Հա րութ յուն յա նին ու Ա․ Չո պան յա նին, այլև Ե ղիա 
Տե միր ճի պաշ յա նին։7

1 «Ե․ Դուրեան եպիսկոպոս», Արեւելք, 25 նոյ., 1898: 
2 Հուր Հայրան, «Անձնական եւ անանձն․․․», էջ 249։
3 Տե՛ս Հայրենիք, թիւ 413։
4 Տէմիրճիպաշեան Ե․, «Զարգացումն «ես»ին», Մասիս, 1893, թիւ 3982, էջ 146-

147։
5 Չերազ Մ․, Կենսագրական կիւսիոններ, էջ 33։
6 Ֆէներճեան Գ․, Պետրոսեան Հր․, Եղիա Տէմիրճիպաշեան․ Իր կեանքը եւ իր 

գործը, Կ․Պոլիս, 1921, էջ 93։
7 Օշական Յ․, Համապատկեր արևմտահայ գրականութեան, հատ․ 8, Անթիլիաս, 

1980, էջ 136։
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Դեռևս 80-ա կա նի կե սե րին, «Գ րա դա տու թեան պա կա սու թիւն» հոդ-
վա ծում Ե․ Տե միր ճի պաշ յա նը հայ տա րա րում է, թե «մեր ազ գին մէջ գրե թէ 
չը կայ գրա դա տու թիւն», այդ ի րո ղութ յու նը հիմ նա վո րե լով նաև այն փաս-
տով, որ «Գ րա գէտք, որք նիւ թա կան ու բա րո յա կան մե ծա մեծ զո հո ղու-
թեամբք եր կա սի րու թիւն մ’ե րե ւան կը հա նեն, ա պա քէն ան տես կ’անց-
նին ամ բո խին մէջ»։1 Օ րի նակ բե րե լով եվ րո պա կան նույ նիսկ «ա մե նա-
լուրջ քա ղա քա կան թեր թերն», ո րոնք «ա ռիթ կը գտնեն, անվ րէպ ա մեն 
նոր հրա տա րա կու թեանց ու թա տերց վրայ գրա դա տա կան յա տուկ յօ-
դո ւած նե րէ զատ, ի րենց խմբագ րա կան յօ դո ւա ծոց մէջ իսկ հռչա կել մեծ 
մա տե նա գիր նե րուն ծա ռա յու թիւն ներն առ ազգն», Ե․ Տե միր ճի պաշ յա նը 
ցա վով նշում է, որ հա յոց մեծ ու փոքր օ րա թեր թերն ան տար բեր են գրի ու 
գրա կա նութ յան, «գրա կան շարժ ման» հան դեպ։ Իր ար տա հայ տութ յամբ՝ 
«վշտա ցած» էր բո լոր նրան ցից, ով քեր չէին նկա տում, թե « Հա յոց մէջ ալ 
կայ գրա կա նու թիւն, թէ կան գրա գէտք որք ազ գին մէջ ի րա կան ու տե-
ւա կան գործ մը կը կա տա րեն, մշա կե լով ազ գա յին լե զուն, զար գաց նե լով 
միտ քերն, ազ նո ւաց նե լով սիր տերն, փափ կաց նե լով ճա շակ ներն»։2 Մինչ-
դեռ, ըստ նրա, հայ մա մու լը, մաս նա վո րա պես, «Ազ գա յին տե սու թեանց 
յօ դո ւա ծա գիրք, /․․․/ յի շե լու էին մերթ ընդ մերթ այն Հայ կա զունքն՝ հին 
եւ նոր՝ ոյց պար տի Հա յու թիւնն իր սրտի ու մտաց մշա կու թիւնն։ Օ րա-
թերթք պար տէին՝ գէթ նո ւա՜զ  ար հա մա րել գրա կա նու թիւնն»։ Վեր ջա-
պես ընդգ ծե լու հա մար գրո ղի՝ բա նաս տեղ ծի, դե րի ու նշա նա կութ յան 
կար ևո րութ յու նը ազ գա յին թե մարդ կութ յան կյան քում, Ե ղիան դի մում 
է հայտ նի ա վան դույթ նե րից մե կի օգ նութ յա նը։ «Ս պար տա՝ տագ նա պի 
մը ժա մա նակ՝ զօ րա վար մը խնդրեց Ա թէն քէն,- գրում է նա․ - Ա թի նա ցիք՝ 
որք կը նա խան ձէին Ս պար տաց ւոց՝ զօ րա վա րի տեղ բա նաս տեղծ մը յղե-
ցին հեգ նօ րէն․ Սա կայն բա նաս տեղծն ը րաւ՝ ինչ որ զօ րա վարն ան կա րօղ 
պիտ ’ըլ լար ը նել գու ցէ»։3

Ո րո շա կիո րեն տար բե րա կե լով «վար չա կան մարդն ու գրա կան 
մարդն, որք ի րենց յա տուկ տե ղերն ու նին», Ե․ Տե միր ճի պաշ յա նը, սա-
կայն, մինչև ան գամ ե կե ղե ցա կան ա ռաջ նորդ նե րի ընտ րութ յան հար-
ցում, նա խա պատ վութ յու նը տա լիս էր նրան, ով ու նակ էր միաց նե լու այդ 
«կրկին կա րո ղու թիւն ներն»։ Նա խոս տո վա նում է, որ ա մեն ևին չնսե մաց-
նե լով Կ․ Պոլ սո հա յոց Պատ րիարք ընտր ված Տ․ Հա րութ յուն Վե հա պետ-
յա նի «վար չա կան կա րո ղու թիւնն ու գործ նա կան ո գին», ա վե լի գոհ և  
ու րախ կլի ներ, ե թե վեր ջինս « Վար ժա պե տեա նի կամ Նար- Պէ յի պեր ճա-

1 ԳԻՇ, 1884, տետր երկոտասաներորդ, էջ 225։
2 Նույն տեղում, էջ 226։
3 Նույն տեղում, էջ 227։
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խօ սու թեամբն եւ կամ Խ րի մեա նի բա նաս տեղ ծա կան հան ճա րովն օժ տո-
ւած ըլ լար»։1

Այ նո ւա մե նայ նիվ, ո՞վ է ճշմա րիտ գրա գե տը, բա նաս տեղ ծը, ո րո՞նք 
են նրա էութ յու նը կազ մող տար րերն ու հատ կա նիշ նե րը։ Այս հար ցե րի 
պա տաս խա նը ա ռա վել հան գա մա նո րեն Ե․ Տե միր ճի պաշ յա նը փոր ձում 
է տալ Մեզ պուր յան վար ժա րա նի մրցա նա կա բաշ խութ յան հան դե սում 
ար տա սա նած իր ա տե նա խո սութ յան մեջ։ Իր մտեր մի՝ մե ծա նուն ման-
կա վարժ Ռե թեոս Պեր պեր յա նի դստեր՝ «միա մեայ միակ Գե ղա նոյ շի» 
մա հը այդ օ րե րին Ե ղիա յի հա մար ա վե լի քան բա վա րար ա ռիթ էր ար-
տա հայ տե լու իր մտքերն ու տե սա կետ նե րը կյան քի ու մահ վան, ա ռա-
ջա դի մութ յան, կրթութ յան ու մշա կույ թի, գրո ղի էութ յան և հա սա րա կութ-
յան մեջ ու նե ցած դե րի շուրջ։ Թ վար կե լով կյան քի ըն թաց քում մար դուն 
հան դի պող մեծ փոր ձութ յուն նե րը, և կ յան քը հա մե մա տե լով ան վեր ջա-
նա լի պայ քա րի կամ «մար տի» հետ, նա հաս տա տում է, որ այդ ա մե նը, ի 
վեր ջո, «եր կու բա ռե րու մէջ կը բո վան դա կին – Կեանք եւ Յա ռա ջա դի մու-
թիւն»։ Սա կայն, ըստ նրա, ա մեն բան այն քան էլ միան շա նակ չէ, ա ռա-
ջա դի մու թիւնն ուղ ղա գիծ շար ժում չէ, այլ շատ ան գամ հա կա դիր կող մե-
րի պայ քար ու հետ ևանք։ «Ա յո՛, կեանքն ստո ւեր նե րով ու շո ղե րով է լի,- 
գրում է Ե․ Տե միր ճի պաշ յա նը,- ա յո՛, յա ռա ջա դի մու թիւնն այս պայ ման նե-
րով կը կա տա րո ւի։ Սե րուն դի մը ձե ռօք ստո ւե րաց ծո ցէն բիւր տա ժա նօք 
խլեալ շո ղերն՝ յա ջորդ սերն դեան իբ րեւ ջահ կը ծա ռա յէն․ եւ սե րուն դի 
մը աչ քէն կա թած ար տա սուք ներն՝ յա ջորդ սերն դեան սրտին մէջ զգաց-
ման գան ձեր ի գոյ կա ծեն»։ Բայց դա պայ մանն է նաև բա նաս տեղ ծի՛ 
մարդ կա յին ու ստեղ ծա գոր ծա կան ա ռա ջա դի մութ յան։ Քան զի բա նաս-
տեղ ծութ յու նը ևս «այս պէս՝ սկիզբն կ’առ նու եւ կը զար գա նայ տա կաւ, 
ծնա նե լով ար տա սու քէն»։ Ինչ պես որ աշ խա տան քո՛վ է զո րա նում մար դը՝ 
քրտին քը փո խար կե լով ու ժի և հարս տութ յան, այդ պես նաև բա նաս տեղ-
ծը՝ «որ քա՛ն տա ռա պի, այն քա՛ն կ’ազ նո ւա նայ․ որ քան խոր իջ նէ կե նաց 
ու տիե զե րաց ան դունդ ներն, այն քան բարձր կը սա ւառ նի մտաց վեր-
նա գա ւառ ներն»։ Վեր ջա պես, ա ռա վել մատ չե լի-հաս կա նա լի ձևա կերպ-
մամբ՝ «որ քան լայ, այն քան կը մե ծա նայ․․․»։2 Ա հա թե ին չու, հա մոզ ված էր 
Ե․ Տե միր ճի պաշ յա նը, այդ պի սի ստեղ ծա գործ ան հա տի, այ սինքն՝ «հան-
րա յին մար դուն, դաս տիա րա կին, գրա գէ տին, բա նաս տեղ ծին, ե րես փո-
խա նին դժբախ տու թիւնն հա նուրց հա մար ալ է դժբախ տու թիւն»։3  Մեկ 

1 «Առաջնորդական խնդիր», ԳԻՇ, 1886, տետր երկրորդ, էջ 19-20։
2 «Մահ, Կեանք, Առաջադիմութիւն, Դպրոց», ԳԻՇ, 1885, տետր ութերորդ, էջ 153-

154։ Այստեղ արժե դիտել սույն տողի ներքին կապը հետագայում Վ․ Թեքեյանի՝ «լաց 
որ մեծնաս» հայտնի տողի հետ։

3 Նույն տեղում, էջ 151։
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այլ գրութ յան մեջ Ե ղիան խոս տո վա նում է, թե հենց գրա կան աս պա րե զի 
մէջ «կը գտնեմ միան գա մայն տա ռա պանքս եւ սփո փանքս»։1  Պա տա հա-
կան չէր նաև, որ «Ա րե ւելք»-ում տպագ րած իր մի հոդ վա ծում /նվիր ված 
Հով հան նես Հով հան նիս յա նի Մոսկ վա յում լույս տե սած « Բա նաս տեղ-
ծու թիւն ներ» ժո ղո վա ծո ւին/ Լ․ Բա շալ յա նը՝ իր տե սա կետ նե րը հաս տա-
տե լու հա մար, հղում էր ա նում նաև Ե․ Տե միր ճի պաշ յա նին։ Մեջ բե րե լով 
Հովհ․ Հով հան նիս յա նի տո ղե րը՝ «Ա՜խ տո ւէ՛ք ինձ քաղ ցըր մի քուն, // 
Կեան քից հե ռու՜ սը լա նամ // Այն աշ խար հը, ուր խնդու թիւն, // Ու սէրն է 
միշտ ան թա ռամ», գրում է, թե « Ճիշդ տեղն է յի շա տա կել մեր մէջ դա րուս 
հի ւան դու թեան ան բաղ դա տե լի երգ չին՝ Տէ միր ճի պա շեա նի սա խօս քե-
րը․ «Եւ տա ռա պանքն ար դի կե նաց պայ մանն է՛․․․»։2  Պետք է ա սել, որ 
պա տա հա կան չէր նաև Լ․ Բա շալ յա նի հիշ յալ հոդ վա ծի ար տատ պութ-
յու նը Ե․ Տե միր ճի պաշ յա նի խմբագ րած հան դե սում։ Եվ ա հա թե ին չու։ 
Այս պես կոչ ված, «դա րի հի վան դութ յան» հիմ նա րար հատ կա նիշ նե րից 
մե կը հա մար վող Տա ռա պան քի մո տի վը ժա մա նա կի գրա կան հան րութ-
յան կող մից ա մե նա շատ քննվող խնդիր նե րից էր։ Հիշ յալ հոդ վա ծում Լ․ 
Բա շալ յա նը նույն պես անդ րա դար ձել էր այդ մո տի վին, ընդ ո րում՝ բա վա-
կան լայն ու խոր քա յին ընդգրկ մամբ։ Հովհ․ Հով հան նիս յա նի «փոք րիկ 
հա տո րի» ա ռի թով, նա խո սում է ընդ հան րա պես ժա մա նա կի ռու սա-
հայ բա նաս տեղ ծութ յան մեջ կա տար վող տե ղա շար ժե րի մա սին․ «․․․  այս 
տե սակ բա նաս տեղ ծու թեան գիրք մը եր բէք չէր ե կած Ռու սա հա յոց մէ», 
ոգ ևոր ված գրում է նա։ Եվ ա վե լին՝ «Ա ռանց ոչ զոք վի րա ւո րել ու զե լու, 
բա ցա յայ տա պէս կրնանք ը սել թէ Ռու սա հա յոց մէջ բա նաս տեղ ծու թիւնն 
եր բէք չէր զգա ցո ւած ինչ պէս կ’զգա ցո ւի այ լուր»։ Իսկ ո՞րն էր այն նո րը, 
որ այդ պես ոգ ևո րել էր Լ․ Բա շալ յա նին․ «Ի բաց ա ռէք հայ րե նա սի րա կան 
հո գե շունչ եր գե րը, զորս ռու սա հայ բա նաս տեղծք գի տեն յօ րի նել այն քան 
խան դով ու ճար տա րու թեամբ, մնա ցեալ քեր թո ւածք բո լո րո վին զուրկ են 
այն ո գիէն որ պէտք է թրթռայ բո լոր տա ղե րու մէջ։ Բա նաս տեղ ծու թեան 
մէջ պէտք է գտնես բարձ րա գոյն բան մը որ յու զէ, վե րաց նէ, հո րի զո նէն 
ան դին փո խադ րէ զքեզ, թռիչ տայ ե րազ նե րուդ եւ ցունց տայ յոյ զե րուդ, 
մոռց նել տայ քեզ ի րա կան կե նաց բո լոր տա փա կու թիւն ներն, ու մտա-
ծել տայ քեզ, ու տխրեց նէ քեզ, ու լաց նէ»։ Եվ Լ․ Բա շալ յա նը հա մոզ ված 
էր, որ «Յ․ Յովվ հան նի սեան այս հիմ նա կան յե ղա փո խու թիւ նը կը մտցնէ 
Ռու սա հա յոց բա նաս տեղ ծու թեան մէջ», քան զի «Պ․ Յովվ հան նի սեան 
դա րուս հի ւան դու թեան զո հե րէն մին է», և «Իւր քեր թո ւածք իւր սրտին 

1 «Հիւանդութիւնս», ԳԻՇ, 1885, տետր տասներորդ եւ մետասաներորդ, էջ 177։ 
2 Բաշալեան Լ․, «Գրական սուրհանդակ» բաժնում, արտատպ․ «Արեւելք»-ից, 

Երկրագունտ, 1887, թիւ 11-12, էջ 477-478։
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ան դա մազն նու թիւնն են»։ Իսկ ի՞նչ է, ըստ էութ յան, այդ «դա րի հի ւան-
դու թիւնն»․․․ « Սոս կա լի բան մ’է այն,- ա սում է Լ․ Բա շալ յա նը,- /․․․/ Հ նու-
թեան վի շա պին հան գու նա տիպ, հա րիւր ա նուն ու նի․ տխրու թիւն, մե լա-
մաղ ձու թիւն, միս տի կու թիւն, սկեպ տու թիւն, յու սա հա տու թիւն, յո ռե տե-
սու թիւն, սբլին, ջլախ տու թիւն, ու դեռ չեմ գի տեր ինչ։ Այլ ա սոնց ա մե նուն 
մէջ հա սա րա կաց բան մը կայ, տա ռա պա՜նքն։ Ա յո՛, դա րուս հի ւան դու-
թիւնն է տա ռա պանքն, այ սինքն ան բա ցատ րե լի վիշտ մը ան բա ցատ րե լի 
բա նի մը հա մար։ Իւր զո հերն այ սօր չեն համ րո ւիր․ լէ գեոն կը կազ մեն։ 
Իւր ազ դե ցու թիւ նը գե րիշ խան է մա նա ւանդ գրա կա նու թեան մէջ»։1

Ու րեմն, ո րո՞նք էին այն չա փա նիշ նե րը, ո րոն ցով պետք է գնա-
հատ վեին 19-րդ դա րա կե սին ստեղծ ված գրա կան ար ժեք նե րը։ Դեռևս 
80-ա կան նե րի կե սե րին՝ Գ վի դոն Լու սին յա նի նա մա կի ա ռի թով, Ե ղիա 
Տե միր ճի պաշ յա նը նկա տում էր, թե իր «Ան գեղն երգ» քերթ վա ծի տպագ-
րութ յամբ « Հայ քեր թու թիւնն ո րո շա պէս կը թե ւա կո խէ նոր շրջա նի մը 
–  ի մաս տա սի րա կան շրջա նին – մէջ»։ Որ սա պա տա հա կան մի ֆրազ չէր, 
այլ սկզբուն քա յին, ծրագ րա յին մո տե ցում և հա մոզ մունք, եր ևում է հա-
ջորդ իսկ տո ղե րից՝ «Ը սո ւած է թէ Բա նաս տեղ ծու թիւնն Ի մաս տա սի րու-
թեան հետ ան հաշտ է,- գրում է Ե ղիան։ - Գու ցէ տա ղե րովս ալ յա ջո ղիմ 
հա կա ռակն ա պա ցու ցա նել․ ե թէ չը մատ նեն զիս անձ նա կան դժբախ տու-
թիւնք –  իմ վե հա գո՜յն մու սայք»։2 Մեկ այլ ա ռի թով, մեջ բե րե լով «Ֆ ռան-
սաի Հա մալ սա րա նին ա կա նա ւոր ու սուց չաց» մե կի կար ծի քը, թե «Ի մաս-
տա սի րա կան ա մեն նոր մտա ծու թիւն իր հե տե ւու թիւն ներն ու նի Ման-
կա վար ժու թեան հա մար․ եւ հա ւա տալ Ման կա վար ժու թեան, Ի մաս տա-
սի րու թեան է հա ւա տալ», հարց է տա լիս՝ «Իսկ Գ րա կա նու թիւնն օ տա՞ր 
է մի թէ Ման կա վար ժու թեան եւ Ի մաս տա սի րու թեան»։ Քան զի, ըստ նրա, 
«Մ տաց գի տու թիւնն է Ի մաս տա սի րու թիւնն․ իսկ Գ րա կա նու թիւնն է 
գի տու թիւնն այն ձե ւոց, զորս զգե նուլ պար տի միտքն իր ար տա յայ տու-
թեանց մէջ․ Ման կա վար ժու թիւնն ալ այն գի տու թիւնն է, որ կ’ու սու ցա-
նէ թէ ի՛նչ պէս պար տինք զար գաց նել ման կան խոր հե լու եւ խօ սե լու կա-
րօ ղու թիւն ներն»։ Ա հա թե ին չու, Ե ղիան նաև մտա հոգ վում էր, որ « Հայ 
մա մուլն ընդ հան րա պէս ըմբռ նած չէ տա կա ւին ոչ Ի մաս տա սի րու թեան, 
ոչ Գ րա կա նու թեան, ոչ Ման կա վար ժու թեան կա րե ւո րու թիւնն»։3  Պա-
տա հա կան չէր նաև, որ Ե․ Տե միր ճի պաշ յա նը «Երկ րա գունտ»-ում թարգ-
մա նա բար հրա տա րա կում է Ալֆ րեդ Ֆույ յեի մի հոդ վա ծը, ո րում հե ղի նա-

1 Նույն տեղում, էջ 473։
2 ԳԻՇ, 1884, տետր տասներորդ, էջ 203։
3 «Երրորդ Ներսիսեան ուսումնարանն», ԳԻՇ, 1884, տետր երկոտասաներորդ, 

էջ 230։
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կը ևս հաս տա տում էր, թե «Ի մաս տա սի րու թիւնն եր բէք վնա սած չէ՝ ոչ 
միայն գի տու թեանց, այլև գրա կա նու թեան․․․»։ Ա պա իր տե սա կե տը հիմ-
նա վո րե լով ֆրան սիա կան մի շարք դա սա կան գրող նե րի օ րի նակ նե րով, 
եզ րա կաց նում՝ « Մեր ար դի լա ւա գոյն մա տե նա գիրք ալ ի մաս տա սէր ներ 
են․ մեր ժա մա նա կա կից քեր թո ղաց ա մե նէն գե ղե ցիկ է ջերն ի մաս տա սի-
րա կան ներշն չում ներ են, /․․․/ մեր լա ւա գոյն թա տեր գու թիւնք ու մեր լա-
ւա գոյն վի պա սա նու թիւնք՝ բա րո յա կան ի մաս տա սի րու թեան ու հո գե բա-
նու թեան թատ րերգք ու վէպք են»։1

Այս ա մե նից հե տո օ րի նա չափ էր, որ Ե ղիա Տե միր ճի պաշ յա նը նա-
խա պատ վութ յուն պի տի տար, ընդ հա նուր ձևա կերպ մամբ, «պի տա նի» 
գրա կա նութ յա նը։ «Երկ րա գունտ» հան դե սի «Ազդ»-ե րից մե կում, օ րի-
նակ, մտա հո գութ յուն էր հնչեց վում այն կա պակ ցութ յամբ, որ «Զ բօ սան-
քի /ի մա՝ ժա ման ցի-Պ․Դ․/ գրեանք հա մե մա տա բար շատ կը հրա տա րա-
կո ւին մեր մէջ, իսկ պի տա նի գրեանք քիչ»։2 Ա հա թե ին չու, հոր դո րում էր 
բո լոր գրի ու խոս քի մարդ կանց «հնար ե ղա ծին չափ խղճմտօ րէն» աշ-
խա տել՝ «յի շե լով թէ հա զա րա ւոր ազ գայ նոց ուղ ղեալ դա սա խօ սու թիւնք 
են ի րենց հրա տա րա կու թիւնք»։ Ա պա թե՝ «Խղ ճա միտ աշ խա տու թիւնք 
յամր կը կա տա րո ւին․ եվ մա տե նագ րու թեանց հա մար ան շուշտ ը սած չէ 
Սե նե կա թէ՝ Ա րագ տո ւօղն եր կիցս կու տայ․ Bis dat qui cito dat»:3 Ո րով-
հետև, ինչ պես Խա չիկ- Հայկ երկ խո սութ յան մեջ նկա տում է, ըստ էութ-
յան, Ե ղիա յի տե սա կետ ներն ար տա հայ տող Հայ կը, «Ուս մուն քը կա՛մ 
վնա սա կար է կա՛մ օգ տա կար․ գիր քը կա՛մ յա ռա ջա դի մու թեան գոր ծիք 
մ’է կա՛մ յե տա դի մու թեան․ վար ժա պե տը կա՛մ քա ղա քակր թու թեան մեծ 
գոր ծա ւորն է կա՛մ բար բա րո սու թեան․․․»։4

Վեր ջա պես, ազ գա յին թե հա մա մարդ կա յին գրա կա նութ յուն ժա մա-
նա կի ա ռա ջադ րած խնդրի վե րա բեր յալ Ե․ Տե միր ճի պաշ յանն ու ներ իր 
հստակ տե սա կե տը, ըստ ո րի, ի հա կադ րու թիւն այն հե ղի նակ նե րի /Մ․ 
Ա ղա բեգ յանց, Իզ միր յանց ևն/, ո րոնք գտնում էին, թե «ազ գի մը յա ռա ջա-
դի մու թեան, ազ գայ նու թեան մը բա րո յա կան պահ պան ման հա մար հարկ 
է որ ազ գի մը բո լոր մա տե նա գիրք ալ «ազ գա յին գրա կա նու թիւն ը նեն», 
նա կողմ նա կից էր «յայտ նա պէս գրա կա նու թեան ա զատ զար գաց ման՝ 
ազ գա յին թէ՛ մարդ կա յին հա մայ նա դէմ ուղ ղու թեամբ»։ Եվ այդ տե սա-
կե տը հիմ նա վո րում էր նրա նով, որ «Ազ գի մը սե փա կան հան գա մա նաց 

1 Փույյէ Ա․, «Բարենորոգումն իմաստասիրական ուսուցման», Երկրագունտ, 
1887, թիւ 11-12, էջ 483-484։

2 Երկրագունտ, 1885, թիւ 7, էջ 337։
3 Ե․, «Վարք երեւելի արանց», Երկրագունտ, 1886, թիւ 1, էջ 36։
4 Ե․, «Դրական հաւատք» /Ազգային խօսակցութիւնք/, Երկրագունտ, 1887, թիւ 

9-10, էջ 382։
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բա ցար ձակ պահ պան ման գա ղա փարն ան հաշտ է բա րեշր ջու թեան 
վար դա պե տու թեան հետ», ուս տի և «ա նօ գուտ է կա միլ կամ բաղ ձալ թէ 
Ռուս կամ Հայ գրա կա նու թիւ նը զուտ ազ գա յին ըլ լայ, մի միայն ազ գա յին 
շրջա նա կին մէջ թա ւա լի»։ Այլ բան է, Ե ղիա յի հա մոզ մամբ, որ «զուտ ազ-
գա յին հե ղի նակ ներն ա ւե լի ե ռան դեամբ պիտ ’աշ խա տին եւ ի րենց թիւն 
ալ պիտ ’ ա ւել նայ, ե թէ նիւ թա կան ու բա րո յա կան խրա խու սա նաց ար-
ժա նա նան»։1 Ընդ ո րում, նա իր այս տե սա կե տը փոր ձում էր ամ րապն դել 
նաև մի քա նի գործ նա կան դի տար կում նե րով ու ա ռա ջարկ նե րով։ Ե․ Տե-
միր ճի պաշ յա նը կար ծում էր, օ րի նակ, որ արդ յու նա վետ կլի ներ, Սա հակ- 
Մես րոպ յան մրցա նա կի «մնա յուն Յանձ նա ժո ղո վոյն նման», ստեղծ վեր 
նաև մի այլ պաշ տո նա կան մար մին՝ մրցա նա կի ներ կա յաց ված «աշ խա-
տու թեանց յա տուկ քննու թեան հա մար»։ Ա ռա ջար կում էր գնա հա տել ո՛չ 
միայն նյու թը՝ բո վան դա կութ յու նը, այլև ձևը, քան զի՝ «Գ րա կա նու թիւն 
ը սե լով մի թէ նիւթ ին /fonde/ հետ ձեւ ն /forme/ ալ չե՞նք ի մա նար»։ Քա-
ջա լե րում էր Մա նո ւել Մի րա խոր յա նի «Ն կա րագ րա կան ու ղե ւո րու թիւն» 
գոր ծի ա ռանձ նաց մա նը, ո րով հետև դրա նով «Իզ մի րեանց կտա կին 
մրցա նա կը կը յատ կա ցո ւի Հա յաբ նակ գա ւա ռաց նկա րագ րու թեան, որ-
պէս զի Հայ գրա գէտք հրա պու րո ւին ան ձամբ տես նել Հայ րե նի գա ւառ-
ներն և խղճմ տօ րէն զայնս ու սում նա սի րել յօ գուտ ազ գին․․․»։ Վեր ջա պես, 
ա հա զան գում էր, թե պետք են նոր բա րե րար ներ, որ մրցա նակ նե րով 
խրա խու սեն բուն «ազ գա յին գրա կան» գոր ծե րը․․․2

Տե սա կան հար ցադ րում նե րի հետ մեկ տեղ Ե․ Տե միր ճի պաշ յա նը 
հան դես էր բե րում ինչ պես գրա կան ըն թաց քի, այն պես էլ ա ռան ձին հե-
ղի նակ նե րի ստեղ ծա գոր ծութ յան քննութ յան ու գնա հա տութ յան գե րա-
զանց կա րո ղութ յուն։ Նախ և  ա ռաջ պետք է նշել այն մե ծա գույն սերն ու 
պատ կա ռան քը, որ նա ու ներ գրա կան նա խորդ մե ծե րի ան ձի և ս տեղ-
ծա գոր ծութ յան նկատ մամբ։ Բ նո րոշ է պար բե րա կան մա մու լի հոգ սե-
րին ու խնդիր նե րին նվիր ված Ե ղիա յի ծա վա լուն հրա պա րա կում նե րից 
մե կը, ո րում՝ հին ու նոր բա նաս տեղծ նե րի բարձր գնա հա տու մը, նրանց 
մա տուց վող մե ծա րան քը մեր ժող նե րի ան հիմն ու ան հար կի ե լույթ նե րից 
մղված, ստիպ ված էր բա ցա կան չել՝ «Եւ մի թէ յան ցա՞նք է գո վել՝ գո վե լին․ 
եւ մի թէ բա նաս տեղծք այն քա՜ն հա սա րակ էակ ներ են․ Հո մե րոս բա նաս-
տեղծ էր․ Ա լի շան բա նաս տեղծ է․ Խ րի մեան ու Նար- Պէյ բա նաս տեղծ են․ 
Օ տեան ու Պէ շիկ թաշ լեան բա նաս տեղծ էին․ եւ ու նինք այ սօր Պէ շիկ թաշ-
լեան ներ, ոյք կ’եր գեն Երկ րա գունտ ի մէջ»։3

1 Ե․, «Մրցանակ Սահակ Մեսրոպեան», Երկրագունտ, թիւ 9-10, էջ 355-356։ 
2 Նույն տեղում, էջ 357-359։
3 Ե․, «Մեր պարբերական մամուլը», Երկրագունտ, 1888, թիւ 6, էջ 280-281։
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Ե ղիա Տե միր ճի պաշ յա նը ա ռան ձին սեր և նույ նիսկ ներ քին պատ-
կա ռանք ու ներ, մաս նա վո րա պես, Հայր Ղ ևոնդ Ա լի շա նի նկատ մամբ։ 
Հ․ Սի մե րը / Սի մեոն Ե րեմ յան/ մեկ նա բա նե լով Ե․ Տե միր ճի պաշ յա նի «Առ 
Թով մաս էֆ․ Թէր զեան» քերթ վա ծը, այն կար ծիքն է հայտ նում, թե նա 
վեր ջի նիս ստեղ ծա գոր ծութ յամբ հիա նում էր նաև այն պատ ճա ռով, «զի 
Թէր զեան Ա լի շա նին ա շա կեր տած էր»։1 1880 թվա կա նին՝ Մ շակ կեղ ծա-
նու նով հրա տա րա կած ազ գա յին և  օ տար մա տե նա գիր նե րի գոր ծե րից 
քաղ ված « Հա տըն տիր» ժո ղո վա ծո ւում նա գրում էր․ «Ազ գա յին ա մե նա-
բարձր հե ղի նակ նե րից մին է Հ․ Ղե ւոնդ Ա լի շան, ան դամ Վե նետ կոյ Մ խի-
թա րեան միա բա նու թեան։ Իբ րեւ բա նաս տեղծ մա տե նա գիր, ա պա քէն 
կը գե րա զան ցէ Հ․ Ար սէն Բագ րա տու նին․ իսկ իբր հայ րե նա սէր մա տե նա-
գիր, ա խո յեան չ’ու նի բո լոր միա բա նու թեան մէջ։ Կը գու շա կեմ թէ կրնակն 
Հ ռո մայ եւ ե րեսն Ա րե ւելք, Հա յաս տա՜ն դար ձու ցած կը նստի Վան քին մէջ 
լու սա տենչ եւ հայ րե նա տենչ Ա լի շան․․․»։2

Ե ղիա Տե միր ճի պաշ յա նը, ի հար կե, ո րոշ ա ռար կութ յուն ներ ու ներ 
ինչ պես Ղ․ Ա լի շա նի, այն պես էլ Մ խի թար յան նե րի ինչ-ինչ տե սա կետ նե րի 
վե րա բեր յալ։ Եվ դրանք ար տա հայ տում էր հրա պա րա կայ նո րեն։ Դա վա-
նե լով ստեղ ծա գործ ան հա տի ներ քին լիա կա տար ա զա տութ յան գա ղա-
փա րը, նա, օ րի նակ, ինչ որ տեղ ափ սո սան քով էր նկա տում, որ «Ի ծննդե-
նէ մեր ա մե նէն իս կա պէս անձ նա կան եւ ան կախ բա նաս տեղծն՝ Ա լի շան՝ 
հա զիւ անձ նա կան խա զը կը յա ջո ղի թմրեց նել քրիս տո նէա կան ա նանձ-
նա կա նու թեան ներ քեւ, զոր սքեմն ի րեն վրայ պարտ կը դնէ եւ զոր իր հո-
գին ընդգր կած է յօ ժա րա կամ»։3 Նույն կերպ, մեկ այլ գրութ յան մեջ, ցավ 
էր հայտ նում, որ Մ խի թար յան Միա բա նութ յու նը «բա ւա կան» չի հետ ևում 
ժա մա նա կին, չի հրա ժար վում ար դեն դարն ապ րած գրա բա րից, մինչ դեռ 
«պի տի վերս տա նար իր նախ կին դիրքն՝ ազ գա յին կրթու թեան եւ ար դի 
գրա կա նու թեան զո հե լով իր նիւ թա կան ու բա րո յա կան գան ձերն»։ Այ դու-
հան դերձ, հա նուն և  ընդ դեմ Վե նե տի կի ե ղած տե սա կետ նե րի մեջ Ե ղիան 
ի րեն տես նում էր նրանց շար քում, ո րոնք միշտ էլ ըն դու նել ու ճա նա չել են 
Մ խի թար յան նե րի գոր ծի «կա րե ւո րու թիւնն ու վե հու թիւնն»։ Նույն հրա-
պա րակ ման մեջ նա ի րեն հա մա րում է «Մ խի թա րեանց բա րե կա մը», 
նույ նիսկ խոս տո վա նե լով, թե գի տի՝ «ի՛նչ կ’ար ժեն Մ խի թա րեանք» և 
սի րում է «զՄ խի թա րեանս»։4 Այդ պես, Ե․ Տե միր ճի պաշ յա նը, ամ բող ջութ-

1 Հ. Սիմէր․, «Եղիա Տէմիրճիպաշեան», Ազգային դէմքեր /Գրագէտ հայեր/, 1-10 
շարքի 4-րդ շարք, Վենետիկ, Տպ. Ս.Ղազար, 1913, էջ 121:

2 Մշակ, Հատընտիր ընթերցուածք ազգային եւ օտար մատենագիրներէ 
քաղուած, Կ․Պոլիս, 1880, էջ 19։

3 Տէմիրճիպաշեան Ե․, «Անձնական եւ անանձն բանաստեղծութիւն», էջ 509-510։
4 Ե․, «Վենետիկ», Երկրագունտ, 1887, թիւ 11-12, էջ 509-510։
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յան մեջ շատ բարձր էր գնա հա տում Ղ ևոնդ Ա լի շա նի տա ղանդն ու դե րը 
հա յոց գրա պատ մա կան ըն թաց քի մեջ։ Նույ նիսկ, խո սե լով Մ խի թար յան-
նե րի ժա մա նա կից ետ մնա լու մա սին, Ե ղիան վե րա պա հում էր ա նում Ղ․ 
Ա լի շա նի վե րա բեր յալ․ «Մ խի թա րեանք, ե թէ ճշմա րիտ գրա գէտ ներ են՝ 
որ պէս կը յա ւակ նին ըլ լալ», գրում է նա, պար տա վոր են ծա նո թա նալ ու 
հետ ևել ար դի գրա կան շարժ ման ըն թաց քին, մա նա վանդ որ, ըստ նրա, 
«Ե թէ բա ցա ռենք Ա լի շանն՝ այ սօր Վան քէն դո՛ւրս տե ղի կ’ու նե նայ գրա-
կան շար ժումն»։1

Բարձր գնա հա տե լով Մ խի թար յան նե րի ա վան դը հայ և հա մաշ խար-
հա յին գրա կա նութ յան դա սա կան և ժա մա նա կա կից մնա յուն ար ժեք նե րը 
ժո ղովր դի մեջ տա րա ծե լու գոր ծում, Ե․ Տե միր ճի պաշ յա նը մեծ ոգ ևո րութ-
յամբ ըն դու նում և հան րութ յանն է հանձ նա րա րում Միա բա նութ յան հրա-
տա րա կած « Ծաղ կա քաղ հա տո ւածք» ժո ղո վա ծու նե րը։ Մաս նա վո րա-
պես, երկ րորդ հա տո րի հրա տա րակ ման ա ռի թով, նա նույ նիսկ «պարտք 
է դնում» հայ րե նա սեր ըն թեր ցող նե րի վրա՝ ան պայ ման «առ նուլ զայն և  
ըն թեռ նուլ»։ « Պի տա նի գե ղա նի, հիա նա լի մա տեան մ’է Ծաղ կա քաղն,- 
գրում է նա,- զոր կ’ըն թեռ նում ա ռա ւօ տուն, զոր կ’ըն թեռ նում ա մէն ի րի-
կուն - և դեռ չեմ յա գե նար, /․․․/ բո լոր զգա յուն, վե հա գոյն հո գոց մեղրն այդ 
մա տեա նին մէջ ամ փո փո ւած է։ Պաշ տե լի՜ մա տեան, ան թա ռամ ծա ղիկ․ 
գանձ իմ, լոյս իմ, զբօ սանք իմ, սփո փա՜նք  իմ – սր տիս վրայ կը պա հեմ 
ես յա ւէտ Ծաղ կա քաղն»։ Ա վե լորդ է ա սել, որ այդ ժո ղո վա ծո ւում հա վաք-
ված էին բո լոր ժա մա նակ նե րի ա մե նա տար բեր ուղ ղութ յան, ժան րի ու 
ճա շա կի հետ ևող հա մաշ խար հա յին գրա կա նութ յան լա վա գույն դեմ քերն 
ու նրանց գոր ծե րը՝ « Հո մե րո սէն մինչև Կէօ թէ Ո ղիմ պիա կանն, Վիր գի լիո-
սէն մինչև Վիք դոռ Իւ կօ քնա րեր գակն, Տան դէէն մինչև Հայ նէ տա րօ րի-
նակն, ու Դաս սօ որ կ’եր գէ Ե րու սա ղեմ ա զա տեալն, ու Միլ տօն որ կ’եր գէ 
Դ րախտ կո րու սեալն․ ու աղ քատ Ժիլ պէռն ու հի ւանդ Միլ վո ւան, ու յու սա-
հա՛տ Լորտ Պայ րընն, բո լոր քնարք, բո լոր նո ւագք – բո լոր ան մահք – ժա-
մա դիր ե ղած են Ծաղ կա քաղ հա տո ւած քի մէջ․․․»։2

Ե․ Տե միր ճի պաշ յա նը տար բեր ա ռիթ նե րով անդ րա դար ձել է նաև 
Լա մար տի նի, Բալ զա կի, Հ յու գո յի, Գ յո թեի, գրա կան այլ մե ծութ յուն նե րի 
ան հա տա կա նութ յան և ս տեղ ծա գոր ծութ յան բնո րոշ մա նը։ Ըստ այդմ՝ 
Լա մար տի նը նրա հա մար «դա րուս և  ա մեն դա րուց ա մե նա մեծ քնա րեր-
գակ», «ան մահ» բա նաս տեղծն է։3  Վիկ տոր Հ յու գո յի մահ վան կա պակ-

1 Ե․, «Նորայրեան բառարանի սխալները», Երկրագունտ, 1886, թիւ 8, էջ 365։
2 Տե՛ս Հ․ Սիմէր, Եղիա Տէմիրճիպաշեան․․․, էջ 153-154։
3 Ե․, «Զարգացումն հայ մտաց և հայ լեզուի», Երկրագունտ, 1887, թիւ 11-12, էջ 

450։
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ցութ յամբ Ե ղիան բա նաս տեղ ծութ յուն է ձո նել նրան, գրա կան հան րութ յա-
նը ծա նո թաց նե լու նպա տա կով, թարգ մա նել է «Գ րո մո ւէ լի նա խա բանն»՝ 
ձո նե լով «Թշ վառ ներ»-ի թարգ մա նիչ, «բազ մար դիւն» գրա գե տին՝ Գ րի գոր 
Չի լին կիր յա նին։ « Կա տո ւի մը յի շա գիրք»-ում, հեգ նա կան –  եր գի ծա կան 
ո ճով ու ո ճա կան այլ հնա րանք նե րով բա ցա հայ տել է մահ կա նա ցուն 
կնքած «այն ծե րու նի բա նաս տեղ ծի» մե ծութ յու նը, ում հա մար բժիշկ-
նե րը վկա յում էին, թե «քա ռա սուն տա րու մար դու կազմ ու նի»։ Հ յու գո յի 
մա հով, սա կայն, ըստ Կա տո ւի «անս քօղ կար ծի քի», «մեծ պա տու հա սէ 
մ’ալ ա զա տե ցաւ մարդ կու թիւնն»։ Քան զի՝ «ընդ հա նուր մարդ կա յին ազ-
գին պա տու հասն էր, ըն կե րու թեան բո լոր դա սե րուն ալ պա տու հասն էր 
այդ «վսեմ մա նուկն», որ պէս եր բեմն կո չո ւե ցաւ իւր նա խա կա րա պե տէն՝ 
այն վսե մա փառ Շա դօպ ռիա նէն»։ Վ․ Հ յու գո յի՝ կեղ ծը, սուտն ու ա նար դա-
րը ձաղ կող գրա կան և հ րա պա րա կա յին սուր ե լույթ նե րից սոս կում էին 
իշ խան ներն ու ազն վա կան նե րը, քա հա նա ներն ու գրա գետ նե րը /»ան-
տա րա կոյս դա սա կան գրա գէտք»/, քան զի «ոս կե ղե նիկ բա նիւք պի տի 
յան դի մա նէր բարձր կո չո ւած դասն», «պի տի ցուց նէր թէ ինք հա ւա տա-
ցեալ մ’է՝ բա ռին բարձ րա գոյն նշա նա կու թեամբ, եւ թէ ե պիս կո պոսն ինք 
է նան րա հա ւատ կամ ան հա ւատ», «զի ի րենց յա ւէտ կամ նո ւազ ճա շա-
կա ւոր հա սա րա կա բա նու թեանց վրայ հան ճա րա ւոր ու շնչա ւոր ու լու-
սա ւոր հե ղի նա կու թիւն ներ պի տի նե տէր Հիւ կօ՝ Վի պա կա նու թեան Գո-
թա կան ու Քո րե փա կան բար ձունք նե րէն»։ Սոս կում էր մինչև ան գամ ժո-
ղո վուր դը՝ «զի Թ շո ւառ ներ ու հե ղի նակն՝ ըն կե րա յին մարմ նոյն վէր քերն 
ե րե ւան պի տի հա նէր իր ա հա գին ջա հովն, եւ ա նէծք եւ հայ հո յանք եւ 
սպառ նա լիք պի տի խլէր հա նէր ժո ղովր դեան հոգ ւոյն խո րե րէն, խռո վե-
լով միան գա մայն ազ գաց եւ ազ գա պե տաց ան դոր րու թիւնն»։1  Սա կայն, 
ի վեր ջո, «ի՞նչ է Հիւ կօ յի յա ջո ղու թեան գաղտ նիքն»․․․ Պարզ վում է՝ այդ 
հա ջո ղութ յան «եր կու գլխա վոր տա րերքն ե ղան ժո ղովր դեան տգի տու-
թիւնն եւ Նա բո լէոն Եր րոր դի ճար տա րա րո ւեստ բռնա կա լու թիւնն»։ Ա պա 
Կա տուն սկսում է քննա դա տել Վ․ Հ յու գո յին՝ նրան ա վե լի ցածր դա սե լով 
Բալ զա կից, Մ յու սեից, Գ յո թեից և  այլ մե ծե րից, մե ղադ րե լով մի ջա կութ-
յան, հա կա սա կա նութ յան և  այլ «մեղ քե րի» մեջ։ Սա կայն մի քա նի էջ խլող 
այդ «քննա դա տա կա նից» հե տո, հան կարծ բա ցա հայտ վում է, որ դա մի 
գրա կան հնարք է՝ «տկար ար ձա գանգ մը միայն /․․․/ ֆռան սա կան նոր 
գրա կան դպրո ցին հզօ րա գոյն ձայ նե րուն»։2 Եվ Կա տուն «բա ցում է» իր 
խա ղա քար տե րը՝ ան կեղծ մե ղա յա կա նով․ «Արդ, մե ղա՜յ կը գո չեմ․ մե ղա՜յ 
ձեզ, ըն թեր ցողք իմ։ Ես չէի՜,- ա ղեր սում է նա։ - /․․․/ Յետս կը կո չե՜մ։ Ես բո-

1 «Կատուի մը յիշագիրք» /Վիգդօռ Իւկօ/, ԳԻՇ, տետր վեցերորդ, էջ 107։
2 Նույն տեղում, էջ 111-112։
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լո րո վին տի րոջս հետ հա մա կար ծիք եմ․ ծայ րէ ծայր ճշմա րիտ է ինչ որ իր 
ո տա նա ւո րին մէջ գրեց Վիգ դօռ Իւ կօի վրայ»։1 Իսկ Ե․ Տե միր ճի պաշ յա նի 
այդ եր կա րա շունչ քերթ վա ծում Վիկ տոր Հ յու գոն ներ կա յա նում էր միան-
գա մայն այլ կեր պա րով․

․․․Ո՜հ, իւր մա տեա՜նքն․ նո քա կազ մեն նոր Սուրբ Գիրք․
Ինքն ա ռան ձին, ա յո՛, գը րեց նա Սուրբ Գիրք․
Յան հուն իւր գործ, եւ այ լա զան, ճոխ, խոր, բարձր,
Պատ կե րա ցուց զդարս, ըզ դէպս, զդէմս, զերկ նից քաղցր
Զամ բա՜ւ նա յո ւածս, ե՛ւս ըզ խո րոցն ար հա ւիրս․
Դա տեց խըս տիւ մե ծաց ըզ գործս, եւ ըզ գիրս
Նա վեր լու ծեց ի մաստ նոց, Հարց, քեր թօ ղաց․․․
Ա հա թե ին չու, Ե ղիան հոր դո րում էր նաև հա յութ յա նը՝ ա ղո թե լու, 

ծնրադ րե լու՝ «վասն այն ան մահ հան գու ցե լոյն», քան զի՝
Մեր բա րե րարն էր, եւ հա մայն մարդ կու թեան
Ե ցոյց Հիւ կօ բար ւոյն օրհ նեա՜լ պո ղո տան․․․2
Բայց այս ա մե նը մի՞ թե չէր կա րե լի հաս ցեագ րել նաև հենց ի րեն՝ 

Ե ղիա Տե միր ճի պաշ յա նին։ Տ պա վո րութ յունն այն պի սին է, որ Վիկ տոր 
Հ յու գո յի ա ռի թով Ե ղիան պա տաս խա նում էր նաև ի՛ր ընդ դի մա խոս-
նե րին, քան զի, ի րոք, մի՞ թե նաև ի րեն չէին ուղղ ված ժա մա նա կի «վայ 
քննա դատ նե րից» շա տե րի այն մե ղադ րանք նե րը, թե « Վիգ դօռ Իւ կօն՝ 
ե թէ լաւ քննենք՝ սո վո րա կա նէն դուրս բան մ’ը րած չէ՝ բաց յանձ նա գո վու-
թե նէ», ո րի գրվածք նե րում կա րե լի է տես նել «գա ղա փա րի տեղ պատ-
կեր, եւ պատ կե րի տեղ բառ․ գո յա կանն ա ծա կան ե ղած, ա ծա կանն ալ 
գո յա կան», «խօսք ա ռանց բա յի», «պար բե րու թիւնք ան վեր լու ծե լի, թէեւ 
փող փող մամբ լի»։ Ա պա նաև՝ «ի մաս տա սի րի յա ւակ նու թի՜ւն, ու պա ռաւ 
կնկան խորհր դա ծու թի՛ւն․ ա մեն քայ լա փո խի հա կա սու թիւն, ա մեն գրո-
ւա ծի մէջ ճա շա կի պա կա սու թիւն», «հա ւատք քնա րին ծայրն, երկ բա յու-
թիւն հոգ ւոյն խորն», «գե ղեց կա գի տա կան քա րո զու թիւն ու տգե ղու թեան 
ջա տա գո վու թիւն»․․․3 Եվ ե թե դա ճիշտ է, ու րեմն Վիկ տոր Հ յու գո յի ան ձին 
և Գոր ծին տրված հե տա գա գնա հա տա կան նե րը հա վա սա րա պես վե րա-
բե րե լի են նաև Ե ղիա Տե միր ճի պաշ յա նին։ Այ սինքն, թե իր ժա մա նա կի այլ 
տա ղան դա վոր գրող նե րի /Լ կոնտ դը Լիլ, Բան վիլ, Բուր ժե ևն/ հա մե մա-
տութ յամբ, «բա նաս տեղծն Հիւ կօն է․ Հիւ կօ շունչ ու նի, ներշն չում ու նի։ 
Հանգ ու նի Լը Գօնդ տը Լիլ․ եւ ան տա րա կոյս ա րո ւես տա կան անս պառ 
հանք ու նի։ Սա կայն Վիգ դօռ Իւ կօ յի հանքն իւր հոգ ւոյն մէջ է, կամ ըն-

1 Նույն տեղում, էջ 114։
2 Տէմիրճիպաշեան Ե․, «Վիգդօռ Իւկօ», ԳԻՇ, 1885, տետր Զ, էջ 97-100։
3 «Կատուի մը յիշագիրք» /Վիգդօռ Իւկօ/, էջ 109-110։
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թեր ցօ՛ղ, քու հոգ ւոյդ մէջ․ թե րեւս ո չինչ զգա ցած է քեր թողն․ այլ դու կը 
զգաս, կու լաս, կը վե րաս լա նաս տես լա կա նի բնա գա ւառ ներն, նոր մարդ 
կ’ըլ լաս դու, կը սի րես բա նաս տեղծն եւ կը սի րես եր կիրն եւ եր կինքն։ 
Պան վիյլ, Պուռ ժէ, գո հար ներ ի րա րու քով կը շա րեն․ Մո րիս Ռօ լի նա կրնայ 
հի ւան դաց նել ըզ քեզ․ Սիւլ լի Բ ռիւ տօմ ըզ քեզ կա րօղ է մար մա րի՜ փո խար-
կել․ Հիւ կօն է որ ի մար գա րիտ ու յա դա մանդ փո խար կո ւած զգաց ման 
դաշ նա կա գոյն կո հակ ներ ի րա րու քով կը շա րէ կամ մի մեանց ե տե ւէ շող 
ի շող կը յոր դէ ու կը յա ջոր դեց նէ․  Հիւ կօն է որ ըզ քեզ կը բժշկէ, կը կեն-
դա նաց նէ, կը վսե մաց նէ․ Հիւ կօն է որ ըզ քեզ ի քնար փո խար կե լու կա րօղ 
է․ Հիւ կօն է հան րու թեան բա նաս տեղծն, Հիւ կօն՝ մարդ կու թեան բա նաս-
տեղծն, Հիւ կօն՝ տիե զե րա կան բա նաս տեղծն․ ա մէ՜ն»։1

Ինչ վե րա բե րում է ազ գա յին գրա կա նութ յա նը, ա պա ա վագ սերն դի 
«գրա կան եր րեակ ա մե նա մեծ» դեմ քե րի /Ա լի շան, Այտն յան, Մա մուր յան/ 
կող քին, Ե ղիա Տե միր ճի պաշ յա նի հա մար ի րենց ա ռանձ նա հա տուկ տեղն 
ու նեին նաև Մկր տիչ Պե շիկ թաշլ յանն ու Հա կոբ Պա րոն յա նը։ Ա սիա կան 
ըն կե րութ յան լսա րա նի հան դես նե րից մե կում ար տա սա նած իր ճա ռում 
նա խոս տո վա նում է, թե «Երբ գրա սե ղա նիս առ ջեւ կը նստիմ նկա րագ րե-
լու հա մար հան դէս մը՝ որ պի սի էր Ապ րիլ ե րե քին ի Բե րա Յու նա կան Բա-
նաս րա հին մէջ տե ղի ու նե ցած հան դէսն, ո՜հ, կը փնտռեմ շուրջս Պէ շիկ-
թաշ լեա նը․․․։ Կը փնտռեմ Մկր տիչ Պէ շիկ թաշ լեա նի Մա տե նագ րու թիւնքն, 
որ պէս զի ներշն չո ւիմ յայն ցա նէ, որ պէս զի յօ դո ւա ծոյս բնա բան դնեմ իւր 
մէկ տա ղը կամ իւր մէկ բանն»։ Եվ դա հիմ նա վո րում էր նրա նով, որ « Պէ-
շիկ թաշ լեան ա՛յն բա նաս տեղծն է, ո րոյ քնա րին ձայ նիւ կը միա նա յին 
այլ ևայլ հա տո ւածք Հա յոց ազ գու թեան, ո րոյ հիւ ծեալ հիա ցեալ կեր պա-
րա նացն ընդ մէ ջէն կ’ընդնշ մա րէինք անդ րաշ խար հեան ան ճառ սքան չե-
լիք ներն, և, դրդեալ հո գե կան հա ղոր դակ ցու թեան պէտք մը որ այդ պի սի 
վայր կեան նե րու մէջ կը ծնա նի բնա կա նա բար, յանզ գայս ի րա րու ձեռք 
կու տա յինք․ « Տո՛ւր ինձ քու ձեռքդ, եղ բա՜յր»։ Ա հա այդ օրն էլ, հիշ յալ հան-
դե սի մեջ փնտրել է «ա ւե տա րա նա կան սկզբանց կամ ա ւե տա րա նա կան 
զգաց մանց բա նաս տեղծն՝ որ կը ծա ւա լէր իւր բա նից լոյսն ի մա ցա կա-
նու թեան տօ նե րու պայ ծառ մթնո լոր տին մէջ՝ պայ ծա ռա գոյն ևս գոր ծե-
լով զայն»։ Եվ ա հա, ար դեն իր մե նա րա նում, փնտրում է բա նաս տեղ ծի 
« Մա տե նագ րու թեանց նո ւի րա կան հա տորն, որ կեր պիւ ի ւիք ին նեւ տաս-
նե րորդ դա րու Ա ւե տա րանն է Հա յոց»։ Փնտ րում և, ա վա՜ղ, չի գտնում 
ար դեն «հա զո ւա գիւտ ե ղած» այդ հա տո րը։ Սա կայն չի հու սա հատ վում, 
քան զի խոս տո վա նում է՝ «կը զգամ բա նաս տեղ ծին ո գին»։2

1 Նույն տեղում, էջ 114-115։
2 Ե․, «Լսարան Ասիական ընկերութեան», Երկրագունտ, 1888, թիւ 3-4, էջ 97-98։
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Հա կոբ Պա րոն յա նին Ե․ Տե միր ճի պաշ յա նը «մե ծա նուն եր գի ծա բան» 
է հա մա րում, ով «միշտ իր գրչին տերն է»։ Եվ, սա կայն, ըստ նրա, «թե-
րեւս ոչ ոք այն մեծ Ծի ծա ղօ ղին չափ զմարդ կը տրտմեց նէ»։ Ե ղիա յի գնա-
հա տութ յամբ, Հ․ Պա րոն յա նի «եր կա սի րու թիւնք հա յե լին են մեր ըն կե րու-
թեան, եւ ե թէ մեր ըն կե րու թիւնն յա ւէտ ա ւե լի գե ղա զարդ կ’ե րե ւի այդ հա-
յե լիին մէջ, յա ւէտ ա ւե լի գե ղե ցիկ չ’ե րե ւիր հոն, ա ւա՜ղ․․․»։1

Պա տա հա կան չէ նաև, որ Ե․ Տե միր ճի պաշ յանն իր և նոր ե կող սերն-
դի գրա կան քննութ յունն սկսում է հայ բա նաս տեղ ծութ յան զար գաց ման 
տվյալ փու լի գնա հա տութ յու նից։ Ըստ այդմ՝ իր բերկ րանքն ար տա հայ-
տե լով մեկ տար վա ըն թաց քում «եր րեակ քեր թո ղա կան հա տոր նե րի» 
լույս աշ խարհ գա լու կա պակ ցութ յամբ, նկա տում է, թե « Մեր նիւ թա վար 
ժա մա նա կին ար ձա կու նակ /prosaique/ ոգ ւոյն հետ ան հա մա ձայն կը թո ւի 
սոյն բա նաս տեղ ծա կան վե րա զարթ նումն»։ Բայց մի՞ թե դա այդ պես էր։ 
Ըստ Ե ղիա յի՝ ա մեն ևին, ո րով հետև «Գ րա կա նու թիւնն՝ նման գե ղա րո ւես-
տից՝ այ լե ւայլ շրջան նե րէ կ’անց նի յըն թացս իւր զար գաց ման» և կա րող է 
պա տա հել, որ նույ նիսկ այդ «այ լե ւայլ շրջա նաց մի ջեւ կամ շրջա նաց մէջ-
տեղ իսկ խա ւա րի, իբր ընդ հա տի»։ Այդ եր ևույ թը, նրա կար ծի քով, բնո-
րոշ էր նաև ար դի հայ բա նաս տեղ ծութ յա նը, երբ մի շարք հե ղի նակ ներ 
ստվար ժո ղո վա ծու ներ լույս ըն ծա յե լուց հե տո, «ոչ միայն այլ եւս չհրա-
տա րա կե ցին, այլ եւ «քնարն իսկ թո ղու ցին» ի րենց մէ մե ծա գոյն նե րուն 
միոյն բա ցատ րու թեամբ»։ Միայն Թով մաս Թերզ յանն ու նրա սերն դա կից 
Մկր տիչ Ա ճեմ յանն էին, որ ի րենց նոր քերթ ված նե րով «մերթ ընդ մերթ» 
եր ևում էին գրա կան աս պա րե զում։ Ընդ ո րում՝ ա ռա ջի նը, ո րով հետև «ի 
Մու սա յից յա ւէտ կը փայ փա յո ւի յա ւեր ժա կան իւր ե րի տա սար դու թեան 
հա մար», իսկ երկ րոր դը, ո րով հետև «ման կա կան շնորհ մը՝ որ Ա ճէ մեա-
նի երկ նաշ նորհ ձիրքն է՝ կու գայ իր մա տաղ ան դա մոց դող դո ջիւնն յա ծել 
քնա րին վրայ»։ Մա նա վանդ նրա « Լոյս եւ Ս տո ւերք» ժո ղո վա ծուն վե րո-
հիշ յալ ե րեք հա տոր նե րից մեկն էր։ Ա միս ներ ա ռաջ «Երկ րա գունտ»-ում 
ըն թեր ցող նե րին ներ կա յաց նե լով այդ հա տո րը, Ե ղիան Մկր տիչ Ա ճեմ յա նի 
մա սին գրում էր, որ նրա «նա խորդ բա նաս տեղ ծա կան եր կա սի րու թիւնք 
մեր գրա տան պա տո ւոյ յար կաց վրայ զե տե ղո ւած են։ Սր տա բուղխ, սա-
հուն ու սրտա ռուչ են՝ որ պէս նա խորդ հա ւա քա ծո յից՝ նոյն պէս Լոյս եւ 
Ս տո ւերք ի տա ղերն ալ»։2 Այ նո ւա մե նայ նիվ, չնա յած մի շարք ար ժա-
նիք նե րին, Ե ղիան տե ղատ վութ յան ո րո շա կի ե րանգ ներ էր տես նում այդ 
գրքում՝ « Լոյսն որ կ’ո ղո ղէ բա նաս տեղ ծին նա խորդ հա տոր ներն,- գրում 
է նա,- նո ւազ ար շա լոյս քան վեր ջա լոյս է սոյն հա տո րին մէջ, ուր մու սայն՝ 

1 Խմբ․, «Նոր հրատարակութիւնք», Երկրագունտ, 1887, թիւ 11-12, էջ 542։
2 Նույն տեղում, էջ 542։
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ե րե կո յան սար սուռ նե րուն ներ քեւ՝ տժգոյն ու կծկեալ է, եւ ար տե ւա նունքն 
ար դէն կը ծան րա նան․․․»։

Հա ջորդ՝ « Յուզ ման ժա մեր» ժո ղո վա ծո ւի հե ղի նակն ար դեն « Նոր 
սերն դեան հզօ րա գոյն բա նաս տեղծ նե րէն մին» էր՝ Հով հան նես Սեթ յա-
նը, ում «հոգ ւոյն եւ իւր հան ճա րին» մա սին մինչ այդ բազ միցս խո սել էր 
Ե ղիան և  այդ ժո ղո վա ծուն ևս ներ կա յաց րել»Երկ րա գունտ»-ում։1 Հով-
հան նես Սեթ յա նը, ըստ Ե․ Տե միր ճի պաշ յա նի, «վի պա կան դպրո ցին կը 
վե րա բե րի հաս տա տա պէս, ա հա թե ին չու նրա մտա հո գութ յան ա ռար-
կան բնութ յու նը չէ «իր ա մեն ե րե ւոյ թից ներ քեւ եւ իր ներ քին կազ մու-
թեան ու կազ մա լու ծու թեան մէջ, այլ բնու թեան փայ լուն կամ մթին մէկ 
ե րեսն»։ Վեր լու ծե լով հա տորն ամ բող ջութ յան մեջ, Ե ղիան նաև ան կեղ ծո-
րեն ար տա հայ տում է իր իղ ձը կամ տե սա կե տը Հ․ Սեթ յա նի բա նաս տեղ-
ծութ յան զար գաց ման վե րա բեր յալ, ըստ ո րի կտեն չար, որ նա «լար մը 
եւս յա ւե լուր իւր բարձ րա ւիշ բանդ ռան, /․․․/ կամ թէ ձու լէր բո լոր լա րերն 
իր քնա րին՝ ի մի միակ լար յոգ նա ձայն յոգ նե րանգ հա մադ րա կան․․․», 
քայ լե լով «այս մեր լուծ ման դա րուն» հա մըն թաց, վեր լու ծեր բնութ յունն 
«իւր ան հուն ըն դար ձա կու թեան» և բազ մա զա նութ յան, մարդ կութ յան 
հետ «յոգ նա դի մի յոգ նա խոր հուրդ հա ղոր դակ ցու թեանց մէջ»։2 Այ սինքն՝ 
բնութ յունն ու մարդ կութ յու նը նկա րագ րեր նաև «ի րենց գռե հիկ կեր պա-
րա նաց մէջ, ի րենց գար շե լի ար տա յայ տու թեանց մէջ, ի րենց մծղնէ տեն-
դե րուն մէջ․․․»։ Բ նութ յան և մարդ կութ յան այս «հսկայ հո լո վա մաս նեայ 
յա ւի տե նա կան պայ քարն», Ե․ Տե միր ճի պաշ յա նի հա մոզ մամբ, որ արդ-
յունք է նյու թի ան բա ժա նե լի հատ կութ յու նը հան դի սա ցող շարժ ման, «մեծ 
բա նաս տեղ ծին գոր ծոյն մէջ պար տի պատ կե րա նալ իր ա մեն փո փո խու-
թեամբք, իր փոք րո գի ճգանց եւ իր դի ցազ նա կան շարժ մանց մէջ, իր 
յոգ նա հոծ ստո ւերց մտա տան ջիկ մա կըն թա ցու թեանց եւ իր փող փո ղե-
նէջ ար շա ւա նաց բո վան դակ պայ ծա ռու թեան ու վսե մու թեան մէջ»։ Այս 
ա մենն ա սե լուց հե տո, Ե ղիան հարկ է հա մա րում մեկ ան գամ ևս  ընդգ ծել, 
թե «Ա հա ւա սիկ ինչ որ պար տի նոր բա նաս տեղ ծին, մեծ բա նաս տեղ ծին 
եր գոց նիւթ ըլ լալ»։ 

Ակն հայտ է, որ հար ցադ րում նե րի այս շղթա յի մեջ Ե․ Տե միր ճի պաշ-
յանն ար տա հայ տում էր ոչ միայն հայ նոր բա նաս տեղ ծութ յան իր տես-
լա կա նը, այլև բա նաս տեղ ծի մե ծութ յան իր չա փա նի շը՝ ի հար կե, այդ 
ա մե նում չմո ռա նա լով նաև Նիր վա նա յի պա րա գան։ Ն շե լով, որ Հովհ․ 
Սեթ յա նը՝ այլ ար ժա նիք նե րի հետ, ոչ միայն ու նի նաև «բնազդ ներ ազ-

1 Ե․, «Յովհաննէս Սեթեան․ Յուզման ժամեր /Քերթուածք/», Երկրագունտ, 1888, 
թիւ 6, էջ 275-276։

2 Ե․, «Սփոփանք ռամկին», էջ 471։
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նո ւա կան, տե սու թիւն ներ վե րա ցա կան», ա վե լին՝ «ներք նա տե սու թեան, 
ներք նա կե ցու թեան ա ռանձ նաշ նորհն ու նի թե րեւս ա ռա ւել քան ոչ զոք», 
հաս տա տում է, թե «զօ րու թիւն ու լայն թե ւեր ալ ու նի ընդգր կե լու հա մար 
կե նաց տիե զե րա կան պայ քա րին բո լոր հա մե մա տու թիւն ներն», ին չի լա-
վա գույն վկա յութ յու նը տվել է իր « Նիր վա նա» քերթ վա ծում։1

Եր րորդ հա տո րը Միհ րան Հով հան նիս յա նի «Ս փո փանք ռամ կին» 
ժո ղո վա ծուն էր։ « Պա տիւ ու նե նա լով անձ նա պէս ճա նա չել կրկին բա-
նաս տեղծ ներն,- գրում է Ե ղիան,- նոյն քան ազ նո ւա կան ու նոյն քան վե-
րա ցա կան գտած եմ եր կուքն ալ․․․»։ Տար բե րութ յու նը, սա կայն, այն էր, 
որ «ա ռա ւել ե րա զօղ» էր Հովհ․ Սեթ յա նը, որն այդ պատ ճա ռով «տա կաւ 
կը կո րու սա նէ՛ ի րա կա նու թեան զգա ցումն», մինչ դեռ Մ․ Հով հան նիս յա նի 
պա րա գա յում «ե րա զօղն ապ րօ ղին տակ կը թաք չի, հսկե լով եւ սպա սե-
լով․․․»։ Վեր ջինս իր խառն ված քով իսկ ա վե լի կյան քա յին է, չի կտրվում 
ի րա կա նութ յու նից, այն պես որ «չես խռո վիր իր ներ կա յու թե նէն, իր խօ-
սակ ցու թե նէն․ յստակ անձ նա ւո րու թիւն մ’է, պայ ծա ռո րոշ գի ծե րով, կա-
նո նա ւոր շարժ մամբք, ամ փոփ խօ սակ ցու թեամբ, եւ իր նոյն քան թխա-
թոյր ա չաց մէջ կ’ըն թեր ցո ւի քան կ’ե րա զո ւի կեանքն»։2  Հատ կան շա կան 
է նաև, որ եր կու բա նաս տեղծ նե րի ստեղ ծա գոր ծութ յան միջև նկատ վող 
տար բե րութ յուն նե րը Ե ղիան պատ ճա ռա բա նում էր նաև «ժա մա նա կաց 
տար բե րու թեան ու գրա կան դաս տիա րա կու թեան» հան գա մանք նե րով։ 
Ըստ այդմ՝ վճռո րոշ էր հա մա րում, որ «Երբ Սե թեան սկսաւ տա ղել, Հիւ-
կօ յին ի Հայս ազ դե ցու թեան պայ ծա ռա գոյն ժա մա նակն էր /ի մա՝ վի պա-
պաշ տութ յան – Պ․Դ․/», մինչ « Միհ րան Յով հան նէ սեան կ’ե րե ւի 1888ին, 
երբ Հայ գրա կա նու թիւնն նոր հո սան քէ մը /ի մա՝ ի րա պաշ տութ յան – 
Պ․Դ․/ կը մղո ւի»։3

Իր « Շար ժում»-ի է ջե րում ըն թեր ցող նե րին ներ կա յաց նե լով «նո րա-
տիպ» գրա կան գոր ծե րը, Ե․ Տե միր ճի պաշ յա նը նախ ընդգ ծում էր դրանց 
ար ժա նիք նե րը՝ թե՛ բո վան դա կութ յան, գա ղա փա րի և թե՛ ձևի ու ո ճի 
տե սա կե տից, ա պա նաև տե ղը գրա կան ըն թաց քի մեջ։ Այդ ա ռու մով նա 
բարձր է գնա հա տում Զմ յուռ նիա յի « Ծա ղիկ» հան դե սի նախ կին խմբա-
գիր Գ րի գոր Չի լին կիր յա նի «Ու ղե ւո րու թիւն ի Պօ լիս» եր կը, ո րը հանձ նա-
րա րում էր ըն թեր ցել, քան զի «հե ղի նակն ազ գա յին գոր ծոց եւ ըն կե րա յին 
խնդրոց մեծ հմտու թիւն մը կը միաց նէ վառվ ռուն ու բե ղուն ե րե ւա կա յու-
թիւն, փայ լուն ոճ եւ սա հուն լե զու»։ Այդ հատ կա նիշ նե րի շնոր հիվ է, որ, 
ըստ Ե․ Տե միր ճի պաշ յա նի, Գր․ Չի լին կիր յա նի «Ու ղե ւո րու թիւն»-ը մի գիրք 

1 Նույն տեղում, էջ 472-473։
2 Նույն տեղում, էջ 473։
3 Նույն տեղում, էջ 474։



ՍՈՒՐԵՆ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

26

է, «ոյր նմանն հա զիւ հինգ-տաս տա րին ան գամ մը կ’ե րե ւի մեր նոր ու 
չքա ւոր գրա կա նու թեան մէջ»։1

Ե ղիա Տե միր ճի պաշ յանն ա ռա ջին նե րից մեկն էր, որ նկա տել ու ճա-
նա պարհ է հար թել ե րի տա սարդ Ե ղի շե Դուր յա նի գրա կան տա ղան դի 
դրսևոր ման հա մար։ «Երկ րա գունտ»-ում զե տե ղե լով Կ․ Պոլ սի հա յոց «ար-
ժա նըն տիր» պատ րիարք Հա րութ յուն Վե հա պետ յա նին նվիր ված նրա 
քերթ վա ծը, իր վեր ջա բան խոս քում Ե ղիան հի շա տա կում է նաև Ե ղի շեի 
ա վագ եղ բո րը՝ Պետ րոս Դուր յա նին, ակ նար կե լով գրա կան ձիր քի ժա ռան-
գա կա նութ յան մա սին։ « Մեր ըն թեր ցօղք սիրտ ի թունդ Դու րեան ա նունն 
Հան դի սիս է ջե րուն մէջ պի տի տես նեն բա նաս տեղ ծու թեան մը ներ քեւ,- 
գրում է նա։ - Մի թէ յա րու թի՞ւն ա ռաւ բիւ րիցս ող բա ցեալ այն բա նաս-
տեղծն, որ՝ քսա նա մեայ մա հա նա լով՝ ան մահ երկ մը թո ղուց, - հրա շո՜ւնչ 
հա տոր մը կեն սա լիր, հա ռա չա լիր, հան ճա րա լիր եր գոց ու թատ րեր գու-
թեանց»։ Ա պա, ըստ էութ յան, հաս տա տե լով հա րութ յան ի րո ղութ յու-
նը, գտնում է, որ ի դեմս Ե ղի շե վար դա պետ Դուր յա նի, «ա ռաջ նա կարգ 
բա նաս տեղծ մը կը յայտ նո ւի վե րոգ րեալ եր գոյն մէջ, նոր՝ յղաց մամբ ու 
գողտր՝ ար տա յայ տու թեամբ»։ Ա հա թե ին չու, վստահ էր, որ «Երկ րա-
գունտ այ սու հե տեւ պի տի վա յե լէ ե րի տա սարդ այլ մե ծահ մուտ ու մե ծա-
տա ղանդ ե կե ղե ցա կա նին աշ խա տակ ցու թիւնն»։2

80-ա կան թվա կան նե րի կե սե րին Ե ղիա Տե միր ճի պաշ յա նի քննա դա-
տա կան հա յաց քը գրա կան ըն թաց քի մեջ ար ձա նագ րում էր ժան րա յին 
լուրջ տե ղա շար ժեր, մաս նա վո րա պես, ընդգ ծե լով «վի պա կա նա կան 
ձե ւի» զար գա ցու մը։ Սր բու հի Տ յու սա բի « Սի րա նոյշ» վե պի ա ռի թով նա 
նկա տում է, թե «վի պա կա նա կան ձեւն, ում կը յան գին եւ ուր կը հաս տա-
տո ւին այ սօր ընդ հան րա պէս Եւ րո պա ցի գրա գէտք՝ գրա կան յօ դո ւա ծոց 
ու քեր թօ ղա կան հա տո ւա ծոց շարք մ’իբ րեւ ա ռա ջին փորձ ի լոյս ըն ծա-
յե լէ յե տոյ, Հայ գրա գի տաց ալ նա խա սի րա կան ձեւն ա հա կը սկսի դառ-
նալ»։3 Ա վե լի ուշ, «Երկ րա գունտ»-ի ըն թեր ցող նե րին ուղղ ված խոս քում Ե․ 
Տե միր ճի պաշ յա նը հաս տա տում էր, թե «վէպն այ սօր գրա կան սի րե լա-
գոյն սեռն է», ա հա թե ին չու, ըն դա ռա ջե լով ըն թեր ցող նե րի ցան կութ յանն 
ու հան դեը «ժո ղովր դա կան դա սուց ա ւե լի մատ չե լի ու սի րե լի» դարձ նե լու 
նպա տա կով, խոս տա նում էր «յա ռա ջի կայ տա րեգ լու խէն սկսեալ» հրա-
տա րա կել նաև «բա րո յա կան հրա հան գիչ վէ պեր»։4 Եվ, ա հա, շատ չան-
ցած, «Երկ րա գունտ»-ի է ջե րում /1888, թիւ 5/ հայտն վում է Նու րա նիա յի 

1 «Մատենախօսական», ԳԻՇ, 1884, տետր եօթերորդ, էջ 140։
2 Երկրագունտ, 1885, թիւ 5, էջ 236։
3 «Սիրանոյշ», ԳԻՇ, 1885, տետր եօթերորդ, էջ 117։
4 «Առ ընթերցօղս», Երկրագունտ, 1887, թիւ 11-12, էջ 544։
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« Պուտ տա յին ազ դե ցու թիւնն»՝ փա կագ ծե րում «Ի մաս տա սի րա կան վէպ» 
ժան րա յին բնո րոշ մամբ։ Խնդ րին անդ րա դառ նում է նաև Կա տուն իր 
« Յի շա գիրք»-ում։ «Ար դեօք մեր ա ռած կրթու թեան, մեր ա ռած դաս տիա-
րա կու թեան ար դիւնք չէ՞ որ ծա նու ցեալ գրա գէտք ո մանք վէ պե րուն հա-
մար կ’ը սեն․ « Մա միկս ալ կրնայ գրել», զար մա նում է Կա տուն։ Ըն դու նե-
լով, որ «բա րուց վրայ» վե պե րի «յո ռի ազ դե ցու թիւ նը» քննութ յան կա րոտ 
խնդիր է, նա ո րոշ գրա գետ նե րի «հա կա սա կան ըն թաց քի» պատ ճա ռը 
շատ պարզ էր հա մա րում։ Ըստ այդմ՝ «Գ րա գէտ մը, որ վէպ գրած չէ եւ որ 
բարձր դաս տիա րա կու թիւն ստա ցած չէ կամ հոգ ւոյ բարձ րու թիւն չու նի 
ի բնէ, վէ պը գրա կան սե ռե րէն ար տաք սե լու չափ յա ռաջ /կամ ետ/ կ’եր-
թայ․․․»։1

Հով սեփ Շիշ ման յա նի մահ վան կա պակ ցութ յամբ ևս Ե ղիան ընդգ-
ծում էր, որ թեև ինքն ան ձամբ քիչ ան գամ է տե սել նրան, բայց նա հա ճա-
խա կի էր եր ևում գրա կան աս պա րե զում և վեր ջի նիս «գլխա ւոր գոր ծերն՝ 
իր պատ մա կան վի պա սա նու թիւնք են, ո րոնց վրայ կը դնէր Ծե րենց 
ստա նունն»։ Հան դես նե րում և թեր թե րում տպագր ված նրա հոդ ված նե-
րը «մեծ հմտու թիւն, աշ խոյժ, նրբամ տու թիւն կը յայտ նէին, փայ լուն ոճ 
մ’ու նէր։ Բա նա խօ սու թեանց մէջ գի տունն, ուղ ևո րը, գրա գէտն ու հայ րե-
նա սէ րը ձեռք ձեռ քի կու տա յին։ Իսկ իր ճա ռե րով կը յու զէր ու կը հմա յէր 
Տօք դօռ Շիշ մա նեան»։ Նա նշում է, որ իր հի շո ղութ յան մեջ հատ կա պես 
տպա վոր վել է Ծե րեն ցի դամ բա նա կան ճա ռը Պե շիկ թաշլ յա նի մահ-
վան օ րե րին, որն ին քը կար դա ցել է նույ նիսկ «դպրո ցի գրա սե ղան նե րու 
վրայ»՝ եվ րո պա կան մա տե նագ րութ յան «ա մե նա գե ղե ցիկ գոր ծե րի» հետ 
միա սին։ « Բո լոր Հայ ե րի տա սար դու թիւնն ալ նոյն տպա ւո րու թիւ նը կրեց 
յայն ժամ», խոս տո վա նում է նա։2

Գ րա կան նշված ըն թաց քի օբ յեկ տիվ բնույթն ընդգ ծե լու հա մար, 
Ե ղիան բե րում է իր ու Արփ․ Ար փիար յա նի հետ կապ ված պատ մութ յան 
օ րի նա կը, ըստ ո րի վեր ջինս, որ եր կար տա րի ներ միայն թղթակ ցութ-
յուն ներ էր գրում «Տփ ղի սի Մ շակ ին մէջ» և  ոչ միայն քննա դա տում էր 
Ե ղիա յին՝ հոդ ված, ա տե նա բա նութ յուն, նո րա վեպ գրե լու հա մար, այլև 
հոր դո րում էր «թո ղո՜ւլ ք նարն», սկսել էր ին քը նո րա վեպ գրել, ո րոն ցից 
մե կը՝ « Մա սիս» շա բա թա թեր թում անս տո րա գիր հրա տա րակ ված « Կա-
տակ»-ը, ըստ Ե․ Տե միր ճի պաշ յա նի, վեր ջին տա րի նե րին « Հայ լե զո ւաւ 
ե ղած գրա կան ար տադ րու թեանց լա ւա գոյն նե րէն, գե ղեց կա գոյն նե րէն» 
մեկն էր։ Հա ջորդ ա պա ցույ ցը տվել էր Գի գոր Զոհ րա պը, որ «քա նի մը 
տա ղեր ու քա նի մը յօ դո ւած ներ գրե լէ յե տոյ», «Երկ րա գունտ»-ում սկսել 

1 «Կատուի մը յիշագիրք», Երկրագունտ, 1888, թիւ 11, էջ 495։
2 «Տօքդօռ Շիշմանեան», Երկրագունտ, 1888, թիւ 1-2, էջ 54։
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էր հրա տա րա կել «կա րի հե տաքրք րա շարժ ու նո րա պատ կեր վէպ մը՝ 
Ան հե տա ցած սե րունդ մը մա կագ րով»։ Բա ցի այդ, շու տով նույն հան-
դե սում տպագր վե լու էր նաև Հով հան նես Թ յույ սուզ յա նի «մէկ գի տա կան 
նո րա վէպն»։ Այդ ա մե նի մեջ Ե ղիա յին ա ռա վել սրտա մո տը Արփ․ Ար փիար-
յա նի « Կա տակ»-ն  էր։ Երբ այն կար դա ցել էր «Ա րե ւելք»-ի գրա սեն յա կում, 
հե ղի նա կի ներ կա յութ յամբ, խոս տո վա նում է, որ «տա կա ւին ջնջո ւած չէ 
սրտիս վրա յէն Կա տակ ին տպա ւո րու թիւնն»։ «Ի բաց ա ռեալ լե զո ւին 
ներ դաշ նա կու թիւնն եւ ո ճոյն փայլն», ի րեն թվա ցել է, թե Մ յու սե է ըն թեր-
ցում հա յե րեն, ա վե լի ճիշտ՝ Կա տակ չըլ լո ւիր սի րոյ հետն /On ne badine 
pas avec l’amour/»։1 Ինչ վե րա բե րում է Գր․ Զոհ րա պին, ա պա խոս տո վա-
նում է, որ չի կա րող գու շա կել, թե «իւր ամ բող ջու թեան մէջ Ան հե տա ցած 
սե րունդ ն  ի՞նչ պիտ ’ըլ լայ», սա կայն ար դեն ու ներ իր ո րո շա կի կար ծի քը 
ե րի տա սարդ ար ձա կագ րի գրա կան ձիր քի մա սին։ Նա հա մոզ ված էր, որ 
«սրա չո ւի, սրա միտ, գրա կան դաս տիա րա կու թիւն ըն դու նած, այ լեւ իւր 
բա նաս տեղ ծա կան բա րե խառ նու թեամբ թռչնոց ու թիթ ռանց ե տե ւէն 
վա զե լով հա ւէտ ու ղիղ ճա նա պար հէն խո տո րե լու եւ մո լո րե լու կո չո ւած, 
ա րագ եւ ա ռատ խօ սող, ա րագ եւ ա ռատ գրօղ, կե նաց եւ էու թեանց յար 
ե տե ւի կողմն ո րո նօղ, Պա րոն Զօհ րապ կո չո ւած է թե րեւս Հա յոց Զօ լան 
ըլ լալ»։ Եվ որ պես զի իր այս գնա հա տա կա նը լիո վին հաս կա նա լի լի նի 
բո լոր ըն թեր ցող նե րին, Ե ղիան հարկ է հա մա րում ա վե լի ման րա մաս նել 
իր խոս քը, այ սինքն՝ շա րու նա կում է նա՝ «լու սան կա րել կեանքն, ի րերն 
ի րենց ա նո ւամբ կո չել, առ ո չինչ գրել պատ շա ճու թիւնն յա մե նայ նի, ռա-
միկ տար րին յաղ թա հա րել տալ ոս տա նիկ տա րերց վրայ, մեր կու թիւնն 
նկա րագ րել այն քան խղճմտու թեամբ որ քան այլք փոյթ ու նին քօ ղար կե-
լու զայն», եզ րա փա կե լով, թե «այս է Պա րոն Զօհ րա պին ալ յատ կա նիշն»։ 
Սա կայն դա չէր նշա նա կում, որ նա քննա դա տե լի ո չինչ չէր տես նում այդ 
հե ղի նա կի գրվածք նե րում։ Ն շում է, օ րի նակ, ո րոշ բնա պաշ տա կան /ի մա՝ 
նա տու րա լիս տա կան – Պ․Դ․/ հատ ված նե րի գո յութ յու նը, ո րը, կար ծում էր, 
«ե րի տա սարդ վի պա սա նին յա ճախ տաղ տուկ ներ պիտ ’առ թէ»։ Ու խոս-
տո վա նում է, թե « Պա րոն Զօհ րապ յոյժ նե ղա ցաւ երբ՝ պաշ տօ նիս պա-
հանջ մամբ եւ խղճիս հա կա ռակ՝ մեղ մա ցու ցի Երկ րա գունտ ի մէջ իւր 
վէ պին ինչ ինչ բա ռերն ու պար բե րու թիւն ներն»։ Թ յու րի մա ցութ յուն նե րից 
խու սա փե լու հա մար էլ ա վե լաց նում է, թե «իւր յա տուկ խնդրա նաց վրայ 
կը յայտ նեմ զայս, խրոխտ եղ բայ րակ ցիս ջեր մա պէս խնդակ ցե լով այս 
առ թիւ իւր հեշտ տա ղան դին ու հա րուստ շտե մա րա նին հա մար»։2

Ե․ Տե միր ճի պաշ յանն ու րա խա լի էր հա մա րում նաև կին գրա գետ նե-
1 «Սիրանոյշ» ․․․, էջ 118։
2 Նույն տեղում, էջ 119։



ՍՈՒՐԵՆ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 2021-1

29

րի ի հայտ գա լու ի րո ղութ յու նը։ « Սա կայն արք չեն միայն, որք կը մա տե-
նագ րեն» փաս տում է նա։ Եվ դեռ ա վե լին՝ ոչ միայն ստեղ ծա գոր ծում, այլև 
կա նայք ևս «վի պա սա նա կան ձեւն» էին ընտ րում «ի րենց մտած մանց եւ 
զգաց մանց ար տա յայ տու թեան հա մար»։ Նա գո հու նա կութ յամբ է նշում, 
որ «օ րիորդ մը» պա տիվ էր ա րել ի րեն՝ ու ղար կե լով իր եր կի ձե ռա գի րը, 
ո րը, սա կայն, Ե ղիա յի քննա դա տող ա նա չառ հա յաց քով, «ե թէ Պո ւա լօ յի 
ծա նօթ պա տո ւէ րին ան սա լով վերս տին գրո ւէր՝ սքան չե լի գործ մը պիտ-
’ըլ լար»։ « Մե նիկ մե լա մաղ ձոտ ա նո ւան տակ» տի կին Մե լիք-Ա զար յա նը 
/ի մա՝ Ծե րեն ցի դուստ րը –Պ․Դ․/ «Ա րե ւե լեան Մա մուլ»-ում հրա տա րա կել 
էր «փոքր ըն տիր բա րո յա կան վէպ մը», իսկ, ա հա, «ա՛յլ Տի կին մը՝ մեծ 
գեր դաս տա նի շա ռա ւիղ, մեծ դրից ու մեծ ա նո ւան տէր, մե ծա մեծ ձրիւք 
օժ տեալ եւ ա մե նա մեծ ճա կա տագ րի կո չե ցեալ» Սր բու հի Տ յու սա բը, լույս 
էր ըն ծա յել « Մայ տա» վե պը՝ «մա տեան մը տա րօ րի նակ ա նո ւամբ, եւ՝ 
ըստ ո մանց՝ տա րօ րի նակ յա ւակ նու թեամբ»։ Մի երկ, ո րը Ե ղիա յի խոս-
տո վա նութ յամբ, ար դեն իսկ մեծ աղ մուկ էր հա րու ցել ոչ միայն գրա կան 
հան րութ յան մեջ, այլև «վեր ի վայր ը նե լու կո չո ւած էր այդ գործն ըզ Հայ 
ըն կե րու թիւն»։

Կար ևոր է նշել, որ Ե․ Տե միր ճի պաշ յա նը Ս․ Տ յու սա բի այդ եր կի ծնուն-
դը ոչ թե պա տա հա կան, այլ գրո ղի ան ցած մարդ կա յին, ազ գա յին-հա-
սա րա կա կան, գրա կան ճա նա պար հի տրա մա բա նա կան արդ յունքն էր 
հա մա րում։ «Այդ կինն՝ ան մեղ ա ներկ րա յին էակ մը նկա տո ւած էր նախ,- 
գրում է նա,- ազ գա յին քեր թո ղին՝ ա ւա ղե լի՜ Պէ շիկ թաշ լեա նին ներշն չօղ 
ո գին ու պա հա պան հրեշ տակն ե ղած էր․ ինքն ալ քեր թու հի, որ մե ծա հա-
տոր ան տիպ տա ղա րան մ’ու նէր․․․»։ Նաև հա յե րեն ու ֆրան սե րեն լուրջ 
հոդ ված ներ էր հրա տա րա կել, Բե րա յի բա նաս րա հի մեջ՝ Պոլ սի «ընտ րա-
գոյն ըն կե րու թեան» ներ կա յութ յամբ, փայ լուն բա նա խո սութ յուն էր ար-
տա սա նել հայ մա տե նագ րութ յան վե րա բեր յալ։ Այդ ա մե նից հե տո, «քայլ 
մ’ալ յա ռաջ եր թա լով՝ այդ կինն ի՞նչ պիտ ’ը նէր,- հարց նում է Ե ղիան, - Հայ 
ի գա կան սե ռի դաս տիա րա կու թեան գլո՞ւխ պիտ ’անց նէր․ զայդ ը րած 
էր։ Ա պա ու րեմն Հայ ի գա կան սե ռի դաս տիա րա կու թեան վրայ դա սա-
կան մեծ մա տեա՞ն մը պի տի գրէր իբ րեւ լրումն, իբ րեւ պսա կումն իւր 
գոր ծոյն․ զա՛յդ ա հա Տի կին Սր բու հի Տիւ սա բէ կ’ակն կա լէր Հայ ազգն»։ 
Սա կայն, «մինչ ազգն հա մայն այդ քաղցր ակն կա լու թեամբ կ’ո րո րո ւէր 
բերկ րա գին, Պէ շիկ թաշ լեա նի Մու սայն հե ռո՜ւ հե ռո՜ւ ս լա ցած էր, Պալ-
քան ներն եւ Ալ պեան ներն ան ցած էր, խորհր դա ւոր դղե կին շուրջ կը դե-
գե րէր եւ դղե կին ան մահ բնա կուհ ւոյն ստո ւե րին հետ կը խօ սակ ցէր»։ Դղ-
յա կի «ան մահ բնա կու հին» Ժորժ Սանդն էր։ Պա տա հա կան չէր, որ «երբ 
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Մայ տա ն  ե րեւ ցաւ,- վկա յում է Ե ղիան,- հար ցու ցին շա տեր, թէ Ժօռժ 
Սա նէ՞ն թարգ մա նո ւած էր, թէ Էն տիա նա ի ու Լե լիա ի հե ղի նա կին մէկ 
ան տիպ գո՞րծն էր», քան զի «ա՜յնքան փայլ ու նէր այդ վի պա սա նու թիւնն 
եւ ա՜յնքան բարձր ի մաս տա սի րա կան եւ ըն կե րա կան յա ւակ նու թիւն՝ 
սկսեալ յա ռա ջա բա նէն»։

Հա վակ նութ յունն առնչ վում էր կնոջ ա զա տագ րութ յան խնդրին։ 
« Ցայն օր կա նայք ու սած էին թէ պար տիք ու նին,- մեկ նա բա նում է 
Ե ղիան,- Մայ տա կը գո չէր Հայ կնոջ․ « Պար տիք ու նիս, Հա՛յ կին, այլ մա-
նա ւանդ ի րա ւունք»։ Ի րա ւունք ին չի՞․ - լու սոյ, սի րոյ, կե նաց՝ ի մի բառ»։ 
Բանն այն էր, սա կայն, որ նրա կար ծի քով Ս․ Տ յու սա բի վե պե րի բուն նշա-
նա կութ յու նը կա յա նում էր ոչ թե գա ղա փա րա կան, ի մաս տա սի րա կան, 
այլ գե ղա գի տա կան բո վան դա կութ յան մեջ։ Ե․ Տե միր ճի պաշ յա նի հա-
մոզ մամբ, հայ կինն այդ ի րա վունք նե րը ձեռք էր բե րել մինչև « Մայ տա»-ի 
լույս աշ խարհ գա լը և «զայնս ար դէն ի գործ կը դնէր, /․․․/ Եւ րո պա կան 
ըն կե րու թեան օ րի նա կաւն»։ Հետ ևա պես, « Մայ տա եւ Սի րա նոյշ, եր կու 
հա րա զատ քոյ րեր,- ի րենց հե ղի նա կու հին յա ւակ նու թիւն ա՛լ ու նե նայ 
շրջե լու կամ շի նե լու, քան դե լու կամ կանգ նե լու, - ո չինչ կ’ը նեն բայց ե թէ 
պատ կե րաց նել, բայց ե թէ գործն ի գիր թարգ մա նել, եւ ար ձա կե՜լ գ րո ւած 
մ’որ ի գործ պի տի թարգ մա նո ւի․․․»։1

Գ րա կան ըն թաց քի մեջ Ե ղիա Տե միր ճի պաշ յա նին մտա հո գող խնդիր-
նե րից մեկն էլ ժո ղովր դի, հա սա րա կութ յան ժա մա նա կա կից կյան քի, 
պատ մութ յան ներ կա փու լի բազ մա կող մա նի ու ճշմա րիտ ար տա ցո լումն 
էր։ Այս տեղ ևս շատ բան նրան չէր բա վա րա րում։ « Պատ մու թիւնն այն 
գրա կան ճիւղն եւ կամ սեռն է, որ ի մեր նախ նեաց ա մե նէն ա ւե լի մշա-
կո ւած է», գրում է նա։ Մինչ դեռ՝ «մեր օ րերն՝ ընդ հա կա ռակն՝ այդ սեռն 
ա մե նէն ա ւե լի լքեալ, ան տե սեալ է – հին թէ՛ նոր ժա մա նա կաց հա մար»։ 
Չըն դու նե լով այն ա ռար կութ յու նը, թե ժո ղովր դի ներ կա պատ մութ յու նը, 
նույ նիսկ «օր առ օր» գրվել և գր վում է օ րա թեր թե րում, նա հա մոզ ված էր, 
որ այդ ա մե նը «չեն կրնար պատ մա կան մա տե նագ րու թիւն մը կազ մել», 
նախ՝ ո րով հետև օ րա թեր թերն ան ցո ղիկ են՝ «ան տա ռաց թեր թե րուն 
նման՝ սահ մա նեալ են կորս տեան», և  ա պա՝ մեծ մա սանբ չեն գրվում 
«գրա գի տաց ձե ռօք», այլևս չխո սե լով զա նա զան «կրից կամ այլ ա նո րա-
կե լի՜ ազ դե ցու թեանց ներ քեւ» գրված լի նե լու, դեպ քե րը խե ղաթ յուր ված 
ներ կա յաց նե լու հան գա մանք նե րը։ Ա հա թե ին չու, օ րա թեր թա յին հրա-
պա րա կում նե րը «չեն կրնար ծա ռա յել՝ ո՛չ իբ րեւ աղ բիւր ո՛չ իբ րեւ հրա-
հանգ եւ ո՛չ իբ րեւ հե ղի նա կու թիւն»։ Այ սինքն՝ Ե․ Տե միր ճի պաշ յա նի կար-
ծի քով, ժո ղովր դի ներ կա կյան քի ճշմար տա ցի պատ կե րը կա րող են տալ 

1 Նույն տեղում, էջ 120-122։
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միայն գրա կան ո րո շա կի ձիր քով օժտ ված գրա գետ նե րի՝ «թէեւ ոչ պատ-
մագ րի յա ւակ նու թեամբ ու կար գա ւո րու թեամբ գրո ւած, սա կայն ժա մա-
նա կա կից պատ մու թեան վրայ լոյս սփռե լու եւ հրա հան գիչ ըն թերց մունք 
ըլ լա լու սահ մա նո ւած» գոր ծե րը։ Իսկ որ պես այդ պի սին, նշված չա փա-
նիշ նե րին հա մա պա տաս խա նող եր կե րը, ըստ Ե ղիա յի, ըն դա մե նը եր-
կուսն էին՝ Մատ թեոս Մա մուր յա նի « Հայ կա կան նա մա կա նի»-ն և Ռե-
թեոս Պեր պեր յա նի « Մար դիկ եւ Իրք»-ը։ «Այդ ոս կե ղի նիկ մա տեանք կը 
պատ կե րաց նեն ի րենց ժա մա նակն,- գրում է Ե ղիան,- ան ձինք եւ անցք 
իբ րու լու սան կա րո ւած են այդ գոր ծոց մէջ, ոյց հե ղի նակք՝ վար ժա պետ 
ու գրա գէտ միան գա մայն՝ լու սոյ գոր ծին զան ձինս են նո ւի րած»։ Սա կայն 
այդ եր կու գոր ծե րի տպա վո րութ յունն ու ար ժե քը Ե․ Տե միր ճի պաշ յա նի 
հա մար այն քան մեծ էր, որ նա քննա դա տա կան եզ րա կա ցութ յունն ամ-
փո փում է հետև յալ բարձր գնա հա տա կան խոս քով՝ « Լու սան կար ը սի․ 
սա կայն այդ պատ կերք իւ ղան կա րի ար ժէքն ու նին, ար ժէքն ու նին մեծ 
պատ կե րա հա նաց ձե ռօք գծո ւած իւ ղան կա րաց։ Կեն դա նի գոյ նով, ան-
շա հա սէր ան կողմ նա կալ ոգ ւով նկա րո ւած ու դա տո ւած են անդ մար դիկ 
եւ իրք»։1

90-ա կան թվա կան նե րը հա յոց գրա կան կյան քում բնո րոշ վե ցին 
նաև մի շարք բուռն բա նա վե ճե րով, ո րոնց մեջ փոքր չէր Ե ղիա Տե միր-
ճի պաշ յա նի դե րա կա տա րութ յու նը։ Մի քա նի սը նույ նիսկ ուղ ղա կիո րեն 
առնչ վում էին հենց ի րեն՝ Ե ղիա յին։ Պետք է ա սել, որ վեր ջինս ոչ միայն 
չէր խոր շում, այլև ըն դու նում էր բա նա վե ճե րի օգ տա կա րութ յու նը։ Ն ման 
մի ա ռի թով « Կա տո ւի մը յի շա գիրք»-ում նա գրում է՝ «․․․ես ա խոր ժե ցայ 
այդ գրա կան պայ քա րէն։ Կը փա փա քէի որ գրա գէտք ա մէն ժա մա նակ 
ի րա րու հետ վի ճա բա նէին հրա պա րա կի վրայ, ուր որ քան ալ գրա կան 
գոր ծու նէու թիւն ըլ լայ, միօ րի նա կու թիւն կը տի րէ միշտ ա ռանց վի ճա բա-
նու թեան»։2

Պետ րոս Դե միրճ յան – Բ․ գ․ դ․, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Ա բեղ յա նի ան վան Գ րա կա նութ յան 
ինս տի տու տի հայ նոր գրա կա նութ յան բաժ նի ա ռա ջա տար գի տաշ խա տող, Հա-
յաս տա նի գրող նե րի միութ յան վար չութ յան քար տու ղար: Գի տա կան հե տաքրք-
րութ յուն նե րը՝ դա սա կան և ժա մա նա կա կից գրա կա նութ յուն: Հե ղի նակ է գրա կա-
նա գի տա կան 3 մե նագ րութ յան, բազ մա թիվ գրա կա նա գի տա կան և գ րաքն նա դա-
տա կան հոդ ված նե րի: 

pdemirchyan@mail.ru

1 «Ռ․ Յ․ Պէրպէրեան․ Մարդիկ եւ Իրք», ԳԻՇ, 1885, տետր երկոտասաներորդ, էջ 
212- 213։

2 «Կատուի մը յիշագիրք», Երկրագունտ, 1888, թիւ 11, էջ 496։
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PETROS A. DEMIRCHYAN։ - YEGHIA TEMIRCHIPASHYAN- AESTHETIC 
VIEWS։ - Yeghia Temirchipashyan’s evidences of the perception and evaluation of art, 
culture, literature are summarized in separate articles, poems, as well as in numerous 
and various publications, speaking and speeches spread in the press. «The worship of 
the beautiful, to whom I have dedicated my life…» he confessed.

The perception of art and beauty was typical of Yeghia since his childhood, it 
can be said that it was born with him. His childhood memories, descriptions of the 
environment, pristine nature, the charms of spring testify to that. Later, in many 
publications, he spoke with admiration about literature, music, painting, theatre, the 
outstanding people representing those arts.

And what is art, what is its essence, standard? After all, what did Ye. 
Temirchipashyan understand saying art. We can say with certainty that for Yeghia, 
first of all, it is paralleled with the concept of harmony. In order to achieve this goal, 
he views beauty as the result of development and prosperity in times, affirms that 
beauty must be based on conformity with nature, the natural, beauty must be in 
the closest relationship with useful, truthful and moral.

In addition to theoretical questions, Yeghia Temirchipashyan, during his journalistic 
activity, naturally dealt with the literary process, individual literary publications, his 
attitude towards writers and their opinions, in short, literary criticism.

Key words: Temirchipashyan, Yeghia, art, culture,beautiful, harmony, 
benevolence, naturalness, useful, true, moral, literary criticism.

ПЕТРОС ДЕМИРЧЯН։ - Е.ТЕМИРЧИПАШЯН։ ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ։ 
- Свидетельства о восприятии и оценке искусства, культуры, литературыЕ.
Темирчипашяномможно найтикак в его отдельных статьях, стихах, так и 
в многочисленных и разнообразных публикациях, речах и выступлениях, 
опубликованных в прессе. «Поклонение прекрасному, которому я посвятил 
свою жизнь…», признался он. 

Восприятие искусства, красоты было типичным для Е.Темирчипашяна 
с детства, можно сказать, он родился с этим. Об этом свидетельствуют его 
детские воспоминания, описания окружающей среды, первозданной природы, 
прелестей весны. Позже во многих публикациях он с восхищением высказивался 
о литературе, музыке, живописи, театре, о великих деятелях этих искусств.

А что такое искусство, в чем его суть,каковы критерии? В конце концов, 
что понимал E. Темирчипашян говоря об искусстве?. Можно с уверенностью 
сказать, что для него, прежде всего, это граничит с понятиемгармония. Для 
достижения этой цели он рассматривает красоту как результат развития, 
эволюции во времени, утверждает, что красота должна быть основана на 
соответствии с природой, естественностью, красота должна находиться в 
самом тесном отношении сполезным, истинным,а такжес нравственностью.
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Помимо теоретических постановок проблем, Егия Темирчипашян в своей 
журналистской деятельности, естественно, занимался также вопросами своего 
отношения к литературному процессу, определенным литературным изданиям, 
писателям и их мнениям, словом, литературной критики.

Ключевые слова։Темирчипашян, Егия,искусство, культура, красота, 
гармония, эволюция,естественность,полезный, истинный,нравственность, 
литературная критика.
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Սու սան նա Գ. Հով հան նիս յան
ՀՀԱԱ Մ.Ա բեղ յա նի ան վան 

գրա կա նութ յան ինս տի տու տի

ԱԿՍԵԼ ԲԱԿՈՒՆՑԸ ԵՎ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԼԵԶՎԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ 
Բա նա լի բա ռեր - Ակ սել Բա կունց, Հով հան նես Թու ման յան, լեզ վա բա նա կան 

հա յացք ներ, հա յոց լե զու, լեզ վի զար գաց ման ու ղի ներ, Հա յաս տա նի գրող նե րի 
միութ յուն, գրա կան լե զու, գրա բար: 

20-րդ դա րասկզ բին հայ ազ գա յին գրա կա նութ յան զար գաց մա նը 
նա խան ձախն դիր գրող ներն ու ժա մա նա կի ան վա նի բա նա սեր նե րը 
մտա հոգ ված էին հա յոց լեզ վի մաք րութ յան, նրա զար գաց ման, գրա կան 
և հատ կա պես գե ղար վես տա կան լեզ վին, լեզ վա կան տար բեր ո ճե րին, 
ուղ ղագ րութ յա նը վե րա բե րող խնդիր նե րով։ Պար բե րա կան մա մու լի է ջե-
րում, Հայ գրող նե րի կով կաս յան ըն կե րութ յան ամ բիո նում ծա վալ վում 
էին գրա կան ա սու լիս ներ, բա նա վե ճեր, ո րոնց նյութն էր բա ռա պա շա-
րի հարս տաց ման աղբ յուր նե րի, բար բառ նե րի ու ժո ղովր դա խո սակ ցա-
կան լեզ վի դարձ ված քա յին և  ար տա հայտ չա կան ձևե րի, գրա կան լեզ վի 
մեջ փո խա ռութ յուն նե րը, բար բա ռա յին ար տա հայ տութ յուն նե րը որ չափ 
և  ինչ պես գոր ծա ծե լու հար ցե րը։ Խորհր դա յին շրջա նին նա խոր դող եր-
կու տաս նամ յակ նե րում, մաս նա վո րա պես 1910-ա կան թթ. ի րենց լեզ-
վա գի տա կան հա յացք նե րի բարձ րա ձայն մամբ և հան րայ նաց մամբ աչ-
քի ըն կան լեզ վա բան ներ և բա նա սեր ներ Մա նուկ Ա բեղ յա նը, Ար տա շես 
Ա բեղ յա նը, Ար շակ Մեղր յա նը, Մամբ րե Մա տենճ յա նը, Ստ. Մալ խաս յա նը, 
գրող ներ Հով հան նես Թու ման յա նը, Հով հան նես Հով հան նիս յա նը, Շիր-
վան զա դեն, Վա հան Տեր յա նը, Դե րե նիկ Դե միրճ յա նը և  այլք1։ 

Լեզ վա գի տա կան խնդիր նե րը Հա յաս տա նի սո վե տա կան գրող նե րի I 
համագումարում Ա. Բակունցի արտասանած ելույթում

1 Լեզվաբանական խնդրի շուրջ 20-րդ դարասկզբի բանավեճերի մասին 
հանգամանորեն տե՛ս Հովհաննիսյան Ս. Գ. «Հովհաննես Թումանյանի կյանքի և 
ստեղծագործության պատմությունը (1900-1912 թթ. գիտական կենսագրություն)» 
Եր., 2012, «Գրական էտալոն» հրատ., էջ 485-493։ Ինչպես նաև նույն հեղինակի 
«Հայ գրական ընդհանուր համազգային լեզվի մշակման հարցի շուրջ» 
ուսումնասիրությունը. տե՛ս Հովհաննիսյան Ս.Գ. «Թումանյանը և Հայ գրողների 
կովկասյան ընկերությունը», Եր., 2007, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., էջ 204-211։
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Խորհր դա յին կար գե րի հաս տա տու մից հե տո լեզ վի զար գաց ման 
խնդրում ի րենց մեծ նա խորդ նե րի մտա հո գութ յուն նե րը բա ցի ժա մա-
նա կի լեզ վա բան նե րի ու սում նա սի րութ յուն նե րից՝ ար տա հայտ վե ցին հայ 
գրող նե րից մաս նա վո րա պես Ե ղի շե Չա րեն ցի ու Ակ սել Բա կուն ցի բա նա-
վոր ու գրա վոր ե լույթ նե րում ու հոդ ված նե րում։ Այս ի մաս տով ա ռանձ նա-
նում է Բա կուն ցի « Հա յաս տա նի Սո վե տա կան գրող նե րի ա ռա ջին հա մա-
գու մա րում ար տա սա նած ճա ռը»։ Հենց այս ե լույ թում ար տա հայտ վե ցին 
Բա կուն ցի լեզ վա գի տա կան հա յացք նե րը։

  Լեզ վի խնդրում Բա կու ցը զգա լի չա փով թու ման յա նա կան 
ա վանդ նե րի շա րու նա կողն էր։ Հով հան նես Թու ման յա նի հա մար բա ռը 
մի աշ խարհ էր։ Բա ռի նկատ մամբ ա ռանձ նա հա տուկ վե րա բեր մունք 
ու ներ նաև Բա կուն ցը։ Հենց այդ պատ ճա ռով էլ բա կունց յան բա ռը Չա-
րեն ցի բնո րոշ մամբ մար մար յա էր, «հնա մե նի, բուր յան, որ պես մեր հին 
քա րա քան դակ մա տուռ նե րի անջն ջե լի գրե րը հնա դար յան»։

Ան շուշտ, գաղտ նիք չէ, և հայ գրա կա նա գի տութ յու նը վա ղուց ար ձա-
նագ րել է, որ Բա կունցն իր հետ բե րեց «ո ճա յին-ար տա հայտ չա կան -շա-
րահ յու սա կան նոր ձևեր ու ե ղա նակ ներ… ոս կեր չա կան ա սեղ նա գոր ծա-
կան-գոր գա գոր ծա կան նուրբ մշակ ման հասց րեց իր ար ձա կը»1։

Լեզ վի զար գաց ման, այդ թվում գե ղա վես տա կան լեզ վի հե ռան կա րի 
հար ցե րը քննարկ վե ցին Հա յաս տա նի գրող նե րի միութ յան ա ռա ջին հա-
մա գու մա րում, ո րը տե ղի է ու նե ցել 1934-ի օ գոս տո սի 1-5-ը՝ Եր ևա նում։ 
Այդ օ րը Չա րենցն իր ե լույ թում անդ րա դար ձավ գե ղար վես տա կան խոս-
քում հայ գրա կան եր կու լե զու նե րի օգ տա գործ ման խնդրին։ Ո րոշ հար-
ցե րում Բա կուն ցը հա մա ձայն չէր Չա րեն ցի ա ռա ջադ րած դրույթ նե րին։ 
Ն րա վստա հեց մամբ՝ գրա կան լեզ վի եր կու ճյու ղե րի ա պա գա յի մա սին 
Չա րեն ցի մո տե ցում նե րը հիմն վում են Վ. Տեր յա նի լեզ վա բա նա կան հա-
յացք նե րի վրա։ Իբրև հա վաս տում Բա կուն ցը մեջ բե րում է հատ ված ներ 
Տեր յա նի « Հայ գրա կա նութ յան գա լիք օ րը» հոդ վա ծից2։ Ար ձա կա գիրն ու-
շադ րութ յան է ար ժա նաց նում Տեր յա նի հոդ վա ծի ոչ թե գրա կան լեզ վի 
արևմ տա հայ և  ար ևե լա հայ ճյու ղա վո րում նե րի մա սին հատ վա ծը, այլ 
ար ևե լա հա յե րե նի զար գաց ման ճա նա պար հի մա սին ար ծար ծում նե րը՝ 
ա ռանձ նաց նե լով մի կող մից գրա կան ընդ հա նուր լե զուն, մյուս կող մից՝ 
Խաչ. Ա բով յա նի, Պ. Պ ռոշ յա նի, Ղ. Ա ղա յա նի ու Հովհ. Թու ման յա նի ան հա-
տա կան ոճն ու լե զուն3։ Միա ժա մա նակ Բա կուն ցը անդ րա դարձ է կա տա-

1 Սուրեն Աղաբաբյան, «Ակսել Բակունցի արձակի նշանակությունը», Աղաբաբյան 
Ս. «Հոդվածներ, դիմանկարներ, հուշեր», Եր., 1982, «Սովետ գրող» հրատ, էջ 73։

2 Վահան Տերյան, Երկերի ժողովածու չորս հատորով, հտ. 3, Եր., «Հայաստան» 
հրատ., 1975, էջ 48-102։

3 Նույն տեղում, էջ 85։ Տե՛ս նաև Ա. Բակունց, Երկեր երկու հատորով, հտ.2, Եր., 
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րում Ստ. Նա զար յա նի, Մ. Նալ բանդ յա նի, Ս. Շա հա զի զի, Գ. Սուն դուկ յա-
նի լեզ վի յու րա հատ կութ յուն նե րի տեր յա նա կան գնա հա տա կան նե րին։ 
Բա նա վե ճը ծա վալ վում է մի կող մից Բա կուն ցի մյուս կող մից՝ Տեր յա նի 
ու Չա րեն ցի միջև մաս նա վո րա պես Թու ման յա նի լեզ վի, նրա կեն սու-
նա կութ յան ու ա պա գա յի հետ կապ ված խնդիր ներն ար ծար ծե լիս։ Ըստ 
Տեր յա նի՝ Թու ման յա նի լե զուն ապ րել էր զար գա ցում՝ խրթին բար բա ռա-
բա նութ յուն նե րով լեզ վից գնա լով դե պի բյու րե ղա ցում և գ րա կան լե զու, 
և բար բառ նե րից ազ գա յին բա նաս տեղ ծը վերց րել էր այն, ինչ չկար գրա-
կան լեզ վում, այ սինքն՝ կանգ նել էր «ու ղիղ ճա նա պար հի վրա»1։ Իսկ Չա-
րեն ցը հենց գա վա ռա կան բա ռե րի ու գրա կան լեզ վի միա ձուլ վածքն էր 
ան վա նում « Թու ման յա նի լե զու» և կար ծում էր, որ այդ լե զուն ու նի «գյու-
ղա կան ին տո նա ցիա» և գ րա կան լեզ վի հե տա գա զար գաց մամբ պայ մա-
նա վոր ված «պատ մա կա նո րեն դա տա պարտ ված է մահ վան»2 (ընդգ ծու-
մը հե ղի նա կինն է. Ս.Հ.)։ Իբրև հա կադ րութ յուն Չա րեն ցի այս տե սա կե տի՝ 
Բա կուն ցը դարձ յալ վկա յա կո չում է Տեր յա նին, ով վստա հեց նում էր, թե 
« Թու ման յա նը իր լե զուն հասց րել է այն բյու րե ղան ման պար զութ յան, ո րը 
մո տեց նում է նրան Պուշ կի նին, և  ո րը նրա գե րա գույն ար ժեք նե րից մե կը 
պի տի հա մար վի»3։ Բա կունցն ընդգ ծում է նաև Թու ման յա նի հռչա կա վոր 
«էս ու էն»-ի մա սին տեր յա նա կան այն ձևա կեր պու մը, թե դրանք «այս ու 
այ նի հան դեպ մեր գրա կա նութ յան մեջ ա ռան ձին բար բառ նե րի գոր ծա-
ծութ յան վեր ջին զին վոր ներն են, վեր ջին բեր դերն են և… շատ խար խուլ 
ու ան հաս տատ բեր դե րը»4։ Բա կուն ցը հա կադր վում է Թու ման յա նի լեզ-
վին տված թե՛ Չա րեն ցի, թե՛ Տեր յա նի գնա հա տա կան նե րին։ Նա հա մա-
ձայն է Չա րեն ցի հետ, որ պետք է դնել մա քուր լեզ վի, կենտ րո նա ձիգ լեզ վի 
խնդի րը, սա կայն ի տար բե րութ յուն մեր գրա կա նութ յան եր կու մե ծե րի՝ 
կար ծում է, որ «Այդ լե զուն խարսխ ված պետք է լի նի ժո ղովր դա կան լեզ վի 
վրա»5։ Եվ ա ռա վել կար ևոր ու ժա մա նա կի հա մար հա մար ձակ հայ տա-
րա րութ յուն է ա նում այս պես կոչ ված « Հոկ տեմ բեր յան հե ղա փո խութ յան 
հայ րե նի քի լեզ վի» զար գաց ման գոր ծում թու ման յա նա կան ա վանդ նե րի 
կար ևո րութ յան մա սին։ Բա կունցն ա սում է. « Մենք պետք է ու սում նա-
սի րենք Թու ման յա նի լե զուն, հաս կա նանք, թե իր ժա մա նա կին Թու ման-
յանն ինչ պես է կա րո ղա ցել օգ տա գոր ծել բար բառ նե րը և ժո ղովր դա կան 
լե զուն, գրա բա րը, զա նա զան պատ կեր ներ և  այլն, և ս տեղ ծել այն պի սի 
1964, Հայպետհրատ, էջ 592։ 

1 Վ. Տերյան, նշվ. աշխատությունը, էջ 88։
2 Չարենց, Գրականության մասին, Եր., 1957, էջ 195։
3 Վ. Տերյան, նշվ. աշխատությունը, էջ 89։
4 Նույն տեղում։
5 Բակունց, նշվ. աշխատ., էջ 598։



ՍՈՒՐԵՆ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 2021-1

37

լե զու, որ հան դի սա նում է, ես կա սեի, նա խա հոկ տեմ բեր յան պոե զիա յի 
լե զուն։ Այս պի սով, Թու ման յա նը դառ նում է այդ լեզ վի նա խա հայ րը, քա նի 
որ Թու ման յա նը այս տե սա կե տից ա վե լի շատ տվյալ ներ ու նի օգ տա կար 
լի նե լու, քան Տեր յա նի լեզ վա շի նա րա րութ յան փոր ձը»1։

Բա կուն ցը նկա տի ու ներ ժո ղովր դա կան լեզ վի գան ձա րա նից ճա շա-
կով, ան գե րա զան ցե լի վար պե տութ յամբ օգտ վե լու Թու ման յա նի ու նա-
կութ յու նը, ո րը շատ բարձր էր գնա հա տում։ Ն րա կար ծի քով Ա մե նայն 
հա յոց բա նաս տեղ ծը նաև լեզ վի խնդրում այն օ րի նակն էր, ո րից պետք 
է իր ժա մա նա կա կից գրող նե րը սո վո րեին, թե ինչ պես պետք է ժո ղովր-
դա կան խոս քից կա րո ղա նալ վերց նել բա ռեր, սեղմ, պատ կե րա վոր ո ճեր, 
դարձ վածք ներ, պարզ ու գե ղե ցիկ ձևեր։

Հա մա գու մա րի ամ բիո նից Բա կունցն ար ձա նագ րում է, որ «լեզ վի 
դիս պուտ նե րի» ըն թաց քում ա նար դա րա ցիո րեն՝ նրա բնո րոշ մամբ «գի-
տակ ցա բար թե ան գի տակ ցա բար» շրջանց վում է գրա բա րի դե րը լեզ վի 
զար գաց ման գոր ծում։ Բա կուն ցի կար ծի քով գրա բա րի բա ռա պա շա րը 
կա րող է հարս տաց նող աղբ յուր հան դի սա նալ, հետ ևա բար և չ պետք է 
ա նու շադ րութ յան մատ նել նրա հնա րա վո րութ յուն նե րը։ Սա կայն Բա-
կուն ցը գրա բար յան բա ռաձ ևե րի կի րա ռութ յու նը դի տում էր միայն ժո-
ղովր դա կան խոս քի հետ ներ դաշ նակ միա ձուլ ման ճա նա պար հով, ինչն 
իր հեր թին պայ մա նա վո րում էր հենց ժո ղովր դա կան խոս քում գրա բար-
յան բառ ու բա նի, ձևե րի հայտ նա բեր մամբ։

 Բա կունցն ա սում է. « Հարց է ա ռաջ գա լիս՝ ի՞նչ աս պա րե զում և  ի՞նչ 
չա փով կա րե լի է օգ տա գոր ծել գրա բա րը։ Ես կար ծում եմ, որ այն կա րե-
լի է օգ տա գոր ծել պե տա կա նութ յան, փի լի սո փա յութ յան և ռազ մա կան 
տեր մի նա լո գիա յի աս պա րե զում և  ա պա ցուց ված է, որ այս ուղ ղութ յամբ 
օգ տա գործ ված գրա բա րը դրա կան հետ ևանք ներ է տա լիս»2։

 Բա կուն ցը, չլի նե լով լեզ վա բան, չու նե նա լով այդ ո լոր տում որ ևէ ու-
սում նա սի րութ յուն, այ նո ւա մեն յա նիվ, միան գա մայն ճիշտ էր ըն կա լում 
մե ռած լեզ վի հնա րա վո րութ յուն նե րի սահ մա նը։ Այդ պատ ճա ռով էլ նա 
նկա տում է. «Իսկ ե թե գրա բա րով փոր ձում ենք նկա րագ րել բնութ յու նը, 
այս կամ այն եր ևույ թը մեր գրվածք նե րում, տես նում ենք, որ ու նե նում 
է բա ցա սա կան հետ ևանք»3։ Այ նու հան դերձ, Բա կուն ցը կար ևո րում էր 
գրա բա րի օգ տա գործ ման խնդի րը։ Իսկ բար բառ նե րի օգ տա գործ ման 
խնդրում նա պաշտ պա նում էր թու ման յա նա կան մո տե ցու մը։ Վեր ջինս 
իր ար տա հայ տութ յունն էր գտել բա նաս տեղ ծի տար բեր ե լույթ նե րում, 

1 Նույն տեղում։
2 Նույն տեղում։
3 Նույն տեղում։
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մաս նա վո րա պես նրա « Մի եր կու խոր հուրդ գա վա ռա կան մա մու լին» 
(1910) հոդ վա ծում, ո րը գրվել էր հա յոց լեզ վի մաք րութ յան, հատ կա պես 
գե ղար վես տա կան ո ճե րի և լեզ վա գի տա կան բազ մա զան խնդիր նե րի 
շուրջ ծա վալ ված 20-րդ դա րասկզ բի գրա կան բա նա վե ճե րի հա մա տեքս-
տում։ Թու ման յա նը պայ քա րում էր լրագ րա յին գրա կան լեզ վի դեմ՝ այն 
ո րա կե լով «աղ քատ, չոր ու ցա մաք բա ռե րի մի տե րո ղորմ յա, ա նոճ ու ան-
կեն դան»1։ Բա նաս տեղ ծը գրում է. «Էդ բար բառ նե րից ա մեն մի նը ա վե լի 
շատ ուժ ու կեն դա նութ յուն ու նի իր մեջ, քան մեր ե ղած գրա կան լե զուն։ 
Սա դեռ չի կա զա մա կերպ ված և չի էլ կազ մա կերպ վե լու, մինչև որ մեր 
ժո ղովր դի լե զուն իր բո լոր դաշ տե րից, սա րե րից ու ձո րե րից կեն դա նի 
վտակ նե րով կգա միա նա լու սրա մեջ, և բո լոր բար բառ նե րը հան դես կբե-
րեն ի րենց գան ձե րը» 2։ 

 Բա կուն ցը, բար բառ նե րը դի տե լով լեզ վի հարս տաց ման, նրա կեն-
սու նա կութ յան «բնա կան ու ա ռողջ» ճա նա պարհ, գրում է. «Իմ կար ծի-
քով, լեզ վա շի նա րա րութ յան խնդրում մենք դժվա րութ յուն նե րի ենք հան-
դի պում ա ռար կա ներ ան վա նե լու ուղ ղութ յամբ. այս պի սի դեպ քե րում 
պետք է ե լա կետ ու նե նալ ժո ղովր դա կան բար բա ռը»3։ 

Այս պես, բար բառ նե րի դե րի և բ նաշ խար հիկ գրա կան լեզ վի այս պի-
սի ըն կալ մամբ Բա կուն ցը կանգ նում է Ա բով յա նի և Թու ման յա նի կող քին, 
մա նա վանդ Թու ման յա նի, ով ի րա վամբ հա մար վում է «բնա կան հա յոց 
լեզ վի օրհ ներ գուն», ով մեր ժում էր ազ գա յին լեզ վի օ րենք նե րին խորթ 
ներ մու ծում նե րը։ Լեզ վի հար ցում Բա կունցն ըն դու նեց թու ման յա նա կան 
դա վա նան քը՝ այն է՝ լեզ վի գոր ծին հաս տատ ազ գա յին դրոշմ ու հիմք տա-
լու հա մար հիմն վել ժո ղովր դի կեն դա նի լեզ վի, նրա ո գու և  օ րենք նե րի 
վրա4։

Բա կուն ցը, որ հրա շա լի գի տեր՝ որ բա ռը ինչ պես օգ տա գոր ծել, ուր 
դնել, որ դրսևոր վեին նրա ի մաս տա յին բո լոր նրբե րանգ նե րը, խո սում է 
ա ռանց բար բա ռա յին ար տա հայ տութ յուն նե րի գրա կան ոճ ձևա վո րե լու 
դժվա րութ յուն նե րի ու նաև անհ նա րի նութ յան մա սին։ Եվ իբրև ար դա րա-
ցում բար բառ նե րից օտ վե լու ի րա վուն քի օի նակ է բե րում Գո գո լի լե զուն։ 
Դի մե լով դահ լի ճին՝ Բա կունցն ա սում է. « Դուք գի տեք, որ մենք հա ճախ 
այս կամ այն բա ռը ճիշտ հա յե րե նով գոր ծա ծե լու հա մար կանգ ենք առ-
նում դժվա րութ յուն նե րի առջև, չենք գտնում այն բա ռը, որն անհ րա ժեշտ 

1 Հովհ. Թումանյան, Երկիրի լիակատար ժողովածու տասը հատորով, հտ. 6, ՀՀ 
ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Եր, 1994, էջ 182։

2 Նույն տեղում։
3 Ա. Բակունց, նշվ. աշխատ., էջ 598-599։
4 Ս. Աղաբաբյան, «Հոդվածներ, դիմանկարներ, հուշեր», Եր., 1982, «Սովետ. 

գրող» հրատ., էջ 75։
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է այս կամ այն նրբութ յունն ար տա հայ տե լու հա մար։ Դուք գի տեք, որ Գո-
գո լի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի մեջ փոքր, փոք րիկ և  այլ գա վա ռա կան 
բա ռե րը ու նեն ի րենց հա տուկ ի մաս տը»1։

Ս րա նով Բա կունցն ար տա հայ տում է իր գե ղա գի տա կան դա վա նան-
քի մեջ լեզ վի հար ցում ժո ղովր դա կան ուղ ղութ յա նը հատ կաց րած ո րո-
շիչ դե րը։ Ըստ գրա կա նա գետ Ս. Ա ղա բաբ յա նի՝ ե թե այլ գրող նե րի հա-
մար ժո ղովր դա կան բար բառ նե րի կամ խո սակ ցա կան լեզ վի կի րա ռու մը 
կապ ված էր մի ջա վա յի կո լո րի տի կամ «ազ գագ րա կան «օր նա մեն տի 
խնդիր նե րի լուծ ման», հա մա պար փակ գե ղար վես տա կան խնդիր ներ 
հետ, ա պա « Բա կուն ցը նույն այդ ուղ ղութ յան հետ կա պեց ա վե լի լայն 
ո ճա կա ռուց ման և ժան րա կա ռուց ման նոր սկզբունք նե րի հայտ նա գոր-
ծում ներ»2։

Ան կախ այն հան գա ման քից, որ 1934թ. հա մա գու մա րի իր այս ե լույ-
թում Բա կուն ցը ու ներ տա րա ձայ նութ յուն ներ Չա րեն ցի հետ, այ նո ւա-
մե նայ նիվ, նա իր հիաց մունքն է ար տա հայ տում Չա րեն ցի լեզ վի նկատ-
մամբ՝ միա ժա մա նակ ա մուր կանգ նե լով բար բառ նե րի կար ևո րութ յան 
և  այս ի մաս տով Թու ման յա նի լեզ վի օ րի նա կե լի լի նե լու իր ա ռա ջադ-
րած դրույ թի պաշտ պա նութ յան դիր քե րում։ Բա կուն ցը նկա տում է. «Ես, 
դժբախ տա բար, մեր գրող նե րի մեջ չեմ գտնում այն պի սին, որ լեզ վի տե-
սա կե տից օ րի նա կե լի լի ներ, բա ցի ընկ. Չա րեն ցի լեզ վից, և  այդ պա տի վը 
պատ կա նում է մեր մեծ գրող Չա րեն ցին։

Բա ցա սա կան այն նի վի լի րով կան, ո րի մա սին ընկ. Չա րեն ցը խո սում 
էր իր զե կուց ման մեջ, ա ռաջ է բե րում լեզ վի խառն վա ծութ յուն, լեզ վի 
թլվա տութ յուն և  այլն։ Այն պես որ, պետք է բար բառ նե րը կշռել դա տա կան 
կշեռ քի ճշտութ յամբ և վար վել այն պես, ինչ պես այդ ա նում են ռու սա կան 
գրող նե րը… Ն րանք վերց նում են ժո ղովր դա կան մի ար տա հայ տութ յուն, 
մեկ նա բա նում այդ ար տա հայ տութ յան օ րեն քը, և հե տո ի րենք այդ օ րեն-
քի հի ման վրա կա ռու ցում այն նոր բա ռը, որն անհ րա ժեշտ է ստեղ ծել։ 
Այս տե սա կե տից Թու ման յա նի փոր ձը շատ ու սա նե լի է մեզ հա մար»3։

Ի հար կե, այս տեղ հայ գրա կան լեզ վում բար բառ նե րին տեղ տա լու 
խնդրում ռուս գրող նե րին ու ռու սա կան գրա կա նութ յանն ըն դօ րի նա կե-
լու մո տե ցու մը բխում էր ժա մա նա կի պա հան ջից, ին չը չէր կա րող չար-
տա հայտ վել հա մա գու մա րում հնչած յու րա քանչ յուր ճա ռում, ե թե նկա տի 
ու նե նանք, թե ինչ պի սի ու շադ րութ յուն կար գրող նե րի գրա կան ա սու լիս-
նե րի, ցան կա ցած բա նա վե ճի նկատ մամբ ստա լին յան բռնա պե տութ յան 

1 Ա. Բակունց, նշվ. աշխատ., էջ 599։
2 Ս.Աղաբաբյան, նշվ. աշխատ., էջ 75։
3 Նույն տեղում, էջ 600։
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պայ ման նե րում։ Դ րա նով է պայ մա նա վոր ված նաև նույն ճա ռում « Հոկ-
տեմ բեր յան լե զու» եզ րույ թի շուրջ տա րա ձայ նութ յու նը ար ձա կագ րի ու 
բա նաս տեղ ծի միջև։ Եզ րույթն ար տա բե րե լիս Չա րեն ցը տե ղից բա ցա-
կան չել է « Դա տեր մին է»1, իսկ Բա կուն ցը հա կա դար ձել է. « Հենց թե կուզ 
որ պես տեր մին էլ չի կա րե լի գոր ծա ծել»2։

Ժա մա նա կի պար տադ րան քից էր բխում նաև Տեր յա նի՝ այն դրույ թի 
քննա դա տութ յու նը, ըստ ո րի հա յոց լե զուն պի տի զար գա նա եվ րո պա-
կան լե զու նե րի ճա նա պար հով։ Թեև Բա կուն ցը քննա դա տում է Տեր յա նին՝ 
ընդգ ծե լով, որ նա լեզ վի խնդրին մո տե նում է «բուր ժո ւա զիա յի պրո գե սիվ 
դե րի պաշտ պա նութ յան դիր քե րից», սա կայն միա ժա մա նակ փոր ձում է 
նրան ար դա րաց նել՝ նշե լով, որ «Այդ ժա մա նակ մեր գրող նե րը դեռևս գա-
ղա փար չու նեին պրո լե տա րա կան հե ղա փո խութ յան մա սին»3։ Ի հար կե, 
այս բնո րո շում նե րում՝ «բուր ժո ւա զիա յի, պրո լե տա րա կան», վերս տին գե-
րիշ խում է «ժա մա նա կի շուն չը»։

Այս հա մա տեքս տում պետք է դի տել նաև գրա կան լեզ վի հարս տաց-
ման աղբ յուր նե րի հար ցում ռու սե րե նին տված բա ցա ռիկ դե րը։ Բա կուն-
ցը հայ տա րա րում է. « Փո խա ռութ յուն նե րի աս պա րե զում մենք ա վե լի 
ի րա վունք ու նենք վերց նե լու ռու սա կան լեզ վից, քան մեկ ու րի շից»4։ Կար-
ծում ենք այս դրույ թի ա ռա ջադ րումն էլ քա ղա քա կան կաշ կան դում նե րի 
ար տա հայ տութ յուն էր։ Ժա մա նա կին, երբ բար բառ նե րից օգտ վե լու և  ար-
ևել յան լե զու նե րից փո խա ռութ յուն ներն օգ տա գոր ծե լու հա մար Թու ման-
յա նին հռչա կում էին հան ցա գործ և ներ կա յաց նում «թրքա մո լութ յան» մե-
ղադ րանք՝ «ջա նի պո չից կախ ընկ նե լու»5 հա մար, Թու ման յա նը հա մար-
ձա կո րեն պա տաս խա նում էր. « Հա յոց լեզ վի կազ մութ յան խնդրում էն 
զի ջու մը, որ Դուք ա կա մա ա նում եք կուլ տու րա կան Արև մուտ քի ա ռաջ, 
ես ու րա խութ յամբ էն գլխից ա րել եմ և  ա նում եմ թե՛ Արև մուտ քի և թե՛ 
մա նա վանդ Ար ևել քի ու մեր ժո ղովր դա կան բար բառ նե րի առջև»6։

Եվ այս պես, հայ 20-րդ դա րասկզ բի գրա կան կյան քում լեզ վի մաք-
րութ յան, նրա զար գաց ման բազ մաբ նույթ խնդիր նե րի շուրջ ծա վալ ված 
հա մա հայ կա կան քննար կում նե րից ու գրա կան լեզ վի կա յաց ման հա մար 
պայ քա րից եր կու տաս նամ յակ անց Բա կուն ցը նա խա պատ վութ յու նը 
տա լիս էր Թու ման յա նի մատ նան շած ու ղուն, այ սինքն՝ գրա կան ու գե-
ղար վես տա կան այն պի սի լեզ վի ձևա վոր մա նը, ո րի խոր հուրդն ու ի մաս-

1 Նույն տեղում, էջ 596։
2 Նույն տեղում։
3 Նույն տեղում։
4 Նույն տեղում։
5 «Հորիզոն» թերթ, Թիֆլիս, 1910, թիվ 205, սեպտեմբերի 15։
6 Թումանյան, հտ 6, էջ 488։
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տը միայն մե կը պետք է լի նի «խո սել հայ մար դու, հայ ժո ղովր դի սրտին»1։
Ե թե հաշ վի առ նենք, որ 1934թ.-ն  էր, և  ազ գա յի նը այն քան էլ չէր խրա-

խուս վում, ա պա Բա կուն ցը հա յոց լեզ վի զար գաց ման ու ղի նե րը նշե լիս 
Հա յաս տա նի Սո վե տա կան գրող նե րի ա ռա ջին հա մա գու մա րում ար տա-
սա նած իր ճա ռում բա վա կան հա մար ձակ էր և մ տա հոգ ազ գա յին մշա-
կույ թի ու գրա կա նութ յան հենք ու հե նա րան հա յե րե նի ա պա գա յի խնդիր-
նե րով։ Բա կուն ցի՝ գրող նե րի հա մա գու մա րում հնչեց րած ե լույ թը, ինչ պես 
և ն րա ողջ ստեղ ծա գոր ծութ յու նը վկա յում է, որ լեզ վի հար ցում նույն պես 
գրո ղի մո տե ցում նե րում ար տա հայտ վել է ազ գա յին ա վանդ նե րի շուն չը։

Սու սան նա Գ. Հով հան նիս յան – ՀՀԱԱ Մ. Ա բեղ յա նի ան վան գրա կա նութ-
յան ինս տի տու տի ա ռա ջա տար գի տաշ խա տող, բա նա սի րա կան գի տութ յուն նե-
րի դոկ տոր, Գ րա կա նութ յան և գե ղար վես տի մի ջազ գա յին ա կա դե միա յի ան դամ 
(2015-ից), 12 մե նագ րութ յուն նե րի և  ա վե լի քան 200 տպա գիր հոդ ված նե րի, ու-
սում նա սի րութ յուն նե րի ու հրա պա րա կում նե րի հե ղի նակ։ Գի տա կան հե տաքրք-
րութ յուն նե րի շրջա նա կը հայ մշա կույ թի և գ րա կա նութ յան պատ մութ յուն, մաս նա-
վո րա պես դա սա կան գրա կա նութ յուն։ Գի տա հե տա զո տա կան ու սում նա սի րութ-
յուն նե րի զգա լի մա սի նվիր ված է թու ման յա նա գի տութ յան խնդիր նե րին։ 

SUSANNA HOVHANNISYAN - AKSEL BAKUNTS AND WAYS OF 
DEVELOPMENT OF THE NATIONAL LANGUAGE - Linguistic views of Aksel Bakunts 
were expressed, in particular, in August 1934, in his speech at the first founding 
congress of the Writers’ Union of Armenia. In the discussion about the ways of 
development of the Armenian language, Bakunts defended Tumanyan’s approaches 
and emphasized the need to follow the path indicated by the poet. In matters of 
language development, Bakunts was the successor of the Tumanyan’s traditions. On 
this issue he had disagreements with both V. Teryan and E. Charents. In the issue of 
the development of the Armenian literary language, A. Bakunts devoted a decisive 
role to the popular direction, proposing to rely on the living language of the people, 
on its spirit and laws, using both dialect words and the words of the ancient Armenian 
language of grabar in the literary language. 

 
Key words - Aksel Bakunts, Hovhannes Tumanyan, Linguistic views, ways of 

language development, Armenian language, Writers’ Union of Armenia, literary 
language, grabar. 

СУСАННА ОВАНЕСЯН – АКСЕЛЬ БАКУНЦ И ПУТИ РАЗВИТИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА – Языковедческие взгляды Акселя Бакунца были 

1 Նույն տեղում, էջ 240։
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выражены, в частности, в августе 1934 г., в его речи на первом, учредительном 
съезде Союза писателей Армении. В дискуссии о путях развития армянского 
языка Бакунц отстаивал подходы Туманяна и подчёркивал необходимость 
идти по пути, указанному поэтом. В вопросах развития языка Бакунц был 
продолжателем туманяновских традиций. По этому вопросу у него были 
разногласия и с В. Терьяном, и с Е. Чаренцем. В вопросе развития армянского 
литературного языка А. Бакунц уделял решающую роль народному 
направлению, предлагая опираться на живой язык народа, на его дух и законы, 
используя в литературном языке как диалектные слова, так и слова древнего 
армянского языка грабара. 

Ключевые слова – Аксель Бакунц, Ованес Туманян, языковедческие 
подходы, пути развития языка, армянский язык, Союз писателей Армении, 
литературный язык, грабар. 
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ԼԻԼԻԹ ՍԵՅՐԱՆՅԱՆ
Բ.գ.թ., ՀՀ ԳԱԱ Գ րա կա նութ յան ինս տի տուտ

Ն.ՍԱՐԱՖՅԱՆԻ «ԿԱԽԱՐԴԱՆՔ» ԵՎ «ՀՍԿՈՒՄ» 
ԵՐԿԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԱՊԱՏԿԵՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ

Բա նա լի բա ռեր. -  Սա րաֆ յան, հսկում, կա խար դանք, զույ գա յին հա կոտն
յա ներ, կյանք, մահ, սփյուռք, ազ գա յին ինք նութ յուն, հա մա կարգ, գրող, մա
կըն թա ցութ յուն, տե ղատ վութ յուն:

Նի կո ղոս Սա րաֆ յա նի տիե զեր քը կազ մա կեր տող ու կազ մա կեր պող 
տար րե րը հա ճախ եր կար ժեք կշռույ թով1 աշ խա տում են անց յալ-ներ կա, 
հա րա զատ-օ տար, շար ժում-քա րա ցում, լույս-խա վար, կոս մոս-քաոս, 
կյանք-մահ, ե րազ-կյանք, մա կըն թա ցութ յուն-տե ղատ վութ յուն եզ րե րի 
ներ դաշ նութ յամբ ու փո խա տե ղու մով: Ն րա աշ խար հը «կա խար դանք-
չա րադ յու թան քի», քա րաց ման հաղ թա հար մանն ուղղ ված ջանք է, հա-
րատև տա տա նում եր կու եզ րե րի միջև, անց ման ճիգ և  անհ նա րի նութ-
յուն: Եվ այ սու՝ չա վարտ վող ու ա նա վարտ ըն թաց քի պատ կե րա վոր մանն 
ուղղ ված նշան ներ են ճա նա պար հը, գնաց քը, նա վը, սա վառ նա կը և 
մ յուս նե րը՝ բա յա կան ի մաս տա յին հա մար ժեք նե րի օ րի նա չափ հա ջոր դա-
փոխ մամբ: Ազ գա յին ու հա մա մարդ կա յին չա փում նե րով բաց վող մի ֆո-
լո գիա կան ար քե տի պե րը նպա տա կաուղղ վում են բևե ռա յին կշռույ թով 
հատ կանշ վող հիշ յալ զույ գե րի ի մաս տա յին ա ղերս նե րի ու հա մա կար գա-
յին տա րո ղութ յան ա պա հով մա նը:

Մի կող մում անց յա լը՝ թանկ մի մե ռել, որ դյու թում է ու կան չում դե-
պի մահ, մյուս կող մում՝ կյան քը, ապ րե լու կամ քը, վա յելքն ու ա զա տութ-
յու նը, նո րը, այ լը, այ լի հնա րա վո րութ յու նը: Մե կի ան վերջ վեր ջը և մ յու-
սի չսկսվող սկիզ բը: Ու մի կյանք՝ այս եր կու բևեռ նե րի միջև քաշքշ վող, 
տա րու բեր վող, բզկտվող: Կաս կա ծի, խղճի խայ թի՝ կաշ կան դող, քա-
րաց ման, տե ղապ տույ տի տա նող հո գե վի ճակ: Կ յան քի ու մահ վան եր-

1 Ա. Անդրանիկյանը, Սարաֆյանի 110-ամյակի առթիվ իր կազմած և խմբագրած 
«Հսկում» գրքի առաջաբանում անդրադառնալով գրողի գեղարվեստական 
մտածողության սույն առանձնահատկությանը, գրում է. «Երկու աշխարհների 
սահմանագծի վրայ է միայն դրսեւորելի,-հետևապես վերապրելի,- Ն.Սարաֆյանի 
գրական՝ այսժամանակային իրողությունը: Մարդոց, երևույթների, մի այնպիսի 
զգացողական միջավայրում է գրողը տեղայնացնում ամէն ինչ, որ նրա 
բանաստեղծական հախուռն խառնուածքին անճանաչ լինելով, կարող ենք զարմանք 
ապրել՝ գրողի բազմաձայնութիւն դրսեւորող նկարագրով», Ն.Սարաֆեան, Հսկում, 
Երևան, «Գրաբեր», 2012, էջ 3:
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կար ժե քութ յան, բևե ռա յին շրջում նե րի պա րա դոքս. անց յա լից պոկ վե լը՝ 
դա վա ճա նութ յուն, «մար դա վա րի» ապ րե լը՝ մահ, անց յա լի գրկում թաղ-
վե լը՝ կյանք ու ան մա հութ յան պատ րանք: Ա ռանց քում, հաս կա նա լիո րեն, 
«մա՞րդ, թե՞ հայ» ճա կա տագ րա կան եր կընտ րանքն է, չմեռ նե լու, բայց և 
չապ րե լու՝ սփյուռ քա հա յի գո յութ յան ա նիծ յալ բա նաձև-պար տադ րան քը: 
Քն նա բան ման ա ռար կան այս եր կու սայ րե րի նուրբ սահ մա նին ա րար-
վող գե ղար վես տա կան խոսքն է: Չա րադ յու թան քը քան դե լու, շղթա յու-
մից ա զատ վե լու ար վես տա վոր գոր ծո ղութ յան փորձ է « Կա խար դանք» 
գրույ թը`1 կա խար դան քի շղթա նե րը գնաց քի ա նիվ նե րի մրճա հար մա նը 
հանձ նե լով փշրե լու նա խա պատ կե րով: Դե պի «ա ւե լի օ տար եր կիր ներ» 
սու րա ցող շո գե կառ քը «ներ քին փլու զում ներ» ապ րող հե րո սին պո կում 
է իր տա րի նե րից, որ «կը փրթին», «կ ՚եր թան կը ցրո ւին ան հու նու թեան 
մէջ»2: Գ նաց քի պա տու հա նից այն կողմ կյան քը սու րում է կա մըն տիր, 
բայց պար տա դիր պատ կե րա հա ջոր դում նե րով: Անց յա լը ներ խու ժում է 
ներ կա, և ներ կան հսկում է անց յա լը, հե տա մուտ է անց յա լին: Պա տու մը 
հյուս վում է եր կու հար թութ յուն նե րի խա չաձ ևու մով: 

Կա խար դան քի խորհր դա պատ կե րա յին եր կար ժե քութ յու նը պա-
րագր կում է ոչ միայն անց յալ-ներ կա եզ րե րի միջև բաց վող քննա բան ված 
տա րա ծութ յու նը, այլև կյանք-ե րազ այ լընտ րան քա յին զույ գի երկ րորդ 
եզ րը իբրև գո յաձև ընտ րած հե րո սի՝ ե րա զից հրա ժար վե լու փոր ձը, ար-
վես տա վոր գրով այդ ե րա զը գե ղա զար դե լու սո վո րութ յուն-մո լութ յու նը 
թող նե լու ցան կութ յու նը. «…զի կա րող չեմ այլևս՝ պա ճու ճել մինչև մա հը 
տա նող ճամ բան, զար դա րել զայն միամ տօ րէն՝ գե ղե ցիկ ե րազ նե րով» և  
ուս տի՝ «կ ՚ու զեմ ա զա տիլ մո լու թե նէ մը որ շղթա յած է զիս՝ ի րեն, կա խար-
դած է ու խա թա րած այս պէս»(9):

Ե րազ-կյանք եր կընտ րան քի պատ կե րա վոր ման սա րաֆ յա նա կան 
գոր ծի քա կազ մում ա ռանձ նա կի կար ևո րութ յուն է ստա նում լույս-մութ/
տժգու նա կութ յուն/մշուշ զու գա հե ռը, ուր «փայ լուն ու պաղ գա մե րով» ու-
ղե ղը ծակծ կող «ազ նո ւա կան բայց չար» լույ սը բա ցում է ի րա կա նութ յան 
դեմ քը լու սա ծա գի հաղ թա կան պայ ծա ռութ յան պատ կե րով: Սա ի րա կա-
նութ յունն իր ողջ բրտութ յամբ տես նե լու և  ըն դու նե լու հրա վեր է… Բայց 
այս գրույ թում ևս տի րա կան է Սա րաֆ յա նի կեն սազ գա ցո ղութ յանն ու 
աշ խար հա տե սութ յա նը ներ հա տուկ և  այ սու գե ղար վես տա կան ի րա կա-
նութ յան խոր քա յին կշռույ թը կա ռու ցա կազ մող տա րու բե րում-տա տա-

1 Առաջին անգամ տպագրվել է 1932 թվականին «Հայրենիք»-ի էջերում (Ժ տարի, 
թիվ 5):

2 Ն. Սարաֆեան, Հսկում, Երևան, «Գրաբեր», 2012, էջ 9: Այսուհետ հիշյալ 
«Կախարդանք» և «Հսկում» երկերից կատարվող բոլոր մեջբերումները՝ այս գրքից: 
Փակագծում կնշվի համապատասխան էջը:
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նու մը՝ մա կըն թա ցութ յան և տե ղատ վութ յան, լու սա բա ցի և վեր ջա լույ սի 
ան խու սա փե լի հեր թա գա յում նե րով, մի ձեռ քով տվող և մ յու սով առ նող 
«կյան քի խա ղեր»-ով: Լույ սով ի րե ղե նա ցող ի մա ցա կան զո րութ յու նը 
տե ղի է տա լիս ու ղե ղի վրա իջ նող «թոյլ, մշու շոտ վա րա գույ րի»՝ թմբի րի 
ա ռաջ: Ողջ պա տու մը մո ռա ցում փնտրող և  արթ նա ցում ե րա զող, արթ-
նա ցու մից ու մո ռա ցու մից փա խուստ տվող մար դու խո հազ գա ցա կան 
շրջապ տույտ է, քուն-թմբիր-մո ռա ցում-մահ ե րա զող և դ րան ցից սար սա-
փող ե րի տա սար դի դժվար տուն դար ձի պատ մութ յու նը: Սփ յուռ քա հա-
յի գո յութ յան պար տա դիր պայ մա նը մշտատև հսկումն1 է, ո րը մեկ այլ 
գրույ թի վեր նա գիր է դար ձել: Ինչ-որ ի մաս տով՝ ար թուն մնա լով փրկվե-
լու խորհր դա պատ կե րա յին ակ նարկ է դառ նում « Կա խար դանք» գրույ-
թի ներ կա-անց յալ սլա քում նե րով հյուս ված դի պա շա րը: Օ րի նա չա փո րեն 
զու գա հեռ վում է հե ղի նա կի նշա նա վոր սերն դակ ցի՝ նույն 1933-ին լույս 
տե սած « Հա րա լեզ նե րուն դա վա ճա նութ յու նը» գրքի հա մա նուն պատմ-
ված քի մթնո լոր տը ու ժաս պառ-հու սա հատ քնի մեջ սուզ վե լու կրկնա-
դիր պատ կեր նե րով, հա յի և մար դու միջև դա ժան ընտ րութ յուն կա տա-
րած հե րո սի քնի, ա սել է թե՝ փոք րա դիր մահ վան պատ կե րա վոր մամբ: 
Եվ ա հա, Սա րաֆ յա նի՝ կյան քից հա լած ված, տուն դար ձի ճա նա պար հը 
բռնած, թուր քի սրճա րա նում ա պաս տան գտած, նրա հետ մե նակ մնա-
ցած, նրա նից սար սա փող, քուն ե րա զող հե րո սը, իր ըն կալ մամբ, պի տի 
ար թուն մնա՝ ողջ մնա լու հա մար. «…ին ծի կը թո ւէր, որ ոտ քի պի տի ել-
լէր ան իս կոյն առ նէր կա ցի նը և վ րաս վա զէր, ան մի ջա պէս որ փա կէի 
աչ քերս»: Եվ ինչ պես հրա շա պա տում հե քիաթ նե րի՝ քնի դեմ կռվող հե-
րոս նե րին, Սա րաֆ յա նի հե րո սին ևս հաղ թում է վտան գա վոր քու նը: Սա-
րաֆ յա նը եր կար ժե քո րեն խա ղար կում է քնի խորհր դա պատ կե րը՝ որ պես 
մահ վան վտանգ և  որ պես հան դարտ մո ռա ցում, թմբի րի մեջ՝ չլռող ցա վի, 
տեն դի հաղ թա հա րում, խա ղա ղութ յան վա յել քի ան կա տար ե րա զանք: 

1 1. Հսկելը, հսկվելը 2. գիշերային պաշտամունք՝ ժամերգություն, եկեղեցական 
տոների նախատոնակներին, Էդ. Աղայան, Արդի հայերեն բացատրական բառարան, 
հատոր I, Երևան, «Հայաստան», 1976, էջ 899: Հսկումը նաև, առհասարակ, գիշերը 
արթուն մնալու և աղոթքի մեջ չարի հնարավոր հարձակումները դիմագրավելու 
գործողությունն է: Տվյալ դեպքում օգտագործվում է երկրորդ՝  սփյուռքյան 
իրականության մեջ արթուն մնալու, զգոնությունը չկորցնելու և այդու՝ հայ 
մնալու, որպես հայ չմեռնելու, ազգային ինքնությունը պահպանելու իմաստով: 
«Հսկում» երկում հեղինակը հսկման գաղափարագեղագիտական տարողությունը 
հարստացնում է՝ Հաղթական կամարի ներքո վառվող «մեռելներուն հսկումի 
յաւիտենական կրակի» հիշատակումով, որը նմանաբերական հղումով տանում 
է ազգային զոհերի հիշատակի կրակի հայտնատեսմանը: «Հսկում» վերնագրով 
բանաստեղծություններից մեկում խորհրդապատկերը ներկայանում է ծանր 
հիվանդի մահճի մոտ հսկելու, խնամելու իմաստով, իսկ մյուսում դրսևորվում իբրև 
նոր Վահագնի ծնունդին սպասելու գործողություն:
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Եր կար ժե քութ յու նը տե սա նե լի է դառ նում նաև անհ րա ժեշտ պա հին քնի 
հաղ թա հար ման, ար թուն մնա լու անհ նա րի նութ յան և ք նել-խա ղաղ վե լու 
ան կա րե լիութ յան կա խար դան քի մեջ հայտն ված հե րո սի հո գե վի ճա կի 
պատ կե րա վոր ման դրվագ նե րում: Հա յը ի տար աշ խար հում, մշտա կան 
հսկու մի դա տա պարտ ված, միշտ վտանգ կսպա սի այս պես, խա ղա ղութ-
յուն չի գտնի եր բեք, չի ապ րի մեռ նե լու վա խից:

Հի շա տակ ված «Հս կում» եր կում սա րաֆ յա նա կան գե ղար վես տա-
կան մակ րո հա մա կար գի հա մար հատ կան շա կան զույ գա յին հի շա տակ-
ված հա կոտն յա նե րի շար քը հա մալր վում է գի տակ ցութ յուն-են թա գի-
տակ ցութ յուն եզ րե րով: Բ նա կան է նաև ան ցում պատ կե րա վո րող ճա նա-
պարհ-ծով-նավ-գնացք նշան նե րի հա մալ րու մը սահ ման խորհր դան շող 
գե ղար վես տա կան ի րո ղութ յուն նե րով, ո րոն ցից են նա խորդ եր կից ար դեն 
հայտ նի վա րա գույ րը՝ այս դեպ քում ար դեն ոչ թե թմբի րի ի մաս տա յին լից-
քով, այլ «ան դե նա կա նի խոր հուրդ ներ» թաքց նող-բա ցող «գե րի րա կան և 
հ րե ղեն» վա րա գույր նե րի պատ կե րով, պա տու հան-ա պա կին և  ի րիկ նա-
մու տի ար ևը՝ դիտ ված այդ պա տու հա նից: Եր կու ի րա կա նութ յուն նե րի 
միջև ա պա կին սահ մա նա բա ժան է դառ նում. սրճա րա նի ժխո րը մնում 
է մի կող մում, իսկ «պաղ և լայն ա պա կիէն» այն կողմ՝ ի րա կան փո ղո ցի 
ա մա յութ յան խոր քից՝ բաց վում է հու շե րի աշ խար հը՝ ներ քին փո ղո ցը, որ 
ձգվում է մինչև ման կութ յուն: Մեկ այլ պատ կե րում անց յալ կյան քը ստվե-
րա յին ներ կա յութ յուն նե րի սա հու մով ցո լում-ան հե տա նում է «ա լե ծուփ 
լճա կի մը մէ ջէն անց նող շու քե րու աշ խար հի մը նման» (82). դարձ յալ հա-
յե լա յին-«ա պա կե» սահ ման: Այս եր կում են թա գի տակ ցութ յուն-գի տակ-
ցութ յուն զույ գը շեր տադր վում-հա րակց վում է անց յալ/լքված ա վե րակ ներ/
հո ղե րի տա կից դուրս սա հող մե ռել ներ/մահ-ներ կա/կյանք զու գա շա րին: 
Ըստ ո րում, ի րիկ նա մու տի հետ միա սին սահ ման-ան ցում պատ կե րա-
վո րող նշան է նաև հուշ-մրգեր ամ բա րող, «ա վեր ու քայ քա յում» բու րող 
ա շու նը, ո րը Սա րաֆ յա նի բնո րոշ մամբ ա վե լաց նում է կա խար դան քը: 
Կա խար դան քը, որ Սա րաֆ յա նի հա մա կար գում ի մաս տա վոր վում է մի 
կող մից՝ ի րա կա նութ յու նը չըն դու նե լու, մեր ժե լու և  այ դու՝ գրի մո գութ յամբ 
ցան կա լի ի րա կա նութ յուն կեր տել-տե ղա փոխ վե լու գոր ծո ղութ յամբ, մյուս 
կող մից՝ մե ռած ու տևող անց յա լի՝ զար գա ցում կա սեց նող շղթա յում-կաշ-
կան դում նե րի դրսևո րույ թով, այս դեպ քում հրա շա զոր ան ցու մով զու գա-
հեռ ի րա կա նութ յուն նե րի՝ ի րա կա նի ու եր ևա կա յա կա նի փո խա տե ղումն 
է՝ որ պես «խա ղաղ ու վսեմ ուղ ևո րութ յուն», «հո յա կապ ա նէա ցում», 
վե րա դար ձի կա րոտ ու հնա րա վո րութ յուն: Երկն քի պա տա ռը ևս դառ-
նում է անց յա լի տևու մի խորհր դա վոր վայր-ա պաս տան՝ որ պես «միակ 
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ան փո փոխ տե սա րան» «այն քան քա ղաք նե րէ ու այն քան օ րե րէ վերջ», 
իբրև անց յա լի ձգո ղա կա նութ յուն (« Կը քա շէ եր կին քը զիս»(24)): Հս կու-
մի՝ հի շա տակ ված ի մաս տա յին տա րո ղութ յու նը թանձ րա նում է պա պե րի 
ա ղոթ քի և սր տա հորդ խոս տո վա նանք նե րի ժա մի հի շա տա կու մով: Այս 
եր կում ևս Սա րաֆ յա նը, բա ցե լով կա խար դան քի եր կար ժեք կշռույ թը, 
բաց տեքս տով խոս տո վա նում է իր ողջ գրա տա րա ծութ յու նը ա ռանց քող 
կա խար դան քով կապ ված-կաշ կանդ վա ծի ցա վը («մե կու մը պէս որ քա-
լել կ ՚ու զե և չի կրնար, որ խօ սե լիք ու նի, բայց կորսն ցու ցած է ինք զին-
քը և  ընկ ճո ւած»(25)) և դարձ յալ կա խար դան քով կաշ կանդ վա ծութ յան 
հաղ թա հար ման բա ցա ռիկ վայրկ յան նե րի ե րա նութ յու նը, որ հնա րա վոր 
է «անձ նա կա նութ յան բո լոր թում բե րը» խոր տա կե լու, անձ նա կան բա-
րօ րութ յան գծուծ խնդրանք նե րից, շա հախնդ րա կան միջ նոր դութ յուն-
նե րից, գո ռո զութ յու նից, ա նեծք նե րից ա զատ վե լու շնոր հիվ: Բա բա խող 
տիե զեր քի մի թրթի ռը դառ նա լու ա նէաց ման ա ղոթ քը, որ բաց վում է ինչ-
պես «ա նա պատ նե րու ե րե կո յեան վար դը», հե ղի նա կին տա նում է միս-
տի կա կան հիազ մայ լան քի: Ի րա կա նութ յան կարծ րութ յա նը, տա րա ծա-
ժա մա նա կա յին ծան րութ յա նը, գո յութ յան թանձ րութ յա նը փո խա րի նում 
է ան մա հութ յան պես մշու շոտ աշ խար հը, այդ հո սա նուտ աշ խար հի մի-
ջով թեթ ևո րեն սա հող հե րո սին մեղ մո րեն հրող հո վը: Օ րի նա չա փո րեն 
հայտն վում է անց ման և սահ մա նի նշան նե րից մյու սը՝ կա մուր ջը՝ մահ-
վան պես ա մա յի և  աք սո րի տա նող նա վի պես հու սա հա տա կան: Սփ յուռ-
քի ու սփյուռ քա հա յի հա մար ճա կա տա գիր դար ձած այս սահ մա նա յին 
հո գեդ րութ յան խորհր դա պատ կե րա յին նշորդ ներն են դառ նում երկբ ևեռ 
կշռույ թով նշա նա վոր վող, երկն քի և  երկ րի, կյան քի ու մահ վան, հե թա նո-
սութ յան ու քրիս տո նեութ յան հմա յիչ ա ռաս պել նե րի միջև տա րու բեր վող 
ման կութ յան, մե ռել նե րու կա րա վա նի անդ րաշ խար հա յին հի շա տա կով 
դուրս լո ղա ցող անց յա լի և գա լիք կյան քի ծիր կա թի նի, «խաբ ված, քայ-
քայ ված, այ պան ված երկ րի», մահ վան քաո սի և հ նա րա վոր ներ դաշ նակ 
գո յութ յան, որ պի տի լի ներ տոն, խա ղա ղութ յուն և հայ րե նիք, պատ կեր-
նե րը: Եր կատ վա ծութ յան պատ կե րա յին հա մար ժե քը «եր կու նժույգ նե րի 
տար բեր և  ու ժեղ խո յան քից» անճր կած մե կի զգա ցո ղութ յունն է նաև: Այս 
գրույ թը և թերևս ոչ միայն Սա րաֆ յա նի, այլև ողջ սփյուռ քա հայ գե ղար-
վես տա կան վաս տա կը փե ղեկ վա ծութ յան հաղ թա հար ման ճիգ է, միե ղե-
նութ յան, մի սահ ման ու նե ցող հզոր աշ խար հի ե րա զը, ո րի մի կող մում 
հստա կո րեն մահ գրված լի ներ, մյուս կող մում՝ կյանք: Եր ջան կութ յան մեջ 
դժգոհ, հաղ թա նա կի պա հին տխուր սփյուռ քա հա յի կեն սազ գա ցո ղա-
կան խառ նա րա նում ի րար ա գուց ված, ան տա րան ջա տե լիո րեն ծեփ ված, 
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«մէկզ մէ կու մէջ թաթ խո ւած» են նույն կյանքն ու մա հը, մահ վան պես 
կյան քը և կ յան քի պես մա հը: Բայց գա լիս է պահ, երբ կշեռ քի տևա կան 
հա վա սա րակշ ռութ յու նը խախտ վում է, և ծան րակշ ռում է կյան քը՝ ապ րե-
լու վայ րագ տեն չը: Ու գրե թե ան մի ջա պես՝ ողջ մնա ցած լի նե լու մե ղա վո-
րութ յան զգա ցու մը (ինչ պես այ սօր…): Ծանր բեռ, և  օգ նող ձեռ քի բա ցա-
կա յութ յուն, ող բե րից զզված՝ երկն քի խա ղա ղութ յան ե րա զանք, վերջ նա-
կան քայ քայ ման ցան կութ յուն, որ ևէ ներ քին խլրտու մի բա ցա ռում՝ մա հը: 
Եվ սա կայն կրկին՝ «կոյր ու կո պիտ ու կա խար դա կան դի մադ րու թիւ նը» 
«վայ րի խո տի մը պէս, որ որ քան փետ տեն, այն քան կ ՚ա ճի» (29) ՝ կյան քը: 
Ի հետ ևանք՝ ան փո փոխ դիր քը ե րա զի և  ի րա կա նութ յան միջև, և  իս կա-
պես աշ խար հում չկա որ ևէ «ի րա պաշտ վար դա պե տութ յուն», որ կա րո-
ղա նա կտրել հա յի հո գին երկն քին կա պող «առ հա վա կան թե լե րը»: Իր 
նշա նա վոր սերն դա կի ցը ևս 1930-ին «Ա վագ ուր բաթ»-ում սահ մա նա յին 
այս գո յու մը որ ևէ կերպ՝ կյան քի կամ մահ վան օգ տին հան գու ցա լու ծե-
լու ա ղոթ քով է դի մում հա յի քի թի պիոս Աստ ծուն. «...վեր ցո´ւր  աշ խար հի 
վրա յեն զա ռա մած նե րու, գաղ թա կան նե րու, տա րագր յալ նե րու, որ բե րու, 
նպաս տըն կալ նե րու սա զզվե լի կեղ տը, մաք րե´ աշ խար հը սա պա լա րեն, 
մաք րե´ եր կի րը մեզ մե, և կամ թե... ա վի՜շ, ա վի՜շ, նոր ա վի՜շ»1:

Սա րաֆ յա նա կան գրույ թի կերտ ված քը հաս տատ ված է եր կու եզ րե րի 
միջև մա կըն թա ցութ յան և տե ղատ վութ յան հեր թա գա յու մով դրսևոր վող 
տա րու բե րու մի, քա րաց ման և տե ղապ տույ տի պատ կե րա հա ջոր դում նե-
րի վրա: Կույր հիպ նո սա ցու մով հատ կանշ վող քա րա ցած ա մուլ սպա սու-
մը փոքրմ հեր յան ազ գա յին գո յաձ ևի գե ղար վես տա կան ար ծար ծումն է 
ե րե սու նա կան թվա կան նե րի սփյուռ քում: Տե ղատ վութ յան և մա կըն թա-
ցութ յան պատ կե րը ևս բազ մար ժեք է՝ մի քա նի չա փում նե րի ընդգր կու-
մով. բնո րոշ տա տա նում-տա րու բե րում-ան ցու մը հու սա հա տութ յան և 
հույ սի, նե րաշ խար հի, ներ միտ ման, ինք նամ փոփ կշռու մի, ի մաս տա վոր-
ման և  ար տա միտ ման, ար տաշ խար հա յին ծա վա լում-թա փան ցում նե րի, 
նո րի նվաճ ման հա ջոր դա փո խում է, հի շա տա կի նա հան ջի և խու ժու մի 
հեր թա գա յում: Այս երբ ևէ չընդ հատ վող կշռույ թի մեջ միան գա մայն օ րի-
նա չափ է քա րա ցած, սահ մա նա կե տում սպաս ման մեջ հսկու մի կանգ-
նած ժա մա պա հի դիր քը: Ա հա գրույ թի այս պես պատ կե րագծ ված հեն-
քա պաս տա ռին է, որ հայտն վում է նա՝ Սա րաֆ յա նի պատ կե րաց րած 
ու պատ կե րա վո րած խեն թը՝ «հսկո ղը», որ «կու գայ ա ճա պա րան քով, 
կա մուր ջին ծայ րէն»(31): Ո՞վ է հան դի պում ու ող ջու նում այս աշ խար-
հին օ տար, կորս ված հե րո սին՝ այս աշ խար հի կող մից մերժ ված մեկն 

1 Շ. Շահնուր, Ավագ ուրբաթ/Սփյուռքահայ դասական պատմվածք, Երևան, 
ԵՊՀ, 2007, էջ 280:
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ան շուշտ՝ պոռ նի կը կամ հար բե ցո ղը, ինչ պես Չա րեն ցի հայտ նի քերթ-
վա ծում: Եվ այս աշ խար հին օ տար լի նե լը գե ղար վես տա կան տեքս տում 
հաշ ման դա մի, խե լա գա րի ու հա վիտ յան վտա րան դու կեր պա վոր մամբ է 
ա ռար կա յա նում սո վո րա բար: Հատ կան շա կան է նա վի նման տա տան-
վող քայլ վածք-ըն թաց քի պատ կե րա վո րու մը՝ ծուռ ոտ քե րի, քայ լա մո լոր, 
հևաս պառ ու ան համ բեր ըն թաց քին կար ծես խան գա րող ծանր ստվե րի 
նշան նե րով: Տա րու բե րում-ե րե րու մը խտա նում է օ րոր վող խո շոր գլխի, 
կարճ ու հաստ թևե րի տա տա նում նե րի պատ կե րով: Խոս քա յին դրսևո-
րույ թը նշա նա վոր վում է բարձ րա ձայն հայ հո յան քով, շա տա խո սութ յամբ, 
խար խուլ ու ան կա պա կից նկա րագ րով: Մշ տա պես ծաղ րի ար ժա նա ցող 
այս կեր պարն ու նի փրկիչ լի նե լու, հե րո սին անձ նաս պա նութ յան ճա նա-
պար հից հետ պա հե լու հա մոզ մունք, և կար ծում է, որ «այս բո լոր մտա ւո-
րա կան նե րը անձ նաս պան պէտք է ըլ լան ան պայ ման: Ես զիս խեն թի տեղ 
դրած եմ, բայց կը տես նեմ որ ա մէն բան չէ կորսն ցու ցած այս գե րա պայ-
ծառ գլուխս»(33): Այս հան դի պումն ան շուշտ անձ նաս պա նութ յան կա սե-
ցում չէր ի րա կա նում, սա կայն օ տար ու վիթ խա րի քա ղա քում փրկութ յան 
պես էր հե րո սի հա մար իր ա ռանձ նութ յան ու չար չա րան քի մեջ: Բազ-
մար ժեք է նաև ա մեն շրջա դար ձից անս պա սե լի հայտն վող, ա նուն «չու-
նե ցող» այս կռվա զան եր ևույ թի խորհր դա պատ կե րա յին խոր քը: Հե ղի-
նա կի երկ րորդ ե՞սն է արդ յոք, ներ քին ձա՞յ նը1 (ո րոշ հատ ված նե րում ինք-
նա խո սութ յան հան գա մանքն ակ նա ռու է), թե՞ ի տար աշ խար հում հա-
վիտ յան վտա րան դի սփյուռ քա հա յութ յան հա վա քա կան կեր պա րանքն 
ու կեր պա րը, խե՞նթ է արդ յոք, թե՞ գե րա պայ ծառ գլուխ, նա, որ «խե լա ցի-
նե րէն խե լա ցի է՝ խեն թու թեա նը մէջ»(54): Խեն թի կեր պա րան քը ա ղոթ քի 
պա հին «խալ տա կան» հպարտ դեմ քի է փոխ վում, ձայ նը դառ նում կո րո-
վի ու խան դա վառ, աչ քե րը՝ հա ճույ քի վայ րագ շո ղե րով վառվ ռուն, ի րա նը՝ 
ե րե րուն կրկին «հո վին մէջ»: Եր կար ժե քութ յու նը անս պա սե լիո րեն բաց-
վում է հո գու և մարմ նի ան ներ դաշ նա կութ յան հար թութ յան մեջ. ա ղոթ քի 
պա հին ստա ցած այս մարմ նա վոր մա նը ան հա մա պա տաս խան էր նրա 
«ան փույթ ու հեղ հե ղուկ» հո գին: Ի դեպ, այս դեպ քում ա ղոթքն է դառ նում 
կա խար դան քի բա նա լին. փոխ վում է տե սա րա նը, անց յա լի զու գա հեռ չա-
փու մը, ազ գա յին մի ֆա կան ի րա կա նութ յան մեջ ընկ լուզ ված, լույ սի հոր-
դու մով խու ժում է ներ կա, հայտն վում են սրբա զան մե ռել ներն ու հե րոս-
նե րը՝ «ծե ծե լով խա վա րը»: Քա րա ցու մը հրաշ քով ճեղք վում է, և  եր ևում 

1 «Այս շրջագայութեան պատումը ընդարձակ երկխօսութիւն մըն է անանուն 
անձնաւորութեան»՝ իր alter ego-ին կամ կրկնատիպին հետ»,- նկատում է 
Գ.Պըլտյանը «Ֆրանսահայ գրականութիւն. 1922-72, Նոյնէն Այլը» գրքում, «Սարգիս 
Խաչենց·Փրինթինֆո·Անտարես», Երևան, 2017, էջ 370:
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է սպառ նա գին, զո րա վոր Ար տա վազ դի հա սա կը: Գ րույ թի պատ կե րա յին 
հա մա կար գի եր կար ժե քութ յու նը ա ռար կա յա նում է նաև մի ֆա կի րարկ-
ման բա ցա հայտ և  ակ նար կա յին դրսևո րում նե րում. ներ փակ քա րա ցումն 
ու սպա սու մը հի շա տակ ված փոքրմ հեր յան կեց վածքն է, ինք նին կեր պա-
րա յին երկ վութ յամբ բնո րոշ վող Ար տա վազ դի եր ևու մը՝ մի ֆի շրջման, 
ան զոր փակ վա ծութ յա նը հա կադր վող զո րա վոր ա զա տագ րու մի նշան: 
Ներ թա քույց ընդ հան րութ յամբ հատ կո րոշ վող կեր պա րա յին ե ռա միաս-
նութ յան եր րորդ եզ րը միջ տեքս տա յին «ճամ փոր դութ յամբ» հաս նում է 
ար մա տին՝ Միհ րի կեր պըն կա լում նե րին՝ նոր ա ռաք յա լի հայտ նութ յան 
սպաս ման տես քով, որ պի տի գա և  ազ գը հա նի խա վա րից՝ մի ձեռ քում 
ոս կի, մյու սում՝ սիրտ (նյու թա կան զո րութ յուն և  ազ գա յին սեր)(39): Ազ գա-
յին նոր վե րածնն դի սպա սումն է սա՝ լույ սի հեր թա կան հաղ թա նա կը խա-
վա րի դեմ՝ Միհ րի՝ ժայ ռից ծնվե լու պատ կե րով՝ աջ ձեռ քում սուր, ձա խում՝ 
ջահ: « Ճամ փոր դութ յունն» անց նում է ի սա հակ յա նա կան եր ևա կա յութ յան 
ա վա զա նով. խո սե լով Նալ բանդ յա նի մա սին՝ Վար պետն ա սել է. «Երև ցավ 
նա որ պես զին ված մար գա րե՝ մի ձեռ քում ջահ, մյու սում՝ սուր»:

Հեր թա կան ա լի քը սրբում-տա նում է, սա կայն, ե րա զի պես հայտն վա-
ծը, ու մնում է ներ կա յի կո րան քը: Պա տու մը, ինչ պես և սա րաֆ յա նա կան 
գիրն առ հա սա րակ ձևա կերտ վում է այս կշռույ թով, ուր բա ցա կա յում են 
մաք րազտ ված ըն կա լում նե րը, միար ժե քութ յու նը, ուր հե րո սը ողջ է ու մե-
ռած, ան կա րող է ա տել, սա կայն ան կա րող է նաև սի րել, ուր ե րազ նե րը 
խառն ված են ի րա կա նութ յա նը, և հե րո սը, տար ված ինք նա պե ղու մով, 
փոր ձում է տա րո րո շել չարն ու բա րին: Սա րաֆ յա նը, դի մե լով հին ար քա-
նե րին ու նաև նոր տի րա կալ նե րին քա ջա ծա նոթ հնար քին՝ հան րույ թին 
և  ի րեն ճշմար տութ յու նը հա ղոր դող խեղ կա տա կի միջ նոր դութ յա նը, այս 
խեն թի շուր թե րով գնա հա տա կան է տա լիս ան ձանց ու եր ևույթ նե րին, 
տվյալ դեպ քում՝ ժա մա նա կի սփյուռ քա հայ մտա վո րա կա նութ յա նը՝ շեշ-
տադ րե լով նյու թա պաշ տութ յան և ս նա պար ծութ յան, ի րա կա նութ յու նից 
փախ չե լու, վախ կո տութ յան, փո խա դարձ ա տե լութ յան, նեղմ տութ յու-
նը հաղ թա հա րե լու և ցե ղը սնու ցե լու և զո րաց նե լու հա մար աշ խար հի 
ա ռաջ բաց վե լու ան կա րո ղութ յան դրսևո րում նե րը1, մյուս կող մից պատ-
կե րագ ծում դա տա վոր կարգ վա ծի կեր պա րա յին տա րո ղութ յու նը՝ բո հե-
մա մերձ ան ձի սնո բա յին նկա րա գի րը, բո լո րան վեր ծա ռա յե լու պատ րաս-
տա կա մութ յունն ու վերջ նարդ յուն քում՝ կո ղոպտ վա ծի հու սա խա բութ յու-
նը, հան րույ թի ա նըմբռ նո ղութ յու նը, մեր ժու մը:

1 Հեղինակի հայեցակետն այս դեպքում ևս հատկանշվում է երկարժեք 
նկարագրով. գուցե չբացվելու և ինքնանույնական գոյումի շնորհի՞վ է հայը պահել 
իր ինքնությունը: 
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Կեր պա րը ի մաս տա յին տա րո ղու նակ կշռույ թով նոր չէ մեր գրամ շա-
կու թա յին տա րա ծութ յան մեջ: Այն բա ղադր վում է եր ևույ թի խա չաձև վող 
հար թութ յուն նե րով՝ Սաս նա հե րոս նե րի սրբա զան ծռութ յան, ա զա տա-
բաղձ ընդվ զու մի, խեն թութ յան և խե լա ցիութ յան՝ րաֆ ֆիա կան ըն կա-
լում նե րի, խեն թի ե րա զի, ռու բենս ևակ յան « Ջար դի խեն թի», շահ նուր յան 
Լո խու մի, մու շե ղիշ խան յան Լ ևոն ար քա յի խեն թութ յան դրսևո րում նե րով: 
Ե թե հնա րա վորն ա նե լու հա մար խե լա ցիութ յուն է պետք, անհ նարն ի րա-
գոր ծե լի է միայն խեն թութ յան շնոր հիվ8: Ազ գա յին չա փու մի հա մա ծի րում 
ի մաս տա վոր վող եր ևույ թը բա ցատ րե լի է հա րա կից գրա կան ի րո ղութ-
յուն նե րի լույ սով: Մու շեղ Իշ խանն իր բա ցո րո շու մը պի տի տար ա վե լի ուշ՝ 
« Խեն թը» բա նաս տեղ ծութ յամբ և « Կի լի կիո ար քան» թա տեր գութ յամբ: 
Ազ գա յին ար քա յա տան ե րա զը, ազ գա յին ե րա զի գի նո վութ յու նը սփյուռ քի 
գո յութ յան հա մար նշա նա կա լի են: Ե րազն է, որ մո դե լա վո րում է ի րա կա-
նութ յու նը, ե րազն է, որ մի օր ի րա կա նութ յուն է դառ նում: Մու շեղ Իշ խա-
նի ըն կալ մամբ՝ մինչ պայ ծառ լույ սի տակ «խեն թը» իր ե րազն է ապ րում, 
այն թա ղում է «խե լա ցին»1: Հե ղի նա կը խո րամ տո րեն չա կերտ նե րով 
ջնջում է խեն թութ յան և խե լա ցիութ յան սահ ման նե րը: Ե րա նե լի է կյան քի 
մար դու և  ե րա զի մար դու հան դի պում-մեկ տե ղու մը մեկ անձ-ազ գի մեջ: 
Ե րա զով ապ րե լու թե ման՝ տա րո ղու նակ ու խոր, այլ խնդիր է՝ բա ռի բա-
ցա սա կան ի մաս տով2. ու նենք ազ գա յին ե րա զի մեր փի լի սո փա յութ յու նը՝ 
դարձ յալ երկ սայ րի՝ ապ րեց նող ու կոր ծա նող: Ե ղե րա զա վեշ տի մթնո լոր-
տում են հնչում ի րեն Կի լի կիո ար քա հռչա կած և հի մա րա նոց տար վող 
Լ ևո նի ճա ռը, նաև, ա հա, սա րաֆ յա նա կան խեն թի հայ տա րա րութ յու նը՝ 
«կա տա կի մը բնոյ թին տակ», «վախ նա լով ծի ծա ղե լի ըլ լա լէ». «-Ես, ես 
պի տի հսկեմ»(43)՝ ի պա տաս խան հե րո սի հի շա տա կած հայ րե նա կան 
հսկո ղութ յան անհ րա ժեշ տութ յան պայ մա նի, ո րի շնոր հիվ ժա մա նա կին 
սե րունդ նե րը բարձր թռիչք ներ են ար ձա նագ րել, ի րենց սիր տը կա պել ժո-
ղովր դի ե րակ նե րին, կա րո ղա ցել «ա ւե լի շի նա րար ըլ լալ քան քան դող»՝ 
ու նե նա լով վրե ժով չխա թար ված բնա կա նոն կյանք: Հայ րե նա կան հսկո-
ղութ յու նը 20-30-ա կան նե րի սփյուռ քում խեն թի գո՞րծ էր, խեն թութ յո՞ւն՝ 
ու րեմն: Պղ տոր դա րի հի շա տա կու մը ինք նամ խի թա րանք է իր տե սա կի 
մեջ. վիթ խա րի քա ղա քակր թութ յու նը գու ցե գա լիք սե րունդ նե րի ծի ծա-
ղը շար ժի միայն՝ իր հսկա շեն քե րով ու մե քե նա նե րով: Մարդ կութ յու նը 
կորց րել էր հո գու ան մա հութ յան գա ղա փարն ու գե ղեց կութ յան հա վա-

1 Տե´ս Մ. Իշխան, Երկեր, Երևան, «Նաիրի», 1990:
2 «Ես ա´լ չեմ ուզեր հույսով ապրիլ»,- ասում է շահնուրյան Լոխումը...,- ես կուզեմ 

ապրիլ», Շ. Շահնուր, Նահանջը առանց երգի/Երկեր երկու գրքով, Գիրք 1, Երևան, 
«Սովետական գրող», 1982, էջ 121:
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տը: Մարդ կութ յու նը կորս ված էր քաո սի մեջ: Ազ գա յին հսկո ղութ յան ու 
կար գի, կոս մո սի ե րա զանք և, մյուս կող մից, հա մաշ խար հա յին քաո սի 
հի շա տա կում: Քաո սա յի նը ոչ միայն ազ գա յին կյան քում էր, այլև հա մա-
մարդ կա յին ընդգր կում նե րում: Ազ գա յին քաո սը՝ ա վեր ված տիե զեր քը, 
և հա մաշ խար հա յին չա փու մով ա ղե տը ներհ յուս վում են ի րար ջրհե ղե-
ղի և տա պա նի պատ կեր նե րի սա րաֆ յա նա կան մեկ նա բա նութ յան մեջ, 
ուր հա յութ յու նը տա պա նից դեռ չի ի ջել և շա րու նա կում տա րու բեր վել ու 
ծփալ ան կա յան ու ան հանգր վան:

Խորհր դան շա կան է խեն թի ո դի սա կա նը՝ ազ գա յին ճա կա տագ րի և 
հա վա քա կան դի մագ ծի խտա ցում նե րի մեջ՝ ջար դից մա զա պուրծ լի նե լը 
(«աս տե ղիս մէկ հատ տո ւին, գլուխս կա խո ւե ցաւ կուրծ քիս վրայ, քիչ 
մնաց, որ փրթէր.... Մէ կիկ մէ կիկ փակ ցու ցի ա կանջս, քիթս, գան կիս կտո-
րը, ճիտս»(61-62)), անձ նաս պա նութ յան փոր ձը, ազ գա յին քա ղա քա կա-
նութ յան ո րո նում նե րը (նա հա մա նուն վեր նագ րով ան տիպ գիրք ու նի), 
կնոջ կող մից բռնա կալ՝ Նե րոն հա մար վելն ու լքվե լը՝ ազ գա յին ըն տա նե-
կան կար գա կա ռույ ցի քայ քա յու մը (այդ ա վան դա կան կար գա կա ռույ ցը 
հե ղի նա կի կող մից ներ կա յաց վում է չա փա զանց ված, խտաց ված գույ-
նե րով. «Կ ՚ու զէի, որ հնա զան դէր իմ ա մէն մէկ կամ քիս.... ինչ պէս մայրս 
կը հնա զան դէր հօրս.... Բայց «այս տեղ Փա րիզ է, ա պուշ», կը պո ռար ե րե-
սիս»(63)):

Ազ գա յին չա փու մով ի մաս տա վոր վող եր կար ժե քութ յու նը, եր ևույթ նե-
րի ըն կալ ման ու պատ կե րա վոր ման երկբ ևեռ կշռույ թը հե րո սի և խեն-
թի զրույ ցում, որ, ինչ պես նշե ցինք, ա ռա վե լա պես ինք նազ րույց է հի շեց-
նում,նվա ճում է մար դու խնդրի սահ ման նե րը: « Կի սո ւե ցավ կեան քը»,- 
ա սում է հե րո սը:- Ե ղաւ ներ հա յե ցո ղա կան մար դը, և  ե ղաւ ա նա սուն-
մար դը, հրեշ տա կը և հ րէ շը, քրիս տո նեու թիւն և հե թա նո սու թիւն»(67), և 
մարմ նի դեմ հո գի դրվեց, բնազդ նե րի դեմ՝ տրա մա բա նութ յու նը: Ե րե սու-
նա կան նե րի սկզբում, երբ տա կա վին չէր պայ թել աշ խար հա վեր երկ րորդ 
պա տե րազ մը, հե րո սը հա վա տում է նոր մար դու ծննդին, մարդ կութ յու նը 
պատ կե րաց նում նոր հո րի զո նի ա ռաջ: Նոր մարդ կութ յու նը մտքի և սր տի 
հա վի տե նա կան բա խում նե րի մեջ սիր տը պի տի ընտ րի, և պի տի բարձ-
րա նա սիր տը, քա նի որ մտա ծու մը ստա ցա կան և  ան կա տար է: Հե րո սի 
քննա բա նում նե րը ֆրոյ դիս տա կան ըմբռ նում նե րի լույ սով են կա տար-
վում. դա րեր շա րու նակ իր մտա ծու մով հպար տա ցող մար դը հան կարծ 
հաս կա ցել է, որ «իր խել քը հա զիւ պզտիկ լոյս մ՚ է հո գե կան այն ով կիա-
նո սին վրայ, ուր ի րար կը բա խին դա րա ւոր ա լիք ներ և  ուր կը գտնո ւի իր 
էութ յան մեծ մա սը»(68): Եվ ու շագ րավն այն է, որ այդ նոր ո րո նում նե րում 
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ինք նա ճա նաչ ման ձգտող մար դը կրկին նախ նա կան բնազդ ներն է պե-
ղում: Մար դու խնդի րը հե ղի նա կի նա խա սի րած կշռույ թով դի տարկ վում 
է խեն թութ յան և հան ճա րե ղութ յան զար մա նա լի առն չակ ցութ յան, Ար ևել-
քի և Արև մուտ քի, ինք նա բուխ, ան կեղծ կյան քի և «հաշ տո ւած, չա փո ւած 
և կեղ ծա ւոր կեանք»-ի, քրիս տո նեութ յան «փլա տակ նե րի տա կից» հան-
վող հե թա նո սա կան ըմբռ նում նե րի, ընտ րութ յան պայ քա րի տե սանկ յու-
նից: Եվ այս վե րա նա յում նե րը զրույց-ինք նազ րույ ցում պար բե րա բար ազ-
գա յին հար թութ յուն են տե ղա փոխ վում՝ բա ցա պար զե լով ազ գա յին բնա-
վո րութ յան նկա րա գի րը դարձ յալ երկ փեղ կու մի շեշ տադ րու մով. «մենք՝ 
թրքա հա յերս, ա տանկ չենք իշ տե»(70): Ան կեղծ և սր տա բուխ լի նե լը դի-
տար կե լով իբրև ա ռա վե լութ յուն՝ հե րոս նե րը այն ան հա րիր են հա մա րում 
քա ղա քա կան երկ խո սութ յան հա մա տեքս տին: Ժա մա նակն է, որ սրտի 
քա ղա քա կա նութ յու նը, տխմա րութ յա նը նույ նա ցող ան կեղծ միամ տութ-
յու նը փո խա րին վի տրա մա բա նութ յամբ ու դա տո ղութ յամբ, զսպու մով և 
քա ղա քակր թութ յամբ, միութ յամբ և կազ մա կեր պութ յամբ, գթասր տութ-
յան ա ղեր սը հարկ է փո խա րի նել շա հա մոլ աշ խար հի օ րենք նե րի ճա նաչ-
մամբ:

«Հս կում»-ը զու գա հե ռում է եր կու աշ խարհ ներ՝ ազ գա յին աշ խար հը՝ 
կրկնա դիր շեր տա վո րու մով՝ քա նիցս հա րադր ված հու շե րի աշ խար հի և  
ի րա կան դրութ յան պատ կեր նե րով, և դա րի մար դու աշ խար հը՝ «մի ջազ-
գա յին մայ թը»՝ եվ րո պա կան քա ղա քի փո ղո ցը, որ «ցու ցա հան դէս մըն է» 
«զա նա զան ցե ղե րու», ուր կերտ վում է խառ նա ծին դա րը: Դա րի ռիթ մե րը 
և ձայ ներն ամ բող ջաց նում են հեն քան կա րը՝ սա վառ նա կի՝ եր կին քը սղո-
ցող պտու տա կի տես քով, հե ռա վոր լռութ յան մի ջով սա հող կա նաչ աստ-
ղի պատ կե րով: Եվ ա հա այդ հեն քան կա րին սփյուռ քա հա յութ յան հատ-
կան շա կան հա վա քա կան կեր պար է դառ նում «մի ջազ գա յին մայթ»-ով 
քայ լող ու ղե կի ցը՝ հե րո սին իր մտքի կա րո ղութ յուն նե րով զար մաց նել փոր-
ձող խեն թը՝ Թա թոս Պա պա յա նը (ա նու նը գրույ թի վեր ջում է հրա պա րակ-
վում)՝ մերթ խան դա վառ վե լով «ա պա գայ հա մազ գա յին եղ բայ րու թեան 
մը գա ղա փա րով», մերթ «զուտ ազ գայ նա կան իղ ձե րով»(73), մտա վո րա-
կան նե րին ուղղ ված, այդ թվա կան նե րին բնո րոշ մե ղադ րան քով, սրա-նրա 
ա սած նե րից կամ թեր թե րից քաղ ված մտա ծում նե րով, կան խա կալ վճիռ-
նե րով հա մեմ ված քա ղա քա կան դա տո ղութ յուն նե րով, թվե րի ու փաս տե-
րի վկա յա կո չում նե րով, հայ րե նակ ցա կան ժո ղո վի առ թիվ գրված ճա ռով, 
առ հա սա րակ՝ ճա ռա խո սութ յուն նե րի հա կա մի տութ յամբ, թուր քի հան-
դեպ օ րի նա չափ ա տե լութ յամբ, «ա տանկ ստո րին գա զա նի մը» «եղ բայր 
ը սել»-ու մեր ժու մով և  այ դու՝ ըն կեր վա րութ յան այ պա նու մով: 
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Խորհր դան շա կան է նաև հե րոս նե րի՝ այս եր կում «Ս փինքս» կոչ վող 
զվար ճան քի վայ րի դռնե րի ա ռաջ հայտն վե լը: Ինչ պե՞ս հաղ թա հա րել 
մե ծա պես ազ գա յին խնդիր նե րով պայ մա նա վո րած հո գե բա նա կան տե-
ղապ տույ տը, փա կու ղա յին շվա րու մը. փա խուս տի եր կու տար բե րակ 
կա, եր կու տե սա կի «ճամ փոր դութ յուն», ո րոն ցից մե կը այս դռնից ներս 
է տա նում ( Շահ նու րը « Հա րա լեզ նե րուն դա վա ճա նութ յու նը» պատմ-
ված քում ա սում է՝ փա խուստ «վա րի դռնեն»)՝ կյան քի օվ կիա նոսն ի 
վար՝ սուզ վե լու սի րեն նե րի գիր կը՝ «դաս տիա րա կութ յան ժան գը» մի 
կողմ թող նե լով, «բա րո յա կան ճնշիչ թում բե րը» խոր տա կած, իսկ մյու-
սը՝ փա խուս տը «վե րի դռնեն», լու սա վոր մի կա յա րան է տա նում՝ հե ռա-
վոր երկր ներ մեկ նե լու, «ինք զին քը թո թա փել»-ով՝ աշ խարհ տես նե լու, 
«սպա սում նե րի և  ե րազ նե րի ախ տա գին բե ռը» սպա ռե լու: Միայն այս 
թո թա փում նե րի շնոր հիվ հնա րա վոր կլի ներ հա կա սա կան հո գին մաք-
րազ տել ա մե նա տար բեր տեն չանք նե րից ու կա րոտ նե րից՝ եր ևան բե րե-
լով հա րա զատ էութ յու նը, մար դու հո գու իս կութ յու նը: Բայց կյան քի այս 
հա րա հոս խճան կա րից ան դին կա ան նա հանջ ներ կա յութ յու նը՝ մեծ ու 
ան ծա նոթ մա հը՝ ան դուն դի տես քով, ու կա վա խը, «այդ ստրուկ և թերևս 
ցե ղա յին» վա խը: Եվ փշրվում-թափ վում են բո լոր ի մաս տուն դի մակ նե-
րը, հաղ թա կան եր ևա լու ստա պա տիր կեց ված քը՝ մեր կաց նե լով ներ քին 
քայ քա յու մը: Մինչ «խեն թը» ձեռ քե րը պար զում էր՝ ձեռ նու նայն մնա լու 
դա տա պարտ ված, մյու սը ձանձ րա նա լով դուրս է նետ վում «Ս փինքս»-ից: 
Թա թո սի կեր պա րը, որ հա սա րա կութ յան ու հայ հան րույ թի ներ կա յութ-
յունն է պա տու մում, ամ բող ջա նում է հե րո սի հան դեպ վե րա բեր մուն քի 
ինք նօ րի նակ մի դրսևոր ման շնոր հիվ: «Ա նաս նա յին» ծայ րա հեղ բնո րո-
շու մը տա լով՝ հե րո սը պար զում է մարդ-հա սա րա կութ յուն առն չութ յան՝ 
ա ռան ձին դեպ քե րում հան դի պող բա նաձ ևե րից մե կը. ան հա տի ներ քին 
պար տութ յուն նե րին հա սու դառ նա լու պա տաս խանն ար հա մար հանքն 
է եր բեմն. «Ա նոնց մէ է ա նի կա ( Թա թո սը.- Լ.Ս.), ո րոնց հա մար ա ւե լի հար-
գի է կո պիտ ու սոն քա ցող հո գի մը: Ա նոնց մէ է, որ կը քծնին վատ հո գի ու 
վախ կոտ շու նե րու պէս, զի րենք ծե ծող նե րուն առջև և կը յո խոր տան, երբ 
խո նարհ ու կա րե կից՝ կը հա կի մե կը ի րենց վրայ»(86):

Կ յան քի ի մաս տա վոր ման ընդ հան րա ցող դրվագ է մարդ-հե րո սի 
ինք նա ռե րե սու մը փո ղո ցում պա տա հա բար իր առջև հայտն ված հա-
յե լու մեջ, ուր եր ևում է մարդ կա յին հա զա րամ յա գո յութ յան հա րա հո սը՝ 
տրտում, խուլ խեղդ ված ձայ ներ, աշ խար հի հա յե լու մեջ ար տա ցոլ ված 
ու ան հե տա ցած հա զա րա վոր դեմ քեր, ամ բոխ ներ՝ տա րօ րի նակ տո նա-
կա տա րութ յուն… Մի մար դու կյան քի տևո ղութ յամբ մի պա հի միայն մի 
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պահ հե րո սի շունչն էր տա րա ծում իր շղար շը այդ դո ղա ցող ա պա կու 
վրա: Պա րա տեքս տա յին լու ծու մը կի զա կետ վում է կյան քի ի մաս տա վոր-
ման այս դրվա գում. հե ղի նա կը կյան քը բնո րո շում է իբրև սպա սում, «մեծ 
ու դժնդակ հսկում»: Կի զա կե տու մը կա տա րե լա նում է կյան քի հա յե լում 
ար տա ցոլ ված իր դեմ քի հետ զրույ ցի հնար քով, այս դեմ քը՝ ինքն է կյան-
քը՝ գո յութ յան ա պա ցույ ցը, տիե զեր քի շտե մա րա նը, կյան քի խտա ցումն է 
ին քը, կյանքն է խտա ցած իր մեջ, և  ին քը սի րում է ի րեն («ո՞վ է որ չի սի-
րեր ինք զին քը»(87)), և  իր մեջ կյանքն է սի րում: Սա ինք նէաց ման, ինք նա-
նույ նաց ման ձա խա վեր փորձ է սա կայն. բան տարկ յա լը ձգտում է ա զա-
տութ յան: Հե րո սը գի տակ ցում է. «… .ին ծի տրո ւած ժա մա նա կը կի սո ւած 
է ար դեն»(88), և հա սու նա ցել է խզման ու նոր ժա մա նա կի կազ մա վոր-
ման պա հը, ո րից ա ռաջ ու ղե ղը դան դա ղո րեն խլրտա ցող քաոս է դառ-
նում՝ «սաղմ նա յին տա կա վին», «ծփա նուտ ու մութ»: Անց յալն ի րենց մեջ 
գուր գու րող, ա մեն պահն ամ րագ րող ու փրկող մար դիկ, նրանք, ով քեր 
չո րա ցած ծա ղիկ ներ, թղթիկ ներ, ժա պա վեն ներ, եր գեր, «սի րու հիի մը 
գլու խէն փրցո ւած մա զեր» են պա հում, մարդ-թան գա րան ներ են, նրանք 
մե ռած են ար դեն և  ապ րում են հա նուն ու շնոր հիվ ի րենց հի շա տակ նե-
րի: Հա սու նա ցել է փա խուս տը անց յա լի բան տից: Ի րեն օ տար են այլևս 
պա պե նա կան հի շա տակ նե րը, զրկված է ո գե ղեն հայ րե նի քի բե կոր նե-
րից: Ցա վա լի խզում կա այն տղա յի և  այս տղա մար դու միջև: Խ զում կա 
հե րո սին ծնունդ տված ա վա զա նի և հե րո սի միջև:

Օ րի նա չա փո րեն հա ջոր դող դի պա շա րա յին դրվա գը հայ մոր՝ կո րո-
վի և  անձ նա զոհ տի կին Հայ կու հու և ն րա որ դու՝ Ար տա վազ դի1 ցա վա լի 
խզման, բա խում նե րի խորհր դան շա կան պատ մութ յունն է: Հայ րը՝ թշնա-
մուն չհանձն վե լու հա մար ինք նաս պան ե ղած քաջ հայ դուկ և մո րը ծե ծող 
որ դին՝ մոր ա մե նա մեծ ե րա զը: Մոր ան կազ մա կերպ, տա րե րա յին, ինք-
նա բուխ կե ցութ յու նը և  որ դու կար գու կա նո նի պաշ տա մունքն ու հա մոզ-
մուն քը, որ «կեանք կը քան դեն ա նոր (մոր- Լ.Ս.) պէս նե րը»(96): Հե ղի նա կը 
թռչե լու ճի գեր ա նող և քա րե քար զարկ վող արծ վի կի հետ է հա մե մա տում 
մոր պես չընկճ վող, հա մառ, ան նա հանջ, ու ժեղ տրա մա բա նութ յուն և 
մա քուր սիրտ ու նե ցող Ար տա վազ դին՝ ող բեր գա կան, ա հա վոր ա պա գա 
հայտ նա տե սե լով նրա հա մար: Մ տե րիմ ու հա րա զատ էր Ար տա վազ դը 
բո լո րի հետ՝ բա ցի իր մո րից: Հե ղի նակ-հե րո սը այս խար խուլ ըն տա նի քի 
մխի թա րութ յու նը, հսկողն է դառ նում, նրանց հաշ տեց նո ղը, հա մա տեղ 
անհ նար գո յութ յու նը հնա րա վոր դարձ նո ղը՝ բա ցե լով պա րա տեքս տա յին 
լուծ ման ևս մեկ չա փում. գրողն է դառ նում մոր և  որ դու՝ մայր հայ րե նի քի 

1 Անունները ևս խորհրդանշական են:
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և ն րա խռով յալ զա վա կի խար խուլ միաս նութ յան պա հա պանն ու հսկո-
ղը:

Կոմ պո զի ցիոն շրջա նա կը լրա նում է սահ մա նա յին պա տու հա նի և  
ա պա կի նե րի կրկնա դիր պատ կե րով. ի րիկ նա մու տի ոս կին ու ար ծա թը 
փոխ վել են մա նու շա կա գույ նի: Ա վարտ վում է հու շե րի աշ խար հի դյու-
թա կան ու ող բեր գա կան տե սա րա նի բե մադ րութ յու նը, և՝ գի շեր: Ու նոր 
սկիզբ («Եր կին քը կը կա պուտ նայ»(101))՝ ար ևի ու կյան քի օրհ ներ գու մով: 
Սա կայն լույ սի ըն կա լու մը ևս  ան խառն ու մաք րազտ ված չէ. «Ան կա րող 
ենք տես նե լու լու սա ծա գի բո լոր գե ղեց կու թիւն նե րը: Մեր արև նե րը խեղ-
դո ւած են մշուշ նե րու մէջ, ինչ պէս մեր սրտե րը»(101): Չար կա խար դան քը 
շղթա յել է հե րո սին. ա հա մռլտո ցով արթ նա ցող դևը՝ քա ղա քը, ա ռաս պե-
լա կան գա զա նի պես ե րա խը բա ցած ու մարդ կա յին զո հեր պա հան ջող 
մետ րոն, գետ նու ղին, շա րու նակ գա հա վի ժող ա ռաս պե լա կան ժայ ռը վեր 
գլո րող Սի զի փո սը, կյան քը և  ին քը՝ «ներ քին նոյն հա ւի տե նա կան գա լա-
րում նե րով» (102), իր կազ մա քանդ ված, քայ քայ ված, տար բա ղադր ված 
ան ձը, ո րը հո սանք նե րը կրծում ու տա նում են փերթ-փերթ: Զ գա ցո ղա-
կան մա կար դա կում բյու րե ղա ցած պատ կեր նե րը հայտ նա կերպ վում են 
իբրև շուր թերն այ րող կրակ, կո պե րի տակ կու տակ ված ա վազ և ծա րավ՝ 
դառ նա լով ներ քին ծո վե րի մեջ սուզ ված, չապ րող ու չմեռ նող սահ մա նա-
յին էա կի գո յութ յուն՝ «ան կա րող ել լե լու, ան կա րող քնա նա լու»: Մա կըն-
թա ցութ յան և տե ղատ վութ յան կշռույ թով հատ կանշ վող սա րաֆ յա նա-
կան աշ խար հա տե սութ յունն ու պատ կե րազ գա ցո ղութ յու նը «Հս կում»-ը 
ամ փո փող տե սա րա նում սրտի պատ կե րով են հայ տանշ վում, որ «կը 
պրկո ւի մերթ և մերթ կը թուլ նայ՝ պայ քա րե լով դուր սէն ե կող ա մէն կան-
չի, ա մէն պար տա կա նու թեան դէմ» (103):

Լի լիթ Սեյ րան յան – Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի ա ռանց քում հայ նո-
րա գույն գրա կա նութ յան պատ մութ յան և տե սութ յան, Սփ յուռ քի գրա կա նութ յան 
խնդիր ներն են: Անդ րա դարձ ներ է կա տա րում ար դի գրա կա նութ յան հիմ նա հար-
ցե րին: Հե տաքրք րութ յուն նե րի շրջա ծի րում են նաև ար դի գրա կա նա գի տա կան 
ուղ ղութ յուն նե րը, մշա կու թա բա նա կան հար ցեր: Գի տա կան մա մու լում հրա պա-
րա կել է չորս տասն յա կից ա վե լի հոդ ված ներ:

LILIT SEYRANYAN – IMAGE AND SYMBOLIC SYSTEM OF N.SARAFYAN’S 
WORKS «MAGIC» AND «VIGIL» The article examines the works «Magic» and «Vigil» 
by the famous writer of the 20th century of the Armenian Diaspora Nikogos Sarafyan. 
With the help of structural-semiotic analysis, a system of binary oppositions is revealed: 
life-death, light-darkness, cosmo-chaos, life-dream, petrification-movement, ebb-tide, 
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past-present, familiar-strange, the semantic layers of vigil are revealed as an artistic 
image. In the works of Sarafyan, the vigil is interpreted in the light of the problems 
of the Armenian diaspora, as an equivalent of sobriety, vigilance in preservation of 
national identity, in which the role of the artist is significant. The article also examines 
one of the important layers of the image of vigilance - life as a great and cruel vigil.

Key words: Sarafyan, vigil, magic, binary oppositions, life, death, diaspora, 
system, national identity, ebb, flow.

ЛИЛИТ СЕЙРАНЯН – ОБРАЗНО-СИМВОЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ Н.САРАФЬЯНА «ВОЛШЕБСТВО» И «БДЕНИЕ» - В статье 
рассаматриваются произведения «Волшебство» и «Бдение» известного 
писателя ХХ века армянской диаспоры Никогоса Сарафьяна. При помощи 
структурно-семиотического анализа выявляется система бинарных оппозиций: 
жизнь-смерть, свет-тьма, космос-хаос, жизнь-мечта, окаменение-движение, 
прилив-отлив, прошлое-настоящее, свое-чужое, раскрываются семантические 
пласты бдения как художественного образа. В произведениях Сарафьяна 
бдение осмысливается в свете проблем армянской диаспоры, как эквивалент 
трезвости, бдительности в сохранении национальной идентичности, в которой 
значительна роль художника. В статье также рассматривается один из важных 
пластов образа бдения- жизнь, как великое и жестокое бдение.

Ключевые слова : Сарафьян, бдение, волшебство, бинарные оппозиции, 
жизнь, смерть, диаспора, система, национальная идентичность, прилив, отлив.
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 Սա թե նիկ Ա վե տիս յան
ՀՀԱԱ Մ.Ա բեղ յա նի ան վան 

գրա կա նութ յան ինս տի տու տի

ԱՐ ՔԱ ՅԻ ԿԱՄ ԱՍՏ ՎԱ ԾԱ ՄԱՐ ԴՈՒ ԻՆՔ ՆՈՒԹ ՅԱՆ 
ՆՇԱՆ ՆԵ ՐԸ Լ ևՈՆ ԽԵ ՉՈ ՅԱ ՆԻ «ԱՐ ՇԱԿ ԱՐ ՔԱ, 

Դ ՐԱՍ ՏԱ ՄԱՏ ՆԵՐ ՔԻ ՆԻ» ՎԵ ՊՈՒՄ 
Բա նա լի բա ռեր․- աստ վա ծա մարդ, ար քա, մե լիք, արք յութ յուն, աշ խար

հա կարգ,աստ վա ծա յին օ րենք, դի ցա պա տում, դյու ցազ նա վեպ, նո խազ, 
խորհր դա բա նութ յուն։

Լ ևոն Խե չո յա նի ար ձա կի այս շեր տի մեկ նութ յու նը ոչ միայն գրա կան-
գե ղար վես տա կան խոր քա յին քննութ յուն է պա հան ջում, այլև պատ մա-
գի տա կան, մշա կու թա բա նա կան, բա նա գի տա կան-ա ռաս պե լա բա նա-
կան բար դա գույն խնդիր նե րի հե տա զո տում և հա մադ րում, որ պես զի 
կա՛մ  հիմ նա վոր վի խե չո յա նա կան պնդու մը, թե ար քան Աստ վա ծա մարդ 
է, կամ հերք վի՝ մնա լով զուտ որ պես գե ղար վես տա կան հո րին ված քի 
կեր պա վոր ման հնար կամ հե ղի նա կա յին քմա հա ճույք: Ար շա կու նի ար-
քա յա տոհ մի, մաս նա վո րա պես Ար շակ Երկ րոր դի կեր պա րում հե ղի նա կը 
հայտ նա կեր պեց Աստ վա ծա մար դուն, ըստ էութ յան՝ նրան հա կադ րեց 
սո վո րա կան գո յին՝ տա րան ջա տե լով ար քա տե սա կը՝ որ պես աստ վա ծա-
յին ստեղ ծա գոր ծութ յուն՝ բարձ րա գույն կոչ մամբ ու ա ռա քե լութ յամբ: Որ-
տե՞ղ է թաքն ված ճշմար տութ յու նը, կամ հնա րա վո՞ր է այս ա ռեղծ վա ծը 
բա ցա հայ տել:

Ըստ շու մե րա կան է պի կա կան տեքս տե րի՝ աստ վա ծա յին օ րենք նե-
րի՝ «մե»-ի եր կի րը Ա րատ տան էր՝ հնա գույն հայ կա կան պե տութ յու նը1, 
որ տեղ ապ րում էին Աստ ված նե րը և ն րան ցից սեր ված նե րը՝ Մե լիք նե րը: 
Ըստ «Էն կին և  աշ խար հա կար գը»դի ցա պա տու մի՝ «մե» կոչ վող աստ վա-
ծա յին օ րեն քը գտնվում էր Հա յա յի մոտ, նա էր տնօ րի նում «մե»-ի ու ժը2: 
Տիե զե րած նութ յան մեջ Հա յա յի գոր ծա ռույ թը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս 
են թադ րե լու, որ Հա յան և «մե»-ն նույ նա կան էին, քա նի որ բո լոր դի ցա-
պա տում նե րըն յու թա կան տիե զեր քիԱ րա րիչ-Աստ ված են հա մա րում Հա-
յա յին և ն րա որ դի Մար դու կին։ Շու մե րա գետ նե րը միաս նա կա նո րեն «մե» 

1 Տե՛ս Արտակ Մովսիսյան, Հնագույն պետությունը Հայաստանում՝ Արատտա, 
ՀՀԴ հրատ., Երևան,1992:

2 http://khazarzar.skeptik.net/books/shumer/enki.htm
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ար մա տը աստ վա ծա յին օ րենք են թարգ մա նել, ու րեմն «մե»-ն  ոչ միայն 
Բարձր յա լի կարգն է, այլև նույ նա նում է Ա րա րիչ միա կին1, և  այս ի մա ցութ-
յան հիմ քի վրա «մե լիք» բա ռի ստու գա բա նութ յու նը տա րա կար ծութ յան 
տե ղիք չի տա լիս. լի-ար մա տը և ք հոգ նա կեր տը ա մեն հայ դպրո ցա կա-
նի ծա նոթ են. ու րեմն «մե լիք» նշա նա կում է աստ վա ծա յին օ րենք նե րով 
լի կամ կրող, Աստ ծո կար գը Եր կիր- Մե լի քութ յան վրա պահ պա նող: Ըստ 
սե մի տա կան մեկ նութ յան՝ «մե լիք»-ը «մա լեք» հնչո ղութ յամբ նշա նա կում 
է «ար քա», իսկ հրեա կան հոգ ևոր գի տե լի քը (« Թալ մուդ», « Թո րա», « Կաբ-
բա լա»)  Կե նաց ծա ռի տաս նե րորդ աս տի ճա նը, որ Եր կիր մո լո րակն է, 
կո չում է Մալ քութ, բառ, որր միայն հա յե րե նո վ է ս տու գա բան վում: Հա-
մաշ խար հա յին բա նահ յու սա կան կամ բա նահ յու սա կան հիմք ու նե ցող 
գրա կան տեքս տե րում հա ճախ հան դի պում ենք«մե լիք» բա ռից բա ղադր-
ված Կ․Գ․ Յուն գի ա ռաջ նա յին կար ևո րութ յան ար քե տի պե րե րից մե կին՝ 
ի մաս տու նի, քրմի, մո գի կամ թա գա վո րի կեր պա րին2 ( Մել կիա դես, Մել-
քի սե դեկ), ո րի հրա շա գործ ու ժը կազ մա կեր պում և  ուղ ղոր դում է ի րա-
կա նութ յու նը, և  ո րի ան վան ա ռա ջին ար մա տը «մե»-ն  է՝ աստ վա ծա յին 
օ րենք կամ կարգ նշա նա կող ար մա տը: Ն շա նա կում է մե լի քը ար քան է, 
որ իշ խում է Մե լի քութ յուն կոչ վող երկ րա յին ար քա յութ յու նում, Իսկ մե լի-
քութ յուն եր ևույ թը որ պես իշ խա նութ յուն կամ պե տա կան կա ռա վար ման 
մո դել միայն հայ ազգն ու նի:

Ար մեն-ը հա յութ յան ինք նան վա նում նե րից մեկն է, բա ռի ստու գա բա-
նութ յամբ կու նե նանք «ար» և «մե» ար մատ նե րը։ Ա րը հա յոց հնա գույն 
դի ցա րա նի գե րա գույն աստ վածն է՝ Ար ևի աստ վա ծը, իսկ մե-ն ն րա 
աստ վա ծա յին կար գը, ու րեմն Ար-մե կնշա նա կի Ա րի օ րենք նե րը պահ-
պա նող մարդ կամ եր կիր: Այս ա նու նով հայ կա կան պե տութ յան մա սին 
պատ մա բան Ար տակ Մով սիս յա նը գրում է. « Վա ղուց նկատ վել է, որ բիայ-
նա կան (ու րար տա կան)սե պա գիր աղբ յուր նե րի Ար մե եր կի րը նույն ա սու-
րա-բա բե լա կան ար ձա նագ րութ յուն նե րի Շուբ րիան է: Այ սինքն՝ Վա նի 
թա գա վո րութ յան ժա մա նա կաշր ջա նում այս եր կու ա նուն նե րը տրվել են 
նույն երկ րին»3:  Հետ ևա բար հա յին տրվող Ար մեն ա նու նը, որ նաև նրա 
երկ րի ա նունն է,բա ցա ռա պես աստ վա ծա յին ծա գում ու նի՝ Ա րի օ րենք նե-
րի կրող, Ար մե-Ար մե նիա՝ Ա րի օ րենք նե րի եր կիր: Ար քա բա ռի հիմ քում Ար 
աստ ծո ա նունն է, ե թե ք-ն հա մա րենք հոգ նա կեր տը, կու նե նանք ա րեր-

1 Արմեն Դավթյան, Հայերեն-շումերերեն ընդհանրությունների բառարան, 
Երևան, հեղինակային հրատ., 2014, էջ 324-330:

2 Карл Густав Юнг, Сознание и бессознательное,Москва, «Академический пво-
ект», 2013,ст.124․

3 Արտակ Մովսիսյան, Հայաստանը Քրիստոսից առաջ երրորդ հազարամյակում, 
Երևան, Երևանի համ․ հրատ․, 2005, էջ 43։
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ա րից սեր ված ներ ի մաս տը, որ նույնն է թե՝ Աստ ծո մարդ կամ Աստ վա-
ծա մարդ: « Կի» շու մե րե րեն նշա նա կում է եր կիր, Կին նյութ ա րա րող, 
ծնող աստ վա ծու հի է, այս բա ռի նա խա ծին հայ կա կա նութ յու նը հիմ նա-
վոր ման կա րիք չու նի, այն այ սօր էլ հա յե րե նում ա մուս նա ցած ի գա կան 
սե ռի ընդ հան րա կան ի մաստ ու նի՝ կին: Եր կինքն ու եր կի րը եր կուն քով 
էին բռնված, և Աստ ծո ծնունդ էր սպաս վում՝ « Վա հագ նի ծնուն դը»: Ե թե 
Ա րը երկն քի Աստ վածն էր և  աստ ված նե րի հայ րը, ա պա Կին Երկ րի Աստ-
վա ծու հին էր, նյու թա կան տիե զեր քի ա րա րի չը, որ ու ներ նաև Ա րու րու 
ա նու նը, ա րա րիչ բա ռի նա խասկզբ նա կան տար բե րա կը, որ հենց մար-
դաս տեղծ գոր ծա ռույթ ու նի՝ որ պես նա խա մայր1։ Ար և Կի աստ վա ծութ-
յուն նե րի ա նուն նե րի միաս նա կանց ման և կ-ի շնչե ղաց ման արդ յուն քում 
կու նե նանք ար քի ձևը: Ն կա տենք, որ «եր կինք» և «եր կիր» բա ռե րի հիմ-
քում նույ պես ար-կի հնչյու նա փոխ ված ար մատ նե րի առ կա յութ յունն է, 
որ նշա նա կում է ո գու և ն յու թի, ա րա կան և  ի գա կան սկիզբ նե րի, վեր ևի 
և ներք ևի միա ձու լում, ո րից սե րում էին Աստ վա ծա մար դիկ: Հետ ևա բար 
«ար քա» բա ռի բո լոր ստու գա բա նութ յուն նե րը կապ վում են աստ վա ծա-
յին սկզբի հետ, նշա նա կում է՝ հա յոց ար քան պետք է աստ վա ծա յին ծա-
գում ու նե նար: 

Ե թե մե րօր յա մար դը կաս կած ու նի Աստ վա ծա մարդ տե սա կի գո-
յութ յան մա սին, ա պա հներն հա մոզ ված էին, որ կան աստ վա ծա յին սեր-
մից ա րար ված ներ և պար զա պես ցե խա շա խաղ գո յութ յուն ներ: Ո՞վ էր 
Գիլ գա մե շը, այդ մա սին դյու ցազ նա վե պում կար դում ենք.« Գիլ գա մե շը 
ստեղծ ված է ամ բող ջութ յամբ դյու ցազ նի մը կեր պա րան քով: Աստ ված-
ներն են ստեղ ծել զայն: Գիլ գա մեշ մեկ եր րոր դով մարդ և  եր կու եր րոր դով 
աստ ված է իր էութ յամբ: Մեծ զար ման քով ու պատ կա ռան քով կը նա յին 
մար դիկ ա նոր կեր պա րան քին»2: Ն րան ստեղ ծել էր Ա րու րուն, նույն Ա րու-
րուն դի ցա հայր Ա նո ւի հրա մա նով Գիլ գա մե շի հա մար ըն կեր է ստեղ ծում 
հո ղի շա ղա խից՝ էն կի դո ւին, ո րը մահ կա նա ցու էր և չու ներ աստ վա ծա յին 
էութ յուն, ինչ պես Գիլ գա մե շը: Ու րեմն Ա րու րու ա րար չի կող մից բա նա-
կան կյանք ստեղծ վել է տար բեր մե թոդ նե րով՝ աստ վա ծա յին էութ յու նից 
բա ժին հա նե լով ստեղ ծա գոր ծութ յա նը, ո րին կա րե լի է Աստ վա ծա մարդ 
կո չել, և բա ցա ռա պես նյու թա կան ա տաղ ձից, որն էլ եր ևի գոյ է կոչ վել: 
Արդ յոք այս պատ մութ յու նը բա ցար ձակ մի՞ֆ է, թե՞ ի վեր ջո բա ցա հայ-
տում է ա րար չա գոր ծութ յան գաղտ նագր ված պատ մութ յու նը և տե սակ-

1 Торкильд Якобсен, Сокровища Тьмы, История месопотамской религии, Мо-
сква, изд. « Восточная литература», РАН, сс. 68-71.

2 Գիլգամեշ, Հին արևելքի էպոս, թարգմանությունը և առաջաբանը՝ Նշան 
Մարտիրոսյանի,Երևան, ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ.,1963,էջ 20:



ՍՈՒՐԵՆ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 2021-1

61

նե րի բազ մա զա նութ յան ա ռեղծ վա ծը:Ե թե բո լոր դա վա նանք ներն անքն-
նե լիո րեն հաս տա տում են, որ Աստ ված է ա րա րել ա մեն ինչ, ե թե ա թեիստ 
չենք, ու կա պիկ նե րից սե րե լը վի րա վո րա կան ենք հա մա րում, ա պա կա-
րող ենք նաև են թադ րել, որ ա րար չա գոր ծութ յան մի ջոց նե րը միշտ նույ նը 
չեն ե ղել, որ աշ խար հը բազ մա զան ու բազ մա գոր ծա ռույթ տես նե լու ցան-
կութ յամբ այն ստեղծ վել է ձևե րի, գույ նե րի, կո դե րի ան սահ ման հա մա-
ձուլ վածք նե րից, Կե նաց ծա ռը բա ղադ րող ո գու, հո գու և ն յու թի տար բեր 
հա մա մաս նութ յուն նե րից կամ եր բեմն դրան ցից մե կի կամ մյու սի բա ցա-
կա յութ յամբ: 

Պարզ վում է, որ այս ա ռեղծ վա ծը նաև փի լի սո փա նե րին է մտա հո-
գել: Ֆ․ Նից շեի «Այս պես խո սեց Զ րա դաշ տը»եր կի ա ռա ջին է ջե րում ար-
դեն հան դի պում է այս պի սի սահ մա նում. « Մար դը լար է՝ կապ ված կեն-
դա նու և գեր մար դու միջև, լար ՝ան դուն դի վրա»1: Որ քան էլ հնա րա վոր 
բո լոր մեկ նութ յուն նե րը հա կա սութ յուն և  անճշ տութ յուն կա րող են պա-
րու նա կել, այ նո ւա մե նայ նիվ հա մար ձակ վենք գո նե բարձ րաց նել գաղն-
տի քի ծած կո ցը: Կար ծում ենք՝ գաղտ նի քը Զ րա դաշ տի ան ձի և ծագ ման 
մեջ է: Մար տին Հայ դե գե րը «Ո՞վ է Նից շեի Զ րա դաշ տը» խո հագ րութ յան 
մեջ, ա նընդ հատ ա ռա ջադ րե լով այս հար ցը, ըստ էութ յան հե ռա նում է 
հա վա նա կան ճիշտ պա տաս խա նի ա կուն քից՝ հիմ նա կա նում Զ րա դաշ-
տի կեր պա րը քննե լով Նից շեի բնու թագ րում նե րով, ո րոնք ո րոշ ի մաս-
տով գաղտ նա զերծ ման կա րոտ մտքեր են: Զ րա դաշ տը խո սում է գեր-
մար դու մա սին, ու սու ցա նում գեր մար դու տե սա կը՝ բա ցա հայ տո րեն 
ծաղ րե լով և ն րան ստո րա դա սե լով մար դուն և մարդ կան ցից գո յա ցած 
ամ բո խին. « Գեր մարդն է ի մաս տը երկ րի: Ձեր կամ քը թող ա սի՝ ե ղի ցի 
գեր մար դը՝ ի մաս տը երկ րի»2: Իս կա պես, ո՞վ էր Զ րա դաշ տը: Աստ վա-
ծա մար դու գա ղա փա րը փի լի սո փա յութ յուն մուտ քագ րե լու նպա տա կով 
Նից շեն ընտ րեց այս պատ մա կան ան ձին, ո րին հա մա րում են մար գա-
րե, մոգ, քա րո զիչ, «Ա վես տա յի» նախ նա կան տար բե րա կի հե ղի նա կը: 
Ն րա ծննդյան մո տա վոր ժա մա նա կը հա մար վում է մ.թ.ա. 1000-1200թթ., 
ծննդա վայ րը՝ Ուր միա լճի տա րած քը, իսկ մի քա նի ար ևել յան պատ միչ-
ներ նրա ծննդա վայր հա մա րում են Մեծ Հայ քը: Նից շեն եր կը սկսում է 
այս պես.«Երբ բո լո րեց Զ րա դաշ տի ե րե սուն տա րին, նա թո ղեց իր հայ-
րե նի քը և լի ճը իր հայ րեն յաց և լեռ նե րը գնաց»3: Այ սինքն՝ հայ րե նի քից 
հե ռա ցավ: Զ րա դաշ տի կեն սագ րութ յու նից հայտ նի է, որ նրա քա րո զած 

1 Ֆրիդրիխ Նիցշե, Այսպես խոսեց Զրադաշտը.Գիրք ամենքի և ոչ ոքի համար, 
Երևան, ԻԻԿ, 2008, էջ 50:

2 Նույն տեղում, էջ 48:
3 Նույն տեղում, էջ 44:
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ուս մուն քը հա լած վում էր, և նա ստիպ ված հե ռա նում է ծննդա վայ րից՝ 
Ուր միա լճի տա րած քում գտնվող, ո րը նշված ժա մա նա կաշր ջա նում 
միան շա նակ հայ կա կան տա րածք էր։  Մար գա րեութ յան շնորհ ե րե սուն 
տա րե կա նում ստա ցել է Ա հու րա մազ դա յից (Ա րա մազդն է): Ն րա ան վան 
նախ նա կան ձևը՝ Զա րաուստ րան, թարգ ման վել է «փայ լող աստղ» կամ 
«աստ ղի որ դի», ան վան մեջ ան թա քույց ներ կա են «ար» և «ուստր» ար-
մատ նե րը, իսկ Զո րոաստր օ տար հնչո ղութ յան մեջ՝ «աստղ» ար մա տը: 
Ցան կա ցած հնչյու նա փո խութ յան դեպ քում ակն հայտ է, որ բարձ րա գույն 
մար դու գա ղա փա րը զար գաց նում էր նույն ին քը աստ վա ծա յին ծա գում 
ու նե ցո ղը՝ ա րոր դին, և չէր կա րող Նից շեի ընտ րութ յու նը պա տա հա կան լի-
նել. ընտր ված պատ մա կան ան ձը լա վա գույնս ար տա հայ տում էր նրա 
գա ղա փար նե րը կա տար յալ մար դու մա սին: Հետ ևա բար պատ մութ յան 
և գաղտ նա գի տութ յան թաքս տոց նե րը պրպտող Լ ևոն Խե չո յա նը միան-
գա մայն հիմ նա վոր ված փոր ձում է ամ րագ րել գե ղար վես տա կան տա-
րա ծութ յան մեջ այն միտ քը, որ Ար շա կու նի Ար շակ Երկ րորդ ար քան, ո րի 
ան վան և  ազ գան վան պատ վան դա նը «ար» ար մատն է, աստ վա ծա յին 
ծա գում ու նի, և  ըստ էութ յան վե պի կոնֆ լիկ տը կա ռուց ված է այս ի մա-
ցութ յան պատ վան դա նին:

Խե չո յա նը ար քա պե տութ յուն-ե կե ղե ցա պե տութ յուն հա կադ րա միաս-
նութ յան հիմ քում տես նում է Ար շա կու նի նե րի հարս տութ յան կոր ծան-
մամբ ոչ միայն հա յոց պե տա կա նութ յան վե րաց ման մի տու մը, այլև, որ 
հե ղի նա կի հա մար ա ռա վել ցա վա լի է, ար քա աստ վա ծա յին տե սա կի, 
նույնն է թե՝ Աստ վա ծա մար դուն ոչն չաց նե լու մի տում։ Վե պում Ար շա կի՝ 
ար քա յա պե տութ յու նը ամ րաց նե լու բո լոր գոր ծո ղութ յուն նե րին խո չըն դո-
տում է ե կե ղե ցին՝ Ար շա կա վա նի կա ռու ցու մը տա պա լե լու և  այդ պատր-
վա կով ար քա յին ոչն չաց նե լու նպա տա կով մի ջոց նե րի առջև խտրութ յուն 
չդնե լով։Ք րիս տոն յա քա րո զիչ նե րը ա ռա վե լա գույնս նսե մաց նում էին Ար-
շա կի անձն ու գոր ծը՝ ձգտե լով օ տա րել ու թշնա մաց նել ժո ղովր դին իր 
ար քա յից․« Ձեր թա գա վո րը ի րե նից կուռք է ստեղ ծում, նա մե ծամ տա-
նում է իր ծագ ման ա րիա կա նութ յամբ և  օ տա րութ յան պատն է դնում 
իր և ժո ղովր դի միջև, ո րով հետև կար ծում է, թե ինքն աստ վա ծա մարդն 
է՝ նմա նա կած մեծն Տիգ րա նին, Նե րո նին, Ա քիլ լե սին, փա րա վոն նե րին, 
ո րոնք Աստ ծո ժա մա նա կի մեջ փո շե հա տիկ են, կան և չ կան: Մենք ա սում 
ենք՝ թող քա ղա քը չկա ռուց վի ինք նա կոչ աստ վա ծա մար դու կող մից»1: 
Հե տաքր քիր է « Ձեր թա գա վո րը» բնո րո շու մը, որ տրվում է քրիս տոն յա 

1 Լևոն Խեչոյան, Արշակ արքա, Դրաստամատ ներքինի,Երևան,«Անտարես», 
2013, էջ 132-133: Այս գրքից բերված քաղվածքների էջերը կնշենք տեղում այսպիսի 
հապավումով՝ Ա.Ա» էջ…:
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քա րո զիչ նե րի կող մից, նրանք ճա նա չում էին միայն ի րենց հա վա տը ու 
ե կե ղե ցին, ո րի բա րե կե ցութ յա նը խան գա րող ա մեն ինչ, ան գամ հա յոց 
պե տա կա նութ յու նը, դրվում էին զո հա սե ղա նին: Ի րենց ա տե լութ յան քա-
րո զի մեջ ա կա մա հաս տա տում են ի րա կան տիե զե րա կար գի նշան նե-
րը.«Ար շա կի մե ծամ տութ յու նը և մեր դժբախ տութ յու նը սկսվեց Շա հա-
պի վա նից, երբ այն տեղ նա հաղ թեց ցլին, բայց այդ մե նա մար տը ի րա կա-
նում մեր աշ խար հի հա մար ցու ցադր ված պայ մա նա կան նշան էր: Ցու լը 
բնութ յան վայ րի ու ժի բա ցար ձակ գե ղե ցիկն է, բա նա կա նին հաղ թո ղը, 
հո ղագն դի շնչա ռութ յան հրե խոր հուր դը, ծննդի սկիզ բը, ոսկ րա ծու ծի 
լրումն ու նվա զու մը: Նո խա զը նրա հա կոտն յան է: Ար շա կը բնութ յա նը, 
Աստ ծուն հա կադ րեց նո խա զին՝ խո հեմ գե ղե ցի կին, քա ջին, խա ղա ղա-
սե րին, հո տի ա ռաջ նոր դին, ինքն իր մեջ ծնած աստ վա ծա մար դուն: Իսկ 
դուք գի տե՞ք, թե ինչ խա ղա ղութ յուն է երկ րում սփռում աստ վա ծա մարդ 
ա ռաջ նոր դը» (ԱԱ, էջ 132): Նո խա զի խորհր դա բա նութ յու նը կվեր լու ծենք 
ա ռա ջի կա յում, այս պա րա գա յում շեշ տադր վում է հետև յալ գա ղա փա-
րը.«Այ սօր նո խա զը հաղ թեց ցլին, ե թե նշա նը մեկ նե լու լի նենք, կնշա նա-
կի, թե թա գա վո րը աստ վա ծա մարդ է…»(ԱԱ, էջ 133): Ի րա կա նում ի՞նչ 
էր խորհր դան շում ցու լը, ին չո՞ւ Ար շակ թա գա վո րը այդ քան կար ևո րեց 
ցլի հետ մե նա մար տը: Ցու լը ա մե նա տա րած ված պաշ տա մուն քա յին կեն-
դա նին է ար ևել քից արև մուտք ըն կած ա մե նա տար բեր մշա կու թա յին 
ի րա կա նութ յուն նե րում.«Երկ րի պտղա բե րութ յան խորհր դա նի շը: Սե ռա-
յին ու ժի, ինչ պես նաև բռնութ յան և կա տա ղի ու ժի ա մե նա տա րած ված 
խորհր դա նի շը, մարմ նա վոր ված հզո րութ յուն, իշ խա նութ յուն, ա րա կան 
պտղա բե րութ յուն: Աստ վա ծա յի նի, ար քա յութ յան, բնութ յան տա րե րա-
յին ու ժե րի՝ տար բեր դա րաշր ջան նե րում և տար բեր մշա կույթ նե րում իր 
նշա նա կութ յու նը փո փո խող բազ մի մաստ խորհր դա նիշն է»1: Ն յու թա կան 
աշ խար հի ան կա ռա վա րե լի, կա տա ղի, բուռն տա րեր քի նշանն է: Լուս նի 
Ան աստ ծո սուրբ կեն դա նին է ցու լը, իսկ Լու սի նը ի գա կան, մայ րա կան 
սկզբուն քի կրողն է: « Գիլ գա մեշ» դյու ցազ նա վե պում Ի նան նա-Իշ տար 
աստ վա ծու հին իր կրքոտ սերն է ա ռա ջար կում Գիլ գա մե շին, մերժ վե լուց 
հե տո դի ցա հայր Ա նո ւին ստի պում է պատ ժել նրան երկ նա յին ցու լին ու-
ղար կե լով կռվի: Գիլ գա մե շը սպա նում է ցու լին՝ այդ պի սով չեն թարկ վե լով 
կին աստ վա ծու հու ցան կութ յա նը, պաշտ պա նե լով իր առ նա կան կամ քը2: 
Ար շա կը պետք է ա մուս նա նար թա գա ժա ռան գի կնոջ՝ Փա ռան ձե մի հետ, 
ո րը ոչ մի կերպ չէր ըն դու նում ար քա յին որ պես այր ու ա մու սին: Ար շա կը 

1 Энциклопедия символов, Москва, Санкт-Петербург, изд. ‘’Сова’’, 2005, с.848.
2 Տե՛ս Հին Արևելքի պոեզիա, Երևան,Երևանի համալսարանի հրատ․,1982, էջ 

129-132։
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պետք է նվա ճեր նրա կա նա ցի էութ յունն ու մար մի նը, ցու լը խորհր դան-
շում է այդ երկ րա յին, ի գա կան սկիզ բը.«Ա ռաս պե լա բա նութ յան մեջ ցու-
լը խորհր դան շում է պտղա բե րութ յուն, սերմ նա վո րում՝ ա րա կան սկիզ-
բի ներ թա փան ցու մը ի գա կան սկիզբ»1: Հի շենք, որ Ա նա հիտ դի ցու հուն 
ան վա նում էին ցլա պահ, նրա պաշ տա մուն քի վայ րե րում աստ վա ծու հու 
դրոշ մակ նիք նե րով նա խիր ներ էին պա հում՝ որ պես ար գա սա բե րութ յան 
խորհր դա նիշ2: Այս դեպ քում դա ա րա կան պտղա վո րող ու ժի, Խե չո յա նի 
բա ռե րով՝ «որ դե սեր ման սեր մի» ի րա վուն քի հաս տա տումն է ի գա կան 
ան կա ռա վա րե լի կեն սաու ժի հան դեպ, ար քա յա կան տու նը ար գա սա վո-
րե լու կամք ու զո րութ յուն: Մե նա մար տին ներ կա Տի րան թա գա վո րա հայ-
րը նրա նպա տա կա յին հաղ թա նա կի հիմ քում դնում է ա պա գա թա գա-
ժա ռան գի ծնուն դը, ո րը մեկ նա բա նում է այս պես. «Ո րով հետև նա գի տի, 
որ երկ րին թա գա ժա ռանգ է պետք, կար հա մար հի անձ նա կան եր ջան-
կութ յու նը»(ԱԱ. Էջ104): Ց լի ըն թաց քը ուղ ղոր դե լու նպա տա կով Ար շա կը 
խո յի ար յուն է քսում սրտին՝ ար յան կար մի րով գոր ծո ղութ յան մեջ դնե լով 
նրան: Կե նաց ծա ռի ա մեն ո լորտ իր գույնն ու նի, տաս նե րորդ՝ նյու թա կան 
աշ խար հի գույ նը կար միրն է, դա նաև նյար դահ յուս քե րից (չակ րա) ա ռա-
ջի նի՝ սե ռա յին է ներ գիան խորհր դան շող գույնն է: Հնդ կա կան հար սա նե-
կան ծե սին հարս նա ցուն կար միր է հագ նում, ար յան կար մի րով է նշա-
նա վոր վում նյու թա կան տիե զեր քի ի գա կան և  ա րա կան է ներ գիա նե րի 
ներ թա փան ցու մը, որ խթա նում է ես-ի շար ժի չը՝ օ ձա հու րը (կուն դա լի նի) 
դնե լով պտույ տի մեջ: Իս պա նա ցի նե րը ցլա մար տի ժա մա նակ օգ տա գոր-
ծում են կար միր կտոր՝ ցու լին գրգռե լու նպա տա կով: Ցու լը սե ռա յին ու ժի 
նշանն է, ո րին գոր ծո ղութ յան մեջ է դնում կար մի րը: Կար մի րի խե չո յա-
նա կան բնու թա գիրն իս կա պես կա տար յալ է ու ի մաս տա վոր. « Կար մի-
րը՝ գույ նե րից ա մե նա պայ ծա ռը, հեր թա կա նութ յան մեջ ա մե նա վեր ջինն 
է: Բո վան դա կութ յամբ՝ ա մե նա թույ լը, հանգ չո ղը, որն իր ա վար տի մեջ սև  
է դառ նում: Ն րա նով վեր ջա նում է աշ խար հը, կյան քը նրա մեջ ա վան դում 
է շուն չը: Ցու լը՝ Աստ ծո փո խա նոր դը երկ րի վրա և  եր ևե լին իր ի մա ցութ-
յամբ, նրան հան դի պե լիս նետ վում է մար տի: Կեն դա նա կան աշ խար հը 
այդ գույ նով տես նում է ար յան սպան վելն ու սար սա փում նրա նից: Կար-
մի րը կե նաց և մա հու աշ խարհ նե րի վեր ջին սահ մա նա գիծն է․․․»(ԱԱ,էջ 
6-7):

Ց լին հաղ թե լուց հե տո միայն Ար շա կին հա ջող վում է տի րա նալ Փա-
ռան ձե մին: Բ նութ յու նը ցնծում է սի րո, պտղա վոր ման այդ ծե սից, հե ղի-

1 Энциклопедия символов, Москва, Санкт-Петербург, изд. ‘’Сова’’, 2005, с.849.
2 Տե՛ս Կ․Վ․Մելիք-Փաշայան, Անահիտ դիցուհու պաշտամունքը, Երևան, Հայկ․ՍՍՌ 

ԳԱ հրատ․,1963, 163 էջ։
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նա կը գե ղա գե տի բա ցա ռիկ տա ղան դով պատ կե րագ րում է մարմ նի և 
հո գու մեր ձեց ման տիե զե րա կան հրաշ քը, ո րից նոր Աստ վա ծա մարդն 
էր ա րար վում. «Ամ բողջ մի շա բաթ անձրև էր գա լիս, իսկ տա րին ե րաշ-
տով էր սկսվել, ե թե Ար շակ ար քան և Փա ռան ձեմ թա գու հին տար վա այդ 
ե ղա նա կին լեռ նե րը չբարձ րա նա յին, Հա յոց աշ խար հում սով կլի ներ, ու 
չէր ծնվի Պապ թա գա վո րը: Գետ նի տակ սգում էր դժոխ քը, իսկ վեր ևում 
ցնծում էր եր կին քը» (ԱԱ, էջ107): 

Վե րա դառ նանք նո խա զի խորհր դա բա նութ յա նը, խե չո յա նա կան գե-
ղա գի տութ յու նը կա տար յալ սահ մա նում է տվել նո խա զի աստ վա ծա յին 
գոր ծա ռույ թին՝ շաղ կա պե լով այն աստ վա ծա մար դու ծննդա բա նութ յա-
նը․« Նո խա զը նրա հա կոտն յան է: Ար շա կը բնութ յա նը, Աստ ծուն հա կադ-
րեց նո խա զին՝ խո հեմ գե ղե ցի կին, քա ջին, խա ղա ղա սե րին, հո տի ա ռաջ-
նոր դին, ինքն իր մեջ ծնած աստ վա ծա մար դուն: Իսկ դուք գի տե՞ք, թե 
ինչ խա ղա ղութ յուն է երկ րում սփռում աստ վա ծա մարդ ա ռաջ նոր դը» 
(ԱԱ, էջ 132):Ո՞րն է նո խազ-աստ վա ծա մարդ կա պի ա ռեղծ վա ծը, որ տեղ 
փնտրել գաղտ նա գի տա կան այս սահ մա նու մի բա նա լին։ Հ նա գույն դի-
ցա բա նա կան տեքս տե րը, մաս նա վո րա պես շու մե րա-աք քա դա կան դի-
ցա պա տում նե րը ահ ռե լի նյութ են պա րու նա կում Մի ջա գետ քի գե րա գույն 
աստ ված նե րից մե կի՝ էն կիի- Հա յա յի աստ վա ծա յին գոր ծա ռույթ նե րի, 
պաշ տա մուն քի, ըն տա նի քի, խորհր դան շան նե րի մա սին։ Աք քա դա կան 
Հա յան և շու մե րա կան էն կին Ա րատ տա յի հայ կա կան քրմա պե տութ յան 
հո վա նա վոր աստ վածն է, Ա րատ տա յից հե ռա նա լով՝ շու մեր ներն ի րենց 
հետ տա րան Էն կի- Հա յա յի պաշ տա մուն քը և ն րա պատ վին կա ռու ցե ցին 
Է րի դու քա ղա քը՝ որ պես երկ րի տի րա կա լին նվիր ված պաշ տա մուն քի 
կենտ րոն, իսկ Շու մե րը տե ղա ցի նե րը նրա ա նու նով կո չել են Կի-էն կի՝ Էն-
կիի եր կիր1։ Էն կի- Հա յան ու նի իր կեն դա նա կան խորհր դա նի շը․ քա նի որ 
Հա յան քաղց րա համ ջրե րի Աստ վածն էր, նրա խորհր դա նիշ նե րից ա ռա-
ջի նը ձուկն է, իսկ նրան տրվող մյուս ա նու նը՝ «Աբ զո ւի լեռ նա յին այծ», 
շեշ տադ րում է նրա կա պը այծ-նո խա զի հետ, ո րով այն քան հա րուստ է 
Հայ կա կան լեռ նաշ խար հը։ Ու րեմն Հա յա Աստ ծո ա րա կան սկիզ բը մարմ-
նա վոր վում էր բե զո ւար յան այ ծի կեր պա րով, ո րը պատ կեր նե րում Կե-
նաց ծա ռի պա հա պան ո գին է, այ սինքն՝ Ա րե գակ նա յին հա մա կար գի 
ա րա րիչ կեն սաու ժը։ Ա հա թե ին չու էր Էն կի- Հա յան պատ կեր վում կի-
սաայծ-կի սաձ կան տես քով, որր այ ծեղջ յուր հա մաս տե ղութ յան խորհր-
դա նիշն է։ Մ շա կու թա բան և սե պագ րա գետ Համ լետ Մար տի րոս յա նը, 
քննե լով Վա հագն Աստ ծո Վի շա պա քաղ մակ դի րը, սե պագ րա գի տա կան 

1 Торкильд Якобсен, Сокровища Тьмы, История месопотамской религии, Мо-
сква, изд. « Восточная литература», РАН, сс. 71-76.
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և նա խա լեզ վի ստու գա բա նա կան վեր լու ծութ յան շնոր հիվ եզ րա կաց նում 
է. «Այ ծեղջ յու րի (այծ-ձուկ) պատ կե րը ծա գել է վե րին հին քա րի դա րի Հա-
յաս տա նում և հե տո այս տե ղից տա րած վել է աշ խար հով մեկ։Եղջ յու րի 
պատ կե րից ծա գած շու մե րա կան սե պան շա նը«եղջ յուր» ի մաս տից զատ 
ու նե ցել է նաև «ջուր լցնել, ջուր հե ղել» ի մաս տը։ Այս գա ղա փա րագ րութ-
յու նը հիմն ված է հենց «եղջ յուր» բա ռի և «հեղ-ջուր»ար տա հայ տութ յան 
հա մա նու նութ յան վրա։ Հա մա նուն նե րի այս զույ գը պատ կա նում է մի-
միայն հա յե րե նին, հետ ևա բար այ ծաձ կան Այ ծեղջ յուր ան վա նու մը տա-
ռա ցի նշա նա կել է «ջուր հե ղող այծ, ջուր բխեց նող այծ»։ Այլ կերպ ա սած, 
այ ծաձ կան պատ կե րի «վի շա պա քաղ» և «այ ծեղջ յուր» ան վա նու մե րը 
կրում են նույն ի մաս տը և ն րան ցում նույ նա կան են այծ և վի շապ=եղջ-
յուր=«ջուր հե ղող, ջուր բխեց նող» բա ղադ րիչ նե րը»1։ Մ շա կու թա բանն ի ր 
առջև խնդիր է դրել ՝ պար զե լու հա յոց նախ նի Աստ ծո ինք նութ յու նը, և 
լր ջա գույն գի տա կան պրպտում նե րի արդ յուն քում բա ցա հայ տում է, որ 
Վա հագ նը Հա յա Աստ ծո ա նուն նե րից մեկն է, քան զի Վի շա պա քաղ մակ-
դի րը, որ նշա նա կում է«ջուր բխեց նող այծ»նույ նա նում է այ ծեղջ յու րի 
խորհր դա պատ կե րին՝ ներ կա յաց նե լով հա յոց նախ նի Աստ ված Հա յա-
յին, որ հա յութ յան ինք նան վա նում նե րից մեկն է։ Հիմք ըն դու նե լով Համ-
լետ Մար տի րոս յա նի կար ևո րա գույն բա ցա հայ տու մը Հայ(ա) Աստ ծո, 
նրա Մար դուկ–Ար մե նակ որ դու հով վա կան գոր ծա ռույ թի մա սին՝ հի շենք 
պար սից ա խո ռա պե տի Ար շակ Երկ րոր դին դի մե լու ձևը, և կու նե նանք 
Հա յա յի կեն դա նա կան այծ-նո խազ խորհր դա պատ կե րի առն չութ յու նը 
«այծ հա յե րի ար քա» բա ռա կա պակ ցութ յա նը, ա րե րի ծա գում նա բա-
նա կան կա պը նո խա զի խորհր դա բա նութ յա նը այս պի սի մեկ նութ յուն է 
ստա նում Խե չո յա նի կող մից․«Ի մա ցե՛ք՝ նո խա զը հին աշ խար հի նշան նե-
րի մեջ ա րիա կան ծագ ման խորհր դա նիշն է, աստ վա ծա մար դու հաս տա-
տու մը երկ րի վրա»(Ա․Ա․,էջ 132)։ Այս պի սով՝ ամ րագր վում է Ար շա կու նի 
ար քա նե րի ծննդա բա նութ յան աստ վա ծա յին ա կուն քը, իսկ Ար-Ար մե նա-
կի ազն-ից սե րե լը վերջ նա կան վա վե րա ցումն է աստ վա ծա մարդ ֆե նո մե-
նի գո յութ յան․« Շու մե րա կան աստ վա ծա ցու ցակ նե րից մե կում այս( Հա յա՝ 
Ս․Ա․) Աստ ծո թվարկ վող ա նուն նե րի մեջ գրանց ված է նաև հետև յալdEN.
TUR=dE2.A=sa15SIPADUZ3 դի ցա նու նը։ Գ րութ յու նից բխում է, որ ձախ կող-
մում dE2.A= Հայ Աստ ծո ա նուն նե րից մեկն է, իսկ աջ կող մում՝ նրա ինչ-
որ բնու թա գիր։ sa15SIPADUZ3- այս տեղ sa15= սա ցու ցա կան դե րա նունն 

1 https://www.academia.edu/41420558/%D5%80%D4%B1%D5%85%D5%88%
D5%91_%D5%86%D4%B1%D4%BD%D5%86%D4%BB_%D4%B1%D5%8D%D5%8F
%D5%8E%D4%B1%D4%BE%D4%B8?fbclid=IwAR3zbYb3cotO_40heBct9OSJqiemP_
Z09RtxfWB1tXVgeoYZdBb2QFQYQx8
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է։ Հա ջորդ SIPAD բառն ու նի «հո վիվ» ի մաստ և ներ կա յաց նում է հա յե-
րեն «հո վիվ, հով վա պետ» բա ռը։ Իսկ UZ3=«այծ» բառն էլ ու նի հա յե րեն 
«այծ, էծ, ած, ազ» ան վա նում նե րը։Հ նա գույն ժա մա նակ նե րից ի վեր 
«հո վիվ» նշա նա կող բա ռե րը գոր ծած վել են «պա հա պան, աշ խար հիկ 
և հոգ ևոր ա ռաջ նորդ» ի մաս տով և գոր ծած վել են որ պես աստ ված նե-
րի և  ար քա նե րի տիտ ղոս»1։ Ուրեմն Ար շա կի հաղ թա նա կը ցու լի հան դեպ 
խորհր դան շում էր ա րի նե րի հաղ թա նա կը լուս նա պաշտ նե րի, այ սինքն՝ 
տիե զեր քի ի գա կան կեն սաու ժի հան դեպ, աստ վա ծա մար դու հաղ թա-
նա կը ինք նահռ չակ սատ վա ծոր դու հան դեպ։ Ք րիս տո նեա կան ե կե ղե ցին 
հնա րա վոր բո լոր մի ջոց նե րով վար կա բե կում և թու լաց նում էր Ար շա կու-
նի նե րի իշ խա նութ յու նը։ Գ նե լի սպա նու թու նը, Ար շա կա վա նի կա ռու ցու-
մը, Ներ սես Մե ծի մահ վան ա ռեղծ վա ծը օգ տա գործ վում էին ար քա յի դեմ՝ 
որ պես ան հու սա լի ոճ րա գոր ծի, ան դառ նա լի մե ղա վո րի կեր պա րի ձևա-
վոր ման զեն քեր, մինչ դեռ Խե չո յա նը իր աշ խար հա յաց քի և գե ղա գի տութ-
յան հա մա կար գա յին զի նա նո ցը ներդ նում է՝ Ար շակ ար քա յի կեր պարն ու 
տե սա կը փրկե լու կղե րա կան նե րից, ո րոնք մեր ժում էին աստ վա ծա յի նի 
որ ևէ այլ դրսևո րում, բա ցի քրիս տո նեա կա նից․« Ժո ղո վուրդն ա ղա ղա-
կեց. «Հ նա րա վոր չէ, Աստ ված մեկն է ու երկն քում է ապ րում»: Շա ղի տան, 
Ե պի փա նը և Գին դը, որ Սլ կուն յաց ցե ղից էին, ա սա ցին. « Ճիշտ է»(Ա Ա․,էջ 
105)։

Շու մե րա կան հնա գույն տեքս տե րը վկա յում են, որ ար քա նե րը երկ-
նա յին ծա գում ու նեն և  աստ ված նե րի կամ քով են եր կիր ի ջել.

Այն բա նից հե տո, երբ ար քա ներն ի ջան երկն քից,
Է րի դուն դար ձավ թա գա վո րա նիստ: 
Կամ՝
Երբ ար քա յա կան իշ խա նութ յուն նե րը ի ջան երկն քից,
Երբ բարձ րա դիր խույ րը և
Ար քա յա կան գա հը ի ջան երկն քից,
Նա ստեղ ծեց ծե սը և բարձ րա գույն աստ վա ծա յին օ րենք նե րը2:
Ն շա նա կում է՝ ար քա յա պե տութ յու նը՝ որ պես երկ րա յին կա ռա վա ման 

մո դել ու նի աստ վա ծա յին ծա գում, և դա է իշ խա նութ յան բարձ րա գույն 
ձևը՝ երկ նա յին ար քա յութ յան նմա նա կը և տիե զե րա կան ո գու փո խա նոր-
դը Եր կիր-մե լի քութ յան վրա։ Ա հա թե ին չու այս ճշմար տութ յա նը տեղ յակ 
երկր նե րը պահ պա նել են թա գա վո րա կան տնե րը՝ թե կուզ որ պես պե տա-

1 https://www.academia.edu/41420558/%D5%80%D4%B1%D5%85%D5%88%
D5%91_%D5%86%D4%B1%D4%BD%D5%86%D4%BB_%D4%B1%D5%8D%D5%8F
%D5%8E%D4%B1%D4%BE%D4%B8?fbclid=IwAR3zbYb3cotO_40heBct9OSJqiemP_
Z09RtxfWB1tXVgeoYZdBb2QFQYQx8

2 Поэзия и проза Древнего Востока, Москва, изд.»Худ. лит.», с. 133.
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կա նութ յան խորհր դա նիշ և  ոչ ակ տիվ գոր ծա դիր կա ռույց։ Կ ղե րա կան-
նե րը ոչն չաց նում էին հա յոց ար քա յա պե տութ յու նը ե կե ղե ցա պե տութ յուն 
ստեղ ծե լու հա մար, պար սից ար քու նի քը կոր ծա նում էր այն՝ թու լաց նե-
լու և գ րա վե լու հա մար հա յոց աշ խար հը։ Այս եր կու զո րեղ ու ժե րի դեմ 
պայ քա րում սա սան վում էր հա յոց թա գա վո րի գա հը։ Ինչ պես տե սանք 
դի ցա պա տու մից քաղ ված հատ վա ծում, ար քան ու ներ իր աստ վա ծա յին 
կար գա վի ճա կը հաս տա տող ա ռար կա յա կան խորհր դա նիշ ներ՝ խույ րը, 
գա վա զա նը, գա հը։ Ի սկզբա նե՝ դրանք Էն կի- Հա յա յիաստ վա ծա յին ինք-
նութ յու նը հաս տա տող խորհր դա նիշ ներ էին, որ նա փո խան ցեց իր որ դի 
Մար դուկ-Ար մե նա կին, և, ըստ «Է նու մա է լիշ»(Այն տեղ վեր ևում) դի ցա-
պա տու մի, տվեց երկ րա յին իշ խա նութ յան գա հը և  ար քա յա կան խույ րը.

Երբ աստ ված նե րը՝ նրա հայ րե րը, տե սան նրա խոս քի պտու ղը,
Ն րանք ու րա խութ յամբ նրան խո նարհ վե ցին․« Մար դուկն ար քա է»։
Ն րանք հանձ նե ցին նրան ծի րա նին, գա հը և խույ րը1։
 Հ նա գույն դի ցա բա նա կան տեքս տե րը վկա յում են, որ ա ռա ջին երկ-

րա յին ար քան Մար դուկն էր, ա նուն, որ միայն հա յե րե նում է նշա նա կում 
բա նա կան էակ, նրան տրված հի սուն ա նուն նե րից մեկն էլ Ար մե նակն է, 
որն ար դեն ստու գա բա նել ենք, ու րեմն հայ ազ գի ինք նան վա նու մը ծա-
գում է Հա յա Աստ ծո ա նու նից, որն իր որ դուն՝ աստ վա ծա յին «մե» օ րենք-
նե րը կրող Ար-ին տա լիս է երկ րա յին ար քա յութ յան ի րա վուն քը՝ նրան 
դարձ նե լով հա յութ յան մյուս ինք նան վան ման՝ Ար մե նի կրո ղը, իսկ նրա-
նից սեր ված ներն կամ ա րար ված նե րը ա րերն էին կամ արք՝ նույնն է թե՝ 
Աստ վա ծա մար դիկ։ 

Ար քա յի աստ վա ծա յին ծագ ման նշան նե րից էր Հա րա լեզ շու նը, որ 
Ար շակ Երկ րոր դին նվի րում է հո վի վը՝ վստա հեց նե լով, որ Հա րա լեզ շու նը 
բա ցա ռա պես երկ նա յին ծա գում ու նի և միայն ար քա յին կա րող է ծա ռա-
յել․« Մի ան գամ սրա մայ րը նստել էր ան հաս, բարձր քեր ծին, որ տեղ միշտ 
կա պույտ մութ էր, ու ա նընդ հատ ձայ ներ էին լսվում։ Շան նստած տե ղը 
հենց նոր, ժա մա նա կա վո րա պես հա րա լեզ դար ձած ինչ-որ մի հե թա նոս 
Աստ ված թո ղել էր իր սեր մը, և  այդ պա տա հա կա նութ յու նից հղիա ցել էր 
մեր է գը ու ծնել մի քո թոթ՝ միայն սրան»(Ա․Ա․,էջ 166)։ Ա րա յի ա ռաս պե լից 
հայտ նի լի զե լով մեռ յա լին հա րութ յուն տվող այս ա ռաս պե լա կան կեն դա-
նի ներն արդ յոք միայն հո րին ված քի տի րույ թում են գո յո՞ւմ, թե՞ նրանց 
ծա գում նա բա նութ յունն ու րիշ ա ռեղծ ված կամ բնու թե նա կան բա ցատ-
րութ յուն ու նի։ Մ շա կու թա բան Ար թուր Ար մի նը ման րա մասն ներ կա յաց-
նում է Հա րա լեզ ա ռաս պա լա բա նա կան եր ևույ թի տիե զե րա կան ա կուն-

1 https://knigogid.ru/books/768310-enuma-elish/toread/page-4
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քը, ըստ ո րի՝ այն հա մաս տե ղութ յուն է, որ ձմե ռա յին ար ևա դար ձի օ րե րին 
Ար ևի բարձ րա նա լու և Երկ րի տա տան ման (պրե ցե սիա յի) հետ կապ ված 
ստեղ ծում է Ար ևին «լի զե լու» եր ևու թա կա նութ յուն, ին չը դի ցա պա տում-
նե րում ստա ցել է ա ռաս պե լա կան շան կեր պար, որն Ա րա յին՝ այ սինքն՝ 
Ար ևի Աստ ծո վեր քե րը լի զե լով՝ «կեն դա նաց նում է» նրան1։ Հո վի վը շեշ-
տում է, որ այդ լեռ նե րում աստ ված ներն են ապ րում, նրան ցից է սե րել 
այդ շու նը, և նա կպաշտ պա նի ար քա յին։ Հա րա լեզ շան՝ ար քա յի զո րութ-
յան և կեն սա կա նութ յան ե րաշ խի քը լի նե լու մա սին գի տեին շա տե րը, Ար-
շա կի դեմ ապս տամ բած ար քա յազն Տի րի թը, տես նե լով Ար շա կի կող մից 
ծա ռից կախ տված հա րա լեզ շա նը, դա դա րեց նում է ապս տամ բութ յու նը՝ 
հաս կա նա լով, որ դա մահ վան նշան է, ար քան դրա նով ակ նար կում է, որ 
լու ծու մը միայն կոր ծա նու մը կա րող է լի նել։

Վե պի սկզբում Դ րաս տա մա տին ար քա յին ըն ծա յա բե րե լու ծե սից 
մինչև Ան հուշ բեր դում նույն Դ րաս տա մա տի ձե ռամբ նրա վախ ճա նը հե-
ղի նա կը ձևա վո րում է կա յուն գա ղա փա րա կան ա ռանցք, ըստ ո րի՝ պե-
տա կա նութ յան ամ րութ յան գրա վա կա նը թա գա վո րի անձն է, Ար շա կու նի 
գրե թե բո լոր թա գա վոր նե րը թի րա խա վոր ված էին օ տար՝ բյու զան դա կան 
և պարս կա կան, և յու րա յին՝ ե կե ղե ցա կան իշ խա նութ յուն նե րից, պայ քա-
րը թեժ էր, մի ջոց նե րի առջև խտրութ յուն չէր դրվում,շատ շու տով Ար շա-
կը բանտ ված է լի նե լու, Պա պը՝ դա ժա նա բար սպան ված, և ժո ղովր դին 
հու զե լու է հար ցե րի հար ցը՝ «Ո՞ւր է թա գա վո րը», հար ցադ րումն հնչում 
է այն ժո ղովր դի կող մից, ո րը գի տեր իր ար քա յի աստ վա ծա յին ծագ ման 
գաղտ նի քը և պաշտ պան ված էր նրա ան ձով, ինչ պես Աստ ծով, և նա նո-
րից ու զում էր հպար տո րեն գո չել՝ իսկ մենք թա գա վոր ու նենք։

 Ամ փո փե լով՝ եզ րա կաց նենք, որ «ար քա» և «մե լիք» բա ռե րը հո մա-
նիշ ներ են և ն շա նա կում են Ար Աստ ծուց սեր ված ներ կամ Եր կիր- Մե լի-
քութ յան վրա աստ վա ծա յին «մե» օ րենք նե րը պահ պա նող ներ։ Լ ևոն 
Խե չո յա նը իր «Ար շակ ար քա, Դ րաս տա մատ ներ քի նի» վե պում գա ղա-
փա րա կան կար ևոր հիմ նախն դիր է հա մա րում Ար շակ երկ րոր դի աստ-
վա ծա մարդ լի նե լը հիմ նա վո րե լը։ Այդ նպա տա կով նա օգ տա գոր ծում է 
ա րիա կան խորհր դա նիշ նո խա զի կեր պա րը, Ար շա կը մե նա մար տում է 
ցլի հետ և հաղ թում նրան որ պես նո խազ, ին չը, ըստ հնա գույն շու մե րա-
աք քա դա կան դի ցա բա նութ յան և սե պագ րե րի խորհր դան շում է Հա յա 
Աստ ծո սուրբ կեն դա նու՝ այ ծի հաղ թա նա կը Լուս նի Ան Աստ ծո սուրբ կեն-
դա նու ցու լի հան դեպ, և դառ նում է Ար շակ ար քա յի աստ վա ծա յին ծագ-
ման վկա յա կա նը։ 

1 http://argisdi.am/publ/9-1-0-330
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Սա թե նիկ Հ. Ա վե տիս յան - բա նա սի րա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու, դո-
ցենտ, ՀՀ ԳԱԱ Մ.Ա բեղ յա նի ան վան գրա կա նութ յան ինս տի տու տի ա վագ գի-
տաշ խա տող: Ու նի տպագր ված մե նագ րութ յուն՝ « Գիր և  ինք նութ յուն»խո րագ րով, 
ե րեք տասն յա կից ա վե լի հոդ ված ներ: Զ բաղ վում է հայ նո րա գույն գրա կա նութ յան 
պատ մութ յան և տե սութ յան հար ցե րով: Հե տաքրք րութ յուն նե րի շրջա նա կը՝ հայ 
և հա մաշ խար հա յին գրա կա նութ յան պատ մութ յուն, գրա կա նութ յան տե սութ յուն, 
գրաքն նա դա տութ յուն: 

AVETISYAN SATENIK- SIGNS OF THE IDENTITY OF A KING OR A MAN OF 
GOD IN LEVON KHECHOYAN’S NOVEL «ARSHAK KING, DRASTAMAT EUNUCH» 
- The words «king» and «melik» are synonyms, meaning those descended from the 
God Ar or those who keep the divine laws «me» on Earth (Melikutyun).In his novel 
«Arshak king, Drastamat eunuch», Levon Khechoyan considers the substantiation of 
Arshak II to be a godman to be an ideologically important issue.For this purpose he 
uses the image of the Aryan symbol goat, Arshak fights with the bull, defeats him as 
a goat, which, according to the ancient Sumerian-Akkadian mythology, symbolizes 
the victory of the sacred animal of the аrmenian GodHa:a, the goat over the bull, the 
sacred animal of the God of Moon An and becomes evidence of the divine origin of 
King Arshak.

Keywords: god-man, king, melik, kingdom, world order, divine law, mythology, 
epic, goat, symbolism.

АВЕТИСЯН САТЕНИК-ПРИЗНАКИ ЛИЧНОСТИ ЦАРЯ ИЛИ ЧЕЛОВЕКА 
БОЖЬЕГО В РОМАНЕ ЛЕВОНА ХЕЧОЯНА «ЦАРЬ АРШАК, ЕВНУХ 
ДРАСТАМАТ» - Слова „царь» и „мелик» являются синонимами, означающими 
потомков Бога Ар или тех, кто соблюдает божественные законы„ме»на Земле 
(Меликутюн).В романе „Царь Аршак, евнух Драстамат» Левон Хечоян считает 
идеологически важным вопросом обоснование того, что Аршак II является 
божьим человеком.Для этого он использует образ арийского символа козла, 
Аршак сражается с быком, побеждает его как козел,что, согласно древней 
шумеро-аккадской мифологии и клинописи, символизирует победу священного 
животного армянского бог Эя, козла над быком, священным животным бога 
Луны Ан, и становится свидетельством божественного происхождения царя 
Аршака.

Ключевые слова: богочеловек, царь, мелик, царство, мировой порядок, 
божественный закон, мифология, эпос, козел, символика.



ՍՈՒՐԵՆ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 2021-1

71

REFERENCES
1. MovsisyanArtak, Hnaguyn petutyuny Hayastanum՝Aratta, HHDhrat., 

Yerevan,1992:
2.http://khazarzar.skeptik.net/books/shumer/enki.htm
3.DavtyanArmen, Hayeren-shumereren yndhanrutyunneribararan, Yerevan, 

hexinakayinhrat., 2014, ej 324-330:
4.Yung K.G., Soznaniye i bezsoznatelnoyе, Moskva, «Akademicheskiy proekt», 

2013, st.124․
5. Movsisyan Artak, Hayastany Qristosic araj errord hazaramyakum, Yerevan, 

Yerevaniham․ hrat․, 2005, ej 43։
 6. Yakobsen T., Sokrovishcha Tmi, Istoriya mesopotamskoy religii, Moskva, izd. 

«Vostochnaya literatura», RAN, ss. 68-71.
7.Gilgamesh, Hin Arevelqi epos, targmanutyuny ev arajabany՝Nshan 

Martirosyani,Yerevan, HSSR GAhrat.,1963, ej 20:
8.Nishce F.,Ayspes khosec zradashty. Girq amenqi ev voch voqi hamar,Yerevan, 

IIK, 2008, ej 50:
9.Khechoyan L., Arshak arqa, Drastamatnerqini, Yerevan,«Antares», 2013, ej 

132-133: Ays grqic bervac qaxvacqneri ejery knshenq texum ayspisi hapavumov ՝ 
A.A» ej…::

10.Enciklopedia simvolov, Moskva, Sankt-Peterburg, izd. ‘’Sova’’, 2005, s.848. 
11.Hin Arevelqi poezia, Yerevan, Yerevani hamalsarani hrat․,1982, ej 129-132։
12.Enciklopedia simvolov, Moskva, Sankt-Peterburg, izd. ‘’Sova’’, 2005, s.849.
13.Tes K․V․Melik-Pashayan, Anahit dicuhu pashtamunqy, Yerevan, Hayk․SSRGA 

hrat․,1963, 163 ej
14. Yakobsen T, SokrovishchaTmi, Istoriya mesopotamskoy religii, Moskva, izd. 

«Vostochnaya literatura», RAN, ss.71-76.
15.https://www.academia.edu/41420558/%D5%80%D4%B1%D5%85%D5%88%

D5%91_%D5%86%D4%B1%D4%BD%D5%86%D4%BB_%D4%B1%D5%8D%D5%8F
%D5%8E%D4%B1%D4%BE%D4%B8?fbclid=IwAR3zbYb3cotO_40heBct9OSJqiemP_
Z09RtxfWB1tXVgeoYZdBb2QFQYQx815.https://www.academia.edu/41420558/%D5%
80%D4%B1%D5%85%D5%88%D5%91_%D5%86%D4%B1%D4%BD%D5%86%D4%
BB_%D4%B1%D5%8D%D5%8F%D5%8E%D4%B1%D4%BE%D4%B8?fbclid=IwAR3z
bYb3cotO_40heBct9OSJqiemP_Z09RtxfWB1tXVgeoYZdBb2QFQYQx8

16.Poeziya i proza DrevnevoVostoka, Moskva, izd»Khud. lit.», ej. 133. 
https://knigogid.ru/books/768310-enuma-elish/toread/page-4
http://argisdi.am/publ/9-1-0-330



ՍՈՒՐԵՆ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

72

ՔՆՆԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
ՍՈՒՐԵՆ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

Բ.գ.դ. ՀՀԱԱ Մ.Ա բեղ յա նի ան վան 
գրա կա նութ յան ինս տի տու տի

ՎԱՐԴԱՆ ՀԱԿՈԲՅԱՆ. ԲԱՌԻ 
ԳԵՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

Բանալի բառեր.- գեղագիտություն, բառ, շարժում, լեզու, ժամանակ, 
հայրենիք, Արցախ, նախահիմք, պոետիկա:

Վար դան Հա կոբ յա նի բա նաս տեղ ծա կան նոր շրջա նը ձևա վոր վում 
է նա խորդ դա րի 90-ա կան նե րին և նոր դա րի սկզբին: Եվ թեև Հա կոբ-
յա նի բա նաս տեղ ծա կան ներ կա յութ յու նը կար ար դեն նա խորդ դա րի 
60-ա կան նե րից՝ « Մե ղե դի նե րից» (1969) մինչև 80-ա կան նե րի վեր ջը՝ 
«Ա մա րա սի զան գե րը» (1989), «Ար ցա խա ծուխ» (1989) և « Մես րոպ Մաշ-
տոցն Ա մա րա սում» (1990) ժո ղո վա ծու նե րը, ո րոնց հա ջոր դում են «Աստ-
ծո տա ճա րը» (1991), « Սո սե» (1994) և «Ք րիս տո սի ծա ղիկ նե րը» (2001) 
շար քե րը, ո րը, իբրև բա նաս տեղ ծա կան ո րո նում նե րի ու ղի, Ս. Սա րին յա-
նը բնու թագ րում է իբրև այն պի սի շար ժում, որ մե ղե դի նե րից ըն թա նում 
է դե պի ա ռաս պել: Բա նաս տեղ ծա կա նի ներ քին այս սահ մա նա խախ տու-
մը են թադ րում է պոե տի կա յի ներ քին բար դա ցում նե րի և  աշ խար հա յաց-
քի ամ բող ջաց ման ըն թացք և շար ժում, ո րի նա խա հիմ քը բառն է Հա կոբ-
յա նի պոե զիա յում, որ շրջագ ծում է ան ցու մը և շար ժու մը բա նաս տեղ ծի 
նա խորդ շրջա նի և նո րի ո րո նում նե րի միջև: Ի րե րի ներ քին աշ խար հի 
բա ցա հայ տու մը, որ բա ռի ինք նութ յան, պոե տի ե զա կիութ յան, բա նաս-
տեղ ծութ յան սահ մա նա խախտ ման հար ցադ րում է Հա կոբ յա նի պոե-
զիա յում, ոչ միայն բա նաս տեղ ծա կա նի և բա նաս տեղ ծութ յան նոր խնդիր 
է դնում ար դեն «Թ ևե րի հե ռուն» (2003), « Քա րի շնչա ռութ յու նը» (2004) և 
« Բա նաս տեղ ծութ յու նը սահ մա նից դուրս» (2006), « Պոեմ իմ մա սին կամ 
24-ն  անց 81 րո պե» (2008) ժո ղո վա ծու նե րում, այլև հիմ նում է ըն թաց քը 
և հիմն վում է ար դի գրա կան շար ժում նե րի ըն թաց քի վրա, որ հնա րա վոր 
է բա ցատ րել ուղ ղութ յան ըն կալ ման տե սանկ յու նից: Ա հա ին չու Հա կոբ-
յա նի պոե զիան, փո խա կեր պութ յուն նե րի և շարժ ման ըն թաց քով, մեր 
տե սա դաշ տում հայտն վեց սկսած «Թ ևե րի հե ռուն» ժո ղո վա ծո ւից մինչև 



ՍՈՒՐԵՆ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 2021-1

73

բա նաս տեղ ծութ յան նոր ըմբռ նու մը, որ Հա կոբ յա նին ան վա նում է «բա-
նաս տեղ ծութ յու նը սահ մա նից դուրս», իսկ «Ջ րի հի շո ղութ յու նը» (2013) 
և «Ն շագ րութ յուն լուս նի վրա» (2016) գրքե րում ամ բող ջաց նում բա նաս-
տեղ ծութ յան և բա ռի իր ըմբռ նու մը՝ գծե լով գրա կան ըն թաց քի երկ րորդ՝ 
նոր շրջա նը: Սա ար դեն ա վե լի բարդ մի պատ մաշր ջան է, ուր ի րար են 
միահ յուս վում բա ռի, մե ղե դու, բա նաս տեղ ծութ յան այն պի սի գծեր, ո րոնց 
միջև ան ցու մը իբրև «գրչան ցում» թեև նշա նի ըմբռ նում է, որ սահ մա-
նում է բա ռի պոե տի կան, բայց, միա ժա մա նակ, նշա նը ըն կա լում է գո-
յա բա նա կան այն պի սի շրջմամբ, երբ այն (նշա նը) վե րա ծում է տե ղի 
(տե ղան քի), որ լեզ վա կան տո պոսն է: Այ սինքն՝ ի մաս տի և  ի մաստ նե րի 
այն պի սի ըմբռ նու մը, ուր ժա մա նա կը ըն կալ վում է գրի/լեզ վի տա րա ծա-
կա նութ յամբ, տա րա ծութ յու նը՝ լեզ վի նշա նագր ման հու նով, որ Հա կոբ-
յանն ան վա նում է գրչան ցում ներ, ու րեմն և՝ բա նաս տեղ ծութ յու նը բա-
նաս տեղ ծութ յան սահ մա նից դուրս, բա ռը՝ սե ման տի կա կան, բա նը՝ պոե-
զիա յի ո լոր տում: Բայց մինչ այդ Հա կոբ յա նը ստեղ ծում է բա ռի գե ղա գի-
տութ յան ամ բող ջա կան տե սութ յուն, որ բա նաս տեղ ծութ յան գի տութ յան 
հիմ նա խա րիսխն է «Թ ևե րի հե ռուն» ժո ղո վա ծո ւից սկսած, Հա կոբ յա նի 
աշ խար հըն կալ ման հիմ քը ար դեն հա ջորդ ժո ղո վա ծու նե րում:

Վ. Հա կոբ յա նի բա նաս տեղ ծութ յան նոր շրջա նի ո ճը Ս. Սա րին յա նը 
հա մա րում է ա կա դե միա կան, այ սինքն՝ բա նաս տեղ ծութ յուն, որ ձգտում է 
գի տութ յան1: Մի այլ տեղ, խո սե լով ար դեն « Պոեմ իմ մա սին կամ 24-ն  անց 
81րո պե» ժո ղո վա ծո ւի մա սին, Սա րին յա նը հա վե լում է. « Վա դան Հա կոբ-
յա նի պոե զիան խո հա փի լի սո փա յա կան է»2, ո րը «աշ խար հի գի տա կան 
ճա նա չո ղութ յան զու գա հե ռի վրա ուր վագ ծում է բա նահ յու սա կան ճա-
նա չո ղութ յամբ անդ րա դարձ ված գե ղե ցի կը, կա տար յա լը, ան ցա վո րի և  
ա նան ցի, կյան քի ու մահ վան գո յա բա նութ յու նը»3: Բայց, դառ նա լով Սա-
րին յա նի հետ իր երկ խո սութ յա նը, Վ. Հա կոբ յա նը պա տաս խա նում է, թե 
« Մե ղե դի նե րից» սկսած, որ «Թ ևե րի հե ռուն» ժո ղո վա ծո ւում «պտղել է 
ա վե լի ամ բող ջա կան ո ճի մեջ», ոճն իր ոչ թե ա կա դե միա կան է, այլ՝ բա-
րոկ կո յա կան4:

Ինչ խոսք, որ քան էլ Վ. Հա կոբ յա նի տաս նամ յակ ներ տևող երկ խո-
սութ յու նը Ս. Սա րին յա նի հետ բա նաս տեղ ծի հա մար ներ քին ինք նա բա-
վութ յան հիմք ու նի, Սա րին յա նը այն դուրս է բե րում գրա պատ մա կան լայն 
հուն, Հա կոբ յա նի պոե զիան փոր ձում մեկ նա բա նել ար ցախ յան ա զա տա-

1 Գեղագիտությունը և բանաստեղծությունը Սարինյանի հետ, Ստեփանակերտ, 
«Դպրատուն», 2018, էջ 153:

2 Նույնը, էջ 163:
3 Նույնը, էջ 164:
4 Նույնը, էջ 12:
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մար տի, ար դի հայ և հա մաշ խար հա յին պոե զիա յի հա մա տեքս տում: Մի-
ջանկ յալ ա սեմ սա կայն, որ Հա կոբ յա նի տե սանկ յու նը զուտ բա նաս տեղ-
ծա կա նի ո րոն ման հարց է և թ վում է՝ վրի պում է հա ճախ, ո րով հետև իր 
հար ցադ րում նե րը հո գե բա նա կան, կամ որ նույնն է բա նաս տեղ ծի հա-
մար, ստեղ ծա բա նա կան ե լա կետ ու նեն: Իսկ գրա կա նա գե տի տե սանկ-
յու նը ար դեն ստեղծ ված գե ղար վես տա կան փաս տի փի լի սո փա յա կան 
մեկ նա բա նութ յուն է, որ երկ խո սութ յան ե լա կե տում ա ռա վե լութ յուն է 
ա պա հո վում: Կա մի հարց ևս. Հա կոբ յա նը ինքն է ընտ րել իր խո սակ ցին, 
որն ա ռաջ նոր դում է ի րեն մտքի և խո հի հե ղի նա կութ յամբ և հա ճախ է 
դի մում, ինչ պես ինքն է ա սում, մեր գրա կա նութ յան թիվ 1 մեկ նա բա նին՝ 
կան խե լով այլ (եր րորդ դեմ քի) խո սակ ցութ յուն ևս: Սա, այ սինքն՝ Սա րին-
յան- Հա կոբ յան երկ խո սութ յու նը, որ քան էլ ար ժե քա վոր է գրա պատ մա-
կան ա ռու մով, եր բեմն սպա ռիչ ո րոշ հար ցադ րում նե րի վեր լու ծութ յամբ, 
այ նո ւա մե նայ նիվ (խոս տո վա նեմ), ետ է պա հում քննա դա տա կան մտքի 
այլ հա վե լում: Ին չո՞ւ: Ո րով հետև քննա դա տութ յա նը չի պատ կա նում թիվ 
1-ի հա մա րու մը, այլ՝ հա յաց քի ինք նութ յու նը, ձայ նի ան հա տա կա նութ յու-
նը, երկ խո սա կան բազ մա ձայ նութ յու նը և, ի հար կե, քննարկ վող հար ցի 
ար դիա կա նութ յու նը, ժա մա նա կակ ցութ յու նը: 

Ինչ ևէ: Դառ նա լով մեկ նա բա նութ յան ե լա կե տին, հա վե լեմ, ե թե խոս-
քը վե րա բե րում է ա կա դե միա կան սկզբուն քին, որ քննա դա տի տե սանկ-
յունն է, ա պա հար ցը մեզ տա նում է Հա կոբ յա նի պոե զիա յի պոե տի կա յի, 
աշ խար հա յաց քի և ստ րուկ տու րա յի քննութ յան ո լորտ, իսկ ե թե հար-
ցադ րու մը քննվի բա նաս տեղ ծի ո ճի տե սանկ յու նից, որ Հա կոբ յանն ան-
վա նում է բո րոկ կո յա կան, ա պա մեկ նա բա նութ յու նը կա րող է հան գել 
ար տա հայ տութ յան ձևե րի, լեզ վա կան մի ջոց նե րի քննութ յան, որ ինք նին 
նեղ աս պեկտ է ընդգր կում: Բայց մեր խնդի րը բա ցա սու մը չէ, այլ՝ հար-
ցադ րում նե րի հա մադ րու մը, ո րը կա րող է Հա կոբ յա նի պոե զիա յի հա մա-
կար գը ի հայտ բե րել: Ուս տի սահ մա նե լով բա նաս տեղ ծութ յան ծագ ման 
նա խաս կիզ բը, որն սկսվում է մե ղե դի նե րից, բա նաս տեղ ծը տես նում է, 
թե ինչ պես է մայ րա նում լույ սը (« Մայ րա նում է լույ սը», Ա, 89): Հա կոբ յա նը 
խո սում է ծա ռի, ծաղ կի ա նու նից (եր գը երկ րից է ա ճում՝ Չա րենց), ան-
տե սա նե լին տես նե լու հա մար՝ նա յում վաղ վա աչ քե րով թե´ ի րեն, թե´ 
ծա ռին, խա ղո ղի վա զին (« Վաղ վա աչ քե րով», Ա, 310), որ իր ա նու նը փո-
խա կեր պի տեր ևի ցո ղի, խո տի ջինջ նվա գի, ե րա զի և լույ սի հա յաց քը 
դառ նա հո գե կան հաց (« Ձեր ա նու նը»): Եր գը և մե ղե դին ա հա այս պի սին 
է Հա կոբ յա նի պոե զիա յում մինչև 80-ա կան նե րի վեր ջը, և բա նաս տեղ ծը, 
ա պա վի նե լով եր գին, ինչ պես ա սում է, «վրձնում է սիր տը պոե տի» և սր-
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տի մի ջով է նա յում դե պի հո րի զոն նե րը, այդ սրտի մեջ՝ մի նոր մո լո րակ: 
Իսկ որ պես զի կտա վը ան թե րի լի նի, բա նաս տեղ ծը ընտ րում է գույ նե րի 
մի ջից կար մի րը, գույ նը գա րունք վա, նկա րում օվ կիա նոս նե րի չզսպվող 
տա րեր քը, մաք րա գոր ծում ու մաք րա գործ վում, ո րով հետև իր սե րը կին, 
լու սին ու աղ ջիկ չէ, ում հա մար սե րը դրոշ է՝ կար միր ա լիք (« Պոե տի սիր-
տը», Ա, 107), այլ ծա ռի նման քա րի ծնունդ՝ վե հանձն, որ ձո րը շշու կով է 
լցված պա հում և չի ճկվում քա մի նե րի դեմ (« Կեն սագ րութ յուն», Ա 106): 
Այս պի սին է ա հա բա նաս տեղ ծի եր գի հու նը և ծ նուն դը, որ իր գույ նե րը 
ի րեն ծա նոթ մե ղե դի նե րից է ընտ րում: Բայց խա րիս խը, որ եր գի թևե րին 
էր ճախ րում, բա նաս տեղ ծութ յան հա մար ափ, հանգր վան էր փնտրում, 
ո րի պատ կերն անդ րա դարձ նում է թևե րի հե ռուն («Թ ևե րի հե ռուն»): 
Բայց հե ռուն ճա նա պար հի սկզբում է, ուր շնչում է քա րը, լռում խոս քի 
մեջ, հրա ժար վում բա ռե րից, իսկ բար ձուն քը ո՛չ ներքևն է, ո՛չ վեր ևը, այլ՝ 
«տիե զեր քի ա մե նա բարձր կե տում // միայ նակ հայտն ված Լե ռան ող բեր-
գութ յան»1 ո լոր տում, որ ա նուն ու նի՝ Ար ցախ, Սա սուն, Վան…, բա նաս-
տեղ ծութ յան ան վան մեջ, որ ան հա սա նե լի է, ո րով հետև «բա նաս տեղ-
ծութ յու նը, ո րի հա մար ծնվել է մար դը, դեռ ու շա նում է» (Բ, 3): Այ սինքն՝ 
բա նաս տեղ ծութ յու նը անհ նար է ի րե րի և  ի րա կա նութ յան, ժա մա նա կի 
ո լոր տում, ուս տի, ժխտե լով եր գի ինք նա ծին մե ղե դին (դյու րա ծին եր գե րի 
ու ղին՝ Չա րենց), ո րո նում է բար դը՝ ճա նա պար հից դուր սը, որ չի գնում 
ոչ մե կի հետ քե րով, այլ ինքն իր հետքն է՝ «ոչն չաց նե լով ա ռար կա յի մեջ 
ա ռար կան// ո գե կո չե լով նրա նում միայն հո գին» (Բ, 85): Ա հա ին չու, թերևս 
փի լի սո փա յո րեն, Սա րին յա նը Հա կոբ յա նին ա սում էր, թե ի րե րի բնույ թը 
չա փա զանց բարդ է: Բայց բա ռե րը ի րեր չեն, այլ՝ ա նուն, որ ձգտում է 
ա նէաց ման, բա ռե րից ա զա տագր վե լու, ո րը, ինչ պես Շե լինգն է մեկ նա-
բա նում, «բա ցար ձա կի նույ նութ յան» գա ղա փարն է: Այ սինքն՝ հա կադ-
րութ յուն նե րը նույ նա նում են բա ցար ձակ ո գու ո լոր տում, ի րը ըն կալ վում է 
որ պես «ինք նին իր», զգա յա կա նը ար տա հայտ վում է բա նա խո հա կա նի, 
բա նա խո հա կան միտ քը՝ հի շո ղութ յան և վե րապ րու մի մի ջո ցով: Այս տեղ 
է ա հա, որ քննա դա տը Հա կոբ յա նի պոե զիան շաղ կա պում է հա մաշ խար-
հա յին պոե զիա յի, բայ րոն յան թախ ծի ել ևէ ջում նե րի հետ, մինչ դեռ խա-
րիս խը բառն է, որ Հա կոբ յա նի պոե զիան մեր ձեց նում է 60-ա կան նե րի՝ 
Հ. Է դո յա նի, Արտ. Հա րութ յուն յա նի, Հովհ. Գ րի գոր յա նի, Դ. Հով հան նե սի 
ա րա հետ նե րին և ս րա նով է պայ մա նա վոր ված, որ «Ար ցա խը դեռ պի տի 
խո սի»: Այլ բան, որ Հա կոբ յա նը ա պա վի նում է բա ռի իր աշ խար հըն կալ-

1 Վարդան Հակոբյան, Երկեր, հ. Բ, Ստեփանակերտ, «Դիզակ պլյուս», 2007 
(այսուհետև մեջբերումներ անելիս այս գրքից կնշենք  հատորը և էջահամարը):
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մա նը, ճա նա պար հի ինք նութ յան, պոե տի անկրկ նե լիութ յան գա ղա փա-
րին, որն իր ժա մա նակն է ստեղ ծում, վե րապ րում ժա մա նա կը իր բա ռի 
մեջ, որ շո շա փում ու ծա կում է իր մաշ կը…

Այ նո ւա մե նայ նիվ, ժխտու մը և նո րի ո րո նու մը հա մա ժա մա նակ յա 
պրո ցես է Հա կոբ յա նի պոե զիա յում: Սա կայն մեր ձե ցու մը իր ժա մա նա կա-
կից նե րին միջ նոր դա վոր ված է հա մաշ խար հա յին և հայ պոե զիա յի յու րա-
ցում նե րի հետ՝ Ո ւոլտ Ո ւիթ մե նից մինչև Չա րենց, Էզ րա Փաուն դից, Ա լեն 
Գինզ բեր գից մինչև 60-ա կան նե րի պոե զիան: Թերևս Ո ւիթ մե նի «Երգ իմ 
մա սին» պոե մի տո ղը՝ «իմ լե զուն, ա մեն մաս նիկն իմ ար յան, ստեղծ վել են 
այս հո ղից, այս օ դից» (Բ, 414), ուս տի «ոչ մեկ ու րի շը կա րող է անց նել այդ 
ճա նա պար հը ձեր փո խա րեն» (Բ, 425) և  աչ քով տես նել իր մա սին գրվող 
պոե մը, որ ա մե նայ նի՝ քա րի, ջրի, ծաղ կի և ն րան ցով, նրանց ցո ղու նի մի-
ջով վեր թևող հե ռուն է, որ Հա կոբ յանն էլ է ան վա նում « Պոեմ իմ մա սին…»: 
Սա կայն բա ռի փո խա կեր պում նե րի, ներ քին ի մաս տի լու սա վոր ման յու-
րա քանչ յուր պահ, սահ մա նա խախտ վում է ներ սից, ուր ի րե րի ըն կա լու-
մը փո խաձ ևում է ի րա կան ա ռար կա յի ո լոր տից ինք նին ի րի ո լոր տի, որ 
գո յա բա նա կան հիմ նա վո րում ու նի: Ուս տի բա նաս տեղ ծութ յան խա րիս-
խը, որ բա ռի վրա է հիմն ված, մնում է ան հա սա նե լի: Եվ միակ հույ սը, որ 
տրվում է բա նաս տեղ ծին, ա պա վի նելն է բա ռի ան վա նը, որ այ լա բա նում 
է բա ռի ի մաս տը, ուր եր ևան է գա լիս բա ռե րի «հա յե լա յին հե ռուն», որ 
բա նաս տեղծն ան վա նում է «թևե րի հե ռուն»: Այդ հեռ վում, բա ռե րի ներ-
քին ի մաս տի մեջ է վայրկ յա նը հա վեր ժութ յուն, աստ ղը՝ հայտ նութ յուն, 
ճա նա պար հը՝ ո րո նում («Ի րիկ նա թա խիծ», Բ, 4): Եվ ձիեր են անց նում 
բա նաս տեղ ծի մտքի մի ջով, ե րազ ներն իջ նում են ծա ռի սա ղարթ նե րին, 
սա կայն տխուր է, երբ դու ռը բաց է միշտ կրնկի վրա, բայց ոչ ոք ներս չի 
մտնում այն տեղ, ուր ժա մա նա կը հի շո ղութ յուն է, իսկ բա նաս տեղ ծը՝ հի-
շո ղութ յան հետ քե րը կրո ղը (« Քա մու ձիեր», Բ, 5): Բայց Հա կոբ յա նի ճա-
նա պարհն այլ է և  ա սում է. «ե թե ու զում ես վերց նել Բա բե լո նը, Եփ րատ 
գե տի հու նը փո խիր», Թար թա ռի ա փին երկ նու ղեշ ծառ դար ձած սրին գը 
կան խում է Մո ցար տի մե ղե դին, ուս տի ին քը չի սի րում գնալ այն հետ քե-
րով, ե թե նույ նիսկ ի րենն են այդ հետ քե րը, ո րով հետև չի ու զում կորց նել 
հե քիա թը, ու զում է հաս նել նրան (« Քեոփս բուր գի ա ռեղծ վա ծը», Բ, 8): 
Մինչ դեռ «բա ռե րը այս բերգ ներն են ժա մա նա կի մա կե րե սին», «աք սոր յալ 
ներ կան խու սա փում է ա նուն ներ տա լուց», հո րի զո նի հեռ վում ջնջվում են 
բա ռե րը («Հ ղում ներ լույ սին», Բ, 10-11), իսկ վեր ջա կե տից հե տո սկսվում 
է բա նաս տեղ ծութ յան մի այլ սկիզբ, որ հա մա րում են թուղթ՝ ան շա րա դիր 
(« Տա րա մի տում ներ», Բ, 12): Բայց բա նաս տեղ ծութ յու նը թուղթ է նաև, որ 
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հղված է միջ նա դար՝ Ֆ րի կին, այ սինքն՝ հայտ նին է, բայց նաև թուղթ է՝ 
հղված Գինզ բեր գին, որ անկ ռա հե լի է, չփոր ձարկ ված, ճա նա պարհ նե-
րը չջրարկ ված (Բ, 13), ուր անհ նար է հաս նել, քա նի որ «հաս նե լու մեջ 
խաբ կանք կա» և «ոչ մի ճա նա պարհ վերջ չու նի» («Ոտ նա հետ քեր՝ ջրե-
րի վրա», Բ, 15): Եվ թեև «բո լո րը քայ լում են նույն ճա նա պար հով,// բայց 
ա մեն մե կը իր ճամ փան է գնում», իսկ ի րա կա նութ յու նը այլ է, նա «միշտ 
ճա նա պարհ է ել նում Հի սու սի քայ լե րով՝ ոտ նա հետք(ը) թող նե լով ծո վե րի 
վրա» («Ոտ նա հետ քեր՝ ջրե րի վրա», Բ, 16):

Բա նաս տեղ ծը դյու րին ու ղի չի ընտ րում, ո րով հետև այն ա մե նա դա-
ժանն է, այլ նա խընտ րում է կրել բա ռի ծան րութ յու նը, ինչ պես որ լեռն է 
բարձ րա նում՝ «նույն լե ռը կրե լով մեջ քի վրա» և «խո սե լիս բա ցար ձա կա-
պես հրա ժար վում է (եմ) բա ռե րից,// քան զի խոս քե րում, որ չ (եմ) ա սում, 
ես ա վե լի ես եմ…» (« Հա կա ծա ղիկ գա րուն», Բ, 22), ո րով հետև ին քը՝ բա-
նաս տեղ ծը և բա ռը, հա կոտն յա են: Եվ, ինչ պես որ ա մեն մի ճա նա պարհ 
իր մեջ ու նի հա կա ճա նա պարհ, այն պես էլ ա մեն հա կադ րութ յուն՝ իր 
պատ կե րը, թեև «ա մեն մարդ իր մի ջով է անց նում ի րե նից դուրս գտնվող 
ճա նա պար հը», որ տեղ եր բեք չեն հաս նում (« Թա փա ռա վազք», Բ, 25): 
Ուս տի երգն էլ ու նի իր հետ հաս ցեն, ուր ներ կա է հե ղի նա կը ամ բող ջո-
վին, ուր էլ բա նաս տեղ ծը լի նի, իսկ հե ռուն ծնում է թա խիծ ու ե րազ, և 
բա նաս տեղ ծը կա րող է հաս նել ա մե նուր, միայն թե իր ու ղին «դուրս չգա 
ի րե նից»: Ծանր սպաս ման ար ցունք ներ են քա րե րը, բո լոր ծա ղիկ նե րի 
տակ քնած պոետ ներ կան և չ կա հե ռու ու մոտ և «կրիան ոչ մի տե ղից, 
ոչ մի ժա մա նակ չի ու շա նում», ո րով հետև բա ռը բա նաս տեղ ծի հա մար 
ա պաս տան է, կո րուս յալ նշան և, պար զա պես, խո ցե լի (« Հետ հաս ցե», Բ, 
54-55): Բայց երբ բա նաս տեղ ծը բա ռը թամ բում, ա սես փե տուրն է համ-
բու րում և փո խա կերպ վում է բա ռը, որ ձի է՝ չի սանձ վում, աչ քա կալ ներ 
է կրում, և բա ռը խո սում է ինքն ի րե նով բա նաս տեղ ծին, ինչ պես խոտն 
է բուս նում, հո սում կտրված ե րա կի ար յու նը: Բա ռի հետ բա նաս տեղ ծի 
ճամ փան էլ է ձի, որ սլա նում է դե պի հո րի զո նը, որ աղ ջիկ է գրկա բաց 
(«Իբրև փե տուրն ես համ բու րում», Բ, 65):

Հա կոբ յա նը բա ռի ճա նա պար հը անց նում է իբրև խա չե լութ յուն, «քա-
նի որ հի շո ղութ յու նը// պայ մա նա վո րում է ա պա գան՝ դեռևս չանց յա լա-
ցած»: Իսկ «ծա ղիկ ներն ու բա ռե րը չի կա րե լի ընտ րել», այդ պի սի մեղ քին 
հա տու ցում չկա: Միակ հա տու ցու մը բա նաս տեղ ծութ յունն է, որ ա մե նից 
շատն է բա նաս տեղ ծի կա յաց մա նը խան գա րել, թե պետ ա ռանց նրան էլ 
բա նաս տեղ ծը չէր կա յա նա, մա նա վանդ չէր կա յա նա այն ճա նա պար հը, 
ո րից միշտ ու շա նում է (« Խա չե լութ յուն», Բ, 128): Ուս տի բա նաս տեղ ծութ-
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յու նը Հա կոբ յա նին տրված շնորհն է միակ, ո րի մի ջո ցով մա տու ցում է իր 
զգա ցա ծը, տե սա ծը, ապ րա ծը, որ ոչ ոք չի զգա ցել և  ապ րել ի րե նից բա-
ցի: Բա ռե րի մեջ նա փո խա կերպ վում է հրեշ տա կի, ո րի մեղ քերն ա մե նից 
շատն են: Կ րում է նա իր մեջ աչ քա չա փը Հայկ Նա հա պե տի, այ բու բե նը 
տուն է ըն դու նում, թևե րը՝ երկն քի ցան կութ յուն, աշ խար հը՝ էր գիր- Ղա րա-
բաղ (« Մա տու ցա րան», Բ, 44): Ն րա նով է շնչում բա նաս տեղ ծը, ապ րում 
իր գա լի քը և ներ կան, բա ռը վե րապ րում «բա ռից դուրս» և «որ տեղ էլ 
լի նի այս պա հին՝// այս տեղ է, հե ռու նե րի հեռ վում», և  ուղ ևորն է ա ռա ջին, 
որ ճամ փա է ել նում, ին չը միտքն է հղա նում, այ նու հետև նոր միայն՝ մենք: 
Ուս տի ան սո վոր է իր ծնուն դը, իսկ մա հը՝ սո վո րա կան կյանք: Եվ ծնվե լով՝ 
ե ղել է այն, ինչ պի տի լի ներ, մեռ նե լիս էլ ե ղել է այն, ինչ պի տի լի ներ («Օդ», 
Բ, 72): Ոսւ տի ա սում է.

Ես ուր էլ լի նեմ այս պա հին՝ այս տեղ եմ: Հե ռու նե րի հեռ վում:
Եր կինքն աստ ղել է հեռ վում:
Իմ անց յա լը գնում է իմ առջ ևից և  ա նընդ հատ թե պետ
ոտ քովս է ընկ նում,
թե պետ քայ լե լիս ինձ խան գա րում է միշտ, ես գնում եմ:
 Ճա նա պարհ նե րը պա տե րազ մում են ան վերջ
թա փա ռա կան պա րիսպ նե րի դեմ:
 Մի բա ռը կա րող է ամ բողջ երկ րի օդ փո խել:
 Լար ված պա հեր՝ ծանր խոս քից ա ռաջ:
 Ներ կա յութ յան ա ռաս պել, օդ, տա րա ծութ յուն, ժա մա նակ,
եր կինք նե րի վաղ ա ռա վոտ յան տխուր դա տար կութ յուն՝
քա նի դեռ ար ևը դուրս չի ե կել:
 Սի րում եմ մա քա ռու մի սե րը տիե զե րա կան
 լույ սը
դուրս գա լու ելք է փնտրում ա մեն ին չի մեջ, բայց ես
նա յե լով քա րին, զգում եմ, որ միշտ չէ
 հա ջող վում նրան:
Ան շարժ քայ լում ենք ա մեն օր այս պես փու թա ջան,
ոչ ոք մե զա նից չգի տե, սա կայն, թե ուր ենք գնում,
իսկ թե ի մա նա յինք հան կարծ,
վեր ջա պես ան կեղծ լի նենք,
ոչ մե կը մե զա նից, եր ևի, ոչ մի քայլ ոտ քը ա ռաջ չէր դնի: (Բ, 71)

Վայրկ յա նը շրջան ցել է սա կայն բա նաս տեղ ծին: Աշ խար հը վրի պակ 
է, պա տե րազ մում են ճա նա պարհ նե րը, բայց եր կինքն աստ ղեր է թևում, 
լույ սը՝ ելք փնտրում: Բա ռը ճա նա պարհն է նրա: Բայց, «որ պես զի բա-
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ռը գրվի՝ պի տի լի նի քո մա սին». բա ռը Հա կոբ յա նի ե րա զանքն է՝ հաս նել 
ի րեն, հա մա պա տաս խա նել ինքն ի րեն, որ բա նաս տեղ ծութ յու նը ծնվի («-
Բա ռը», Բ, 124): Բայց «ա մե նա լավ բա նաս տեղ ծութ յու նը միշտ մնում է 
չգրված», որ պես զի «շա րու նա կեն ծնվել բա նաս տեղծ նե րը», բա նաս տեղ-
ծութ յու նը թող նեն բան տի պա տե րին, որ կա լա նա վոր նե րը թեթև տա նեն 
լույ սը, շիր մա քա րե րի վրա, որ քա րե րի տակ ամ փոփ ված նե րը վե րըն թեր-
ցեն չապ րած օ րե րը, բա նաս տեղ ծութ յու նը թող նեն ճա նա պարհ նե րին, որ 
ուղ ևոր նե րը վերց նեն ու չկար դան, բա նաս տեղ ծութ յու նը թող նեն հավ քե-
րի բնի մոտ, որ թռչուն նե րը չի մա ցած հաս ցե նե րը չմո ռա նան (« Խոս քե րի 
հե ղի նա կը», Բ, 140): Բա նաս տեղ ծութ յունն, ու րեմն, բա նա լին է խոս քի, 
պոե զիան՝ ա զա տագ րու մը բա ռե րից, քա րի շնչա ռութ յու նը, զար կե րա կը 
տա րա ծութ յան, թեև ինքն էլ տա րա ծութ յունն է բա ռե րի:

Բա նաս տեղ ծութ յունն, ուս տի, ա վե լին է, քան բա նաս տեղ ծութ յու-
նը: Հա կոբ յա նը սա կայն գե նե տիկ կապ է տես նում բա նաս տեղ ծութ յան, 
բա ռի և  իր միջև: Շր ջա պա տող աշ խար հը՝ լի նի քար, ծա ղիկ, ձի, աղ ջիկ 
թե լեռ, կար դում է (բա նաս տեղ ծը «զար մա նա լի ըն թեր ցողն է ան մե կին»՝ 
Թու ման յան), որ «ապ րում է ա մեն շշուկ ու տառ»: Ուս տի բա ռը, Հա կոբ-
յա նի ըն կալ մամբ, ինչ պես ա սում է «աստ ծո տուրք» է և  ա մեն ան գամ, 
երբ գրի չը իր ձեռքն է առ նում, «մտքով չի անց նում, թե աշ խար հում աս-
ված բառ կա» և թ վում է՝ բառն ա րա րո ղի պես իր կո ղից պետք է ծնի, ինչ-
պես Ա դա մի կո ղից ծնված Ե վան, որն «այն պի սի է, ինչ պի սին մինչև հի մա 
դեռ չի ե ղել»1: Այդ պի սին էլ բա նաս տեղ ծութ յան ծնունդն է՝ ա րար չա կան 
իր նա խա հիմ քով: Ա հա ին չու քա րը, ծա ռը, ծա ղի կը, ցո ղու նը նրա, ա մեն-
ա մեն ինչ շրջա պա տող աշ խար հում, բա նաս տեղ ծութ յուն է՝ բա նաս տեղ-
ծութ յու նից բա ցի: Ի՞նչ է, ու րեմն, բա նաս տեղ ծութ յու նը.. գու ցե ի րա պես 
քա րի շնչա ռութ յո՞ւնն է կամ տա րա ծութ յան զար կե րա՞ կը, որ Հա կոբ յա նը 
բա ցատ րում է այս պես.

Ան հայտ կիր ճե րի մեջ, ուր չի թա փան ցում
ար ևի շո ղը, մու թը
բոր բոս նել է: Եվ ես բա ռե րին չեմ դի մում, որ
նրանք ինչոր բան ա սեն,
ես բա ռե րին ի րար մոտ եմ բե րում՝ նրանց ա րան քում գտնվող
ճեր մակ տա րա ծութ յու նը խո սեց նե լու հա մար: (Բ, 144)
Հետ ևա բար, մե տա ֆի զի կա կան մի նա խաս կիզբ կա, բա նաս տեղ ծի 

նե րաշ խար հում ապ րող մի ան հայտ սկիզբ, հեն ման մի կետ, որ ար ձա-
գան քում է աշ խար հի ձայ նե րին, այ լա բա նում աշ խար հը, գո յութ յան ակն-

1 Գեղագիտությունը և բանաստեղծությունը Սարինյանի հետ, Ստեփանակերտ, 
«Դիզակ պլյուս», 2018, էջ 90-91:
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թարթ նե րը նրա, որ ան լուռ է՝ ինչ պես բա նաս տեղ ծը, ինչ պես բա նաս տեղ-
ծին շրջա պա տող աշ խար հը: Հա կոբ յա նը վե րապ րում է աշ խար հը իբրև 
այն պի սին, ինչ պի սին այն կա՝ հաղ թա հա րե լով բա ռը ինք նին: Ուս տիև 
բա ռի մե նի մաստ քնա րա կա նութ յու նից, կրքոտ խո հա կա նութ յու նից 
անց նե լով կրկին՝ հաս նում է բա ռի մե տա ֆի զի կա կան այ լա բա նութ յա նը, 
մե տա ֆո րա յին պատ կե րա վո րութ յա նը, նա խասկզ բին: Իսկ սա հնա րա-
վոր է ոչ թե բա ռե րի մի ջո ցով, այլ՝ նրանց միջև թաքն ված լռութ յամբ, կամ, 
ինչ պես Վար դանն է ըն կա լում, դա դար նե րով, որ բա նաս տեղ ծութ յու նը 
հղա նա լու ա նա վարտ մո դել ներ է ստեղ ծում, միմ յանց «չճա նա չող» վայրկ-
յան նե րի ընդ հա տում ներ, ինչ պես շնչա ռութ յան պա հե րի միջև՝ լռութ յան 
պա հեր, որ նրա աշ խար հը, որ քան ի րա կան, նույն քան պատ կե րա յին և  
ան վեր ջա վոր է դարձ նում: Բա նաս տեղծն, ուս տի, ի րեն «ոգ ևո րութ յան 
խե լա գար է» ան վա նում, որն «ու զում է բառն ապ րի իր… գրվե լը// ինչ-
պես ծառն է ապ րում իր ծաղ կու մը» (Բ, 144), ո րով հետև «ճա նա պարհն 
է ծնունդ տա լիս մեզ», որ օ տա րում է մար դուն իր նա խասկզ բից… բա ռի 
մի ջո ցով («միակ տու նը, որ ու նե ցել եմ, դա ե ղել է մինչև ծնվելս»-ա սում 
է Հա կոբ յա նը), իսկ նա խաս կիզ բը, որ պես շարժ ման և  ըն թաց քի ե լա-
կետ՝ «պոե զիան է, որ փոր ձում է ա զա տագր վել բա ռե րից» («Ա նե ղա նակ 
տխրութ յուն», Բ, 145):

Բա ռե րը, ու րեմն, բա նաս տեղ ծութ յան, պոե զիան՝ նա խա հիմ քի ար-
տա հայ տութ յունն է, որ Հա կոբ յա նին, մի կող մից, երբ ա սում է՝ «բառն 
ապ րում է իր գրվե լը», մեր ձեց նում է Հ. Է դո յա նի բա ռի աշ խար հըն կալ մա-
նը, բայց, մյուս կող մից, «բա ռե րի միջև ճեր մակ տա րա ծութ յան» ըմբռ նու-
մը, որ բա նաս տեղ ծութ յան ըն կա լումն է «բա նաս տեղ ծութ յան սահ մա նից 
դուրս», Հա կոբ յա նի պոե զիան առն չութ յուն է փնտրում Դա վիթ Հով հան-
նե սի «պոե զիան բա ռե րի միջև» տե սութ յան հետ, որ նշա նա կում է նույ նը՝ 
«պոե զիան այն է, ինչ պոե զիա չէ»: Բայց Դ. Հով հան նե սը «բա ռե րի միջև 
ճեր մակ տա րա ծութ յու նը» ան վա նում է «բա ցակ», Հա կոբ յա նը՝ ա զա-
տագ րում բա ռից, «բաց նա մակ» («Անս խալ տա րածք», Բ, 149) կամ ճա-
նա պարհ, որ մե նակ է ըն թա նում այն ժա մա նակ, երբ մե նակ չի ըն թա նում 
(«Ես իմ ցա վից չեմ բա ցա կա յում», Բ, 152): Ս տաց վում է, ու րեմն, գրե լու 
պա հին (երբ բա ռերն են գրում ի րեն), Հա կոբ յա նը ըն թա նա լով դե պի բա-
ռի նա խա հիմ քը, բա ռի մե տա ֆի զի կա կան տա րա ծութ յուն է ստեղ ծում 
(Է դո յանն ա սում է «ջնջված մե տա ֆի զի կա»), երբ, ինչ պես ա սում է Հա-
կոբ յա նը, «պար զա պես ստեղ ծա գոր ծում եմ// և  այդ պա հին չգի տեմ, թե 
ինչ եմ գրում կամ, թե կուզ, ինչ պես եմ գրում// գրե լու պա հին կա խարդ եմ, 
// գրե լուց հե տո՝ ար դեն բո լո րից մեկն եմ և // նոր միայն փոր ձում եմ հաս-
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կա նալ, թե ինչ եմ գրել» (« Չե կած ձյուն կա», Բ, 158): Այ սինքն՝ եր գը երգ-
վե լիս պի տի չի մա նա իր երգ վե լը (Բ, 158), բա ռը՝ գրվե լը, որ Հա կոբ յանն 
ան վա նում է «լույ սի ճա նա պար հա ցում» (Բ, 158): Բա ռե րը, հետ ևա պես, 
հա կադ րութ յուն նե րի ծայ րին են, իսկ «լույ սի մեջ ճեր մակ ա ղավ նի ներ 
կան», որ «գե ղեց կաց նում են ար ևի ծա գու մը», «լռութ յու նը շա րու նա կում 
է խոս քին», խոս քը՝ սպա նում, և  ա մեն մարդ իր զոհն է, ո րով հետև «ա մեն 
ինչ հի շո ղութ յուն է» և միայն վայրկ յա նը անս պա սե լի է, բա նաս տեղ ծի աչ-
քը գե րի է միայն չտե սա ծին, և բա նաս տեղ ծութ յունն ան հա սա նե լի է այժմ 
և միշտ («Ա մեն ինչ հի շո ղութ յուն է, նույ նիսկ՝ գա լի քը», Բ, 162): Հետ ևա-
բար «ա մե նա գե ղե ցիկ ծա ղի կը միշտ բուս նում է ա մե նա հեռ վում և ճա-
նա պարհ նե րը շատ են ճամ փորդ նե րից» (« Դու չես հոգ նե՞լ…», Բ, 166), 
մեկ նարկ է ճա նա պար հը սա կայն, շա րու նա կութ յունն՝ ա նա վարտ («Ծնն-
դա վայր», Բ, 175), ուր հնա րա վոր չի հաս նել… Բայց, մյուս կող մից, ա մեն 
մի փի լի սո փա յութ յուն «ա վե լի ծայ րին ծաղ կած ծա ղիկ է», ի րա կա նութ-
յան ըն դար ձակ սրա հը՝ դա տարկ, ժա մա նա կը՝ քաո սին հան դի ման, ուր 
սո վո րել ենք ապ րել անՍ ևակ, ան Սահ յան, ան Սար յան, անՀ րանտ Եր-
ևա նում, ան Հա յաս տան Հա յաս տա նում, ուր, ա սում են, ա մեն հայ ար քա 
է, ո րի պատ ճա ռով դա րեր շա րու նակ եր կի րը ար քա չի ու նե ցել, Սաս նա 
Դա վի թը իր ե րեք զար կե րը բաշ խել է Մս րա Մե լի քին, որ մեր մե ջի ո սո խը 
մեզ զար կի մե զա վա րի, և խ ռո վել է բա նաս տեղ ծի հո գին՝ ինչ պես հրաբ-
խի վրա բաց ված ծա ղիկ («Ա վե լի ծայ րին ծաղ կած փի լի սո փա յութ յուն», 
Բ, 160): Ուս տի ինքն իր հետ ան հաշտ բա նաս տեղ ծը խո սում է ա ռանց 
կո դե րի, ան թա քույց ի րա կա նութ յան լեզ վով՝ խփե լով Էզ րա Փաուն դի 
քթին, երբ մար դիկ խառ նակ՝ նա խա դամ յան ժա մա նակ ներն են վե րապ-
րում, երբ ծա ռի հոգ նած ճյու ղին մի ե րե խա լահ մա ջո է ու տում, ծի ծա-
ղում՝ չգի տես ում վրա: Քա ղա քա կան սի րու հի նե րին ձանձ րաց րել է ժա-
մա նա կը, լուս նի եղջ յուր նե րից թափ վող պրե զի դեն տա ցու նե րը ժո ղովր դի 
գլու խը շփո թել են ֆուտ բո լա յին գնդա կի հետ, ի րար պաս են տա լիս, իսկ 
առջ ևից գնում է մի ա վա զակ, գո ղը քայ լում է կող քից, մար դաս պանն էլ է 
շքերթւմ, փե րե զակն էլ, որ սեր է խոս տա նում դե ռա հաս մի աղջ նա կի, ոճ-
րա գոր ծը սա կար կում է ինչ որ մե կի գլու խը… Իս կա կան մի «տրա գի լահ-
մա ջո», որ փա ռա բա նում է մեր «միա բա նութ յու նը» («Տ րա գի լահ մա ջո», 
Բ, 172-173): Այս պես է, երբ «գեր ցա վը մար դուն դարձ նում է գեր մարդ» (Բ, 
177), թա գա վո րը մերկ է հայտն վում և բա ռը, որ բա նաս տեղ ծի ա պաս-
տա րանն է ( Հա կոբ յանն ա սում էր՝ «ես բառ եմ ըն դա մե նը» (Բ, 187) և 
«վայրկ յան նե րի ճյու ղե րին հյու սե ցի // ես իմ բույ նը» (Բ, 188)), այժմ քա րի 
շնչա ռութ յան մեջ տես նում է մի «ասպն ջա կան ծա ղիկ», ուր քա ղա քա-
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կան խա ղե րը հրդե հին կուլ գնա ցո ղի ոս տոս տում ներ են հի շեց նում, հայ-
ա զե րիա կան սահ մա նի վրա երկ կողմ խրա մատ ներ են ձգվում, որ ա վե լի 
խա ղա ղութ յուն է խոս տա նում, քան այն ժա մա նակ նե րում, երբ բռնա կալ 
«բա րե կա մութ յան» բա ռերն էին սա վառ նում օ դում: Իսկ Ե ղեռ նի բո ցը 
Կար սից և Վա նից սկսած բռնկվել է աշ խար հով մեկ, որ չի շրջան ցում ոչ 
մի ազ գի, ո րի հա մար Մա սի սը մի օր վրեժ է առ նե լու: Քա րի շնչա ռութ յան 
մեջ կեն դա նա նում է մե ռած խիղ ճը աշ խար հի, թեև «հրեշ տա կի թևե րից 
ըն կած ճեր մակ հրդեհ է Ա րա րա տի ձյու նը» (« Քա րի շնչա ռութ յու նը», Բ, 
200-202): Ուս տի, հա վե լում է բա նաս տեղ ծը, «աշ խար հի բո լոր փա կերն 
ու նեն մի բա նա լի, ո րի// տե ղը միայն ճա նա պարհն է ի մա նում» (« Հո սող 
ձեռ քեր», Բ, 212): Բա ռը, հետ ևա բար, ոչ միայն ա պաս տան է, այլև «դիրք 
է», որ բա նաս տեղ ծի հա յաց քը տա նում է «բա նաս տեղ ծութ յան սահ մա-
նից դուրս», բա նաս տեղ ծը շա րու նա կում է գրել ան սահ մա նութ յան մեջ՝// 
փրկե լով օ դը վե րա հաս ճահ ճա ցու մից («Փր կե լով օ դը»): Բա նաս տեղծն, 
այս պես, մերթ բա ռե րը վե րա ծե լով լույ սի ա ռաք յալ նե րի, մերթ մեր ժե լով 
այն՝ կյանքն իր վե րա ծե լով իբրև մեր ժու մի ու սում նա սի րութ յուն, «պոե-
զիա յի ի րա կա նութ յու նը» և «ի րա կա նութ յան պոե զիան» հա մադ րում է 
բա ռի գե ղա գի տութ յան իր տե սութ յամբ, Չա րեն ցի նմա նութ յամբ ա սե լով՝ 
ես այլ եմ: Այ սինքն այլ եմ՝ այ լա սա ցը, և նույ նա նուն բա նաս տեղ ծութ յան 
բնա բա նում աս ված Չա րեն ցի ար տա հայ տութ յան նմա նութ յամբ հա վե-
լում.

Ես բո լո րո վին այլ եմ: Իմ ուղ ղութ յու նը
աշ խար հում գո յութ յուն չու նի՝ ոչ մի
կող մի վրա, և
երբ համ բու րե ցի լույ սը լե ռան ճա կա տին,
ճա նա պար հը ձգվեց ան հայ տութ յու նից այն կողմ: (Բ, 280)
Ին չո՞ւ: Ո րով հետև Հա կոբ յա նի բա ռը հա կոտն յան է բո լո րի, ինքն իր 

հա կոտն յան է նաև, ո րով հետև «մար դիկ չեն գնում, գնում են ճա նա-
պարհ նե րը» («Այ լա սա ցը», Բ, 280): Բա նաս տեղ ծը ա հա ին չու հար ցու մին 
հար ցու մով է պա տաս խա նում.

…Եվ ին չու պի տի ես որ ևէ
մե կը լի նեմ, կամ թե կուզ՝ ես չլի նեմ,
ոչ մի ժա մա նակ, ոչ մի տա րա ծութ յուն,
ոչ մի ընդ հան րութ յուն, ոչ մի՝ ես, ոչ մի՝ ոչ մի: (Բ, 282)
Բայց Հա կոբ յա նի ա մեն քայ լը, ինչ պես ինքն է ա սում, սահ մա նա-

խախ տում է և «կա պը հայտ նա բե րում (է) ճիշտ այն տեղ, որ տեղ այն չկա 
և շատ է «շնոր հա կալ սահ ման ներ սահ մա նո ղից» («Անձրևն ինձ հո րի-



ՍՈՒՐԵՆ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 2021-1

83

նում է»ՙ Բ, 283), ո րով հետև «սահ մա նը գե ղե ցիկ է, երբ խախ տում ես 
այն» (Բ, 230): Իսկ սա նշա նա կում է, որ սահ մա նը ին քը՝ բա նաս տեղծն է 
ընտ րում, ո րով հետև «հաս նել, նշա նա կում է՝ շա րու նա կել» (Բ, 230), թի-
կուն քում ճամ փա ու նե նալ, ո րով հետև «ճա նա պար հը նրան է տա նում, 
ով ճա նա պարհ է տա նում» և  երբ ճա նա պար հին չէ բա նաս տեղ ծը, ճա-
նա պար հը գնում է ի րե նով… (« Սահ մա նը գե ղե ցիկ է…», Բ, 231): Հե ռուն 
ճա նա պարհ է, որ չափ վում է թևե րով և  ին քը՝ բա նաս տեղ ծը, իր ար ձա-
կած նե տի ետ ևից հաս նում, ետ է բե րում, քա նի դեռ չի հասց րել դիպ-
չել նշա նա կե տին («Ա վա զի ժա մա ցույց ներ», Բ, 265): Բա ռե րը մո տա վոր 
սլաք ներ են, որ բա նաս տեղ ծի գա ղա փար նե րը չեն, այլ ինքն է բա ռե րի 
գա ղա փա րը (« Ծա ռը և  ոչ ծա ռը», Բ, 250): Ուս տի բա նաս տեղ ծը մեկ նում 
է այն տեղ, ուր մե նա կութ յունն է իր, վե րա դառ նում է ա պա գա յից, տա նում 
է ի րեն հե ռուն, որ չի եր ևում, ան հայտ է բա ռի ու ղին, ա սես մի նա խա-
ծա ղիկ, ան սահ մա նութ յան սահ մա նից այն կողմ, ո րի գաղտ նիքն ան գամ 
ա րա գի լը չգի տե (« Նա խա ծա ղիկ»): Եվ ե թե դրախ տի գո յութ յան ա պա-
ցույ ցը դժոխքն է, ցա վը՝ մկրտութ յան ա վա զա նը, որ բու րում է Հոր դա նան 
գե տի մաք րութ յամբ, ա պա բա նաս տեղ ծը քա րե րի լռութ յու նը մաս նա կից 
է ա նում իր խոս քին, իսկ տիե զեր քը, որ «սկսվում է ա մեն կե տից, ոչ մի կե-
տում չի վեր ջա նում» (« Մինչ հա ջորդ ա ռա վոտ», Բ, 263): Ուս տի տիե զերքն 
էլ մաս նա կից է բա ռին: Մինչ դեռ բա նաս տեղ ծի խոս քը իր ձայ նան կարն 
է, ինչ-որ տեղ՝ կորս ված ժա մա նա կի վե րա դարձ, որ ստեղ ծում է գա լի քը՝ 
իր պատ կե րով («COSMOS», Բ, 194): Ապ րե լով ինքն իր «ներ սում» որ պես 
ճգնակ յաց, բա նաս տեղ ծը վե րած վում է քա րայ րի, կա մուր ջը բա ժա նում է 
անց յա լը ա պա գա յից, իսկ բա նաս տեղ ծը փոր ձում է փրկել ա պա գան, ուր 
ա ռա ջի նը ոտք են դնում ի րենք՝ բա նաս տեղծ նե րը (« Վեր նա գի րը ա պա-
գա յում», Բ, 245): Ա հա ին չու Հա կոբ յանն ինքն էլ շրջան ցում է սահ ման-
նե րը և ճա նա պար հը, ո րով գնում է և թեև շեղ վում է ի րե նից, ինչ պես 
Ո ւիթ մե նը «մո ռա նում է հո մե րոս ներն և  օ րենք նե րը», ո րով հետև «նմա նը 
թույլ է միշտ» («Շր ջան ցում», Բ, 278), բայց շրջա գի ծը բա ռի ան հայտ է ու 
խոր, ինչ պես Ար ցա խի ձո րե րը, երկն քի ճեր մա կից ըն կած Լեա ռը, ուս տի, 
ինչ պես դի պուկ սահ մա նում է Հա կոբ յա նը, «կենտ րոնն ա մեն տեղ է, իսկ 
շրջա գի ծը՝ ոչ մի տեղ» (Բ, 267): Այ սինքն՝ հայտ նին ան հայտ է, ան հայ-
տը՝ հայտ նին, ինչ պես որ «պոե զիա յի ի րա կա նութ յու նը» խոս քի ո լորտն 
է, այն պես էլ «ի րա կա նութ յան պոե զիան» ժա մա նա կը և տա րա ծութ յու նը 
սահ մա նո ղը, որ, ներ քին զու գադ րութ յամբ, հա մադ րում են Հա կոբ յա նի 
բա ռը և խոս քը, ձգտում ներ քին ամ բող ջութ յան բա նաս տեղ ծի աշ խար-
հըն կալ ման ո լոր տում: Ուս տի ուղ ղութ յուն նե րի հա մադ րութ յան այս պի-
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սի ճա նա պար հը Հա կոբ յա նի պոե զիա յի հա մա կար գը որ քան էլ բարդ է 
դարձ նում նա խա հիմ քի ըն կալ ման ա ռու մով, այ նո ւա մե նայ նիվ, ձգտում է 
ամ բող ջութ յան բա ռի ներ քին փո խաձ ևութ յան և շար ժու մը պատ կե րե լու 
իր ըն թաց քով: Ուս տի ա սում է.

Իմ ճա նա պար հի վրա ի ջած թռչու նը
դա հո րի զոնն է
որ կտցա հա րում է բարձր գա գաթ նե րը
որ պես գա րու ճեր մակ հա տիկ ներ: (Բ, 324)
Բա ռի այս պի սի «ան կե տա դիր» (կամ՝ ինքն ի րեն գրվե լը) Հա կոբ-

յանն ան վա նում է «հա վեր ժա կան ըն թացք», որ պոե զիա յի իր ու ղին է՝ 
բարձր գա գաթ նե րը կտցա հա րող, բա ռե րը՝ գա րու ճեր մակ հա տիկ ներ: 
Իսկ սա Հա կոբ յա նի ըն կալ մամբ նույնն է, երբ ա սում է. «Ես պար զա պես 
հե ղա փո խում եմ բա ռը և փոր ձում կար դալ նրա անն յու թա կան, դեռևս 
չբա ցա հայտ ված ի մաս տը» (Բ, 325), այ սինքն՝ գո յութ յան գո յա բա նա կան 
իր խա րիսխն է փնտրում՝ վե րապ րե լով ի րա կա նութ յու նը այն պես, ա սես 
բա ռերն են վե րապ րում ներ քին ի մաստ նե րի լու սա վո րու մը, նշա նագ րում 
պա հե րի միջև հե ռուն՝ ա նի մա նա լի, որ ան հայտ մի ա պո րիա է՝ ա նա-
վարտ, ա սես ի րա կա նի և  ա նի րա կա նի մի ձեռք գծում է շրջա նը պա հի 
և հա վեր ժութ յան: 

Հա կոբ յա նի ըն կալ մամբ բա ռե րի ի մաստ նե րի գծվող շրջա նը հա կադ-
րութ յունն է նա խոր դի ի մաս տի, բայց, միա ժա մա նակ, նո րի ա րա րում ու 
ժա մա նակ (որ միայն գա լիք ու նի), որ բա նաս տեղ ծութ յունն էլ ըն կա լում 
է «բա նաս տեղ ծութ յան սահ մա նից դուրս»: Այ սինքն՝ բա ռը՝ բա նաս տեղ-
ծութ յան, բա նաս տեղ ծութ յու նը՝ պոե զիա յի և խոս քի ո լոր տում, որ նույնն 
է, երբ ա սում է. «եր կինք հաս նե լու ա մե նա կարճ ու ղին ցո ղունն է» կամ 
«ին ձա նից ու շա ցել եմ ըն դա մե նը մի կյանք», «չեմ հա սել իմ ամ բող ջին», 
ո րով հետև «Ա քիլ լեսն այդ պես էլ չկա րո ղա ցավ հաս նել կրիա յին ու անց-
նել» («Թռ չուն նե րի սա վառ նող ստվեր նե րը», Բ, 328-329): Բայց մրջյունն 
ա հա նույն պա հին ե ղեգ նա խո տի ծայ րին պատ րաստ սպա սում է, որ 
մաս նակ ցի ար ևի ծագ մա նը, իսկ Ար ցա խի զոհ յալ նե րի ոս կոր նե րով 
բարձ րաց ված աշ տա րա կի վե հութ յամբ հիա ցած ե րե խա նե րը՝ 14-ից 17 
տա րե կան, աշ տա րա կի վե րին հար կում շամ պայն են բա ցում աղ ջիկ-
նե րի հա մար (Բ, 329): Այս պի սին է պոե զիա յի ի րա կա նութ յան և բա ռի 
հղաց ման գե նե տի կան՝ հա կադ րութ յուն նե րի շրջա գիծ, որ Վ. Հա կոբ յա նը 
մեկ նա բա նում է և սահ մա նում: Ա սում է, թե կյան քի և մահ վան սահ մա-
նագ ծում կա մի ա նա նուն ծա ղիկ, ան թա ռամ ցավ, թու նա վոր մո ռա ցում, 
ա րար չութ յուն տիե զե րա կան, ո րը բա նաս տեղ ծութ յունն է և կա րող ենք 
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կո չել նվի րում, տա ռա պանք, սեր և հա վեր ժութ յուն, որ բա նաս տեղ ծութ-
յան ըն կա լումն է պոե զիա յի և խոս քի ո լոր տում, այ սինքն՝ «բա նաս տեղ-
ծութ յու նը սահ մա նից դուրս» (Բ, 338): Բա նաս տեղծն ա հա ին չու ոչ մե-
կի «ոչն» ու «ա յո-ն» չի ըն դու նում, ո րով հետև ու նի իր «ո չը» և «ա յո-ն» 
(Բ, 426): Ուս տի անց յա լի հետ կռիվ չի տա լիս, ո րով հետև ճա նա պար հի 
ե րաշ խա վո րը ա պա գան է և  ե թե խոսքն իր չի ծնվել մե ռած, այն չի մեռ-
նում: Բայց պա տե րազ մը հա վեր ժո րեն ներ կա է նաև եր գի մեջ, որ հոգ-
ևոր աշ խար հագ րութ յուն ու նի: Բո լոր հե րո սութ յուն նե րը սեր վում են նաև 
եր գից և, ինչ պես « Ղա րա բա ղի հո րո վե լը», ո րին պետք է Մար տա կան 
խա չի ա ռա ջին աս տի ճա նի շքան շան տալ ար ցախ յան գո յա մար տում 
ա նու րա նա լի ծա ռա յութ յան հա մար, այն պես էլ եր գով պա տե րազ մո ղին, 
որ եր կի րը պա հե լու ճա նա պարհն է ընտ րում և կախ յալ չէ ոչ մի ա յո-ից 
և  ոչ-ից: Ուս տի, ինչ պես «Ք սե նո ֆո նի և Պ լա տո նի ան հա մա ձայ նութ յու-
նը Սոկ րա տե սի փայ լուն հաղ թա նակն է» (Բ, 426), այն պես էլ Հա կոբ յա նի 
ստեղ ծա գոր ծութ յան առն չութ յու նը Հ. Է դո յա նի բա ռի մե տա ֆի զի կա կան 
աշ խար հըն կալ մա նը, Դ. Հով հան նե սի «պոե զիան այն է, ինչ պոե զիա 
չէ» ե լա կե տին, Հովհ. Գ րի գոր յա նի պոե զիա յի պա րա դոք սայ նութ յա նը, 
Արտ. Հա րութ յուն յա նի տե սիլք նե րի հոր դա հո սութ յա նը, որ, ինչ պես ինքն 
է ա սում, էկ լեկ տիկ քա րե րի ներ դաշ նա կութ յուն է և «պի տի գա՝ փրկե-
լու ծի րա նե նի նե րը՝ «ծի րա նի» մակ դիր նե րից» («Ոչ մի «ա յո», ոչ մի «ոչ», 
Բ, 427): Այ սինքն, Հա կոբ յա նը «ինքն իր ու րիշն է», ո րի հա մար քա րե րը 
բա ռեր են՝ շնչա վոր ու լուռ, աշ խար հը՝ թռչու նի թևե րին, կյան քի սկիզ բը՝ 
ծաղ կի ցո ղու նից վեր սլա ցող, ով իր «պա տե րազ մը չի տա ոչ ո քի», բայց 
«խա ղա ղութ յու նը կկի սի բո լո րի հետ»: Հա կոբ յա նի պոե զիա յի ժա մա նա-
կակ ցութ յու նը հետ ևա պես ոչ թե ժխտե լու, այլ ինք նաժխտ ման գա ղա-
փա րի մեջ է, բա նաս տեղ ծա կան պատ կե րի ա ֆո րիս տիկ պա րա դոք սայ-
նութ յան, ի րա կա նութ յան և  եր ևա կա յութ յան փո խաձ ևութ յան, քնա րա-
կա նի և  է պի կա կա նի հա մադ րութ յան, ա սել է՝ հոս քե րի միաս նութ յան, ուր 
բա նաս տեղ ծա կա նը և  ոչ բա նաս տեղ ծա կա նը, խո հա կանն ու փի լի սո-
փա յա կա նը, ա ռանց մտա յին խճո ղում նե րի, փոխլ րաց նում են միմ յանց, 
կեր պա վո րում ժա մա նա կը, ի րեն և շր ջա պա տող աշ խար հը: Ս քան չե լի 
օ րի նակ ներ են, թերևս, Հա կոբ յա նի «Ա ղանց ըն կու զե նու տակ» պոե մը, 
ո րը Հա կոբ յա նը գրում է «ռե պոր տա ժի փո խա րեն» և « Պոեմ իմ մա սին 
կամ 24-ն  անց 81 րո պե», « Տիե զե րա կան եր գե հոն» ստեղ ծա գոր ծութ յուն-
նե րը, ո րոնց տե սա դաշ տը տար բեր է, ո ճը՝ հա րուստ և  այ լա բա նա կան, 
ա սես «գրե լու ժա մա նակ,- ինչ պես Հա կոբ յանն է ա սում,- գրիչ(ը) թղթի 
սահ ման նե րից դուրս է գա լիս», բա նաս տեղծն ուս տի շա րու նա կում է գրել 
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ան սահ մա նութ յան մեջ՝ բա նաս տեղ ծութ յան սահ մա նից դուրս, փրկե լով 
օ դը ճահ ճա ցու մից («Փր կե լով օ դը…»,6)1: Սա ե լա կետ է Հա կոբ յա նի հա-
մար, որ գրչան ցում նե րի պա րա դոքսն է մեկ նա բա նում: Սա կայն դառ նա-
լով դեռևս բա նաս տեղ ծութ յան տե ղի և վայ րի գա ղա փա րին, նշենք, որ 
այն սկզբնա վոր վում է բա նաս տեղ ծի կեն սա փոր ձի և  ապ րա ծի մի ջո ցով, 
նշա նագր վում լեզ վում և սահ ման չի գծում ե սի և  ոչ-ե սի, անձ նա կա նի և  
ա նանձ նա կա նի միջև: Ու րեմն և՝ ա պա վի նում է բա ռին, այ սինքն՝ նշա-
նագ րում է, ո րը բա ցա հայտ վում է ներ սից՝ բա ռի գո յա բա նա կան ո լոր տից, 
այն է՝ դառ նում է դիրք, հա յե ցութ յուն, ոչ թե ա պաս տան: Ա հա ին չու բա-
ռը Հա կոբ յա նի պոե զիա յում սի րո ար տա հայ տութ յուն է, ո րի հայ րե նի քը 
Ար ցախն է: Ուս տի ա սում է՝ «ե րա նի բա նաս տեղ ծութ յա նը, որ ինքն է քո 
ճա նա պար հը» («Եր կու և ևս մեկ ե րա նի…», 31), ո րով հետև իր «ծնվե լուց 
ա ռաջ (ի րեն) ընտ րել է բա նաս տեղ ծութ յու նը» (« Հա մաս տե ղութ յուն՝ ցո-
ղից հե տո», 15), ո րը նաև իր կեն սագ րութ յունն է այն օ րից, երբ ա մե նա-
գե ղե ցիկ բա ռե րը իր օ րագ րում գրեց բա նաս տեղ ծի հայ րը 1948-ի մա յի սի 
21-ին՝ «քո հան դեպ միայն գայ լը չէ գայլ՝ ե թե դու թույլ ես» (16), որ Չա րեն-
ցի պղնձյա գայ լի փո խա նունն է, իսկ ա վե լի ուշ Շի րա զը Տեր յա նի ու ղեկ-
ցութ յամբ մտավ բա նաս տեղ ծի հայ րե նա կան տուն և մկր տեց բա նաս-
տեղ ծի ա նու նը՝ Վար դան: Ա հա ին չու Հա կոբ յա նը բա նաս տեղ ծութ յամբ 
իր ծննդա վայրն է ստեղ ծում, որ նշա նա կում է՝ հաս նել այն տեղ, ուր ի րեն 
ընտ րել է բա նաս տեղ ծութ յու նը (« Հա մաս տե ղութ յուն…», 17), այ սինքն՝ 
Ար ցախ: Եվ քա նի որ իր սե րը բա նաս տեղ ծութ յան հա մար ան սահ ման է 
և ն րա նով է ճշտվում երկ րի սահ ման նե րը, ա պա «չկա Ար ցա խից ա վե լի 
մեծ եր կիր,// Ար ցա խից ա վե լի հզոր մի հայ րե նիք» («Ար ցախ», 38): Բառն 
ու բա ռա րա նը Ար ցա խի «ա կուփ յան են», որ այլ նշա նա կութ յուն ու նեն, 
դուրս են կա պանք նե րից, ան կախ՝ օ դի պես («Ա կուփ յան բա ռա րան», 
73), թռիչ քա դաշտ է, լույ սը՝ տնկա րան և ոտ նա հետ քեր են, որ տե ղով ան-
ցել են իր նա խա հայ րե րը (80-82), մա կույկ է, որ ափ չի հաս նե լու (94), 
քար տեզ է բա ռը աչ քի հա մար, փա խուստ ա սե լի քից, «ինչ մենք ու զում 
ենք ա սել» (119), սահ մա նում, որ «ու զում է իմ մեջ քեզ տես նել» (128), հո-
գի, ո րի ըն թաց քը ճա նա պարհ է (129), որ տա նում է դե պի Ա րա րա տի վե-
հա փառ գա գա թը, որ երկն քում մե նակ է, ո րի շնոր հիվ միշտ ա վե լի սի րե լի 
է, քան կա րե լի է սի րել Հա յաս տա նը՝ բա նաս տեղ ծութ յան տու նը (« Համ-
բույր», 147): Ա ղանց ըն կու զե նին այդ հայ րե նի քի մաս նիկն է, որ տե ղից՝ 
Հա յոց Սր ևե լից աշ խար հից՝ Ար ցա խի Վան քի հատ վա ծից տա րա ծութ յու-

1 Վարդան Հակոբյան, Պոեմ իմ մասին և 24-ն անց 81 րոպե, Ստեփանակերտ, 
«Դիզակ պլյուս», 2009, էջ 6 (այսուհետև այս ժողովածուից մեջբերումներ անելիս 
կնշենք տեքստում վերնագիրը և էջահամարը):
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նը ձգվում է մինչև Ն յու- Յորք, ուր Դե րունց Ալ թունն է ի մաս տա խո սում. 
« Հի սու սը « Ֆորդ»-ով չի մտել Ե րու սա ղեմ, ոչ էլ …հրթի ռով, այլ… որ շատ 
հա վա նա կան է՝ ղա րա բաղ յան է շով» (Բ, 299): Գան ձա սա րի լանջն ի վար 
աստ ված իջ նում է մեկ-մեկ, ու սում նա սի րում է տիե զե րա կենտ րոն Ար ցա-
խի ման րա կեր տը, որ հայտ նա բե րել է մի քիչ պոետ ու բիզ նես մեն Լ ևոն 
Հայ րա պետ յա նը: Իսկ այդ տե ղից ոչ շատ հե ռու, Ա ղանց ըն կու զե նու տակ, 
ա կան ջը Խա չե նա գե տի մա նու շակ նե րի հո վիտ նե րին և  աղբ յուր նե րին, 
նստել է Ս. Սա րին յա նը՝ ձեռ քին «XXX դա րի հա մաշ խար հա յին քնա րեր-
գու նե րի» ընտ րա նին, ի մաս տա խո սում է՝ գլխին հա վա քած Նա պո լեո նին, 
Նոստ րա դա մու սին, Շո պեն հաո ւե րին, իր շրջա պա տի մարդ կանց: Սփ ռո-
ցի մոտ է Պ. Ս ևա կը՝ նստել է ծա լա պա տիկ, մո գի հան գույն, ինչ պես Թու-
ման յա նը « Հին օրհ նութ յու նում»: Հն չում է Չա րեն ցի ձայ նը՝ « Կու զեմ հի մի 
փչե զուռ նեն…»: Զո րի Բա լա յանն է նաև այն տեղ, որ ա սում է. « Ղա րա բա-
ղը Ադր բե ջա նի կազ մում այլևս չի լի նե լու», չկա փու լա յին, փա թե թա յին ոչ 
մի ե ղա նակ, ո րով հետև դրանք, ա սում են, քա ղա քա կան խա ղեր են, իսկ 
«բո լոր խա ղե րից ա մե նաէ րո տի կը… քա ղա քա կանն է» (Բ, 300), իսկ հեռ-
վում՝ մեր զին վորն է խրա մա տում…

Բա նաս տեղ ծը մտա ծում է սա կայն, երբ ա զատ ժա մա նակ լի նի, բա-
նաս տեղ ծութ յուն կգրի, ո րը ոչ ոք չի կար դա լու: Հա յե րե նը ո՞վ է ըն թեր-
ցում հի մա, երբ Եր ևա նը տրա քում է այ լա տա ռե րից, իսկ «մեր աչ քե րը 
այն քան են լոս վել էկ րա նի մերկ հե տույք նե րից, որ հա սա կա կից կա նանց 
ար դեն (ոչ միայն՝ - Վ.Հ.) նա յում ենք եղ բոր պես» (Բ, 302):

«Թշ նա մու կող մից հա րա բե րա կան խա ղա ղութ յան խախ տում նե րում 
ա ռիթ միա կա»,-ա սում է Հա կոբ յա նը: Ըն կու զե նուն ի ջած սև թռ չու նը լուր 
է բե րել: Հա կա սա կան լու րեր, պատ րանք ներ ու մի ֆեր բա նաս տեղ ծի 
հա մար, որ կեր պա վո րում են թե´ հա յոց մե ծե րին, որ միշտ ներ կա են, 
թե´ հո ղից սե րած սեյ տի շեն ցուն ու ղա րա բաղ ցուն, ո րի ձայ նը և  ի մաս-
տա խո սութ յու նը ա սես նա հա պետ նե րի ձայ նի խոր քից է լսվում, ո ղո ղում 
տե ղան քը, ա սես բնութ յունն է շնչում նրանց կեն ցա ղով, գո յութ յան ժես-
տով ու պատ րան քով: Այդ պես է Ա ղանց ըն կու զե նու հա սա կը բարձ րա-
նում և թա փան ցում աշ խար հի քար տե զի բո լոր անկ յուն նե րը, ուր մար դը 
մա քա ռում է, հա սակ առ նում, աշ խարհ վե րա կեր տում («Ա ղանց ըն կու-
զե նու տակ»):

Վար դան Հա կոբ յանն, ան շուշտ, դիր քա վոր վում է բա ռի մեջ, բա ցում 
պոե զիա յի լայն դու ռը: Սե րը սա կայն, ե թե բա ցա կա յում է սկզբից ա ռաջ, 
բա ցա կա յում ենք բո լորս, գո յութ յու նը զրկվում է նա խա հիմ քի գի տե լի-
քից, բա ռե րը վե րա ճում նշա նի, նշա նը կորց նում պատ կե րը: « Չի մեռ նում 
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միայն ման կութ յու նը»,- ա սում է բա նաս տեղ ծը (« Պոեմ իմ մա սին…», 179): 
Գի շե րա լույ սի ներ սում շարժ վում են ա ռա վո տը, ծա ղի կը: Ձին սի րում է 
իր սան ձը, վաղ գար նա նը ան տա ռում ծաղ կում է հո նի ծա ռը միայն: Լս-
վում է ա մե նա լավ եր գը աշ խար հի, որ մայրն է եր գել: Պա տա նու սի րո մեջ 
հա շիշ կա: Բայց ցա վը ան ծա նոթ ծա ղիկ ներ է բե րում, հե ռուն մո տիկ է, 
երբ բա նաս տեղ ծը չի հո րի նում քայ լե րը իր և ճա նա պար հը, ե թե ան գամ 
ի րենն է Պ յու թա գո րա սի ոս կե ազդ րը: Ահ մադ Շամ լո ւից դուռ է փո խառ-
նում՝ տխրութ յան վրա դնե լու հա մար: Ան սո վոր է թվում այս պես վայ րը 
բա նաս տեղ ծութ յան, ա ռա վել ևս՝ ժա մա նա կը՝ 24-ն  անց 81 րո պե, երբ 
ա մեն գի շեր սպա սում է բա նաս տեղ ծը մի ու րիշ գի շեր վա, ա մեն օր՝ մի 
ու րիշ օր վա և հո գին նուրբ է՝ ինչ պես թեր թի կը պարս կա կան վար դի, մա-
նա վանդ ե թե ձեռ քին չու նի գրի չը Ֆար րոխ զա դի:

Բա նաս տեղ ծա կան պատ կե րի մեջ են թա փան ցում Չա րեն ցը, որ Կա-
րի նե Քո թանճ յա նի ձեռ քից բռնած նետ վում է Կար սի կա մուր ջից, զգում, 
որ նրա հետ հրա ժեշ տը չի կա յա նա, ո րով հետև կի նը միշտ այլ է, բա նաս-
տեղծ ներն են ա ղա վա ղել կեր պա րը նրա: Իսկ «այ լը» ոչ ոք չի հայտ նա բե-
րել, ե թե բառն իր չի ծա գել նա խա հիմ քից, սկիզբ ա ռել գա լի քից, ուս տի հե-
ռուն ի րե նը չէ, քա նի դեռ բա նաս տեղ ծը ի րեն չի զո հել, մտել բա ռի ան դուն-
դը, ինչ պես Հա կոբ յանն է մտնում Ջ րա ղա ցի ձո րը, լսում այն տե ղից Գինզ-
բեր գի ոռ նո ցը, լուս նի խառ նա րանն ի վեր սլա ցող ցա վը: Ին չո՞ւ: Ո րով-
հետև «ցա վը մեզ հա վա քագ րում է», «վիշ տը, ա հա մեր միա բա նութ յան 
միակ մե րա նը» (184): Ուս տի «պետք է պար զա պես ու ժեղ լի նել», կտրել 
թա լեաթ նե րի ձեռ քը, ո րով հետև «հայ րե նի քը վաղն է», ուր ա մեն մե կը իր 
երգն ու նի, որ պետք է եր գի, որ չզոհ վի երկ րորդ ան գամ: Մինչ դեռ մենք 
այն քան ենք հե ռա ցել մեզ նից, որ Փոքր Մ հերն ան գամ այլ մո լո րա կա յին 
է թվում, մեզ խեղ դում է «ման դա րին յան մի լե զու»՝ հնա դա վան ու խեղճ, 
ցա վը մեր գո յութ յան զար կե րակն է դար ձել միակ, բա ռե րի ե զա կի կա պը 
(ի մաս տը) թղթի խա բու սիկ հար թութ յու նը տվել, երբ եր գի միակ ճա նա-
պար հը սկսվում է բա նաս տեղ ծի խոս քի ա վար տից հե տո: Այ սինքն՝ «վեր-
ջից հե տո», երբ «ճա նա պար հը աշ տա րակ է ան վեր ջա նա լի, որ ձգվում է 
ոչ թե դե պի վեր, այլ՝ երկ րի հար թութ յամբ» (189)՝ ա մեն քայ լը բա նաս տեղ-
ծի բա ցա սե լով նա խոր դին (« Պոեմ իմ մա սին կամ 24-ն  անց 81 րո պե»):

Բայց երբ մար դուց վերց նում են մշա կույ թը, շատ բան մնում է տա կը՝ 
տիղ մի մեջ, բայց մարդ չի մնում, բա ռը դառ նում է մե կու սա րան, կորց-
նում է չա փը բա նաս տեղ ծը և  ինչ գրա ռում է, հե ռու է բա նաս տեղ ծութ-
յուն լի նե լուց: Բայց հնչում է տիե զե րա կան եր գե հո նը՝ ան գամ ա ռանց 
ստեղ նե րի, ծա ռի վրա, ձո րե րի մեջ, ջրվեժ նե րում հա զա րաթև, վազ քում 
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նժույգ նե րի և յու րա քանչ յու րի թռիչ քապ տույ տի մեջ լեռ նա պարն է հա յոց, 
Ար ցա խի հա վեր ժութ յան մե ղե դին, ո րի ստեղ նե րը հալ վում են Հա կոբ յա-
նի մատ նե րի ծայ րին, փո խա կերպ վում ու բառ դառ նում (« Տիե զե րա կան 
եր գե հոն»)…

- Բ -
Վար դան Հա կոբ յա նը, որ պես պա տաս խան ինք նա հար ցու մի, « Պոեմ 

իմ մա սին…» ժո ղո վա ծո ւում ա սում է. « Ճա նա պար հը իմ երկ րորդ ես-ն  
է» և հաշտ են իր հետ ճա նա պարհ նե րը, ինքն է, որ միշտ պայ քա րի մեջ 
է երկ րորդ իր ես-ի հետ («Ինք նա հար ցում», 163): Բա նաս տեղ ծը ե զա կի 
է սա կայն, երբ գրում է և սի րում, ո րով հետև գրե լը նաև գրվել է. « Բա ռը 
խնդրում է գրել այն պես,// որ իր գրվե լը չի մա նա» («Խնդ րանք», 160), թե-
պետ «մե ղե դին մտել է իր մեջ, մա նու շակ ներ է քա ղում» (« Մա նու շակ ներ 
Ա լի սիա յին», 158): Ուս տի բա ռը մե նաշ նորհ ու նի, բա նաս տեղ ծից ա ռաջ 
է, չի անց յա լա նում և ներ կա յի հի շո ղութ յունն ու նի՝ այժմ և միշտ: Բա ռը, 
ու րեմն, հա յե լի է, որ բա նաս տեղ ծի ա ռաջ բաց վում է որ պես դուռ, ուր 
ներս մտնե լով, բա նաս տեղծն այլևս չի վե րա դառ նում1:

Բա ռի այս պի սի հանձ նա ռու մը Հա կոբ յա նի պոե զիա յում նոր չէ, գե-
ղա գի տա կան տա րըն թեր ցում նե րով ար տա հայտ վում է «Թ ևե րի հե ռուն» 
(2003) ժո ղո վա ծո ւից մինչև « Քա րի շնչա ռութ յու նը» (2004) և « Բա նաս-
տեղ ծութ յու նը սահ մա նից դուրս» (2006): Բայց հա վե լու մը և  ամ բող ջա-
ցու մը տե ղի է ու նե նում «Ջ րի հի շո ղութ յու նը» (2013) և «Ն շագ րութ յուն 
լուս նի վրա» (2016) գրքե րում, որ Հա կոբ յա նի պոե զիա յի նոր, բա նաս-
տեղ ծա կան հա յաց քի բազ մա ձայն շեր տեր է ընդգր կում, ո րոնք հա մադ-
րա կան բնույթ ու նեն: Ի հար կե, այս դեպ քում կա րե լի է խո սել Հա կոբ յա նի 
պոե զիա յի ձևա վոր ման նոր շրջա նի, բա նաս տեղ ծա կան կու տա կում նե-
րի նոր հայտ նութ յան, ուղ ղութ յան պատ կա նե լու և ճա նա պար հի մա-
սին, ո րի հե ռան կա րը կա րե լի է նաև կռա հել: «Ջ րի հի շո ղութ յու նը» ժո-
ղո վա ծուն, ա հա ին չու, Հա կոբ յա նի պոե զիա յի ճա նա պար հի և  ըն թաց քի 
ա ռանց քում, պոե զիա յի աշ խար հըն կալ ման նոր ու ղի է բա ցում՝ ժխտե լով 
բա ռի աշ խար հըն կալ ման նա խորդ շրջա նը, ինչ պես ինքն է ա սում, բա-
ռի մե նա թատ րո նը, մե տա ֆի զի կա կան ձևե րի ներ քի նութ յու նը, թե րի բա-
նաձ ևու մը, հա մա րե լով, որ «կար ևո րը ըն թացքն է, ոչ թե ուղ ղութ յու նը» 
(Զ, 306): Իսկ գրել՝ չի նշա նա կում ա պաս տան փնտրել բա ռի խոր քում, 
դառ նալ թի րախ, այլ՝ պար զա պես մեռ նել, «մա նա վանդ՝ երբ գի տես// 

1 Վարդան Հակոբյան, Երկեր, Զ (լրացուցիչ), Ստեփանակերտ, «Վաչագան 
Բարեպաշտ» հրատ., 2016, էջ 206 (այսուհետև մեջբերումներ անելիս այս գրքից 
կնշենք հատորը և էջահամարը):
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բա ռա վո րել այն,// ինչ չի գրվում» (Զ, 342): Բա ռի այդ պի սի ըն կա լու մը 
սա կայն են թադ րում է նա խա հիմ քի ճա նա չո ղութ յուն, որ նշա նագր ման 
պա հին (գրվե լու) ներ կա յութ յան խոսք է (ինչ պես կա սեր Արտ. Հա րութ-
յուն յա նը), որ «ներ կա յութ յան վա յե լում» է ան վա նում Հա կոբ յա նը: Ուս տի 
«բա ռե րը թռչուն ներ են»,- հա վե լում է Հա կոբ յա նը, որն իր ի մաս տին հան-
գե լու, նա խա հիմ քը կրե լու մի հնարք ու նի՝ «լքել ինքն ի րեն» (« Ներ կա յութ-
յան վա յե լում», Զ, 201):

Լ քել՝ ա սել է բա ժան վել, նա յել ի րեն կող քից, որ գտնի բա ռը իր հանգր-
վա նը տիե զեր քում, որն ի ջել է ծա ռի ճյու ղին, իսկ ծա ռը թռել-գնա ցել է իր 
ճամ փան, թռչու նը (բա ռը) մնա ցել է մե նակ, որ, թևերն իր բա ցե լով, իջ նում 
է քա րին՝ ջրի տա րի քը պար զե լու, իջ նում է հո վիտ նե րին՝ լեռ նե րի տա րի-
քը պար զե լու, ան հայ տութ յա նը՝ լույ սի տա րի քը պար զե լու (« Ներ կա յութ-
յան վա յե լում», Զ, 202): Ու րեմն բա ռը «ինքն իր ու րիշն է», որ հայտն վել է 
«ինքն իր» հա յե լու ա ռաջ, այն «վայրն է» և ձայ նը, որ բա նաս տեղ ծին է 
ներ կա յաց նում: Բա նաս տեղ ծի ա մե նա հաս բա զուկն է բա ռը այս պի սով, 
նրա գրի չը՝ կա մուրջ, որ զեն քի ոչ մի տե սակ չի կա րող պայ թեց նել: Ե զա-
կի է բա նաս տեղ ծի բա ռը և չի սի րում երկ րորդ ջու թակ լի նել, ցավն իր՝ 
փա խուստ ան ծա ղիկ պա հե րից, որ, ե թե «ընկ նում է հո ղին և թռ չուն նե րը 
// չեն կտցում այն՝ տա նե լու սո ված // ձա գե րին, ու րեմն քո բա ռը չէ» (« Բա-
ռը և…ոչ բա ռը», Զ, 208):

Բա ռի և  ոչ բա ռի միջև է ապ րում բա նաս տեղ ծութ յու նը, որ Հա կոբ յա-
նը փո խառ նում է խո տից, ջրվե ժից, ճա նա պար հից ու կա րո տից և «ամ-
բող ջո վին միե ղեն է իր խոս քը (իր) ձայ նի հետ» (« Վայրկ յան նե րի տե սա-
կա նի», Զ, 216): Ա հա ին չու եր գով խոս տո վա նում է.

Օրս բաց վում է թռչնի թևե րին,
Թռչ նի թևե րին օրս մթնում է,
Երգս հյուս վում է լույ սի թե լե րին,
 Հույ սի թե լե րին կյանքս հատ նում է:

 Սիրտս կտու ցին եր կինք է թռել
 Մի չնաշ խար հիկ, մի սի րուն թռչուն,
 Գու ցե նա աստ ղիկ կամ հուր է դա ռել,
Ինչ էլ որ ա նեմ՝ երկ նից չի իջ նում: (Զ, 227)
Ե թե երկ նից չի իջ նում և բա ռե րը բա նաս տեղ ծի թռչուն ներ են, հա յե-

լին լույ սը կա րող է շե ղել և հալ վեն բա ռե րը՝ բա նաս տեղ ծութ յու նը թող նե-
լով ան հաս: Հա կոբ յա նը տրվում է կրկին բա ռի բա նա խո հութ յա նը, ջրբա-
ժան գծում բա ռի վախ ճա նի և  ան մե ռութ յան միջև, ուր «միտ քը (ի րե նից) 
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ա ռաջ է ըն թա նում// աշ խար հը դարձ նում ան վախ ճան», Զ, 202): Եվ 
թռչու նը կանգ նում է ճյու ղին, եր գում է իր եր գը, անց նում իր ճամ փան, որ 
վա յե լումն է նրա «ան չա փե լի ներ կա յութ յան», իսկ ա րե գա կը, ներ կա յութ-
յան այս ծե սի մեջ, մա տա ղի գառ է դառ նում լե ռան վրա (« Ներ կա յութ յան 
վա յե լում», Զ, 202): Բա նաս տեղ ծի բառն այդ պես է փո խա կերպ վում, խո-
սում գո յութ յան խոր քից՝ ձայ նի հի շո ղութ յամբ, որ քարն է, ջու րը, ծա ռը, 
ցո ղու նը ծաղ կի… Ուս տի, բա ռերն իր «մութ են», ինչ պես մութ է ան հայ տի 
լե զուն, որ Սեն- Ժան Պեր սը՝ ջրի ա լիք նե րի, Նա րե կա ցին՝ բա ռի ա րար չա-
կան ո լոր տից է խո սում: Հա կոբ յանն էլ բա ռի ա րա հե տով ջրի հի շո ղութ-
յունն է վեր ծա նում, ներշնչ ման խոր քից քա ղում հնչյու նը, որ մերթ մթին 
է՝ ինչ պես ան հայ տը բա ռի, ինքն ի րեն և բ նութ յու նը զան ցող, մերթ բա-
նաս տեղ ծութ յան հա մար անհ նա րին՝ ինչ պես ի րե րի և ժա մա նա կի հոս-
քը բազ մա պատկ վող: Ուս տի, ա ռա ջին պլա նում «Ջ րի հի շո ղութ յու նը» 
բա նաս տեղ ծութ յան մեջ Հա կոբ յա նը, բա ցե լով բա ռի մե տա ֆի զի կա կան 
գաղտ նի քը, ա սում է, թե՝

 Հի մա այն տեղ՝ ոս կեօ ղակ ջրե րի մեջ,
ուր դու լո ղա նում էիր՝ լուս նա համ մարմ նիդ
թուխ բուր մունք նե րը փռե լով չորս կողմ,
բազ մա նում են գույն-գույն ձկներ՝
ոս կե կո ղակ,
ոս կե շո ղակ,
խո սող ձկներ…
Ն րանց լե զուն, ճիշտ է, ան շուշտ, ես չգի տեմ,
 Բայց որ նրանք Երգ-եր գո ցից
 Սաղ մոս ներ են ար տա սա նում աստ վա ծա շունչ,
Դ րա նում ես ա մեն ևին կաս կած չու նեմ: (Զ, 229)
Բա ռի երկ րորդ պլա նում սա կայն Հա կոբ յա նը, վե րապ րե լով բա նաս-

տեղ ծութ յան «ան հե տաց ման» ( Հովհ. Գ րի գոր յան) դրա ման, հա վե լում է՝ 
«բա նաս տեղ ծութ յու նը ոչ թե այն տեղ է, ուր է,// այլ՝ հե ռու այն վայ րից// ուր 
գտնվում է» (« Բա նաս տեղ ծութ յու նը…», Զ, 277): Այ սինքն՝ խոս քի ո լոր տից 
ան կու մը զրկել է բա ռը ա րար չա կան նա խա հիմ քից, ի րե րի աշ խար հում` 
վե րած վել ժա մա նա կի հա վել վա ծի և բա ռա խա ղի: Ուս տի ու զում է, որ 
բա նաս տեղ ծութ յու նը վե րա դառ նա նրանց մոտ, ով քեր մեր ժել են ի րեն, 
ներշն չի թե կուզ այն պես, ինչ պես ինք նա մո ռաց, միմ յանց վրա դա տարկ 
շշեր նե տող ֆուտ բո լի երկր պա գու ներն են ա նում դաշ տում, շար ժի հե-
տաքրք րութ յու նը նրանց գո նե այն պես, ինչ պես լսվում է տե ղե կութ յու նը 
այն մա սին, երբ Էր դո ղա նի վրա կո շիկ են նե տել, նոր ապ րանք ստա ցել 
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խա նու թում՝ ֆրան սիա կան օ ծա նե լիք, ա մե րիկ յան վե րար կու, մի ջա դիր-
ներ… Շար ժի հե տաքրք րութ յու նը նրանց նաև այն պես, երբ մթնեց ված 
կի նո դահ լի ճում նկա տում են, թե ինչ պես Ա նոն ձեռքն իր տվել է 20 տա-
րով ի րե նից փոքր տղա յին… Բայց նաև բա նաս տեղ ծը ու զում է, որ բա-
նաս տեղ ծութ յու նը չվե րա դառ նա: Ե թե վե րա դառ նա, պետք է «կա ռափ-
նա րան քշել նրան… ու՞մ է հար կա վոր» («Ե թե հան կարծ վե րա դառ նա 
բա նաս տեղ ծութ յու նը», Զ, 240-242):

Վեր ջին այս հար ցը՝ ու՞մ է հար կա վոր, հի շեց նում է Հովհ. Գ րի գոր յա նի 
«Եր կու ջրհե ղե ղի ա րան քում» ժո ղո վա ծո ւի հար ցու մը՝ «բա նաս տեղ ծութ-
յու նը պե՞տք է քեզ» (« Վա ճա ռում եմ բա նաս տեղ ծութ յուն ներ բո լո րո վին 
չգոր ծած ված, գի նը՝ պայ մա նագ րա յին»): Նույն դրա ման է բա նաս տեղ ծի 
և բա նաս տեղ ծութ յան: Ին չու՞: Հա կոբ յա նի մեկ նա բա նութ յամբ՝ «հի մա 
սի րո ժա մա նա կը չէ… ու տրտում են սո սի նե րը», ժա մա նա կը՝ «հի մա-
րութ յան ա ռիթ միա», երբ տգի տութ յան պղտոր ա ռու նե րը ամ բոխ վե-
լով արև մուտ քից, ար ևել քից, հե ղե ղել են աշ խար հը, իսկ «փրկա րա րը 
միայն բառն է», ո րին պետք է ա մուր կառ չել (« Հի մա րութ յան ա ռիթ միա», 
Զ, 344): Հետ ևա բար հար ցը, թե ի րե րի աշ խար հում հնա րա վո՞ր է պոե-
զիան, տար բեր են Հովհ. Գ րի գոր յա նի և Հա կոբ յա նի մեկ նա բա նութ յամբ: 
Տար բեր են նախ ևա ռաջ բա ռը, ի րա կա նութ յան բնա գի րը: Եվ ե թե Հովհ. 
Գ րի գոր յա նի պոե զիան կորց րել է իր նա խա հիմ քը՝ հայ րե նի քը, ա պա 
Հա կոբ յա նի գրա ռում նե րի նշա նի տակ Ար ցախն է՝ որ քան էլ ա պոե տիկ, 
ինչ պես Գ րի գոր յանն է ա սում՝ «չգի տես թե ինչ» (նույ նա նուն շար քում): 
Մինչ դեռ Հա կոբ յա նի «Գ րա ռում ներ՝ նշա նի տակ» պոե մում Ղա րա բա ղը 
իր ման կութ յունն է և  ա վե լին է, քան հայ րե նի քը: Բա նաս տեղ ծը սի րում 
է ան գամ իր կո ռում պաց ված եր կի րը, ուր լե շա կեր անգղ նե րը ե րի վա րի 
ա լե վե տող մարմ նից պա տառ ներ են փախց նում, իսկ աստ ված մե ծա հո-
գա բար ժպտում է ալ լա հին: Մի տին գա վոր նե րը հոծ բա նա կով լցվում են 
Մա տե նա դա րա նի բաց վող-գոց վող դռան ա ռաջ, որ տե ղից, թվում է, Մ հե-
րը դուրս է գա լու և  այլևս ժանգ չի սպառ նա լու ձե ռագ րե րին ոս կե ղե նիկ, 
երկ րին, սևազ գեստ մա միկ նե րին, ծե րա նո ցում հայտն ված և մի նու ճար 
որ դուն կորց րած մո րը, նրանց, որ Ս տե փա նա կեր տի դե ղատ նե րի ա ռաջ 
խռնվել են հեր թի մեջ, լա ցում են «չո րաչք՝ չու նե ցած գրոշ նե րը գրպա-
նում, որ ար յան ճնշման դեմ մի հաբ գնեն» ( Զ, 378): Դի պու կա հար նե րի 
նշա նի տակ է եր կի րը: Բա ռը «ժա մա նա կի նշանն է»: Ու րեմն, «ինքն իր 
հա կոտն յան է բա ռը», որ, հաս կա նա լու հա մար, պետք է հաս կա նալ հո ղի 
և ջ րի լե զուն, որ տերն է չգրված բա նաս տեղ ծութ յուն նե րի, լե զուն է Ար-
ցա խի՝ անս պառ պա շար, և «բա ռը այն կրա կից է սկսվում, ո րի գյու տը 
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մեր նախ նի ներն են հե ղի նա կել» (Զ, 380): Ուս տի, հա վե լում է Հա կոբ յա նը, 
«մարդ մի օր հաս նե լու է բա նաս տեղ ծութ յա նը, և հաս կա նա լու է, որ այն 
ան հա սա նե լի է» (Զ, 382): Հետ ևա բար՝ «ա մեն հավք ու նի իր ընտ րած 
երկ նա յին թու փը, ա հա ին չու կրկնում է՝ «գրո ղը տա նի, սի րում եմ քեզ, 
Ղա րա բաղ»: Եվ ե թե ան գամ Ս տե փա նա կեր տը դար ձել է դու քան նե րի 
քա ղաք, կռվի ե րես չտե սած քեթ խու դա նե րը սե փա կա նել են բան կե րը, 
եվ րոին տեգ րու մը, դո լա րի կուր սի տա տա նու մը նրանց դարձ րել է ան-
հայ րե նիք մի լիար դա տեր, գե ղե ցի կը չի կա րո ղա նում ինքն ի րեն փրկել, 
ուր մնաց փրկեր աշ խար հը և «ա զատ ենք» այն քան, որ ընտ րա կա շառք 
ենք տա լիս ոչ թե թուր քե րին, այլ՝ մե րոնց, կեղ ծիքն ըն դու նում ի րա կա նի 
տեղ և մեր մի ջի թուրքն է մեզ ա վե րում ու ա վա րում: Այ սինքն՝ ինք ներս 
մեզ, ո րի երգն այս պի սին է՝ « Վան քը ձեզ՝ տղա ներ, իսկ մեզ՝ հան քը,// Նա-
հան գը մեզ՝ տղա ներ, իսկ ձեզ… հան գը,// բան կը մեզ՝ տղա ներ, իսկ ձեզ… 
տան կը,// գան ձը մեզ՝ տղա ներ, իսկ ձեզ… տան ձը» (Զ, 390): Ու րեմն՝ «մի 
կտոր չոր հաց, էն էլ հրեն երկն քից կախ ված» ( Թու ման յան): Բայց… թի-
կուն քում… սա րեր են, լեռ ներ ու ձո րեր, ե րե խա նե րի պարս, և բա նաս-
տեղ ծը չի կա րող ե րես թե քել, ան գամ դի պու կա հա րի նշա նի տակ գրում 
է բա նաս տեղ ծութ յուն, «քան զի ան բա նաս տեղ ծութ յուն եր կի րը եր բեք չի 
կա րող դառ նալ հայ րե նիք», զին վո րը՝ ու նե նալ ոտ նա տեղ (Զ, 385): Գ րում 
է, որ «կար դան ու հայ հո յեն հե ղի նա կին, կամ, որ ա մե նա տա րած վածն է՝ 
հայ հո յեն ա ռանց կար դա լու» (Զ, 381), ո րով հետև պատ գամ է բա նաս-
տեղ ծութ յու նը, որն ա սում է՝ «ետ ևից գնա ցո ղի ետ ևից մի գնա» («Գ րա-
ռում ներ՝ նշա նի տակ», Զ, 395):

Բա ռը, թերևս, սահ ման է, գո յութ յան ա պաս տա րան, որ հա կադ-
րութ յունն ու շար ժու մը Հա կոբ յա նի պոե զիա յում, ինչ պես ինքն է ա սում, 
հա սա րա կա ծի վրա է և հայտ նութ յան է փո խա կերպ վում, երբ բա նաս-
տեղծն ու իր միտ քը հա կա դիր բևեռ նե րից են գա լիս, և բա ռը, որ մի ամ-
բողջ գի շեր ար յան մի ջով էր շրջա նառ վել, բող բո ջում է, ար ձա կում կո-
ճակ նե րը, «ա ռա վոտ յան ծե ծում է դու ռը Ե րու սա ղե մի» (« Բա ռը հա սա-
րա կա ծի վրա», 353): Բա ռը, ուս տի, շար ժումն է տիե զեր քի, ար ևին հաս-
նե լու ծաղ կի ցան կութ յու նը, ժա մա նա կի ան կա սե լիութ յու նը, աշ խար հի և  
իր հա րա բե րութ յու նը, ո րոնց բա նաս տեղ ծը ե րես չի տա լիս, որ չկշտա նա 
(հա գե նա) նրան ցից, այլ կա ռու ցում է խոս քը տան հիմ նա քա րե րով, նա-
յում է ներ սից՝ իր ներ սից, որ ան վերջ է: Բառն ինքն է սահ մա նում սա կայն 
իր չա փը, ոչ թե բա նաս տեղ ծը՝ բա ռի: Ուս տի դե մոկ րա տիան բառ չէ, այլ 
գոր ծիք, շամ բու տից կտրված ե ղեգ նա փող, ո րի մեջ ԱԺ պատ գա մա վոր-
նե րը լցնում են հո ղա փո շի և թոզ փչում հայ րե նա կից նե րի աչ քե րին: Կի նը 
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բառ չէ, պոեմ է, որ ա մեն ան գամ կար դա լիս պետք է տառ կապ ա նել: 
Բա ռը ա հա ին չու նկա տում է ոչ թե ա ռար կան, այլ արդ յուն քը ( Մա լար-
մե), որ վա ճառ քի են հա նում դզող-փչող օ լի գարխ նե րը, ո րոնց կրծքնե-
րին զոհ ված նե րից թա լան ված մե դալ ներ կան, ու սուց չա պե տը, որ ու սում 
չու նի, գրպա նա հատ չի նով նի կը, իշ խա նա վո րը՝ ա նիշ խան… Բայց բա-
նաս տեղ ծի բա ռը շարժ ման մեջ դնո ղը քա րի ան շար ժութ յունն է, ի մաս-
տի ան հայ տութ յու նը, ժա մա նա կի էքստ րե մա լութ յու նը, բա ռի ռիթ մը՝ ան-
կախ տիե զե րա կան ձայ նե րից, բա ռի սահ մա նը ճա նա չում ինքն ի րե նով, 
որ «հա կա …իզմ է», ոչ թե Նից շեի գեր մար դը՝ հո գու քլո րա ֆո րով: Հա կոբ-
յա նը ա հա ին չու հա կադ րում է մար դը գեր մար դուն, ո րով հետև մար դը 
ու ժեղ է գեր մար դուց, ու ժեղ է ա ծա կան նե րից, մակ դիր նե րից, որ փոք-
րաց նում են մար դուն: Բա ռերն ուս տի, Հա կոբ յա նի հղաց մամբ, պետք է 
դուրս բե րել ի րենց «բա ռա րա նա պար տադ րա կան» ի մաստ նե րից, հա նել 
մտքի նոր մի ջա վայր: Այ սինքն՝ բա ռը հան դես բե րել քաո սի հան դի ման, 
ուր «բա նաս տեղ ծութ յու նը վերջ նա կան սահ մա նում չի կա րող ու նե նալ//, 
ինչ պես չու նեն ժա մա նակն ու տա րա ծութ յու նը// խոս քից պատ կե րա վոր 
լռութ յու նը» (« Բա ռը հա սա րա կա ծի վրա», 364), թե պետ «ա մե նաեր կար 
ճա նա պար հը, որ կա րե լի է անց նել մի շնչում, բառն է», ո րով հետև « Պի-
կա սո յի գի ծը ա վե լի Պի կա սո է, քան ին քը՝ Պի կա սոն» և յու րա քանչ յուր 
բառ թի րախ է, ժա մա նա կի ա մե նա փոքր միա վո րը՝ հա վեր ժութ յու նը, հե-
ռուն՝ մո տի կը, մո տի կը՝ հե ռուն, «քա նի որ բա ռը կեն սա բա նա կան կոդ է», 
«ճա նա պարհն (իր) գնա ցել է Չա րեն ցով» և «գիր քը բո լոր ժա մա նակ նե րի 
քա ղա քա կա նութ յան ա ռանցքն է», ուս տի Հա կոբ յա նի բառն էլ, ճա նա-
պարհն էլ «ինք նա բա ցարկ տված ճա նա պարհ է», քա նի որ ա մե նա կարճ 
ճա նա պար հը, որ հնա րա վոր չէ անց նել… (կրկին) բառն է և պետք է գրել 
«միայն քո ստեղ ծած բա ռով», որ բա ռը ոչ միայն գրի, այլև գրվի նրա նով 
բա նաս տեղ ծը (« Լույ սի հե ղի նա կը կամ խե լա գա րի օ րագ րից», Զ, 407-
412):

Վար դան Հա կոբ յա նի պոե զիա յում, ուս տի, բա ռի վե րապ րու մը դրա-
մա տիկ շունչ ու նի և  անց նում է բա նաս տեղ ծը բա ռի մի ջով՝ ճեղ քե լու 
սահ մա նը, պա տու մի է պի կա կան շնչին խառ նե լով քնա րա կան հոս քեր, 
ա սես անց նում է ա ֆո րիս տիկ մտքե րի հե ղե ղի մի ջով, ի մաս տա խո սում՝ 
իբրև կեն սա փոր ձի «ներ կա յութ յան վա յե լում», որ շատ հա ճախ թվում 
է՝ բա նաս տեղ ծութ յան դեմ է մե ղան չում, բա խում է բա նաս տեղ ծութ յան 
դու ռը, որ մնում է ան հաս, բայց յու րա քանչ յուր շար քում, հա վե լե լով նո րը, 
մեր ձե նում է բա նաս տեղ ծութ յան նա խա հիմ քին, որ մշա կու թա յին սկիզբ 
ու նի: Դ րա հա մար է Հա կոբ յանն ա սում, որ աշ խար հում ա մեն ինչ բա-
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նաս տեղ ծութ յուն է՝ բա նաս տեղ ծութ յու նից բա ցի… Եվ մե ղան չում նե րի 
հա մար, որ բա նաս տեղ ծութ յուն է գրել, բա խել բա ռի սրբա զան դու ռը, 
նշա նագ րել է լուս նի վրա՝ բա ռի սլա քին ուղ ղութ յուն տա լով, հա վե լում է՝ 
«նե րիր ինձ, բա նաս տեղ ծութ յուն//, որ ես փոր ձել եմ բա նաս տեղ ծութ յուն 
գրել», ո րով հետև «ո չինչ չի կա րող փո խա րի նել խոս քին, ան գամ խոս քը»՝ 
ա պա վի նե լով լռութ յա նը1:

Բա ռից անց նե լով բա նաս տեղ ծութ յա նը, Հա կոբ յա նը ի վեր ջո սահ մա-
նում է այն ու ղին, որ իր բա նաս տեղ ծութ յանն է: Ն րա նա խա հիմ քը խոսքն 
է և բա ռը: « Խոս քը մեր կա նալ է» (Ն, 108) և բառն իր կռվան յու թից է (Ն, 
117), «միջ կապ է բա ռը» (Ն, 118), բա նաս տեղ ծի «կա վան յու թից է բա-
ռը», «ե կե ղե ցի է և զո հա սե ղան», որ գրում է կամ նկա րում իր մեջ չեր-
ևա ցող մար դը՝ Ոչ ո քը (Ն, 113), բա նաս տեղ ծութ յան տու նը կա ռու ցում, 
որ յու րա քանչ յուր ան գամ նոր է՝ ինչ պես սի րո ցա վը («Անկրկ նե լի», 123): 
Աստ ծո տունն է ուս տի բա նաս տեղ ծութ յու նը: Բա նաս տեղ ծը, տրո հե լով 
բա ռը և  ի մաս տը նրա, գո յութ յան խա րիսխն է փնտրում, նա խա հիմ քը և 
վեր ջին հյու լեն՝ այն տեղ գտնե լու Ամ բող ջը: Ա հա ին չու Հա կոբ յա նը գրում 
է՝ «երբ գնա ցի բա ռի հետ հան դիպ ման, // ար դեն այն տեղ էին բո լո րը՝ 
// հո ղը, ջու րը, ծաղ կի փու շը, // մրջյու նը, քա րը, ցա վը,// ա մե նը, ինչ կա 
տիե զեր քում» («Երբ գնա ցի…», 117): Տիե զերքն, ու րեմն, այն բառն է, որ 
երբ գրվում է, դառ նում է բա նաս տեղ ծութ յուն՝ անկրկ նե լի՝ ինչ պես համ-
բույ րը սի րած աղջ կա շուր թե րին, խո նար հու մը ծա րավ աղբ յու րի ա կին 
(«Անկրկ նե լի», 123), ո րը տա րա ծութ յու նը ըն կա լում է ժա մա նա կի, ժա մա-
նա կը՝ տա րա ծութ յան մի ջո ցով, որ տո պոսն է՝ իբրև բա ռի նա խա պատ-
կե րը ինք նին: Այ սինքն՝ որ պես «նա խաթղ թա յին բա նաս տեղ ծութ յուն», 
որ «յու րա քանչ յուր բջիջ իր մեջ ու նի// բազ մա թիվ ու ա նա նուն աշ խարհ-
ներ» (« Նա խաթղ թա յին բա նաս տեղ ծութ յուն», 110): Ուս տի, երբ բա նաս-
տեղ ծը գրի չը ձեռքն է առ նում՝ Մա կե դո նա ցին խո նարհ վում է Կ յու րո սի 
գե րեզ մա նին, լորդ Բայ րո նը Վե նե տի կում հա յա տառ գրում է իր ա նու նը, 
ո րով հետև «աստ ծո հետ խո սե լու միակ լե զուն հա յե րենն է», Նա պո լեո-
նը շշնջում է՝ «հի մար է այն տղա մար դը, ո րը կնո ջը թույլ է տա լիս իշ խել 
ի րեն», թեև աշ խար հի «գե ղե ցիկ աղ ջիկ նե րը քթի տակ ծի ծա ղում են», 
մե լիք Շահ նա զա րը կուրծք է ծե ծում և  ա սում՝ «Ես եմ տան գլու խը», բայց 
նրան պա տաս խա նում են՝ «տան վիզն էլ կինն է, ուր թեք վում է՝ գլու-
խը նա յում է այն ուղ ղութ յամբ», Ք րիս տո սը շնութ յան մեջ բռնված կնո-
ջը ա սում է՝ «ձե զա նից ով որ ան մեղ է, թող նա քար գցի դո րա վե րայ», 

1 Վարդան Հակոբյան, Նշագրություն լուսնի վրա, Երևան, «Անտարես» հրատ., 
2016, էջ 106 (այսուհետև մեջբերումներ անելիս այս գրքից կնշենք տեքստում Ն և 
էջահամարը):
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Պուշ կի նը թա նա քա մա նը նե տում է ցա րի դեմ քին, որկ րա մոլ ե գիպ տա-
ցին լա փում է Նե րո նի գլու խը… և թուղ թը դառ նում է ա վե լի սպի տակ, 
բա ռե րը հնչում են միայն օ դում (« Նա խաթղ թա յին բա նաս տեղ ծութ յուն», 
110-111): Պոետն ուս տի չի եր գում, այլ լռում է բա ռե րի մեջ: Իսկ բա ռե րը 
նշան ներ են, ու նեն բույ րը և գույ նը ի րենց, որ բա նաս տեղ ծը փոխ է ա ռել 
հավ քից, աղբ յուր նե րից լե ռան, ար ևից ու զան գա կա ծա ղիկ նե րից: Եվ երբ 
հարց նում են պոե տին, թե որ տեղ է սո վո րել եր գե լու այ բու բե նը, պոե տը 
նա յում է հավ քին, աղբ յու րին, ար ևին ու ծաղ կին (« Հավ քին հարց րի», 
115): Խոսքն, ա հա ին չու, սահ մա նում է պոե տը, «ժա մա նա կա դա րան է, 
որ բառն է գե տին հո սեց նում» («Ես այդ պես էլ…», 118): Իսկ պոե զիա՞ն: 
«Ինք նա զո հութ յուն է պոե զիան,- ա սում է Հա կոբ յա նը և հա վե լում,- բա-
նաս տեղ ծել նշա նա կում է դառ նալ թի րախ» (« Գե ղա գի տութ յուն», 126), 
որ, երբ գրվում է, դառ նում է վան դակ ված առ յուծ, հազ վագ յուտ թռչուն, 
բա ցա սում բա նաս տեղ ծութ յու նը… (« Գե ղա գի տութ յուն», 127):

 Այս պես է Հա կոբ յա նը ինք նա բա ցարկ հայտ նում բա նաս տեղ ծութ յա-
նը և բա նաս տեղ ծին և կ տա կում որ դի նե րին՝ ճշմար տութ յու նը ե զա կի է և  
անկրկ նե լի, ինչ պես մար դը, և յու րա քանչ յուր ոք ու նի իր ճշմար տութ յու-
նը՝ ե զա կի՝ իր պես, անկրկ նե լի: Ա հա ին չու աշ խար հում ճշմար տութ յու նը 
մե կը՝ ե զա կին չի լի նում, «չի լի նում անկրկ նե լին, ինչ պես մե կը չի լի նում» 
(«Որ դի նե րիս», 157): Պա րա դոքսն այս, որ Վ. Հա կոբ յանն է ա սում, նշա-
նա կում է՝ բա ռը հու շի կա ցա րան է, նրա հե ռուն՝ ան սո վոր, որ միայն պոե-
զիա յին է հա սու: Այ լա պես բա ռե րը մե ռած նշան ներ են, ե թե չեն նշագր-
վում լուս նի վրա, ո րի սլա քին ուղ ղութ յուն է տա լիս պոե տը և « Լու սի նը՝ 
դռան ա րան քում» պոե մում ա սում. « Դու ռը փա կե լիս// անզ գույշ ե ղա// և 
լու սի նը մնաց// դռան ա րան քում,// կե սը՝ ներս, կե սը՝ դուրս» (Ն, 215): Ուս-
տի «նույն օր վա մեջ գտնվե լով՝ մենք ապ րում ենք տար բեր դա րե րում» (Ն, 
229)՝ պա հի ընտ րութ յու նը թող նե լով հա վեր ժին (Ն, 221): Բա ռը, հետ ևա-
բար, «ոտ նա հետք է չե կած վայրկ յան նե րի վրա», որ բա նաս տեղ ծութ յուն 
է դառ նում՝ ինչ պես նկա րը՝ գծի, գի րը՝ լեզ վի մի ջո ցով, որ բա ռի, բա նաս-
տեղ ծութ յան և պոե զիա յի միջև ան ցու մը Հա կոբ յա նի պոե զիա յում նկա-
րագ րում է իբրև «բա նաս տեղ ծութ յուն՝ գրչան ցում նե րով»՝ մեկ նա բա նե-
լով չորս ա րար, որն իր պոե զիա յի հա սու նաց ման գա գաթն է: Ա վե լին, Հա-
կոբ յա նի « Բա նաս տեղ ծութ յուն ներ չորս գրչան ցում նե րով» պոե մը ար դի 
հայ պոե զիա յի նվա ճում նե րից մեկն է, որ բա նաս տեղ ծի կեն սա փոր ձի, 
փի լի սո փա յա կան ո րո նում նե րի խտա ցումն է, որ նոր ճա նա պար հի սկիզբ 
է նաև Հա կոբ յա նի պոե զիա յում, ո րով հետև, ինչ պես ինքն է ա սում, «իմ 
սկիզ բը դեռ չի ե կել…» (« Միտ քը…», 125): Ա հա ին չու «գրչան ցում ա ռա-
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ջին» հատ վա ծում ա սում է, թե այն, ինչ գրել է բա նաս տեղծն իր գրքե րում, 
գի տեն բո լո րը, բայց բո լո րը չգի տեն, ին չի մա սին է լռել . «դա գի տե իր 
գրի չը» (Ն, 233): Այն է՝ «նյու թը սկիզբ է առ նում հո գուց» և «մարդ մեղ սա-
գոր ծում է, երբ բա նաս տեղ ծութ յուն է գրում» (Ն, 233): Ին չո՞ւ: Ո րով հետև 
բա նաս տեղ ծը «բո լո րից մե կը չէ», նշա նը նրա ճա նա պարհն է, քայ լում է 
ին քը ժա մա նա կի, ժա մա նա կը՝ իր մի ջով և չեն հաս նում նրանք ի րար, 
թեև բա նաս տեղ ծը փրկում է այն ա րա հե տը, ո րով դեռ ոչ մե կը չի քայ լել 
և  ուղ ևոր վում է կամ մեկ նում ինքն այն տեղ, որ իր ներ սում է: Այ սինքն՝ իր 
վե րապ րա ծի և բա նաս տեղ ծա կան ո րո նում նե րի հանգր վա նում, որ իբրև 
ա սե լիք և  աս ված, խտաց ված է չորս գրչան ցում նե րում: Ուս տի այն բա-
նաս տեղ ծի փոր ձա ռութ յան, հա յաց քի, բա նաս տեղ ծա կան կա յա ցած և 
չ կա յա ցած թռիչք նե րի ար ձա գանքն է՝ ի մաս տա խո սութ յուն նե րի հոս քով 
գրառ ված: 

Ի րա կա նութ յու նը և ժա մա նա կը Հա կոբ յա նի պոե զիա յում փո խա-
կերպ վում են միմ յան ցով, բա նաս տեղ ծա կա նը և  ան բանս տեղ ծա կա նը 
մերթ բա ռի և պատ կե րի մեջ հաս նում են ա նէաց ման, վե րած վում ճա ռա-
գայ թի հե ղե ղի, ճա ռա գայ թի պես ներ թա փան ցում բա ռի խոր քը, ի մաս-
տա խո սում, մերթ փո խա կերպ վում մեղմ նվա գի, ժա մա նա կի պատ կե րը 
հյու սում: Դ րա հա մար է Հա կոբ յա նը ա սում, թե « Չա րեն ցից հե տո չի ե ղել 
եր բեք հե տո», «ե ղել է միայն Չա րեն ցից ա ռաջ» (Ն, 234-235):

Դի պու կա հա րը պա հում է ի րեն նշա նի տակ, և բա նաս տեղ ծը շտա-
պում է «ոտ նա տեղ ու նե նալ դեռևս չե կած վայրկ յա նի վրա» (Ն, 234), 
ո րով հետև «մարդն ա ռանց ժա մա նա կի ան դեմ է», և «աշ խար հի բո լոր 
պա տե րազմ նե րը վա րում է բա ռը» (Ն, 238): Բայց բա ռը նաև ար ևի կա-
ցա րանն է, հե ռուն՝ իր թա լիս մա նը, բարձ րութ յուն է բա ռը նաև, ո րին դեռ 
չի հա սել ոչ մի գրիչ և լե զու, որ նշա նա կում է հա կա բանտ (240): Եվ, ինչ-
պես ճշմար տութ յուն ա սե լը թեթ ևաց նում է շա լակդ, այն պես էլ բա ռը, բա-
նը և լե զուն, որ «Ար քի մե դից մինչև Արք մե նիկ// դեռ փնտրում է հեն ման 
կետ» (Ն, 239), որ ճամ փա է, ե րազ նե րի ու ղե ծիր, ա սես նույն ա րա հե տով 
աստ ված քայ լում է դեռևս չհան գած մո խիր նե րի վրա յով (Ն, 240):

Բա ռի ա րար չա կան ուժգ նութ յան մա սին է խոս քը, որ Չա րեն ցից 
ա ռաջ-ը մշա կու թա յին ժա ռան գութ յամբ է մեկ նա բա նում Հա կոբ յա-
նը գրչան ցում նե րում, երբ բա ռը ճա նա պար հի այն պի սի ըն կա լում է, որ 
բնա զան ցա կան նա խա հիմ քով է բա ցատ րում: Այս պես է, որ ա մե րի կա ցի 
տիե զե րագ նաց նե րը Պ. Ս ևա կի կո շի կը հայտ նա բե րել են Մար սի վրա, որ-
տեղ պոե տը երկ րա գոր ծութ յամբ էր զբաղ վում, որ նույնն է՝ բա ռի քննութ-
յան պո լե մի կա յի մեջ ներ քա շել երկ րա յի նը, ան բա նաս տեղ ծա կա նը և 
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ժա մա նա կա յի նը, որ պոե զիա յի նոր շրջա նի փո խա կեր պութ յան ու ղին է: 
Հա կոբ յանն էլ բա նաս տեղ ծա կա նի և  ան բա նաս տեղ ծա կա նի միջև ներ-
քա շում է ժա մա նա կը, մերթ ի մաս տա խո սում՝ հղա նա լով բա ռի ըն թաց քը, 
շո շա փե լով հիմ քը, որ գո յութ յան օր րանն է, մերթ ներ քա շում ժա մա նա կի 
հոս քի մեջ, ան բա նաս տեղ ծա կա նի և բա նաս տեղ ծա կա նի հղա ցու մը փո-
խա կեր պում միմ յան ցով: Գր չան ցում նե րի յու րա քանչ յուր հատ ված կրում 
է բա ռի այս տի պի բե ռը՝ Հա կոբ յա նի մտքե րի խոս քը հասց նե լով շի կաց-
ման (էկ զալ տա ցիա յի) աս տի ճա նի և դժ վար է չտրվել գայ թակ ղութ յա նը՝ 
մեջ բե րե լով մի հատ ված գրչան ցում նե րից, որն ա սում է.

տխրութ յան աչ քերն ար տա ցո լում են
վա ղուց հե ռա ցած գե տե րի ետ հոս քը,
որ գի շեր ներն ի րա րից զա տող բա ժա նա րա րը լույսն է,
որ մու թը եր բեք չի մատ նում, նա միշտ ա սում է՝ չգի տեմ,
իսկ լույ սը փոր ձում է պար զել՝
դառ նա լով N 1 թշնա մին լե գի տիմ և  ոչ լե գի տիմ
իշ խա նութ յուն նե րի,
որ կյան քի և մա հու կռիվ ներն ա մեն՝ միջ կու սակ ցա կան,
միջ պե տա կան, հու մա նիս տա կան, գա ղա փա րա կան,
ազ գա յին, ժո ղովր դա վա րա կան,
բո լոր գծե րով տա նում են դե պի Ա թո ռը վե րին,
որ այդ Ա թո ռը նվա ճե լու ա մե նա կարճ ու ղի նե րը եր կուսն են.
ա ռա ջին՝ մի ոտքդ տեղ ես ա նում ժո ղովր դի սրտում,
երկ րորդ՝ մյուս ոտքդ ար դեն դնում ես ժո ղովր դի գլխին…
որ այդ գլու խը դի մաց կուն է խիստ՝
կու զես թե կուզ ըն կույզ ջար դիր վրեն…

որ հա յոց ե րես փո խան նե րը հա զար ե րես են փո խում
ա մեն օր՝ մինչև հայ րե նա սի րութ յունն, ի վեր ջո,
դառ նում է ներ կու սակ ցա կան բիզ նես,
որ, ո՞վ չի ա սել, տնա վեր հա յին գի շե րաշր ջի կութ յունն
աստ ղա գետ է դարձ րել,
որ ճշմար տութ յու նը վե րա դարձ է այն քան ժա մա նակ,
քա նի տեղ չի հա սել, հաս նե լուց հե տո, դառ նում է
ըն դա մե նը տար բե րակ… (Ն, 235-236)
Այս պես, մտքե րի և պատ կեր նե րի հոս քի մեջ է նե րառ վում քա ղա քա-

կա նութ յու նը, իշ խա նութ յու նը, կի նը, սե րը, հայ րե նի քը, ծա նոթ ա նուն ներ 
ու մար դիկ, կեր պա վոր վում և կեր պա վո րում ժա մա նա կը: Պոե զիան Հա-
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կոբ յա նի գրչան ցում նե րում վե րա ճում է հան դի սա վոր, մեղ մա խոս, ի մաս-
տութ յան և փոր ձի տու նը կա ռու ցող ծե սի, աշ տա րա կը՝ վեր ևում, թևե րի 
հեռ վում, հիմ քը՝ «վար դի ցո ղունն ի վեր ել նող» (Ն, 237): Պատ կեր նե րը՝ 
խմբված ու մե կու սի, հա ջոր դում են ի րար և պոե զիա յի աչ քը տես նում 
է ԵԱՀԿ Մինս կի խմբի նվա գախմ բի այ ցը, որ պատ րաստ վում է Բաք վի 
պա րիսպ նե րի տակ «Ար շին մալ ա լան»-ից ա րիա ներ կա տա րել, խա ղա-
ղութ յունն ուս տի «թռչուն է, բույ նը՝ փո թոր կի ճյու ղե րին» (Ն, 238) (որ հի-
մա հա րա բե րա կան խա ղա ղութ յուն են կո չում): Հիտ լե րը, հար ձակ վե լով 
Սո վե տի վրա, ի րա կա նում ու զում էր տի րա նալ Բաք վի նավ թա հո րե րին 
և « Ծամ ձո րի թթու դրած սո խին»: Աշ խար հի ներ դաշ նա կութ յունն ուս տի 
պա տե րազմ ներն են, բայց «իլ համ նե րի հա մար պա տե րազ մը ըն դա մե նը 
կի նոն կար է, դի տող նե րին չի սպառ նում ոչ մի վտանգ» (Ն, 242): Վիլ սո նի 
ա վե լը չկա րո ղա ցավ սրբել ա վա զակ նե րին տգետ մեր Էրգ րից և Թուր քիո 
տե րութ յու նը մեր ար ևա ներկ հո ղե րի վրա պե տութ յուն է մո գո նում՝ դուն-
չը տնկած դե պի ա նա պա տը Սու րիո: Մեծ Թու րա նի ե րա զից հար բած Էր-
դո ղա նը հո խոր տում է, աչ քե րում՝ կի սա լուս նի ֆոս ֆո րը դե ղին, մեր ցավն 
ա վե լի ցավ դարձ նում… Բայց բա նաս տեղ ծի բա ռը մա քա ռում է ցա վի 
դեմ, ո րով հետև «բո լոր շղթա նե րը հյուս վում են սի րուց» (Ն, 242) և «մեր 
ռազ մա դաշ տում ա ճող խո տը Ո ւիթ մե նի եղ բայրն է», ուս տի նա հա տակ-
ներն են դարձ յալ մեր վեր ջին հույ սը, որ «կել նեն մի օր և  օ դը կմաք րեն 
ան կուշտ երկ րա կեր նե րից» (Ն, 240): Փ շա լա րե րի եր կու կող մում սա կայն 
բա նաս տեղ ծի հայ րե նիքն է՝ ար յու նա քամ ու բզկտված, որ, Հա կոբ յա նի 
ըն կալ մամբ, պոե զիա յի հայ րե նիքն է կրկին, ներշնչ ման մե լա նը, որ պոե-
զիա յի, հայ րե նի քի և մեր տան ճա կա տա գիրն է հյու սում: Ա հա ին չու Հա-
կոբ յանն ա սում է՝

Երբ ոտքս դիպ չում է Ղա րա բա ղի սրբա զան հո ղին,
ու զում եմ գո ռալ-մռնչալ տիե զեր քով՝ կեց ցե ար ևը: (Ն, 240)
Ա հա այս պես դա ժան է ու նրբազ գաց բա նաս տեղ ծութ յու նը բա բե-

լոն յան խառ նակ ցութ յու նից ա ռաջ և հե տո, որ կա րող է սպա նել բա նաս-
տեղ ծութ յուն գրո ղին թե՛ սի րով, թե՛ ներշն չան քի մի կա թիլ գի նով ան գամ, 
ո րին տրվել է իր բա ռի հա վա տար մութ յամբ Վար դան Հա կոբ յա նը: Այս-
պի սին է բանս տեղ ծի ըն կա լու մը նաև «Տխ րութ յան հո լո վակ» պոե մում, 
ուր աս վում է, թե բա նաս տեղ ծութ յուն գրող հե ղի նա կը չպետք է ի մա նա, 
որ ին քը բա նաս տեղ ծութ յուն է գրում, պար զա պես անց նում է ներշն չան-
քի շեղ բի վրա յով, որ «վի ճակ է մի ան մեկ նե լի» (Ն, 260), գի րը՝ ա նըն թեռ-
նե լի, ժա մա նա կի ե տըն թա ցի մեջ հայտն վե լով ճիշտ այն տեղ, որ տե ղից 
ճամ փա ես ըն կել ո՞վ գի տե, թե երբ, մ.թ.ա. (Ն, 268): Ուս տի ան ցած ճա-
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նա պար հի տա րա ծութ յու նը բա նաս տեղ ծը կա րող է անց նել մի վայրկ յա-
նում՝ հայտն վե լով տիե զեր քից դուրս, ուր մար դը ձայ նի ար ձա գանքն է իր, 
իր ձայ նից ինքն է գա լիս, ոչ թե հա կա ռա կը: Հետ ևա բար ա սում է.

Այն պես որ, իմ խոս տո վա նութ յուն նե րում
աշ նան ծա ռից ընկ նող հա սու նութ յուն կա
(գու ցե՝ խա կութ յուն), որ եր բեք չի տե սել այ գին,
և կա աշ խար հը փրկե լու հրա ժա րա կան՝ հա նուն բա ռի:

Եվ ար ևի շուր ջը պտտվող եր կի րը մեզ մի կերպ է փրկում
կրակ նե րի մեջ այր վե լու թի թե ռա յին ցան կութ յու նից:
 Ար ևը
 Բառ է տիե զեր քի կենտ րո նում, ես դա զգա ցի ե րեկ՝ 
 Ա նունդ տա լու ժա մա նակ, երբ տե սա
 զար ման քը մեղ վի, ո րի լե զուն միակն էր Բա բե լոն յան
 խառ նա կութ յու նից ա ռաջ: Այդ պա հը ո՞վ չի 
 հի շում հի մա: (Ն, 262)
Ճա նա պարհն այս պես է շտկում ի րեն, ո րի ա պա վե նը խոսքն է և  

ապ րում է բա ռի լռութ յան մեջ, նշա նագ րում բա նաս տեղ ծի ոտ նա հետ-
քը՝ չե կած վայրկ յա նի վրա: Բա նաս տեղ ծի նը սա կայն բա ռի հա րութ յան 
ա ղերսն է, որ ապ րում է «հո ղի ու ջրի եր գում»: Հա կոբ յա նը իր լա վա գույն 
գոր ծե րով, ա հա ին չու, բա նաս տեղ ծութ յան ար դի ըն թաց քի վկան է, ճա-
նա պար հի կրո ղը, որ գա լի քի հետ է խո սում: Եվ ա սում եմ հի մա՝ ձայնն իր 
լսե լի է, ըն թացքն՝ ա վե տող:

Սու րեն Աբ րա համ յան.- գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի շրջա նա կը հայ 
նո րա գույն գրա կա նութ յան, քննա դա տութ յան և տե սութ յան հար ցերն են: Գի տա-
կան մա մու լում հրա պա րա կել է հար յու րից ա վե լի հոդ ված ներ, աշ խա տութ յուն ներ 
և մե նագ րութ յուն ներ: Գի տա կան եր կե րի ա ռա ջին՝ « Տեքստ և բ նա գիր» (2010), և 
երկրորդ՝ «Արդի հայ պոեզիայի գեղարվեստական համակարգը» հատորները, 
ար ժա նա ցել է Նի կոլ Աղ բալ յա նի ան վան մրցա նա կին գրա կա նա գի տութ յան գծով: 

SUREN ABRAHAMYAN «VARDAN HAKOBYAN. WORD AESTHETICS» - In 
this article, the author examines the worldview and poetics of Vardan Hakobyan’s 
poetry. The poet’s aesthetic conception is based on the aesthetic understanding of the 
word, which expresses time and space. At the same time, it has a conception of the 
ontological basis of man and the world. Therefore, Hakobyan’s word has two bases: it 
is the unity of substantive and spiritual bases, which is the subject of the article.
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Keywords - aesthetics, word, movement, language, time, homeland, Artsakh, 
prehistory, pre-beginning, poetics.

СУРЕН АБРААМЯН «ВАРДАН АКОПЯН. ЭСТЕТИКА СЛОВА» - В статье 
автор рассматривает мировоззрение и поэтику поэзии Вардана Акопяна. 
Эстетическая концепция поэта основана на эстетическом понимании слова, 
которое выражает время и пространство, в то же время имеет понятие 
онтологическая основа человека и мира. Поэтому слово Акопяна неоднозначно. 
Оно имеет единство предметного и духовного начала, которое является 
предметом статьи.

Ключевые слова - эстетика, слово, движение, язык, время, родина, Арцах, 
предыстория, пред-начало, поэтика.
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 Հայ կա նուշ Շա րուր յան
բ.գ. թ., դոց., ԵՊՀ

ԲԱ ՐՈՒ և ՉԱ ՐԻ ՀԻՄ ՆԱԽՆ ԴԻ ՐԸ ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱ ԿԻՑ 
ՀԱՅ ԱՐ ՁԱ ԿՈՒՄ

( ՀԱ ՐՈՒԹ ՅՈՒՆ ՔԵ ՇԻՇ ՅԱՆ․ « ՍԱ ՏԱ ՆԱ ՅԻ ԸՆՏ ՐՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ»)

Բա նա լի բա ռեր – ժա մա նա կա կից հայ ար ձակ, Հա րութ յուն Քե շիշ յան, « Սա
տա նա յի ընտ րութ յու նը», վեպ, Աստ ված, Սա տա նա, բա րու և չա րի հիմ նախն դիր, 
խորհր դա նիշ, քա ղա քա կան են թա տեքստ

Յու րա քանչ յուր բա նա կան ա րա րած, աշ խարհ գա լու պա հից սկսած, 
փոր ձում է ի մաս տա վո րել ի րեն շրջա պա տող հա կադ րա միաս նութ յուն-
ներն ու գտնել ո րո շա կի բա ցատ րութ յուն ներ․ սա բնա կա նա բար ոչ միայն 
դյու րին չէ, այլև գրե թե ա նի րա գոր ծե լի։ Ուս տի ան հաս կա նա լին բա ցատ-
րե լու ճա նա պար հին ան մի ջա պես ծա գում է բա րին և չա րը տար բե րա կե-
լու ան խու սա փե լի ձգտու մը։ Այս եր կու՝ միմ յանց հա կադր վող, բայց միա-
ժա մա նակ նաև լրաց նո ղ ու ընդգր կուն հաս կա ցութ յուն նե րի մշտա կան 
ա ռեղծ վա ծը հե տաքրք րել է թե՛ փի լի սո փա նե րին, թե՛ ար վես տի նվիր-
յալ նե րին և թե՛ հա սա րակ մարդ կանց, ո րոնք էլ ա նըն կա լե լին բա ցատ-
րե լու բար դա գույն խնդրի լու ծու մը գտնե լու հույ սով  հա ճախ  դի մում են 
Աստ վա ծաշն չի օգ նութ յա նը։ Իսկ ի՞ն չը կա րող է լա վա գույնս բա ցատ րել 
բա րու և չա րի սահ մա նա զա տու մը, ե թե ոչ Աստ ծո և Սա տա նա յի ա վան-
դա կան հա կադ րու մը։ Բայց ժա մա նա կը ժայ ռա բե կոր չէ․ այն ան ընդ հատ 
փո փոխ վում է, զար գա նում, ծնունդ տա լիս նո րա նոր մո տե ցում նե րի ու 
գա ղա փար նե րի։ 

Աս վա ծի ա պա ցույ ցը կա րե լի է գտնել գրա կան աս պա րեզ մտնող մի 
շնոր հա լի գրողի` Հա րութ յուն Քե շի շ յա նի` 2000-ին լույ սըն ծայ ված « Սա-
տա նա յի ընտ րութ յու նը» խո րագ րով վե պում։ Այն ու շար ժան է ա մե նից 
ա ռաջ հե ղի նա կի ինք նօ րի նակ մտա ծո ղութ յամբ, կա ռուց ված քով, տար-
բեր մշա կույթ նե րի (հու նա կան ա ռաս պել ներ, Միջ նա դար յան Ի տա լիա, 
Հա յաս տան) հա մակ ցութ յամբ, ինչ պես նաև ար դի քա ղա քա կան աշ-
խար հի նրբին են թա շեր տե րի բա ցա հայտ մամբ և, որ թերևս ա մե նից 
կար ևորն է, Աստ ծո և Սա տա նա յի վե րա բեր յալ դա րե րի ըն թաց քում հաս-
տատ ված կարծ րա տի պի տա պալ մամբ։ Այս վե պում գե ղար վես տա կան 
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տպա վո րիչ պատ կեր նե րով միահ յուս վել են եր ևա կա յա կանն ու ի րա կա-
նը, աստ վա ծա յինն ու աշ խար հի կը, և  ար դյուն քում ըն թեր ցո ղի սե ղա նին 
է հայտն վել գրա կան մի ինք նա տիպս տեղ ծա գոր ծութ յուն, որն ըն թերց-
վում է գրե թե մեկ շնչով` ստի պե լով խոր հել ու վերս տին արժ ևո րել սե-
փա կան նե րաշ խար հը։

« Սա տա նա յի ընտ րութ յուն»-ն  ու նի կա ռուց ված քա յին բա վա կան ու-
շագ րավ ընդ գրկում`Երկն քի ու Երկ րի ար դիա կա նաց ված միահ յու սում, 
ան գամ քա ղա քա կա նա ցում ( Սահ մա նադ րութ յուն, հան րաք վե, ար տա-
կարգ ի րա վի ճակ), Աստ վա ծաշն չից հայտ նի կեր պար նե րի ժա մա նա կա-
կից մեկ նա բա նում․ դա րեր ի վեր դա վա ճան հա մար վող Հու դան Աստ ծո 
կող մից հռչակ վում է կո ռուպ ցիո ներ, իսկ Պետ րո սը պա տաս խա նա տու 
պա հե րին մշտա պես խու սա նա վում է...Ա ռա ջին հա յաց քից թվում է, որ 
խնդրո ա ռար կա վե պը զուրկ չէ ինչ-ինչ թե րա ցում նե րից, հե ղի նա կա յին 
ան հար կի մի ջա մտու թ յուն նե րից. վերջ նա հաշ վում, սա կայն, պարզ վում 
է, որ դրանք բնավ չեն ստվե րում հյուս ված քի խոր քը։ Ինչ պես ռու սա կան 
քա ջա ծա նոթ ա ռածն է ա սում` «Ա մեն թե րու թ յուն ու նի իր ա ռա վե լութ-
յու նը»։ Խոսքս վե րա բե րում է վե պում հայտն ված տա րա տե սակ դևե րի 
(Լ յու ցի ֆեր, Մե ֆիս տո ֆել, Ա զա զել, Բե հեղ զե բուղ կամ Ա րուս յակ)չա փա-
զանց ված հի շա տակ մա նը, ո րոնք, ըստ հե ղի նա կի մտահ ղաց ման, բնակ-
վում են Երկն քի ու Երկ րի սահ մա նագ ծում։ Գու ցե սա կա րե լի է դի տար կել 
իբրև սոսկ հա վել յալ, ընդ հա նուր դի պա շա րի հետ այն քան էլ չառնչ վող 
դրվագ,բայց մյուս կող մից, հաշ վի առ նե լով վե րոնշ յալ դևե րի մեկ նում նե-
րը, ա ռա վել ևս ն րանց հա տուկ բնա կա վայ րի՝ Դ ևե րի Երկն քի ստեղ ծու մը, 
կա րե լի է ա սել, որ հե ղի նա կը կեր տել է ու րույն խորհր դա նիշ ներ։ 

Հայտ նի է,որ Լ յու ցի ֆե րը հռո մեա ցի նե րի հա մար ե ղել է«այ գա բա ցի 
աստղ»,իսկ Մե ֆիս տո ֆե լին՝ Վե րածնն դի ժա մա նա կաշր ջա նի չար ո գուն, 
հան դի պում ենք եր ևե լի գեր մա նա ցու` Յ․ Գ յո թեի հան ճա րեղ « Ֆաուստ»-
ում։ Ինչ վե րա բե րում է Ա զա զե լին՝ « Մեղ քե րի քա վութ յան նո խա զին», 
ա պա ըն թեր ցո ղին նա հայտ նի է ռուս նշա նա վոր գրող Մ․ Բուլ գա կո վի 
« Վար պե տը և Մար գա րի տան» ինք նա տիպ վե պից, ուր նա մշտա պես 
ու ղեկ ցու մէ Սա տա նա յին՝ Վո լան դին, մինչ դեռ Բե հեղ զե բու ղը, ո րը Հին 
Կ տա կա րա նում հի շա տակ վում է որ պես փղշտա ցի նե րի աստ ված, վե-
պում կրում է նաև երկ րորդ ա նու նը՝ Ա րուս յակ. նա, հար կավ, Վե նե րա-
յի հա յե րեն հա մար ժեքն է և, ի թիվս այլ ձևե րի, ու նի նաև Լու սա բեր և 
Աստ ղիկ ան վա նում նե րը։ Ա սել է թե` դևե րի ընտ րութ յու նը բնավ պա-
տա հա կան չէ, քա նի որ նրան ցից յու րա քանչ յու րի դերն էա կան է։ Ուս տի 
ու շագ րավ է, որ տրա մա բա նո րեն հայտն վում է հա ջորդ խորհր դա նի շը՝ 
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Աստ ղի կը, ո րի ա նու նը կա րե լի է ստու գա բա նել ոչ միայն որ պես հիշ յալ 
Ա րուս յա կի հա մար ժեք, այլև փոք րիկ աստղ։Աստ ղը, ար դարև, ու նի ճա-
նա պար հը լու սա վո րե լու ի մաստ, և  այս վե պում հենց Աստ ղիկն է ցույց 
տա լիս Սա տա նա յին գտնե լու ու ղին։ Մ յուս կող մից,սա կայն, նա փոք րիկ 
լու սա տու է, ո րով հետև ա ռաջ նոր դում է Մի քա յել Հ րեշ տա կա պե տին։Ի 
դեպ, Հա րութ յուն Քե շիշ յա նի վե պում խորհր դա նիշ նե րը մշտա պես ու-
ղեկ ցում են դի պա շա րի զար գաց մա նը, ո րոնց դրանց կանդ րա դառ նանք 
հըն թացս։

Խնդ րո ա ռար կա վե պի ա ռանց քա յին կեր պար նե րից է Մի քա յել Հ րեշ-
տա կա պե տը, ո րը նրբա միտ հե ղի նա կի շնոր հիվ ու նի եր կա կի մեկ նութ-
յուն․ մի կող մից նա Աստ ծո ծա ռան է, մյուս կող մից՝ հե ղի նա կի քա ղա-
քա կան ո րո շա կի հա յացք նե րի կրո ղը և, իբրև այդ պի սին, միա ձուլ վում է 
Աստ ծուն ու միա ժա մա նակ հա կադր վում նրան։ Միան գա մից նկա տենք, 
որ սա նրբին են թա շերտ է․ այդ պի սին է մա սամբ նաև Աստ ծո կեր պա րա-
կեր տու մը, ո րը, ինչ խոսք, բա վա կան հա մար ձակ մո տե ցում է։

Մի քա յել Հ րեշ տա կա պե տը Սուրբ Գր քի է ջե րից մարդ կութ յա նը հայտ-
նի է որ պես երկ նա յին զոր քե րի հրա մա նա տար, ո րը մշտա պես մարտն-
չում է Սա տա նա յի և վեր ջի նիս զի նա կից նե րի դեմ։ Ուս տի ար վես տի աշ-
խար հում նա պատ կեր վում է զրա հա վոր ված, սու րը ձեռ քին և վի շա պը 
ոտ քե րի տակ։ Սա կայն նրան կա րե լի է հան դի պել նաև կշեռ քը ձեռ քին, 
որ չա փում է ննջեց յալ նե րի հո գի նե րը։ Հ. Քե շիշ յա նի վե պում նա ստա նում 
է նոր, ո րոշ դեպ քե րում ան գամ ցնցող մեկ նութ յուն։ Այս պես` գոր ծո ղութ-
յուն նե րի ըն թաց քում պարզ վում է, որ Մի քա յելն ու Սա տա նան ըն կե րա-
կից են։ Ա հա թե Սա տա նա յի թեկ նա ծու պատ գա մա վո րի հետ զրույ ցում, 
պատ մե լով ճշմար տութ յուն փնտրող տղա յի ու շագ րավ պատ մութ յու նը, 
ինչ է հա վաս տում ին քը՝ Հ րեշ տա կա պե տը` անդ րա դառ նա լով այդ պա-
տու նուն փոր ձութ յան են թար կած Սա տա նա յի և  իր կա պին․ «․․․ան ծա նո-
թը շրջվեց,որ հե ռա նա,իսկ Սա տա նան ձայ նեց նրա ետ ևից ու ա սաց․-Ս-
պա սի՛ր Մի քա յե՛լ, այդ ո՞ւր ա ռանց ինձ,-այս ա սե լուց հե տո շտա պեց իմ 
ետ ևից, թևան ցուկ ե ղավ ինձ, ու մենք միա սին հե ռա ցանք»1։ Այ սինքն` 
Մի քա յել Հ րեշ տա կա պե տի և Սա տա նա յի հա կա սութ յունն ու պայ քա րը 
զուտ թվաց յալ են։

Այս պես՝ Սա տա նա յի մա հից հե տո Աստ ված Մի քա յել Հ րեշ տա կա-
պե տին գոր ծու ղում է եր կիր` նոր Սա տա նա գտնե լու, այ լա պես սպառ-
նում է հենց Մի քա յե լին վե րա ծել Սա տա նա յի։ Ա րար չի այս մո տե ցու մը 
բնա կա նա բար չէր կա րող հա ճե լի լի նել Հ րեշ տա կա պե տի սրտին, և  այս 

1 Քեշիշյան Հարություն, Սատանայի ընտրությունը, Եր., 2020,«Արմավ» հրատ., 
էջ 134։
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ան ցան կա լի ա վար տից խու սա փե լու նպա տա կով Մի քա յե լը հար կադր-
ված ստանձ նում է այդ ա ռա քե լութ յու նը․ հենց սա է վե պի ա ռանց քը, ո րի 
շուրջ ծա վալ վում են հե տա գա դեպ քե րը և բա ցա հայ տում ու շագ րավ բա-
զում նրբե րանգ ներ ու են թա շեր տեր։Ա ռա ջին իսկ վայրկ յա նից, երբ Աստ-
ված սպառ նում է Մի քա յե լին անհ նա զան դութ յան դեպ քում Պ րո մեթև սի 
նման գա մել ժայ ռին, ըն թեր ցո ղի հա մար պարզ է դառ նում Սա տա նա յի 
բա ցա կա յութ յան դեպ քում մարդ կութ յան հա մար ակն կալ վող դժբախ-
տութ յուն նե րի շա րա նի ան խու սա փե լիու թ յու նը․ չէ՞ որ ա մե նա կալ Զև սը 
պատ ժել էր Պ րո մեթև սին` մարդ կութ յա նը կրակ տա լու,ար վեստ ներ ու 
ար հեստ ներ սո վո րեց նե լու,այ սինքն` դե պի ա ռա վել բա րե կե ցիկ կյանք 
ա ռաջ նոր դե լու հա մար։ Ա վե լին՝ այս միտ քը խո րա նում է, երբ դի պա-
շա րի հե տա գա զար գաց ման ըն թաց քում հե ղի նակն անդ րա դառ նում է 
Պան դո րա յի արկ ղի կի վե րա բեր յալ գա ղա փա րին․ հայտ նի է, որ, իբրև 
Պ րո մեթև սի գոր ծած «հան ցան քի» շա րու նա կութ յուն, Օ լիմ պո սի տի րա-
կա լը հրա մա յում է աստ ված նե րին հողն ու ջուրն ի րար խառ նել և  այդ 
խառ նուր դից մի գե ղա նի աղ ջիկ կեր տել, որ օժտ ված լի նի մարդ կա յին 
ու ժով, քնքուշ ձայ նով, իսկ հա յացքն ան մահ աստ վա ծու հի նե րի հմայքն 
ու նե նա:Եվ այս կերպ ծնվում է Պան դո րան՝ բա զում շնորհ ներ ստա ցած 
գե ղեց կու հին, ո րը պետք է դժբախ տութ յուն բե րեր մարդ կանց։ Ա ներկ-
բա յո րեն ի րա կա նա նում է Զև սի մտահ ղա ցու մը, և Պան դո րան բա ցում 
է չա րիք նե րի արկ ղը, ու դա տարկ ված արկ ղի հա տա կում մնում է միայն 
հույ սը։ Ա հա թե ինչ պես է այս ա մե նը բա ցատ րում ին քը՝ հե ղի նա կը, երբ 
Մի քա յել Հ րեշ տա կա պետն ազ դա րա րում է․ «Ա մեն բան չէ, որ Աստ ծո 
կամ քով է տե ղի ու նե նում այս Երկ րի ե րե սին։ Ա մեն տերև ու ճնճղուկ չէ, 
որ նրա կամ քով է ընկ նում։ Ի րա կա նում աշ խար հում գո յու թ յուն ու նի հին 
հույ նե րի պան դո րա յի արկ ղի կը։ Ա յո՛, այդ արկ ղի կը բաց վել է։ Եվ աշ խար-
հը Աստ ծո կամ քին զու գա հեռ լի է շատ ու շատ գաղտ նիք նե րով, ո րոնք 
ա նակն կալ ներ են պա րու նա կում ի րենց մեջ։ Սա տա նա յի մա հը, քեզ ու 
մեզ բո լո րիս հա մար պատ րատ ված Պան դո րա յի ա նակն կալն էր»1։Այս-
պի սով՝ ար ձա կա գի րը վար պե տո րեն օգ տա գոր ծում է հու նա կան դի ցա-
բա նու թյան այս հատ ված նու ըն թեր ցո ղին ու ղար կում իր ու ղեր ձը․ Աստ ծո 
և Սա տա նա յի, այ սինքն` բա րու և չա րի հա մա մաս նութ յան խախտ մամբ 
աշ խար հը կհայտն վի ան մեկ նե լի քաո սի մեջ, սա կայն, ինչ պես հա յո ցի-
մաս տուն ա ռածն է պնդում` « Հույ սը վեր ջինն է մա հա նում», ուս տի աշ-
խար հը կստանձ նի իր նախ կին տես քը, և պատ մութ յան հա վեր ժա կան 
ըն թաց քը եր բեք չի խա թար վի։

Երկն քի Տի րա կա լի պատ գամն ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով Մի քա-
1 Նույն տեղում, էջ 97։
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յել Հ րեշ տա կա պե տը ճա նա պարհ է ընկ նում Եր կիր մո լո րակ։ Այս տեղ ևս 
հե ղի նա կը զերծ չի մնա ցել խորհր դա նիշ նե րի կի րա ռու մից․ Հ րեշ տա կա-
պետն ա կա մա ձեռ նար կում է եր կու ճա նա պար հոր դութ յուն։ Ա ռա ջին 
ան գամ նա պատ րաստ վում է բա վա կան «հան գա մա նա լից», երբ, իր 
իսկ խոս քե րով ա սած, «նո րա գույն շրջա նի բնա կիչ նե րից մե կը»1ուղ ղոր-
դում է նրան կրել եվ րո պա կա նաց ված հա գուստ. « Մի քա յե լը հա գել էր սև 
շա պիկ, վրան գրութ յամբ «FU*K SATANA»: Ձեռ քին ու ներ փոք րիկ կաշ վե 
պա յու սակ, ո րի մեջ ու ներ ա ռա ջին անհ րա ժեշ տութ յան մի քա նի պա-
րա գա ներ։ Հա գել էր ժա մա նա կա կից տա բատ՝ մի փոքր ճղճղված ո ճի, 
և  ա մա ռա յին մուգ սև  ակ նոց ներ էր դրել»2։ Իսկ սրի բա ցա կա յութ յու նը 
Հ րեշ տա կա պե տը բա ցատ րում է բա վա կան յու րօ րի նակ կեր պով․ «Այս 
ան գամ հանձ նա րա րութ յանս բնույթն այլ է։ Սու րը հար կա վոր էր, երբ 
սա տա նա յի հետ հա մա գոր ծակ ցա բար էի աշ խա տում, նրան մեկ-մեկ 
սաս տե լը չէր խան գա րում»3։ Բա վա կան պեր ճա խոս է Սա տա նա յի ընտ-
րութ յան վայ րը՝ Հա յաս տան․Աստ ված հա մոզ ված է, որ չա րը մարմ նա վո-
րող թեկ նա ծո ւին կա րե լի է գտնել մի երկ րում, ուր քաոս է տի րում, ո րը, 
դժբախ տա բար, սպառ նում է մշտա կան դառ նալ։ Բա ցի այդ` վե պում 
հնչում է այն գա ղա փա րը, թե Հա յաս տա նում ևս ԱԱԾ-ն Սա տա նա յի թեկ-
նա ծու է փնտրում։Ինչ խոսք, ան թա քույց է քա ղա քա կան են թա շեր տը։

 Մի քա յել Հ րեշ տա կա պե տի հա գուս տի նկա րագ րութ յու նը մատ նան-
շում է մեկ այլ ցա վա լի եր ևույթ ևս․ Հա յաս տա նում մո ռա ցութ յան են 
տրվում ազ գա յին բար քե րը, տուրք է տրվում եվ րո պա կա նին, և  արդ յուն-
քում հայտն վում է մշա կու թա յին ան հաս կա նա լի ու զա վեշ տա կան խառ-
նուրդ։ Այս ա ռու մով Հա յաս տա նի պատ կե րը կա րե լի է են թար կել նաև 
նշա նա գի տա կան վեր լու ծութ յան․ այն այժմ, ցա վոք, վե րած վել է հա կա-
սութ յուն նե րի խառ նա րա նի, ուր ազ գը դար ձել է խեն թա ցած ժո ղո վուրդ։ 
Այդ է պատ ճա ռը, որ Հա յոց աշ խար հի բնա կիչ ներն այլևս դա դա րել են 
զար մա նալ և  ա մե նայն հանգս տութ յամբ ըն դու նում են ֆիլ մի նկա րա-
հան ման հրա պա րա կում կի սա մերկ հայտն ված Հ րեշ տա կա պաե տին։ 
Ա հա թե ինչ պես է հե ղի նակն անդ րա դառ նում որ ևէ մե կի ար տա սո վոր 
ար տա քի նի հան դեպ հայ կա կան մտա ծո ղութ յան խնդրին, երբ այն հա-
մե մա տում է ա մե րիկ յանև եվ րո պա կան մո տեց ման հետ։ Ե թե Միաց յալ 
Նա հանգ նե րում կամ Եվ րո պա յի որ ևէ անկ յու նում ան գամ կի սա մերկ 
հայտն ված մար դը կա րող է միան շա նակ վե րած վել կի նոն կա րի հե րո սի, 
ա պա « Հա յաս տա նում նա ոչ մի դեր չէր ստա նա, քա նի որ կհա մա րեին, 

1Տե՛ս նույն տեղը, էջ37։
2 Նույն տեղում, էջ38։
3 Նույն տեղում։
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որ նա ան նոր մալ է, գիժ։ Այդ քա ղա քում գժե րը բա վա կա նին շատ էին, 
հատ կա պես վեր ջին շրջա նում, ո մանք գիժ էին ի ծնե, ո մանք գիժ էին դա-
ռել կյան քի ծանր բե ռի տակ, ո մանք էլ գիժ դառ նա լը ըն դու նել էին որ պես 
կյան քում ինք նա հաս տատ ման միակ հնա րա վոր տար բե րակ»1։

Մի քա յե լի ճամ փոր դութ յուն նե րի նկա րագ րութ յան դրվագ նե րում 
գրո ղը դի մում է ֆան տաս տի կա յի ժան րի տար րե րին ևիբրև փո խադ-
րա մի ջոց` ներ մու ծում է ժա մա նա կի մե քե նան։ Այս հնար քը հնա րա վո-
րութ յուն է տա լիս ա ռաջ քա շե լու եր կու զու գա հեռ գա ղա փար․ գի տութ-
յու նը թռիչ քա յին քայ լե րով ա ռաջ է ըն թա նում, և ժա մա նա կի մե քե նան 
կա րող է ի րա կա նութ յուն դառ նալ, միա ժա մա նակ այդ ընտ րութ յու նը 
գլխա վոր հե րո սին կա րող է տա նել թվաց յալ սխալ ճա նա պար հով և  ո րո-
շա կի զու գոր դում ներ ստեղ ծել Հա յաս տա նի և Միջ նա դար յան՝ Ջոր դա նո 
Բ րու նո յի ժա մա նակ նե րի Ի տա լիա յի միջև։ Բա ցի այդ` թվում է` այս եր-
կու ժո ղո վուրդ ներն այն քան միահ յուս ված են, որ ժա մա նա կի մե քե նան 
գոր ծի դնող Աստ վա ծաշն չից հայտ նի Ե նով քը սխալ մամբ հա վա քում է 
Վե րածնն դի ժա մա նա կաշր ջա նի Ի տա լիա յի կո դը` հա վաս տիաց նե լով, 
թե չորս տար վա ըն թաց քում 1,5 մի լիոն սուրբ է ըն դու նել, ուս տի ան գիր 
հի շում է Հա յաս տան տա նող կո դը․ այս տեղ կա րե լի է դի տար կել եր կու 
զու գա հեռ։ 2016-ին Կենտ րո նա կան Ի տա լիան ցնցվեց ու ժեղ երկ րա շար-
ժից, երբ այդ ար հա վիր քին զոհ գնա ցին բա զում մար դիկ․ ցան կա ցած 
ան մեղ զոհ սուրբ է։ Իսկ հա ջորդ զու գա հե ռը կա րե լի է գու ցե հա մա րել 
Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան 100-ամ յա տա րե լի ցի ժա մա նակ աշ խար հով 
մեկ բարձ րա ձայն ված Ե ղեռ նի 1․5 մի լիոն զո հե րի հի շա տա կու մը, երբ աշ-
խար հի բա զում ծայ րե րից ե կե ղե ցի նե րի ղո ղանջ նե րը ցա վա կից դար ձան 
հա յոց ան ծայր վշտին։ 

Իսկ ա մե նից դի պուկ զու գա հե ռը թվաց յալ սխալ մունքն է․ Հ րեշ տա-
կա պե տը հայտն վում է միջ նա դար յան Ի տա լիա յում և  ա կա նա տես լի նում 
Ջոր դա նո Բ րու նո յի մա հա պատ ժի ա րա րո ղութ յա նը, որ տե ղից նա ին քը 
հրաշ քով է ա զատ վում։ Սա կայն մար գա րեա կան են հա նի րա վի դա տա-
պարտ ված Բ րու նո յի խոս քե րը, երբ դի մե լով իր դա հիճ նե րին` նա ա սում 
է․ « Ձեր ձայ նի մեջ դող եմ նշմա րում, ինձ թվում է, որ դուք ա վե լի վա խե-
ցած եք, երբ ըն թեր ցում եք այդ մե ղադ րա կան խոս քը, քան ես, երբ այն 
լսում եմ։ Եվ գի տե՞ք ին չու․ ես ձեզ կա սեմ, թե ին չու, ո րով հետև բո լորդ էլ 
լավ եք գի տակ ցում․ կա դատ, ո րը դուք ի րա գոր ծե ցիք իմ հան դեպ, և կա 
դա տաս տան, ո րի ժա մա նակ, երբ կրկին հան դի պենք, ես կվկա յեմ ձեր 
մա սին»2։ Խորհր դան շա կան ա ռու մով Միջ նա դար յան Ի տա լիան, որ տեղ 

1 Նույն տեղում, էջ 55-56։
2 Նույ տեղում, էջ 44։
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մո լեգ նում էին հա կաիս պա նա կան ապս տամ բու թ յուն նե րը, իսկ ինկ վի զի-
ցիան հե տապն դում և մահ վան էր դա տա պար տում ա ռա ջա դեմ մտա-
ծող նե րին ու ժո ղովր դա կան ա ռաջ նորդ նե րին, ցա վա լիո րեն հի շեց նում 
է մե րօր յա Հա յաս տա նը, ուր ա մեն մի լու սա վոր եր ևույթ դա տա պարտ-
ված է կոր ծան ման, իսկ Բ րու նո յի խոս քե րը վկա յում են ժա մա նա կի՝ ա մե-
նաար դա րա դատ դա տա վո րի ան խու սա փե լի և  ի րա վա ցի վե րա հա սու 
դա տավճ ռի մա սին, որ սպա սում է բո լո րին ա ռանց որ ևէ բա ցա ռութ յան։

Մի քա յել Հ րեշ տա կա պե տի երկ րորդ ճամ փոր դութ յունն ի վեր ջո նրան 
բե րում է Հա յաս տան, ուր և  ի րար հա ջոր դող ի րա դար ձութ յուն նե րը հան-
րա գու մա րի են բե րում Աստ ծո ատ յա նի ո րոշ ման ի րա գոր ծու մը։ Ու շագ-
րավ է մեկ այլ փաստ ևս․Աստ ծո ատ յա նը գու մար վում է Ա մե րի կա յում։ 
Սե միո տիկ ա ռու մով այս ընտ րութ յու նը ևս  ու շար ժան է․ ի րեն «մի ջազ գա-
յին ոս տի կան» հռչա կած եր կիրն ան հար կի մի ջա մտու թ յուն ներ է կա տա-
րում, փոր ձում աշ խար հին թե լադ րել իր կամ քը, իսկ կա մա կա տար ներ, 
ցա վոք, գտնվում են։ Բա ցի այդ` Միաց յալ Նա հանգ նե րը հայտ նի է որ պես 
գեր տե րութ յան խորհր դա նիշ,ո րը սե փա կան ան հաս կա նա լի նա խա ձեռ-
նութ յամբ ի րեն է վե րա պա հում ժո ղո վուրդ նե րի ճա կա տագ րեր ո րո շե լու 
բա ցար ձակ ի րա վուն քը։

« Սա տա նա յի ընտ րութ յու նը» վե պի մյուս ա ռանց քա յին կեր պա րը, 
ի հար կե, Սա տա նան է, ո րի ներ հակ բնույ թը բա ցա հայտ վում է քայլ առ 
քայլ, ա ռա ջաց նում հա կա սա կան մտքեր ու ան գամ հա մակ րանք` դա րե-
րով չա րի քի մարմ նա ցում հա մար վող Տար տա րո սի զազ րե լի Տի րա կա լի 
հան դեպ։ Այս կեր պա րի հան դեպ հե ղի նա կի ոչ ա վան դա կան մո տե ցու մը 
բա ցա հայտ վում է ստեղ ծա գոր ծութ յան հենց ա ռա ջին իսկ է ջե րում, երբ 
Ատ յա նում հնչում են Սա տա նա յի մա սին Պո ղոս ա ռաք յա լի հետև յալ խոս-
քե րը․ « Նոր Սա տա նա է հար կա վոր, մի նոր մե ղադ րող, փոր ձիչ ու դա-
տա խազ»1։ Ինչ պես քաջ հայտ նի է, դա տա խա զը հիմ նա կան օ րեն քի ներ-
կա յա ցու ցիչն է և դա տա վա րու թ յան ըն թաց քում հան ցա գոր ծութ յուն կա-
տա րե լու մեջ մե ղադր վող ան ձի դեմ հա րուց ված փաս տարկ նե րի հա մար 
պա տաս խա նա տու կող մը։ Այ սինքն` Աստ ծո առջև հո ղե ղեն նե րի դա տը 
ներ կա յաց նում է Սա տա նան, ո րի վկա յութ յան հա մա ձայն էլ սո վո րա կան 
մահ կա նա ցուն մուտք է գոր ծում Դ րախտ, ար ժա նա նում Երկ նա յին Տի-
րոջ բա րե հա ճու թ յա նը կամ հայտն վում փակ դռնե րի հետ ևում ու հա վիտ-
յան «ե րա զում» Երկ նա յին ար քա յութ յան մա սին։ Աս վա ծը հաս տատ վում 
է, երբ կար դում ենք Սա տա նա յի հո գե հանգս տի ժա մա նակ(այն, ի դեպ, 
Ա րա րիչն ինքն է ան ձամբ անց կաց նում)Աստ ծո ար տա բե րած հետև յալ 
տո ղե րը․ Ա մե նա կա լը պատ մում է, թե ինչ պես Ա դա մին և Ե վա յին փոր-

1 Նույն տեղում, էջ 19։
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ձութ յուն են թար կե լուց ի վեր ծնունդ ա ռավ ի րենց եր կու սի փո խա դարձ 
հա մա գոր ծակ ցութ յու նը․ « Հենց այդ օր վա նից ի վեր ես ճա նա չե ցի և ձեռք 
բե րե ցի մի շատ կա րևոր ծա ռա յի։ Մե կին, ում ես վստա հում էի ա մե նից 
վտան գա վոր ու նուրբ հար ցե րը։ Իսկ նա ա մեն ան գամ ա պա ցու ցում էր 
իր հե ռա տե սութ յունն ու նրբան կա տութ յու նը։ Չ կար մե կը, ում կա րող էի 
վստա հել այդ քան շատ։ Այն քան շատ էի վստա հում ես նրան, որ ան գամ 
Սուրբ հո գու կող մից իմ Միակ ու Միա ծին Որ դուն ա ռաջ նոր դե ցի ա նա-
պատ փորձ վե լու Սա տա նա յից»1։ 

Ի դեպ, նմա նա տիպ գա ղա փա րի՝ Աստ ծո կող մից իր սե փա կան զա-
վա կին Սա տա նա յի ձեռ քով փոր ձութ յան են թար կե լու և ն րանց հա մա-
գոր ծակ ցութ յան վե րա բեր յալ գա ղա փա րի ար ծարծ մանն ենք հան դի-
պում նաև պոր տու գա լա ցի նշա նա վոր գրող Ժո զե Սա րա մա գո յի (1922-
2010) « Հի սու սի Ա վե տա րա նը» աղմ կա հա րույց վե պում2։ Իսկ քիչ անց 
Տի րոջ բե րա նից հնչած հետև յալ բա ռե րը` « Մենք այ սօր ճա նա պարհ ենք 
դնում մեր պա հա պա նին, հսկի չին։ Մեզ շատ կպա կա սի քո չա րաճ ճի 
ներ կա յութ յու նը»3, խո րաց նում ու հաս տա տում են Տար տա րո սի Տի րա-
կա լի կար ևո րութ յու նը Երկ նա յին կյան քում։

Գաղտ նիք չէ, որ սո վո րա կան մահ կա նա ցո ւին մշտա պես հե տաքրք-
րում է ոչ մի այն բա րու մարմ նա ցում Աստ ծո էութ յու նը, այլև չա րի քի 
խորհր դա նիշ Սա տա նա յի նը․ գու ցե ինչ-որ ա ռու մով Դ ժոխ քի Տի րա կալն 
ա վե լի է ձգում հո ղե ղեն նե րին, քա նի որ ա ռա վել ա ռեղծ վա ծա յին ու մշու-
շա պատ է իբրև ըն կա լե լի կեր պար։ Ա վե լին՝ նա ու նակ է կեր պա րա նա-
փոխ վե լու (նման դրվագ ներ կան նաև Ժ․ Սա րա մա գո յի հիշ յալ վե պում), 
ուս տի և չի կա րող ար ժա նա նալ միան շա նակ գնա հա տա կա նի։Այս պես` 
« Սա տա նա յի ընտ րութ յու նը» վե պում նա հայտն վում է մեկ իբրև գրա դա-
րա նա վար,ա պա գիտ նա կան, ճամ փորդ և  ան գամ եղ բայր։ Բա ցի այդ` 
ցան կա ցած գայ թակ ղութ յուն ու նի գրե թե վեր երկ րա յին հմայք, ուս տի 
Սա տա նան ևս  ա նա սե լի գե ղե ցիկ է։ Այս ա մե նը հա վաստ վում է ար դեն 
հի շա տակ ված փոր ձութ յան են թարկ վող տղա յի պատ մութ յան դրվա գում 
հե ղի նա կի գրած հետ յալ տո ղե րով․ «․․․այդ պա հին ան կող նու ծայ րին 
նստած տե սավ մի հմա յիչ տղա մար դու, ոս կե հեր, եր կա րա ծամ, առ նա-
կան կազմ ված քով, սպի տակ մաշ կով, աչ քե րի խո րը նայ ված քով, գե ղե-
ցիկ արծ վա յին քթով, ո րը նրան իշ խա նի տեսք էր տա լիս։ Այս կա տար յալ 
մարմ նի ու դեմ քի վրա տղա յի մեջ ա մե նից շատ տպա վոր վեց նրա ժպի-

1 Նույն տեղում, էջ 34։
2Մանրամասն տե՛ս Շարուրյան Հայկանուշ, «Հիսուսյան վեպերը» գրական 

զուգահեռներում, Եր., 2021, «Արմավ» հրատ., էջ 111-118:
3 Նույն տեղում, էջ 35։
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տը, որն այն քան հանգս տութ յուն էր պա րու նա կում իր մեջ, վստա հութ-
յուն ու ուժ»1։

Ու շագ րավ է, որ այս նկա րագ րութ յա նը դի պա շա րի զար գաց մա նը 
զու գըն թաց հա ջոր դում է ա ռա վել խոր պատ կեր, որ գա լիս է հաս տա-
տե լու Սա տա նա յի ե զա կի ու թ յու նը․ «Երբ ողջ ամ բո խը ձեռ քե րը օ դում 
նյար դա յին թա փա հա րում էր, պա տա նին նրանց մեջ նշմա րեց մե կին, ով 
կանգ նած էր լուռ ու ան հա ղորդ։ Իր հա գուս տով նա նման էր իշ խա նի։ Իր 
ու սե րին ու ներ մա նու շա կա գույն թիկ նոց, ո րի վրա ինչ-որ զի նան շան էր 
պատ կեր ված»2։ Ակն հայտ է, որ Սա տա նան ու նի բա վա կան ազն վա կան 
ու հմա յիչ կեց վածք։ Ի դեպ, այս տեղ նշենք մի ու շագ րավ փաստ ևս․  ա մե-
րի կա ցի տա ղան դա վոր վի պա սան Նոր ման Քինգս լի Մեյ լե րը (1923-2007) 
իր «Որ դու Ա վե տա րա նը» վե պում Սա տա նա յին այս պես է կեր պա վո րում․ 
« Նա ար քա յազ նի  պես  գե ղե ցի կ էր: Ն րա  պա րա նո ցի ն ոս կե շղ թա յո վ ոս-
կե  զար դա նախ շ էր  կախ ված. այդ  զար դա նախ շը  պատ կե րու մ էր  մի  խոյ, 
որ ն ու նե ր ա նաս նա կան, սա կայ ն երբ ևէ իմ  տե սա ծ ա մե նա ազն վա կան 
 դեմ քը: Այ ս ար քա յազ նի  մա զե րը իմ  մա զե րի նմա ն եր կա ր էին և փայ լուն: 
Նա կ րու մ էր թավ շե  թիկ նոց, ո րը մայ րա մու տի  բո սոր  գույն ն ու ներ, իսկ 
գլ խի ն ու նե ր ար ևի ն մա ն ոս կե  թագ»3։ Ակն հայտ է, որ երկ րագն դի հա-
կա դիր ծայ րե րում գտնվող և բա ցար ձա կա պես տար բեր մտա ծե լա կերպ 
ու նե ցող եր կու գրողն էլ Սա տա նա յի գե ղեց կութ յան և  ազն վա կան կեր-
պա րի հար ցում դրսևո րում են զար մա նա լի միա տե սակ մո տե ցում։

Սա տա նա յի էութ յան հիմ նա հար ցը, ան շուշտ, հու զում է նաև գիտ-
նա կան նե րին, ո րոնք փոր ձում են սա տա նիզ մին տալ ո րո շա կի սահ մա-
նում, սա կայն արդ յուն քում հայտն վում են բա վա կան զա վեշ տա կան 
ի րա վի ճա կում․ աս վա ծի ա պա ցույցն է այն դրվա գը, երբ գիտ նա կան 
վար դա պե տի խոս քե րին ի պա տաս խան Մի քա յել Հ րեշ տա կա պե տը հայ-
տա րա րում է․ «- Ի՞նչ է խո սում, ես ո չինչ չհաս կա ցա, մի՞ թե չէր կա րե լի 
ա վե լի պարզ խո սել։ Ի՞նչ է նշա նա կում Տ րանս ցեն դեն տալ լո գի կա»4։ Ակն-
հայտ է, որ հե ղի նա կը բա վա կան նուրբ եր գի ծան քի է են թար կում աստ-
վա ծա բան նե րին, ո րոնք ան հաս կա նա լի հաս կա ցութ յուն նե րի ցան ցում 
խճճում են հա սա րակ մարդ կանց ու բա ցար ձա կա պես չեն օ ժան դա կում 
կրո նա կան կնճռոտ հար ցե րի պար զա բան մա նը։ Ինչ վե րա բե րում է սա-
տա նիզ մի գա ղա փա րին Հա յաս տա նում, ա պա դա տավ ճի ռը դարձ յալ 
հնչում է Հ րեշ տա կա պե տի բե րա նով․ «Լ սի՛ր, Սա տա նան այն քան քաղցր 

1 Նույն տեղում, էջ 123-124։
2Նույն տեղում, էջ 126։
3Mailer Norman, The Gospel According to the Son, Ballantine Books, New York, 

1997, p 45
4Քեշիշյան Հարություն, Սատանայի ընտրությունը, էջ 78։
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է, Սա տա նան բարձ րա ճա շա կութ յուն է, սա տա նան փայլ է, շքե ղութ յուն 
է, ձգտում է։ Սա տա նա յին հա զա րի մեջ հա զարն էլ հետ ևում են, տա սը 
հա զա րի մեջ տա սը հա զարն էլ հետ ևում են, հա վա տա մի լիոն նե րի և մի-
լիարդ նե րի մեջ միայն հինգն են մեր ժում Սա տա նա յին։ Իսկ այն, ինչ որ 
դու ինձ ցույց տվե ցիր, ան հիմն մարդ կանց դա տար կա բա նութ յուն էր»1։

Ինչ պես ար դեն նշվեց, Սա տա նա յի ընտ րութ յան հա մար Երկ նա յին 
թա գա վո րու թ յու նում ընտր վում է Հա յաս տա նը։ Սա կայն հե ղի նակն այդ-
քա նով չի բա վար վում և  ընտ րում է գրա կան հե րո սու հուն՝ Աստ ղի կին, 
որն իր կա նա ցի սուր մտքի և խո րա թա փան ցութ յան շնոր հիվ ա ռա-
ջար կում է Սա տա նա յի ա մե նաբ նո րոշ թեկ նա ծո ւին՝ հայ պատ գա մա վո-
րին։ Այն, որ այդ պատ գա մա վո րը աղջ կա քե ռին էր, այս ընտ րութ յու նը 
դարձ նում է ա ռա վել քան պատ ճա ռա բան ված․ ար յու նա կից հա րա զա-
տի էութ յու նը դյու րին է ճա նա չել, ուս տի պատ գա մա վո րի և Սա տա նա յի 
նմա նութ յունն ա պա հով ված է։ Այս միտ քը հաս տատ վում է, երբ հան դիպ-
ման ժա մա նակ պատ գա մա վո րը բա ցա հայ տում է իր էութ յու նը, և Հ րեշ-
տա կա պե տը մտո վի խոր հում է․ «Որ քան լավ էր հա մա պա տաս խա նում 
նրա մտա ծե լա կեր պը Սա տա նա յի մտքին։ Կար ծես Սա տա նա յի հա յե լա-
յին անդ րա դար ձը լի ներ, ի հար կե միայն ներ քի նով»2։ Ինչ վե րա բե րում է 
ար տա քի նին, ա պա Սա տա նա յի գե ղեց կութ յունն անմր ցե լի է, իսկ մարդ-
կա յին փա ռա սի րու թյու նը՝ ան սահ ման։ Ու շագ րավ է, որ պատ գա մա վո-
րի`որ պես Սա տա նա յի, ընտ րութ յու նը ձա խող վում է, ո րով հետև մար դը՝ 
իբրև մեղ սա վոր ա րա րած, չի կա րող բա վա րար վել իր ձեռք բե րա ծով և 
ձգ տում է բա ցար ձակ իշ խա նութ յան, այս դեպ քում` Աստ ծո գա հին։ Եվ 
թվում է` ստեղծ վել է փա կու ղի․ չկա նոր Սա տա նա, խախտ վել է Դ րախ-
տի և Դ ժոխ քի դա րեր ի վեր ամ րագր ված հա մա մաս նութ յու նը, հա սել 
է օր հա սա կան պա հը՝ Մի քա յել Հ րեշ տա կա պե տը հար կադր ված է կեր-
պա րա նա փոխ վել և ս տանձ նել Սա տա նա յի դե րը, ու կրկին օգ նութ յան է 
հաս նում Փր կի չը՝ Հի սու սը, երբ հա րութ յուն է տա լիս Սա տա նա յին։« Զար-
մա նա լի է, բայց մենք բո լորս մո ռա ցել էինք, որ դրախ տում մահ չկա, քա-
նի որ կա Հա րութ յու նը,- ա սաց Հի սու սը»3։ 

« Սա տա նա յի ընտ րութ յու նը»` ինչ-որ ա ռու մով փի լի սո փա յա կան վե-
պի ա մե նա է ա կան կեր պա րը, ան տա րա կույս, Աստ վածն է, ո րը բևե ռի 
մյուս ծայրն է` իշ խա նութ յան մարմ նա ցու մը, ուս տի և հա վա սա րակշ-
ռութ յուն ստեղ ծող կար ևո րա գույն օ ղա կը։ Ու շա գ րավ է, որ հենց վե պի 
սկզբում, երբ ըն թեր ցո ղի առջև հայտն վում է Երկ նա յին թա գա վո րութ յան 

1Նույն տեղում, էջ 75։
2 Նույն տեղում, էջ 115։
3Նույն տեղում, էջ 157։
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պատ կե րը, հե ղի նա կը զու գա հեռ ներ է անց կաց նում երկ րա յին կյան քի 
հետ․ Երկն քում ևս գոր ծում է քա ղա քա կան ո րո շա կի հա մա կարգ, որն 
ինչ-որ ա ռու մով բռնա պե տութ յուն է հի շեց նում, քա նի որ ա մեն հար ցում 
գե րիշ խում է միայն Աստ ծո վճի ռը։ Սա կայն Աստ ծո` որ պես տի րա կա լի, 
բա ցար ձակ կամ քի ի րա կա նա ցու մը քո ղարկ վում է քա ղա քա կան այն պի-
սի հաս կա ցութ յուն նե րի կի րառ մամբ, ինչ պի սին են Սահ մա նա դ րութ յու-
նը և հան րաք վեն։ Եվ չնա յած Երկն քի տի րա կա լը թվում է հա վա սարկ շիռ 
ու ար դա րա դատ, բայց ի րա կա նում իբրև կա ռա վա րիչ դեղ է ըն դու նում, 
ո րը նրան Հի սուսն է տա լիս․ այ սինքն՝ Փր կի չը ան գամ Երկն քում է ի րա-
կա նաց նում իր ա ռա քե լութ յու նը` մարդ կանց և Դ րախ տի բնա կիչ նե րին 
զերծ պա հե լով Աստ ծո չպատ ճա ռա բան ված զայ րույ թից։ Քա ղա քա կան 
պեր ճա խոս են թա տեքստ է պա րու նա կում նաև Աստ ծո` Մի քա յե լին Սա-
տա նա կար գե լու հրա մա նին ի պա տաս խան Հ րեշ տա կա պե տի հնչեց-
րած պա տաս խա նը․ «Ի յա՜, ի րոք»1։

Սա կայն Ա մե նա կա լը նաև վի րա վոր ված է մարդ կան ցից, ո րոնք բնավ 
չեն ըն կա լում աստ վա ծա յին պատ վի րան նե րը, անհ նա զանդ են երկ նա-
յին կամ քին, բայց փո խա րենն ա մեն ին չում Ա րար չին են մե ղադ րում։ Եվ 
ա հա Աստ ված հայ տա րա րում է․ «․․․փոր ձե ցի՞ն վար վել Իմ նմա նո ղութ-
յամբ, թե՞ Աստ ծո պատ կե րը նրանք ըն կա լում են միայն որ պես հա կա ռա-
կոր դին ցե ղաս պա նող կեր պար։ Ա հա սա է մե ծա գույն խնդի րը։ Ինչ պե՞ս 
է պա տա հում, որ նրանք մինչև օրս ինչ ու զում, մեկ նում են և  ի րենց մեկ-
նա բա նութ յամբ ոչն չաց նում են իմ ա րար չա գոր ծութ յու նը»2։ Ուս տի Աստ-
ծուն հա վա տա րիմ ծա ռա է անհ րա ժեշտ, ո րը կա պա հո վի նրա ա նա-
չա ռութ յու նը, և  այդ ծա ռան Սա տա նա է։ Այս պի սով՝ Սա տա նան Աստ ծո 
«խիղճն է», որն ա պա հո վում է Դ րախ տի մաք րութ յու նը։Ար ձա կա գի րըն-
րան օժ տում է բա վա կան ծան րակ շիռ հատ կութ յամբ, երբ Հ րեշ տա կա-
պե տը նրա մա սին խո սե լիս ա սում է․ « Սա տա նան նման է այն բժշկին, ով 
աշ խա տում է մա հա ցու հի վանդ նե րի հետ»3։ Եվ այս ար տա ռոց «բժշկի» 
ա ռա քե լու թ յունն ա ռա վել հաս կա նա լի դարձ նե լու նպա տա կով Մի քա յե լի 
շուր թե րից հնչում են դրվա տան քի հե տա գա խոս քե րը․ « Սա տա նան այս 
բժիշկ նե րից էր, որ շատ լավ գի տեր, որ իր կող մից փորձ վող նե րի մեծ մա-
սը միան շա նակ չի դի մա նա լու մեղ քի գայ թակ ղու թ յա նը, բայց նա, միև-
նույնն է, գնում էր նրանց փոր ձե լու։ Նա փոր ձում է ա մեն ան գամ, փոր-
ձում ու փոր ձում է կրկին` ա մեն ան գամ էլ հույս ու նե նա լով,որ այս մե կը 
կհաղ թա հա րի քաղց կե ղը։ Այս ա ռու մով Սա տա նան ե զա կի վա ճա ռա կան 

1Նույն տեղում, էջ 25։
2Նույն տեղում, էջ 19։
3Նույն տեղում, էջ 103։
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է, ով ապ րանք է ա ռա ջար կում, սա կայն չի ցան կա նում, որ դու այն գնես։ 
Բայց վստահ ե ղիր, նա այն քան հմուտ է վա ճա ռում, որ հա զիվ թե հրա-
ժար վես»1։

Ի տար բե րութ յուն մարդ ա րար ծի` Սա տա նան հա վա տա րիմ է Աստ-
ծուն և  ի րեն փնտրող պա տա նու դեմ քին է նե տում հետև յալ բա ռե րը․ 
«Իսկ կու զե՞ս քեզ ա սեմ ա վե լին։ Ա վե լի լավ է Աստ ծո կող մից լի նել նզով-
ված զա վակ, քան քո նման մե կը։ Գի տե՞ս ին չու։ Ո րով հետև այդ նզով-
քը ստա նա լուց հե տո ես եր բեք չդա վա ճա նե ցի Աստ ծուն, այլ մշտա պես 
գոր ծե ցի նրա կամ քի հա մա ձայն։ Իսկ դո՛ւ, ի՞նչ ա րե ցիր, թո ղած Աստ-
ծուն, ինձ էիր փնտրում»2։ Սա տա նան Աստ ծո ար դա րա դա տութ յան ջեր-
մե ռանդ պա հա պանն է, և « Սա տա նան զո հեր չու ներ, նա փոր ձում է բո-
լո րին, և նա չի գոր ծում որ պես որ սորդ, ո րը թաքն ված է և ս պա սում է իր 
զո հին թփե րի հետ ևից։ Ընդ հա կա ռա կը, նա գոր ծում է բա ցա հայտ։ Նա 
լի նում է գրե թե ա մեն տեղ, որ տե ղար դա րութ յու նը պի տի տի րեր, որ տեղ 
ի մաս տութ յու նը պի տի ճառ վեր, որ տեղ սեր պի տի բաշխ վեր»3։ Եվ դեռ 
ա վե լին․ «․․․ Սա տա նան Աստ ծո հա մար այն կեր պարն է, ո րը ժա մա նակ 
առ ժա մա նակ փո խում է նրա ակ նոց նե րը։ Քա նի որ Աստ ված կա տար յալ 
բա րի է, ա պա մշտա պես հակ ված է ո ղոր մա ծութ յան, սա կայն Սա տա-
նան այն կեր պարն է, որ ժա մա նակ առ ժա մա նակ Աստ ծո վար դա գույն 
ակ նոց նե րը փո խում է սև  ակ նոց նե րով։ Ե թե չլի նի Սա տա նան, ա պա 
Աստ ված կնե րի, ու դրախ տում կըն դու նի բո լո րին, անխ տիր բո լո րին։ 
Դ րա հետ ևան քով քաոս կա ռա ջա նա դրախ տում, այդ քաո սը կոչն չաց նի 
մեզ․ այ նու հե տև կոչն չաց նի ձեզ, կամ ա վե լի ճիշտ կլի նի ա սել, դուք կոչն-
չաց նեք միմ յանց»4։ Հե տևա բար Սա տա նան «փրկիչ» է, որն ա պա հո վում 
է բա րու և  աչ րի հա մա մաս նութ յու նը ուս տի և  աշ խար հի ան խա փան ըն-
թաց քը։

Այսպիսով, Հա րութ յուն Քե շիշ յա նի « Սա տա նա յի ընտ րութ յու նը» 
վե պը թեև ու նի լեզ վաո ճա կան ո րոշ մե ղան չում ներ, այ նո ւա մե նայ նիվ 
դրանք«փոխ հա տուց վում են» գա ղա փա րա կան խո րութ յամբ և խորհր-
դա նիշ նե րի ինք նօ րի նակ կի րա ռութ յամբ․ այս պես` կա տուն, ո րը քրիս-
տո նեութ յան մեջ սա տա նա յի մարմ նա ցումն է, բա ցում է ննջա սեն յա կի 
դուռն ու Աստ ղի կին ցույց տա լիս նրա գի շե րա յին հյու րի ի րա կան էութ յու-
նը՝ Մի քա յել Հ րեշ տա կա պե տին։ Իսկ քա ռաթև խա չի խորհր դա նի շը, ինչ-
պես հայտ նի է, մատ նան շում է Երկն քի Ար քա յութ յան բաց վե լը, դժոխ քի 

1Նույն տեղում, էջ 104։
2 Նույն տեղում, էջ 131։
3Նույն տեղում, էջ 5։
4Նույն տեղում, էջ 101-102։
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ա վե րու մը,շնորհ նե րի բաշ խու մը և մեղ քե րի թո ղութ յու նը։ Դի տե լի է, որ 
այն հայտն վում է հենց Սա տա նա յի ձեռ քում ու տրա մա բա նա կան ա վար-
տին հասց նում վե պի գա ղա փա րա խո սութ յու նը։ Այս ա մե նից բա ցի` վե-
պում առ կա է նաև ու շագ րավ բա ռա խաղ. երբ Աստ ված բար կա նում է 
Դ րախ տի բնա կիչ նե րի վրա`մարդ կանց ոչ խար ներ ան վա նե լու հա մար, 
պնդում է, որ նրանց կո չեն հոտ, քա նի որ ոչ խա րը հեշտ մո լոր վող է և  
ա ռաջ նոր դի կա րոտ, իսկ հոտն ամ բող ջա կա նութ յուն է, հա մայնք և կա-
րող է ինք նու րույն ո րո շում ներ կա յաց նել։ Ու շագ րավ է նաև Սա տա նա յին 
ա կա մա սպա նող կնոջ ա նու նը՝ Ե վա, ո րը խորհր դա նշում է մարդ կութ յան 
նա խա մո րը․ ար գել ված պտուղն ու տե լով` Ե վան մարդ կութ յա նը դա տա-
պար տեց հա վեր ժա կան տան ջանք նե րի, իսկ Սա տա նա յին սպա նե լով` 
նպաս տեց Եր կին քը հա մա կած քաո սի ա ռա ջաց մա նը։ 

« Սա տա նա յի ընտ րութ յու նը» վե պի վեր լու ծութ յան ա վար տին մեկ-
եր կու անդ րա դարձ կա տա րեմ նաև այն տեղ հան դի պող թվե րին`դրանց 
վե րագր վող բնու թա գ րում նե րի տե սանկ յու նից։ Այս պես` Ե վան 33 տա րե-
կան է, ո րը խորհր դան շում է նաև Հի սու սի տա րի քը․ ա սել է թե` քրիս-
տո նեութ յան հա մար ճա կա տագ րա կան թիվ, երբ Աստ ծո մի ա ծին Որ-
դին փրկեց աշ խար հը, իսկ Ե վան Աստ ծուն կանգ նեց րեց նոր Սա տա նա 
ընտ րե լու և Երկն քի ու Երկ րի հա մա մաս նութ յունն ա պա հո վե լու կնճռոտ 
խնդրի առջև։ Սա տա նա յի հու ղա կա վո րութ յան ժա մա նակ յոթ կող մե րից 
հնչում են յոթ շե փոր ներ, և վառ վում են յոթ մո մեր, իսկ այդ թի վը հա մար-
վում է աստ վա ծա յին ու դյու թա կան, ուս տի շեշ տադ րում է Սա տա նա յի 
բա ցա ռի կութ յունն ու կար ևո րութ յու նը։ Իսկ այն, որ Սա տա նան մարդ-
կանց փոր ձութ յան է են թար կում ե րեք ան գամ, ան շուշտ, խորհր դան շում 
է Սուրբ Եր րոր դութ յու նը, իսկ Մի քա յել Հ րեշ տա կա պե տի եր կու ան գամ 
ձեռ նար կած ճամ փոր դութ յու նը՝ Հի սու սի եր կա կի բնույ թը` իբրև Աստ-
ված և  իբ րև մարդ։

 

HAYKANUSH SHARURYAN «THE ISSUE OF KINDNESS AND EVIL IN MODERN 
ARMENIAN PROSE (HARUTYUN KESHISHYNA «THE CHOICE OF SATAN»)» - The 
article is dedicated to the comprehensive analysis of the idea of kindness and evil 
in the novel by Harutyun Keshishyan «The Choice of Satan». It is noteworthy that 
the author has given a new solution to this problem by putting forward the idea that 
God and Devil do not contradict but do rather supplement each other. The above 
mentioned novel is also full of symbols which give this work a unique depth and are 
underlining the peculiar rendering of the tradional notion of kindness and evil. The 
subtle politilicization of this idea is, indeed, a novelty. 
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АЙКАНУШ ШАРУРЯН «ПРОБЛЕМА ДОБРА И ЗЛА В СОВРЕМЕННОЙ 
АРМЯНСКОЙ ПРОЗЕ («ВЫБОР САТАНЫ» АРУТЮНА КЕШИШЯНА)» - Статья 
посвящена всестороннему анализу идеи добра и зла в романе молодого пи са-
теля Арутюна Кешишяна «Выбор Сатаны». Примечательно, что автор находит 
новое ре шение этой проблемы, выдвигая идею о том, что Бог и Сатана 
не противопоставляются друг другу, а дополняют друг друга. Указанный 
роман переполнен множеством символов, придающих ему особую глубину и 
подчеркивающих своеобразную трактовку традицион ных понятий добра и зла. 
Безусловно, новым словом является также тонкая политизация идеи добра и 
зла.

Ключевые слова: современная армянская проза, Арутюн Кешишян, роман, 
«Выбор Сатаны», Бог, Сатана, проблема добра и зла, символ, политический 
подтекст.
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Արմեն Ավանեսյան
Բ.գ.թ. 

ՀՀ ԳԱԱ Մ․ Ա բեղ յա նի ան վան
գրա կա նութ յան ինս տի տուտ

ԿԱՐԻՆԵ ԽՈԴԻԿՅԱՆԻ ԱՐՁԱԿԻ ՊՈԵՏԻԿԱՆ

Բանալի բառեր - պատմող, պատմություն, անկախություն, պատմվածք, 
արձակ, ժամանակ, դիրքորոշում, կերպար, հոգեբանություն:

Ան կա խութ յան տա րի նե րի գրա կա նութ յան ա մե նա կեն սու նակ ժան-
րե րից մե կը պատմ վածքն է, որն ի հայտ բե րեց բազ մա զան դրսևո րում-
ներ և նոր ու թարմ ի րա ցում ներ: Պատմ վածքն իբրև փոքր ար ձա կի 
նմուշ՝ գրո ղին ա վե լի սեղմ  ար տա հայտ վե լու հնա րա վո րութ յուն է տա-
լիս: Կա րի նե Խո դիկ յա նի ար ձա կը ան կա խութ յան գրա կա նութ յան ու-
շա գրավ եր ևում նե րից է:

Դեռևս 1990-ա կան թվա կան նե րին գրա կան մա մու լում հիմ նա կա-
նում եր ևում էին Խո դիկ յա նի հրա պա րա կա խո սա կան և  ակ նար կա յին 
ար ձակ է ջե րը: Սա կայն եր բեմն դրանք ընդ մի ջարկ վում էին պատմ-
վածք նե րով, ո րոնք նոր ի րա ցում նե րի հնա րա վո րութ յուն ներ էին ուր-
վագ ծում:

Ան շուշտ, այս շրջա նի պատմ վածք նե րում ա ռա վել ընդգծ ված էր 
պատ մո ղը, ով դի պա շա րի և գոր ծո ղութ յուն նե րի թե լադ րող էր: Պատ-
մող-հե ղի նա կը հիմ նա կա նում շեշ տը դնում է կեր պար նե րի հո գե բա-
նա կան բա ցա հայտ ման վրա: Կ յան քի մեկ դրվագ վերց նե լով, գրո ղը 
ոչ թե կար ևո րում է պատ մութ յան ըն թաց քը, այլև ներ քին ման րագ ծե-
րով ընդգ ծում է մարդ կա յին ճա կա տագ րերն ու հե րո սի հո գե բա նա կան 
զար գա ցու մը:

«Կ տա կը» պատմ ված քում տի կին Շու շա նը մահ վան մահ ճում ոչ 
միայն իր ու նեց վածքն է բա ժա նում հա րա զատ նե րին, այլև այս դրվա գի 
ի րո ղութ յամբ հե ղի նա կը ի ցույց է դնում նրա կյան քի էա կան կող մերն 
ու հա րա բե րութ յուն նե րը նույն հա րա զատ նե րի հետ: Մ յուս կող մից, ըն-
թեր ցո ղի աչ քի առջև կերտ վում է ու ժեղ կնոջ՝ մոր կեր պա րը, որն ա սես 
շա րու նա կութ յու նը լի նի մաթ ևոս յա նա կան Ա ղու նի. «- Վ րա չտա յի, հի մի 
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վրաս վայ նա սուն էիք կա պել, ես ո՞ր մե կիդ բե րա նը փա կեի,- դի մա դար-
ձեց Շու շա նը:- Տ նա շեն ներ, կող քից ձեզ տես նեիք՝ էն կեր պա րան քով 
ներս մտաք, ի մա ցա` ար դեն յոթ օր վա մե ռել եմ»1:

«Այլ կերպ լի նել չէր կա րող» պատմ ված քում աշ խա տա կից նե րի 
միջև սի րա վեպն ու նի ներ քին հո գե բա նա կան ընթ քացք: Ներսն ու դուր-
սը կար ծես հա կա դիր են միմ յանց: Հե րոս ներն ար տաք նա պես լուռ են 
ու չեն շփվում ի րար հետ, սա կայն սի րող հո գի նե րում փո թո րիկ է՝ ան-
դի մադ րե լի: Այ նինչ, սի րո վա յել քի կա յաց մա նը խան գա րող մի կար ևոր 
տա բու կա. տղա մարդն ա մուս նա ցած է, ըն տա նիք ու նի և սի րո ա մե-
նակր քոտ ար տա հայ տութ յու նը լի նում է ե րե կույ թի ժա մա նակ եր կու սի 
պա րը՝ ան մեղ ու մե ղա վոր պա րը: 

Ընդ հա նուր առ մամբ, Խո դիկ յա նի այս շրջա նի պատմ վածք նե րում 
նկա տե լի է հե ղի նա կի հա տուկ ու շադ րութ յու նը կնոջ ա զա տագր ման 
թե մա յին: Նոր ժա մա նակ նե րը (ան կա խութ յուն, խոս քի ա զա տութ յուն և  
այլն) են թադ րում են նոր մո տե ցում ներ և գ րո ղը թար մաց նում է կա նա ցի 
կեր պա րի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը: Դա սա կան գրա կա նութ յու նից 
հայտ նի զուսպ, հա մեստ, ա մուս նա կան կյան քում խո նարհ կնո ջը փո-
խա րի նե լու է գա լիս մի քիչ ե րե սա ռած, հան դուգն, գործ նա կան, ան գամ 
ան զուսպ կնոջ տի պը: 

«Էտ յուդ» պատմ ված քում կնոջ ու տղա մար դու երկ խո սութ յունն է, 
սա կայն գրո ղը հե տաքր քիր հնա րանք է կիա ռում՝ շե ղա գիր ներ կա յաց-
նե լով ի րա կա նում այն, ինչ մտա ծում են հե րոս նե րը... Այս դեպ քում ար-
դեն իսկ ուր վագծ վում է կնոջ՝ կա պանք նե րից ա զատ վե լու ջան քը. «Ես 
ի՞նչ ա նեմ, մտա ծեց Կի նը: Ինչ պե՞ս վար վեմ, որ կա րո ղա նամ ճեղ քել 
նրան շուրջ կա լած բա ռե րի պա րիս պը... թո՜ւ, ճիշտ որ, հի մարհի մար 
դուրս եմ տա լիս: Ինքս ինձ հետ էլ էն պես եմ խո սում, ա սես բե մի վրա 
եմ, հան դի սա տե սի ա ռաջ: Բայց, սպա սիր, ես ի՞նչ մեղք ու նեմ, որ ի րեն 
փա կել է հի մար բա ռե րի մեջ ու ես, ստիպ ված, ու րիշ հի մար բա ռե րով 
փոր ձում եմ ներս մտնել ու նրան գտնել այդ պարս պից այն կողմ... ինչ
որ տե ղում»2: Այս պես, գրո ղը կրկնա կի երկ խո սութ յուն է ներ կա յաց նում՝ 
ար տա քին, այն ինչ ա սում են հե րոս նե րը բա ռե րով և ներ քին, հոգ ևոր՝ 
այն ինչ ի րա կա նում մտա ծում են նույն հե րոս նե րը և  որն էլ նրանց ապ-

1 Խոդիկյան Կարինե, Մեծ եռագրություն, հատոր 3, արձակ, Երևան, Արմավ, 
2016, էջ 16:

2 Նույն տեղում, էջ 11:
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րու մի հիմ նա կան շար ժիչն է: Այ սինքն, այս գոր ծում եր կու դի պա շար 
միահ յուս վում են մեկ ա ռանց քի շուրջ:

Հե րո սու հին ար դեն իսկ ար տա քին կա պանք նե րից ա զա տագր ված 
է « Տար վա այդ ե ղա նա կը» պատմ ված քում: Եր կու ա խո յան կա նայք են՝ 
«պետ»-ի սի րու հի նե րը, ո րոն ցից մեկն ար դեն «տա րիքն ա ռած» է, գի-
րուկ, իսկ մյու սը՝ «վա ռեկ», նի հա րիկ, ե րի տա սարդ ու հան դուգն: Տար-
բեր սե րունդ ներ են ու տար բեր մտա ծո ղութ յուն ներ: Ա վագ սի րու հին 
կար գի է հրա վի րում ե րե սա ռած ե րի տա սար դին, սա կայն վեր ջինս հա-
կա դար ձում է ա վե լի ան զուսպ ու ան կաշ կանդ. «- Էդ ծխե լը թող, դեռ 
ջա հել ես, կյանքդ առջ ևում է,- մտքում է լի զզվեց՝ ո՞ր օր վա բա րո յա-
խոսն է:- Հա՛, կյանքդ առջ ևում է,- նի հա րի կի հեգ նա կան-խոց ված հա-
յաց քից ա վե լի զզված-ան պաշտ պան դար ձավ:- Ինչ է, ողջ կյանքդ միայն 
ա նար ժան, կամ էլ ա նող նա շար տղա մար դո՞ւ ես հան դի պե լու... Գո նե 
մե կը կլի նի...

- Ը հը,- հո ժա րա կամ ձայ նը քաղց րաց րեց նի հա րի կը:- Բա ո՜նց, քեզ 
չհան դի պե՞ց, որ ինձ էլ չհան դի պի»1: 

Սա կայն եր կու սի հո գե բա նա կան ե լա կե տը նույնն է. նրանք սոսկ 
սի րու հի են, երկ րորդ ված և  այս դեպ քում ար դեն տար բեր սե րունդ-
ներ, հանդգ նութ յուն ու հա մես տութ յուն, սև թե սպի տակ, նույ նա նում 
են: Ուս տի նրանք ա վե լի շատ կա րե կից են միմ յանց՝ ինչ պես մայր և 
դուստր: Հենց կա րեկ ցան քի մի ջո ցով էլ կա յա նում է հե րոս նե րի ներ քին, 
հո գե կան ա զա տագ րու մը:

2000-ա կան թվա կան նե րին Կա րի նե Խո դիկ յա նի հե ղի նա կութ յամբ 
եր ևա ցին նոր ո րա կի պատմ վածք ներ: Պահ պա նե լով ոճի ինքնթ յու նը, 
գրողն իր պատմ վածք նե րը հարս տաց րեց ա ռանձ նա հա տուկ պատ-
մութ յան դի պա շա րի հա մադ րու մով: Կեն սա փաս տին հա ճախ զու-
գա հեռ վում էր միս տի կան ու մո գա կա նութ յու նը: Սա սոսկ լա տի նա մե-
րիկ յան մո գա կան ռեա լիզ մը չէր: Գ րո ղը ստեղ ծում է այն պի սի տեքստ, 
որ տեղ հես սեա կան նե րաշ խար հա յին ի րա կա նութ յու նը շաղ կապ վում 
է բոր խես յան ին տե լեկ տո ւալ հղում նե րին, որն ամ բող ջա նում է Էդ գար 
Պո յին հա տուկ միս տիկ-մո գա կան ել ևէ ջում նե րով: Այս շրջա նի պատմ-
վածք նե րը դե դեկ տի վա յին կամ թրի լե րա յին բնույթ ու նեն:

«Ջ րա հեղ ձը» պատմ ված քում գոր ծո ղութ յուն նե րի զար գա ցու մը 

1 Նույն տեղում, էջ 32:
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միս տի կա կան է: Ջ րա հեղ ձի թաղ ման թա փո րը պետք է անց նի փո ղո-
ցով և  ա հա՝ տնե րից մե կում տագ նապ է, քան զի ե րի տա սարդ հար սը 
չպետք է տես նի ջրա հեղ ձի դին: Սա կայն ե րի տա սարդ կի նը հայտն վում 
է պատշ գամ բում և ջ րա հեղ ձը կան չում է նրան՝ ա րի՛, ու՝ «...ընկր կած 
Տան Հար սի ոտ քը կպավ օ ղու դա տարկ շշին, շի շը ճայթ յու նով պայ թեց, 
պայթ յու նի ա լի քը գրկեց, գա լա րապ տույտ վեր բարձ րաց րեց նրան ու 
շպրտեց փո ղո ցի սա լա քա րե րին՝ դա գա ղի ա ռաջ»1:

«Սև մահ ճա կա լը» պատմ ված քում գրո ղը անդ րա դառ նում է ման-
կութ յու նից մար դուն ու ղեկ ցող վա խե րին: Ման կա կան մա քուր աշ խար-
հը բախ վում է մար դու կող մից հո րին ված մութ սար սափ նե րին, ո րոնք 
հետք են թող նում մարդ կա յին հո գում և  ու ղեկ ցում մինչ ի մահ:

« Հա ցի ու մահ վան հո տը» պատմ ված քում կյանք-մահ հա կա սութ-
յուն նե րը մեկ տեղ վում են: Տոհ միկ գե րեզ մա նա փո րը, ում վրա յից ա նընդ-
հատ մահ վան հոտ է գա լիս, ա մուս նա նում է հաց թու խի հետ և հա ցի 
բույ րը հաղ թա հա րում է սերն դե-սե րունդ թանձ րա ցած մահ վան հո տին:

Զու գա հեռ ստեղծ վե ցին մե րօր յա ի րա կա նութ յու նը պատ կե րող ու 
ժա մա նա կի խո ցե լի հար ցադ րում նե րով հա գե ցած պատմ վածք ներ:

Գ րո ղը մա տը պա հե լով օր վա զար կե րա կին, ա ռաջ է քա շում բա րո-
յա կան չա փա նիշ նե րի անկ ման խնդի րը՝ հղում կա տա րե լով աստ վա-
ծաշնչ յան տեքս տին:

2008 թվա կա նի մար տի 1-ը յու րօ րի նակ պատմ վածք-պատմ վա ծա-
շա րով և  այ լա բա նա կան մո տիվ նե րով է պատ կե րում հե ղի նա կը: Հիմ-
քում ու նե նա լով վա վե րա կան փաստ և  ո րո շա կի ժա մա նակ, գրո ղը հա-
մա ժա մա նակ յա խնդիրն է ա ռաջ քա շում և տա լիս ժա մա նա կի բա րո-
յալք ման նկա րա գի րը: Այս պատմ վա ծա շա րում հե րո սը քա ղաքն է, ո րի 
փո ղոց նե րում ան մեղ մար դիկ են սպան վում: 

Երբ ծե ծի են թարկ վե լով սպան վեց բժիշկ Վա հե Ա վետ յա նը, Կա րի-
նե Խո դիկ յա նը յու րովի ար ձա գան քեց կա տար ված ոճ րին: « Հին գե րոր դի 
լռութ յու նը» պատմ ված քում ո ճի րը խա րան է թող նում ոչ միայն ոճ րա-
գոր ծի, այլև նրա ըն տա նի քի ճա կա տագ րին:

Գ րողն ան կաշ կանդ ար տա հայ տում է իր դիր քո րո շու մը ժա մա նա-
կի նկատ մամբ: Երբ եր կի րը թող նում հե ռա նում են («Օ պուս N» պատմ-
ված քը), ոչ միայն հողն ու տունն է դա տարկ վում, այլև՝ հե ռա ցող նե րի 

1 Նույն տեղում, էջ 172:
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հա րա զատ նե րի հո գի նե րը: Դա րեր ի վեր հա յը թո ղել է իր օր րանն ու 
կյանք փնտրել օ տար երկր նե րում: Ե թե պե տա կա նութ յան բա ցա կա-
յութ յան պայ ման նե րում այս հան գա ման քը ինչ-ինչ ձևով բա ցատ րե լի 
էր, ա պա ներ կա ժա մա նակ նե րում, երբ հայ րե նի քը նաև եր կիր է, ա նըն-
դու նե լին դառ նում է կեն սա կերպ, քան զի բա րո յա կան չա փա նիշ ներն են 
խա թար ված:

Հենց խա թար ված բա րո յա կան չա փա նիշ նե րին է անդ րա դառ նում 
Խո դիկ յա նը « Հինգ մե քե նա՝ ճամ փեզ րից այն կողմ» հնգաս յու ժե պատմ-
ված քում: Թ վում է ի րա րից ա ռան ձին հինգ դեպ քեր են պատ կեր վում, 
բո լորն էլ՝ ո ճիր և  ան մի ջա պես հետ ևող պա տիժ: Ա րա տա վոր ված, մեղ-
քե րի մեջ թա թախ ված հան րութ յու նը ա նու շադ րութ յան է մատն վում 
բոմ ժի նման գետ նին պառ կած ներ բան նե րից լույս ար ձա կող մար դուն, 
ով խորհր դան շում է խիղ ճը, բա րութ յու նը, մաք րութ յու նը և փաս տո րեն 
մարդն իր կեն սա կեր պով ինքն ի րեն ոչն չաց նում է:

Այս պի սով կա րե լի է ա սել Կա րի նե Խո դիկ յա նը իր պատմ վածք նե րով 
գե ղար վես տա կա նաց նում է այ սօր վա հե րո սին, այ սօր վա պատ մութ-
յունն ու դառ նում մեր օ րե րի տա րե գի րը:

Արմեն Ավանես յան –  Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րը հայ և 
համաշխարհային նորագույն, ինչպես նաև սփյուռ քի և արդի գրա կա նութ-
յան հիմ նախն դիր ներն են: Հե ղի նակ է չորս մե նագ րութ յան և  յոթ տասն յա կից 
ա վելի հոդ ված նե րի: ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի 
ավագ գիտաշխատող է: Արժանացել է ՀԳՄ Նիկոլ Աղբալյանի անվան 
գրականագիտական մրցանակի:

ARMEN AVANESYAN - THE POETICS OF KARINE KHODIKYAN’S PROSE - 
Karine Khodikyan’s prose is one of the remarkable aspects of independence literature. 
In her stories, the narrator was more emphasized, who was the dictator of the plot 
and actions.

The author’s special attention to the issue of women’s liberation is noticeable.
Preserving the identity of the style,the writer enriches his stories by combining 

a special story plot. Mysticism and magic were often associated with biodiversity . At 
the same time, the vulnerable questions of today’s reality and time are depicted. The 
writer freely expresses her attitude towards time. Karine Khodikyan articulates today’s 
hero, today’s history with her stories and becomes the annals of our days.



ՍՈՒՐԵՆ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 2021-1

121

Keywords: narrator, story, independence, story, prose, time, position, character, 
psychology

АРМЕН АВАНЕСЯН - ПОЭТИКА ПРОЗЫ КАРИНЕ ХОДИКЯН - Проза 
Карине Ходикян - одно из самых замечательных произведений литературы 
независимости. В ее рассказах больше подчеркивался рассказчик, диктующий 
сюжет и действия. Заметно особое внимание автора к проблеме женского 
раскрепощения. Сохраняя самобытность стиля, писатель обогащает свои 
рассказы, сочетая особый сюжет. Мистика и магия часто идут параллельно с 
жизнью. В то же время изображены уязвимые вопросы сегодняшней реальности 
и времени. Писатель свободно выражает свое отношение ко времени. Карине 
Ходикян своими рассказами излагает сегодняшнего героя, сегодняшнюю 
историю и становится летописцем наших дней.

Ключевые слова: рассказчик, рассказ, независимость, повесть, проза, 
время, позиция, персонаж, психология.
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Սահակյան Գոհարիկ
ԵՊՀ

« ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԻ ԳԵ ՏԸ » ՎԵ ՊԻ ԿԱ ՌՈՒՑ ՎԱԾ ՔԱ ՅԻՆ 
Ա ՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒԹ ՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

Վահագն Գ րի գոր յա նի « Ժա մա նա կի գե տը» վե պի կա ռուց ված-
քը նե րա ռում է կեն սագ րա կան, հու շա պա տու մի, նա մա կագ րական, 
տա րեգ րութ յան տար րեր: Սա կայն հե ղի նա կի գերխն դի րը չի դառ նում 
Տերգալուստյանների տոհ մի ձևա վոր ման, ան ցած ճա նա պար հի եր կար-
բա րակ պատ մութ յուն նե րը շա րադ րե լը: Այն սկսվում է բե կու մից, ո րը 
պատ մութ յան և ժա մա նա կի պար տադ րանք է: «Այն առ տու, երբ ե կավ 
Մահ մու դը»-ը դառ նում է հնի բե կում, նո րի սկիզբ: Տոհ մա ծին է դառ նում 
որբ, նո րա հարս Մա րիա մը: Սա կայն այն տեղ, որ տեղ պետք է ընդ հատ-
վեր Տեր գա լուստ յան նե րի տոհ մի կյան քը, զար մա նա լիո րեն ըն թա նում է 
բնա կա նո նից լրիվ այլ ըն թաց քով: Վե պում առ կա է տոհ մի շա րու նա կութ-
յան խնդի րը: Տոհ մը շա րու նա կող հե րոս նե րը կեն սագ րա կան տար րե րի 
ան մի ջա կան կրող ներն են դառ նում: Տոհ մի գա ղա փա րը կրող հե րոս ներն 
են Գ լա կը, Գ նե լը, նաև Հով սե փը, ո րոնք նաև հու շա պա տու մի կրող ներն 
են: Սկս վում է հու շա պա տու մը և մո րից որ դի ժա ռան գած պատ մութ յու նը 
դառ նում է վե պի սկիզբ: Գ լա կը իր հա րա զատ երկ րի, բա րե կամ նե րի և 
հոր մա սին տե ղե կա նում է միայն Մա րիա մի հու շե րից: « Դուն ը սե, թե ինչ-
պի սին էր ան» հար ցում-խնդրանք նե րով հա ճախ էր Գ լա կը դի մում Մա-
րիա մին և Մա րիա մը. 

«Ժպ տա լով (իր հի շո ղութ յուն նե րին), պա տաս խա նում էր (տաս նե-
րորդ և հար յու րե րորդ ան գամ). « Հա սա կը` բարձր, գե ղե ցիկ, խե լա ցի, 
բա րի, քի չիկ մըն ալ խենթ…»:1 Սա կայն զսպված բնո րո շում նե րի պատ-
ճա ռը Գ լա կը հե տո է հաս կա նում միայն. 

«Ան ձանց մա սին եր կու խոս քով սահ մա նա փակ վե լը գա լիս էր ներ քին 
վար քա կա նո նից՝ ա նա կա րո ղութ յու նից…. »: (126)

Վե պում հստակ ըն թա ցող տա րեգ րութ յուն չկա: Գոր ծո ղութ յուն նե րը 
ա նընդ հատ ան ցում են կա տա րում դա րաս կիզբ, 1940-50-ա կան ներ և 
մեր օ րեր: Սա վե պի հյուս ված քը չի խե ղաթ յու րում, խճճում, այլ դառ նում 
է մի կա ռույց՝ հստակ ան ցում նե րով պայ մա նա վոր ված, ո րոնք ամ րագ-
րա ված են պատ ճա ռա հետ ևան քա յին կա պով:

1  Վ. Գ րիգո րյա ն,  Ժամանակի գե տը, Երևա ն, 2 008թ.,  էջ 125 (այս գ րքից  հա ջոր դ 
մեջբե ջո ւմների էջերը կ տրվեն բնա գր ին  կից): 
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Ժա մա նա կագ րութ յան հստակ չլի նե լը պայ մա նա վո րում է վե պում 
գե ղար վես տա կան ժա մա նա կի ե ռա կողմ դրսևո րու մը` անց յալ, ներ կա, 
ա պա գա, ո րի մա սին ա վե լի ման րա մասն կխո սենք:

 Վի պա կան այս յու րա հատ կութ յու նը` վեպ վե պի մեջ, ար ձա կում տա-
րած ված եր ևույթ է, երբ վե պում նկա րագր ված դեպ քե րը, կեր պար նե րը 
կա րող են մեկ այլ վե պի հա մար նյութ հան դի սա նալ: 

Վա հագն Գ րի գոր յա նի « Ժա մա նա կի գե տը» վե պում նկա րագր ված 
դեպ քե րը պատմ վում են հե ղի նա կի և հե րոս նե րի կող մից: Վե պը, մեր-
թընդ մերթ պատ մում է հե ղի նա կը, որ մեկն է 5-րդ փո ղո ցի բնա կիչ նե րից, 
կա նաև «մենք»-ը, որ պայ մա նա կան ա կա նա տե սի, հա վա քա կան դի-
տո ղի կեր պարն է, որ կա րող է պատ մել նաև չտե սած վայ րե րի, անց յա լի 
և  ա պա գա յի մա սին, Գ նել Տեր- Գա լուստ յա նը, ով վե պի գլխա վոր հե րոսն 
է, և Տա րո նը՝ 5-րդ փո ղո ցի բնա կի չը` հա մալ սա րա նի ու սա նող: Այ սինքն, 
վե պի հե ղի նա կը մեկն է, սա կայն պատ մող նե րը որ պես հա մա հե ղի նակ, 
մի քա նիսն են: Ի վեր ջո, այս պա տում ները հա վա քողն ու գրա ռո ղը հե-
ղի նակն է` Գ նել Տեր- Գա լուստ յան-Վա հագն Գ րի գոր յա նը, ում պա տու մի 
մեջ ձուլ ված են նաև եղ բոր կնոջ` Կա րի նեի, լիտ վու հի տի կին Գ րա սիլ դա-
յի որ դի` Յո ւո զա սի և  այ լոց հու շա պա տու մա յին պա տա ռիկ ներ: Ուս տի 
պա տա հա կան չէ, որ հե ղի նակն ան գամ իր տա րա կու սանքն է հայտ նում 
վե պի հյուս ված քի ա ռու մով. «հա մա թե եր ևա կա յութ յուն ու նեն սրա հե-
ղի նակ-հե ղի նակ նե րը» (263):

Հայ ար ձա կում այս եր ևույ թի եր ևում նե րը հիմ նա կա նում դրսևոր վում 
են նա մա կա պա տու մի, օ րագ րա յին գրա ռում նե րի և վեր հու շի ձևե րով: 

Օ րի նակ, ե թե ա ռանձ նաց նենք Հով սեփ Տեր գա լուստ յա նի ( Յու սուֆ 
Աղ րըօղ լի) կյան քի ո դի սա կա կա նը գա վա ռում ու Ս տամ բու լում, այդ 
պատ մութ յուն նե րի հետ առնչ վող թուրք ( Թա յիբ Բայ քալ, Սու լեյ ման, Ֆետ-
հիե հա նըմ) և  ու րիշ ներ ու հայ ( Հա կոբ Քեչ յան, Ա վե տիս Քեչ յան, Ա րամ 
Ա րա րատ) հե րոս նե րի կյան քի պատ մութ յուն նե րը, Գ նե լի պոլ սա կան 
հան դի պում ներն ու քա ղա քի նկա րագ րութ յուն նե րը, թուր քե րի կող մից 
հա յե րի նկատ մամբ հա լա ծանք նե րի նկա րագ րութ յուն նե րը, կու նե նանք 
մի ա ռան ձին վեպ վե պի մեջ: Ա ռան ձին վե պի նյութ է տոհ մա ծին Մա-
րիա մի պատ մութ յու նը, որ լի էր զրկանք նե րով ու վա խե րով: Ա ռան ձին 
պատ մութ յուն է Գ լա կի ամ բողջ կյան քը՝ ծնված օ րից մինչև մահ, հե տո 
փոր ձութ յուն նե րի մի ամ բողջ շղթա՝ Դեր- Զոր, Հա լեպ, Ա դա նա, Մար սել, 
Հա յաս տան, Սի բիր, Եր ևան, Ֆ րան սիա: Վե պի նյութ է նաև Գ լա կի կնոջ` 
Ք նա րի պատ մութ յու նը, ում ծնող նե րը` Դա մաս կո սի եր կու որ բեր` հայ րե-
նի հո ղից քշված, հայ րե նիք են վե րա դար ձել ու Սի բիր աք սոր վել և նույն 
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վա գո նում ցրտա հար վախ ճան վել: Մեկ այլ պատ մութ յուն է Գ նե լի և Ք նա-
րի հա մա տեղ կյան քի ըն թաց քը: Ծե րութ յան շե մին հա սած հե րոս նե րին 
ճա կա տա գի րը նե տում է օ տար եր կիր, և դա տա պար տում ի րենց շի րի մը 
այն տեղ գտնե լուն:

Ս րանք ա ռան ձին վե պեր են, որ միահ յուս վում են ի րար, միա նում` 
դառ նա լով մի մեծ վեպ ու պատ կե րում Տեր- Գալստ յան գեր դաս տա-
նի պատ մութ յու նը, որ սկսվում է Տա րոն գա վա ռից և ցր վում աշ խար հի 
տար բեր ծայ րե րում` լի կո րուստ նե րով ու նա հանջ նե րով, սկիզբ ա ռած 
1915 թվա կա նից: 

Վի պա կան այս կա ռուց ված քի շնոր հիվ վե պը ձեռք է բե րում գե ղար-
վես տա կան յու րա հա տուկ ա ռանձ նա հատ կութ յուն և դիտ վում որ պես 
ամ բող ջա կան հա մա կարգ՝ ընգր կած վե պե րի հա մադ րութ յամբ: Այս 
պատ մութ յուն նե րը բաց վում են մե կը մյու սի մեջ, հե տըն թաց անդ րա-
դարձ նե րով հե ղի նա կը ամ բող ջաց նում է կեր պար նե րը, և վե պը դառ նում 
է միա ձույլ ու ամ բող ջա կան, ընդգր կուն ու խոր քա յին:

« Ժա մա նա կի գե տը» վե պի կա ռուց ված քում կար ևոր տեղ են զբա-
ղեց նում շե ղա գիր, օ տար տեքս տե րը, ո րոնք ինչ պես հե ղի նակն է նշում՝ 
«վա վե րա կան են»: (6) 

 Հե ղի նա կի նմա նա տիպ ո րո շու մը` վե պում վա վե րագ րեր մեջ բե րե-
լը, ինք նան պա տակ չէր և պա տա հա կան չէր նաև այն, որ վա վե րագ-
րե րի օգ տա գոր ծումն հօ գուտ վե պի ըն կալ վեց: Նախ, պատ ճառն այն 
էր, որ վա վե րագ րե րի առ կա յութ յամբ վե պը ձեռք էր բե րում վի պա կան 
հա վաս տիութ յուն և վե պը կա պի մեջ էր մտնում ի րա կա նութ յան հետ: 
 Վե պում առ կա են հոդ ված ներ, նա մա կագ րութ յուն, հրա պա րա կա յին 
ե լույթ, պատ մա կան ու սում նա սի րութ յուն, քա ղա քա կան հայ տա րա րութ-
յուն և  այլն, ո րոնք նպաս տում են նրան, որ նյութն ու ա սե լի քը ա վե լի 
պարզ ու ճշմար տա ցի լի նեն: 

 Վե պում առ կա շե ղա գիր տեքս տե րը, մի տե սակ, տե ղե կատ վա կան 
պա տե րազ մի խոր հուրդն ու նեն: Այդ տեքս տե րից տե ղե կա նում ենք 
թուրք բաձ րաս տի ճան քա ղա քա կան այ րե րի և «վայ-պատ մա բան նե րի» 
հայ տա րա րութ յուն նե րին.

«Անհ նա րին է, որ մեր պա պե րը հան ցա գործ ե ղած լի նեն» (17) կամ 
«պատ մութ յու նը թուր քից ա վե լի պար զե րես ազգ չգի տի» ( 23): 

Այս և ն ման այլ հատ ված նե րում թուր քա կան կող մը ա վե լի շատ 
ժխտո ղա կան դիրք է ըն դու նում և «հա մո զե լու մար տա վա րութ յամբ» 
փոր ձում սքո ղել ա մեն ինչ.

«Ի հե ճուկս մեր հաս ցեին ուղղ ված հեր յու րանք նե րի, բո լոր տե ղա-
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հան ված հա յե րը ողջ-ա ռողջ են» (էջ 118), « Տե ղա հա նութ յան ըն թաց քում 
ա վա զա կախմ բե րի հար ձա կում նե րի հետ ևան քով սպան ված հա յե րի թի-
վը առ վե լա գույնս 8500 է: 37 հա զարն էլ մա հա ցել է հա մա ճա րակ նե րից» 
(388): 

Պատ մութ յան դա սագր քե րում, գե ղար վես տա կան գրա կա նութ յան 
մեջ, մա մու լում, հա մա ցան ցում, ինչ պես նաև թուրք մշա կու թա յին քա-
ղա քա կա նութ յան մեջ (ցու ցա հան դես ներ, մշա կու թա յին մի ջո ցա ռում-
ներ, գի տա ժո ղով ներ), Թուր քիան իր հո րի նած խոսքն է ա ռաջ մղում և 
մի ջազ գա յին հան րութ յան աչ քին՝ ի րա կա նութ յա նը զու գակ շիռ է ստեղ-
ծում: Իսկ այս ա մե նին զու գա հեռ վում է ա կա նա տես նե րի (ա մե րիկ յան 
դես պան նե րի և  այ լոց) վկա յութ յուն նե րը, ով քեր բռնա գաղ թը ո րա կա վո-
րում են «երբ ևէ, որ ևէ կա ռա վա րութ յան ա մե նա դա ժան հղա ցում » (էջ 
42) և պատ մում Թուր քիա յի կող մից «մե ծա գույն կար գա պա հութ յամբ» 
ի րա կա նաց րած բռնա գաղ թի մա սին.

« Հենց գաղ թա կան նե րի մո տով անց նում ես, կա նայք մեկ նում են 
ի րենց զա վակ նե րին, խնդրում վերց նել: Ի րոք, թուր քերն ար դեն այս 
տղա նե րից ու աղ ջիկ նե րից շա տե րին ընտ րել են, որ պես զի ստրկաց նեն 
կամ շատ ա վե լի վատ նպա տակ նե րի ծա ռա յեց նեն» (54):

Հայ ի րա կա նութ յան մեջ, սա կայն, միայն Վա հագն Գ րի գոր յա նը չէր, 
որ օգ տա գոր ծեց նմա նա տիպ շե ղա գիր տեքս տեր՝ վա վե րագ րե րի ին-
տեր տեքս տա յին նմա նա տիպ գո րա ծա ռույթ ու նե ցող կի րա ռութ յուն նե րի 
օ րի նակ ներ կան նաև Հ րանտ Մաթ ևոս յա նի « Մե ծա մոր» էս սեում, « Տաշ-
քենդ», « Խում հար» և  այլ վի պակ նե րում:

Վե պի կա ռուց ված քա յին յու րա հատ կութ յուն նե րը քննե լու տե սա կե-
տից ու շադ րութ յան է ար ժա նի վե պում փա կագ ծե րի խնդի րը: Գու ցե ըն-
թեր ցո ղին ա ռա ջին հա յաց քից ա վե լոր դութ յուն ու խան գա րող թվան հե-
ղի նա կի կող մից շատ հա ճախ կի րառ վող փա կագ ծե րը, սա կայն, ի րա կա-
նում, փա կագ ծե րի մեջ թաքն ված է որ ևէ ծա ծուկ միտք, ա սե լիք, բա ցա հայ-
տում, ճշգրտում, պար զա բա նում: Փա կագ ծե րը վե պում սոսկ բա ցա հայ-
տութ յան նշան ներ չեն և պա կաս գոր ծա ռույթ ու նշա նա կութ յուն չու նեն:  
 Շատ հա ճախ փա կագ ծե րի շնոր հիվ հե ղի նա կը ա վե լի ման րա մասն նկա-
րագ րութ յուն ներ է տա լիս. « Մա րիա մը ձեռ քե րը կրծքին խա չած քնում էր, 
ո րի գե ղեց կութ յու նից գե ղեց կա նում էին մինչև իսկ ամ բո խի թո ղած սպի-
նե րը (մե կը այ տին, մյու սը ծնո տին)» ( 131), հա ճախ էլ Ճշգր տում և պար-
զա բա նում. «Դ րա նից այն կողմ (Ծննդ յան տո նե րից այն կողմ) Մա րիա մը 
հրա ժար վում էր գնալ » (էջ 129), կամ «երբ ան վա նա կո չութ յու նը չեղ յալ 
հայ տա րար վեց թա ղա պե տա րա նը, աս վեց, կա րող է ա ռա ջար կութ յուն 
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ներ կա յաց նել, բայց ի րա վա սու չէ ինք նագ լուխ փո խել ա նուն նե րը (ա հա 
թե ին չու վար չա պետն այս դեպ քում ձեռն պահ էր մնա ցել հռե տո րա կան 
ար վեստ ցու ցադ րե լուց)» ( 284):

Փա կագ ծե րում հայտն ված պար բե րութ յուն նե րը նա խըն թաց միտ-
քը մեկ նե լուց, բա ցա հայ տե լուց զատ, կա տա րում են նաև այլ գոր-
ծա ռույթ ներ: Գ րա կա նա գետ Վահ րամ Դա նիել յա նը վե պի քննութ-
յանն ուղղ ված իր հոդ ված նե րից մե կում անդ րա դար ձել է այդ  
գոր ծա ռույթ նե րին` «ծա ծուկ խոս քի` ար տա հայ տութ յուն ներ» և «ի մի-
ջիայ լոց ռեպ լի կի միտք»1, ո րի նշա նա կութ յու նը դուրս է խոս քի կոն տեքս-
տից, բայց կան խա տե սու մի ու կան խազ գա ցու մի ար ժեք ու նի. «…ո րոն-
ցից մե կի պատշ գամ բում հայտն վել է այդ ա ռա վոտ հա կա ռա կի պես 
արթ նա ցած դի ցու հիդ (սիրտն ինչ-որ բան է գու շա կել)» ( 184):

« Ժա մա նա կի գե տը» վեպն ու նի ժա մա նա կա յին մեծ ընդգր կե լիութ-
յուն` ցե ղաս պա նութ յու նից մինչև մեր օ րեր: Վի պա կան ժա մա նա կը 
հան դես է գա լիս ե րեք դրսևո րու մով` անց յալ, ներ կա, ա պա գա: Պետք է 
նկա տել, որ Վա հագն Գ րի գոր յա նի վե պում բուն գե ղար վես տա կան ժա-
մա նա կը ներ կան է, և  անց յա լի պա տու մը գրվում է ըն թեր ցո ղի ըն թերց-
մա նը զու գա հեռ. « Կես գի շե րին, երբ մատ ներս վեր ջա պես հա մա կարգ չի 
ստեղ նա շա րին դի պան, ես նո րից ես չէի: Ես հայրս էի, նո րա ծին Գ լա կը, 
և  ինձ Գ լա կին, գրկած, տատս՝ Մա րիա մը, քայ լում էր չոր, փո շոտ,ան ջուր, 
ան ծայր ա նա պա տով՝ Հա լե պից դե պի Դեյր-Էլ- Զոր…» (38):

Իսկ պատ մո ղի կեր պա րի թա փա ռում նե րը ժա մա նա կի ու տա րա-
ծութ յան տար բեր հատ ված նե րում ու նրա վե րա մար մա վո րում նե րը վե-
րապ րող նե րի տար բեր սե րունդ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մեջ հա մա ժա-
մա նակ յա պար բե րա կա նութ յան բնա գիր ստա նա լուն են միտ ված: 

Վե պը բաց վում է ներ կա յի պատ կեր նե րով, 1988 թվա կա նի դեպ քե րի 
նկա րագ րութ յուն նե րով՝ սում գա յիթ յան ար յու նա հե ղութ յուն, ղա րա բաղ-
յան հան րա հա վաք ներ. «1988-ի փետր վարն էր, գլուխ ներս խառն էր ղա-
րա բաղ յան հան րա հա վաք նե րով ժա մա նակ չէինք գտնում այ ցե լել վեր-
ջին շնչում պառ կած մեր հար ևա նին, իսկ երբ սում գա յիթ յան ար յու նա-
հե ղութ յան լուրն ա ռանք, եր ևի ընդ հան րա պես մո ռա ցանք նրան» (13):

Վե պում կան հե րոս ներ, ով քեր վի պա կան ժա մա նա կի կրողն են: Հայ-
կա րա մը երկ կողմ ժա մա նա կի կրողն է` անց յա լի և ներ կա յի, և կյան քը 
մի դար տե սած ծե րու նի, ով «չու զեց դա րա վեր ջին դա րասկզ բի տե սա ծը 
տես նել»:

«- Հայ կա րամ, դու անց յալ դա րում ես ծնվել… Մի ոտքդ տաս նին նում է, 
1  Վահրա մ Դ ան իելյան, Ց ավի  ու  արհ ամարհանքի ժպիտը, Նորք, 2009թ.,հ.1,  էջ 

119-125 :
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մյու սը՝ մեր այս նո րե լուկ քսան մե կում: Դու քսա նե րորդ դա րի վրա գցված 
կա մուրջ ես, քեզ նից շատ տե սած մարդ մեր փո ղո ցում չկա» (13):

Գ լա կը, Գ նե լը, Գա լուս տը, Տա րո նը, բո լորն էլ ապ րում են այդ հի շո-
ղութ յուն նե րով, տե ղե կաց ված են անց յա լով և հի մա նա կա նում վե պի 
ներ կա ժա մա նա կի կրող ներն են: Սա կայն, ի տար բե րութ յուն այդ հե րոս-
նե րի, Հայ կա րա մը անց յա լի հի շո ղութ յուն նե րը կա րո ղա ցել է սե րունդ նե-
րին ա վան դել գի տա կից, հա սուն տա րի քում. «Ի հար կե, նա Մեծ ե ղեռ նից 
մա զա պուրծ շա տե րին էր հան դի պել, բայց նրանք բո լորն էլ 1915-23-ին 
փոքր էին ե ղել և պատ մում էին ոչ այն քան ի րենց լսա ծը, որ քան ծնող նե-
րից լսա ծը, իսկ Հայ կա րա մը կեն դա նի տա րե գիրք էր» (18):

 Վե պի մի ջանկ յալ ժա մա նա կը նե րա ռում է 1915-23 թվա կան նե րը: 
Այս ժա մա նա կա հատ վա ծում նկա րագր ված են ե ղեռ նի, տե ղա հա նութ-
յան, աք սո րի, կո տո րա ծի պատ կեր ներ: Վի պա կան այս ժա մա նա կը՝ անց-
յա լը, սկսվում է 1915 թվա կա նի հու նի սի 26-ին` «այն առ տու, երբ ե կավ 
Մահ մուդ»:

Մի ջանկ յալ անց յալ ժա մա նա կն է կրում Մա րիա մը, նաև՝ Գ լա կը, ով 
դեռ չծնված, Մա րիա մի հետ ընկ նում է փոր ձութ յուն նե րի հոր ձա նու տը: 
Հաղ թա հա րե լով ա մեն ինչ՝ նրանք կա րո ղա նում են խույս տալ թշնա մուց: 

 Հե տա գա տա րի նե րի նկա րագ րութ յուն նե րից տե ղե կա նում են ցե-
ղաս պա նութ յան ի րա կա նաց ման ո րոշ ման րա մաս նե րին, նաև պե տա-
կան ո րո շում նե րին, նա մա կագ րա յին ըն թաց քին, հրա պա րա կա յին մի 
շարք ե լույթ նե րին, քա ղա քա կան հայ տա րա րութ յուն նե րին: 

Այս ա մե նով վե պա կան ժա մա նա կը հա վաս տիութ յուն է ձեռք բե րում: 
Վե պում դեպ քե րը նկա րագր վում են մինչև մեր օ րե րը և ձգ վում դե-

պի ա պա գա, դե պի 2153 թվա կա նը: Գր քի վեր ջում Վա հագն Գ րի գոր յա-
նը, ինչ պես Րաֆ ֆին « Խեն թում», տես լա յին ուղ ևո րութ յուն է կա տա րում 
ա պա գա` 2153 թվա կան, և հան դի պում իր «բա րե կա մին» Բր յու սել յան 
սրճա րա նում: 

Րաֆ ֆու մոտ այդ ե րա զը, տե սի լը ռո ման տի կա կան ե րան գա վո րում 
ու նի: Լա լա յի հո ղաթմ բին նիր հե լով` Վար դա նը ե րազ է տես նում ու նրան 
պատ կե րա նում է իր ե րա զած ա պա գա Հա յաս տա նը: Րաֆ ֆու հե րո սը 
տես նում է վե րա կերտ ված հայ րե նի քը:

« Կար ծես դա րե րը մի քա նի շրջան ա ռաջ էին գնա ցել, և նա տես նում 
էր Հա յաս տա նը, ա վե րակ և  ա նա պատ դար ձած Հա յաս տա նը, այժմ բո-
լո րո վին կեր պա րա նա փոխ ված, բո լո րո վին վե րա նո րոգ ված: Այդ ի՞նչ 
հրա շա լի փո փո խութ յուն էր: Մի՞ թե կո րած դրախ տը կրկին վե րա դար ձել 
էր այդ երկ րի վրա»:1

1  Րաֆֆի,  Խեն թը , Շուշի,  188 1թ, էջ  215: 
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Իսկ « Ժա մա նա կի գե տը» վե պի հե ղի նա կի մտա տե սում նե րը մեզ տե-
ղա փո խում են հա ջորդ դա րի կե սե րը, ուր ար դեն թրքա ցած Եվ րո պա-
յի ան տիու տո պիկ հա մա պատ կե րի նկա րագ րութ յամբ է հաս տատ վում 
պատ մութ յան դա ռը փոր ձի հե ղի նա կա յին ըն թեր ցու մը: Ա պա գան պատ-
կե րող հատ վա ծում թուր քա կան դի վա նա գի տութ յու նը անց յա լի փոր ձով 
ու այ սօր վա հա մա ռութ յամբ, գլխա վո րում է Եվ րա միութ յու նը և  որ պես 
բռնի կամ սի րով թրքա ցած եվ րո պա ցի նե րով կազմ ված մե ծա մաս նութ-
յուն` միութ յան մայ րա քա ղա քը տե ղա փո խում է Ս տամ բուլ . « Հա մա պե-
տա կան տո նի կա պակ ցութ յամբ այ սօր պաշ տո նա պես հռչակ վե լու է 
Եվ րո պա կան միութ յան նոր մայ րա քա ղա քը…Ս տամ բու լը, իմ բա րե կամ… 
Տար վա ըն թաց քում բո լոր պե տա կան մար մին նե րը Ստամ բուլ կտե ղա-
փոխ վեն…» (497):

Իսկ «Եվ րո մեջ լիսն» էլ ըն դու նել է 301 հոդ վա ծը, թրքաց ման ըն թաց քը 
դեռ շա րու նակ վում է, թուր քե րե նը դար ձել է պե տա կան լե զու: Վի պա կան 
այս ժա մա նա կում հե ղի նա կը ներ կա յաց նում է թրքա ցած ֆլա ման դա ցի 
Քե մա լին, ով դար ձի է բե րել «ազ գա յա նա մոլ նե րի մի ամ բողջ գա ղութ», ով 
«տի տա նա կան» աշ խա տանք էր հա մա րում հա զա րա վոր ազ գե րի` լե հե-
րի, չե խե րի, ի տա լա ցի նե րի, շվեդ նե րի կրո նա փոխ ա նե լը: 

 Հո ռե տե սա կան այս պատ կե րը հե ղի նա կի տես լա յին ուղ ևո րութ յուն 
է դե պի ա պա գա: Այս ա մե նով գրո ղը սա կայն մի տում չու ներ ցույց տա լու 
այդ քան սպաս ված փոխ հա տու ցու մը, ա վե լին` հե ղի նակն այս ա մե նով 
ընդգ ծում է ե ռա կողմ ժա մա նա կի ո րա կա կան հեր թա փո խը, այ սինքն՝ 
այն, ինչ ե ղել էր անց յա լում՝ կո րուս տեր, զրկանք ու ան տար բե րութ յուն, 
շա րու նակ վե լու էր և դեռ շատ էր հո սե լու, քա նի որ «15 թվից այն կողմ 
ո չինչ չի փոխ վել: Եվ վաղն էլ չի փոխ վե լու»:

Փաս տե րը հա վաս տի են, փաս տար կու մը` զո րա վոր, եզ րա հան գու-
մը` տրա մա բա նա կան:  Վա հագն Գ րի գոր յա նի մոտ ա պա գա յի տե սի լը 
անց յա լը մո ռա նա լու կոչ է ա նում. «Իսկ այս պի սի գիրք այլևս մի գրեք…  
փո խեք, տրա մագ ծո րեն փո խեք…  քա նի դեռ …ողջ եք»:

Այս հրա ման-կո չը, որ հնչեց նում է թրքա ցած Քե մա լը, հե ղի նա կի հա-
մար ճնշող ազ դե ցութ յուն չի ու նե նում, քա նի որ ի րա կա նում հե ղի նա կի 
հույ սը դեռ ապ րում է, և  այդ հույ սը կապ ված է ա պա գա յի հետ, «դե պի 
Հայ րե նիք տա նող» ա պա գա յի հետ: Ա պա գա յի տե սի լը հաս տա տում է 
նպա տա կի կար ևո րութ յու նը` «ե թե նպա տակդ լույսն է և  ոչ թե խա վա-
րին հար մար վե լը, ի վեր ջո կտես նես լու սա բա ցը»:

Գր.  Շա հին յա նը խո սե լով վե պի ա վար տին Վ.Գ րի գոր յա նի տես լա-
յին ուղ ևո րութ յան մա սին, նշում է, որ վե պը հրա պա րա կագ րա կան կամ 
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պատ մա կան աշ խա տութ յուն չէ, այլ սոսկ վեպ, որ տեղ «հե ղի նա կը օգ-
տա գոր ծած է պատ մա կան դէպ քերն ու դէմ քերն, բայց ե րե ւա կա յու-
թեամբ յատ կան շո ւող պատ մու թիւն մը հո րի նած է` իր կող մէ ստեղ ծո ւած 
դէպ քե րով ու դէմ քե րով, ո րոնք ի րա կա նան ման են` ի րա կան պա տա-
հար նե րու և  ան ձե րու պես»:1

Այս պի սով, խո սե լով վի պա կան ժա մա նա կի մա սին, կա րող ենք ա սել, 
որ վե պում նկա րագր ված ժա մա նա կը ան վեր ջութ յան մեջ է դիտ վում, այ-
սինքն, այն հան դես է գա լիս որ պես ամ բող ջա կան հա մա կարգ իր ե րեք 
հիմ նա կան կող մե րով՝ անց յալ, ներ կա և  ա պա գա: Անց յալ ժա մա նա կը 
ու նե ցել է «ան ղեկ, ցա քուց րիվ, ան գա ղա փար ըն թացք» և հետ ևա բար, 
«ե րեկ վա փոր ձը տխուր հու շեր է բե րել»: Ներ կան տա րի նե րի մի ջով, 
սե րունդ նե րի մի ջով անց նող, ժա մա նա կի գե տի նման հա րա հոս, «նրա 
գրա շա հո տութ յու նից կեն սու նակ նպա տակ»-ներ է կրում: Բայց ան կան-
խա տե սե լի է ժա մա նա կը, ան կան խա տե սե լի է ժա մա նա կի գե տի վա րա-
րու մը. «Ինչ քա՞ ն կտ ևի մեր ու ղին, ժա մա նա կի գե տի վա րա րում ներն է լի 
ին չե ՞ր կբե րեն մեր գլխին, սոսկ ի րեն՝ ժա մա նա կին է հայտ նի, մեզ նից 
սոսկ պա հան ջում է գնալ մեր աստ ղի հետ ևից» ( 499): 

Վե պում ու շադ րութ յան է ար ժա նի ըն թեր ցո ղին նվիր ված հե ղի նա կա-
յին դի մում նե րը: Վե պի ըն քաց քում հե ղի նա կը բազ մա թիվ ան գամ ներ դի-
մում է ըն թեր ցո ղին, սկսե լով, մի տե սակ, միա կող մա նի զրույց. « Հե ռա վոր 
ա նամպ ժա մա նակ նե րում բուն դրած մեր բա րե կամ» (44):

Այս դի մում-զրույց նե րի մի ջո ցով հե ղի նա կը վե րած վում է քննա դա տի, 
պատ ճա ռա բա նում, վեր լու ծում իր գիր քը, տա րա կու սում ու ար դա րա-
նում. «Ե թե դու շատ հե ռու չես մեզ նից (ժա մա նա կա յին ա ռու մով), ա սենք, 
երբ որ նրանց ան վա նա կո չում էին, չգի տեին, որ նրանք մեր պատ մութ-
յան հե րոս ներն էին դառ նա լու» (260):

Այս պես հե ղի նա կը հա րա բեր վում է ըն թեր ցո ղի հետ՝ փոր ձե լով 
նրան փո խան ցել, հա ղոր դել իր տագ նապ ներն ու ա պա գա յի հան-
դեպ մտո րում նե րը, սա կայն ա պա գան բո լո րի հա մար տար բեր է, քա-
նի որ այլ անց յալ, այլ խնդիր ներ և  այլ ե րա զանք ներ ու նեն նրանք:  
 Վի պա կան դաշ տում խորհր դան շա կան է 5-րդ փո ղո ցի կեր պա րը, 
խորհր դան շա կան մի հա վա քա վայր, որ հանգր վան է հայ ըն տա նի քի, 
հան գու ցա կետ, որ տեղ սկսվում ու ա վարտ վում են վի պա կան գոր ծո-
ղութ յուն նե րը` հե րոս նե րի կյան քի նա խորդ է ջե րի անդ րա դարձ նե րով: 
Խորհր դան շա կան է այն, որ վի պա կան ներ կա ժա մա նա կը սկսվում է 
5-րդ փո ղո ցում, հե տա գա յում հե րոս ներն ա նընդ հատ այդ հա վա քա-
վայր են վե րա դառ նում, իսկ 2153թ. Բր յու սե լից «ժա մա նա կի մե քե նա յով» 

1  Ազգ, Գ ր. Շահի նյա ն, 22.11 .2 00 8թ.,  էջ  1-6:
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Գ նե լը « հայտն վում է դարձ յալ 5-րդ փո ղո ցում: «Եվս մեկ քայլ և  ար դեն 
փակ աչ քե րով էլ կա րող եմ շա րու նա կել ճա նա պար հը: Ես ար դեն 5-րդ 
փո ղո ցում եմ: Մտ նում եմ « Հին գե րորդ անկ յուն», թրմփում նստա րա նին. 
Մ նաց, ա սա գա րե ջուր բե րեն…Ինչ քան կա րե լի է՝ սա ռը…  Մա տու ցո ղու-
հին ի րար է անց նում, իսկ Մ նա ցը խո ժոռ նա յում է հոն քե րի տա կից.

Մենք ծա նո՞ թ  ենք …
Ծա նոթ ենք, Մ նաց, վա ղուց…»: ( 494)
Իսկ այդ «վա ղու ցը» 2003 թվա կանն էր, և  այս Մ նա ցը այն օ րե րի 

Մ նա ցի նույ նա նուն շա ռա վի ղը: Ն շա նա կում է` հար յուր հի սուն տա րի հե-
տո էլ կյան քը շա րու նակ վում է 5-րդ փո ղո ցում ու շա րու նակ վե լու է դեռ: 

Վե պում տա րա ծութ յու նը փակ և կոնկ րետ չէ, այն վի պա կան է: Վի-
պա կան ցան կա ցած գոր ծո ղութ յուն տա րա ծա կան հղում ու նի: « Ժա-
մա նա կի գե տը» վե պում տա րա ծութ յու նը լայն ընդգր կում ու նի: Վե պի 
կեն սա կան տա րածքն ընդգր կում է Ար ևել յան և Արևմտ յան Հա յաս տան, 
Դեյր-Էլ- Զոր, Սի բիր, Ֆ րան սիա, Հա լեպ, Մի ջերկ րա կա նի ա փե րը, Ա դա-
նա, Պո լիս և  այլն:

Վի պա կան տա րած քի ընգր կե լիութ յու նը նպաս տում է կեր պար նե րի 
բազ մա զա նութ յա նը: 

Խո սե լով մի ջա վայ րի դե րի և դ րա ազ դե ցութ յան մա սին` ի տա լա կան 
ծա գու մով ա մե րի կա ցի գրա կա նա գետ Ֆ րան կո Մո րետ տին նկա տում է, 
որ տա րա ծութ յան այս ի ներ տութ յու նը փո փոխ վում է, և յու րա քանչ յուր 
տա րածք պայ մա նա վո րում կամ առն վազն օգ նում է միայն ի րեն հա տուկ 
պատ մութ յուն (story) ստեղ ծել: Ո րո շա կի պատ մութ յուն ներ (story) 
ո րո շա կի տա րա ծութ յուն նե րի արդ յունք են, և  ո րո շա կի հստակ տա րա-
ծութ յուն նե րի չլի նե լը անհ նա րին կդարձ ներ ո րո շա կի կոնկ րետ պատ-
մութ յուն նե րի (story) ստեղ ծու մը:1

Այ սինքն, հե րոս նե րի բնույ թը պայ մա նա վո րում է տա րա ծութ յու նը, 
կեր տում է ո րո շա կի հո գե բա նութ յուն:

Վե պի կեն սա կան տա րած քը ընդգր կում է՝ Հա լեպ, Դեյր-Էլ- Զոր. « Բայց 
մենք Հա լեպ էինք ըն կել և ճա նա պարհ էինք հար թում դե պի ա վետ յաց 
Դեյր-էլ- Զոր» (101):

Տա րած քա յին այս փռվա ծութ յու նը հա վաք վում-հյուս վում է ճա կա-
տագ րե րի շուրջ և յու րա քանչ յուր լանդ շաֆտ ա ծանց վում է ըն թաց քից, 
ո րը կծի կի պես գո յաց նում է ազ գի կեն սագ րութ յու նը: Տա րա ծա կան այս 
շղթան գծագ րում է մի ազ գի, մի տոհ մի պատ մութ յուն` Գա լուստ յան նե-
րի, ով քեր սկիզբ են ա ռել Խար բեր դից, ո տա բո բիկ կտրել ան ցել են ա նա-

1 Fr an co Moret ti,  Atlas o f  the  E ur opean Nov el 18 00 -1900,  pp.  70, Ve rso, 
Lon don, 200 9. :
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պա տը ( Մա րիամ), հա սել Մի ջերկ րա կա նի ա փե րը, Ֆ րան սիա, Լիտ վա, 
Սի բիր և  այ լուր, բայց և  ե կել հա սել են 5-րդ փո ղոց:

« Ժա մա նա կի գե տը» վեպն ու սում նա սի րե լիս ու շադ րութ յան են ար ժա-
նի նաև մե տա ֆո րա յին ար ժեք ու նե ցող սիմ վոլ ներ, ո րոնք կեն սա կան նշա-
նա կութ յուն ու նեն: Ֆ րան սիա յում ապ րող Գ նել Տեր- Գա լուստ յա նի այ գում 
հայ րե նի քից բեր ված ծի րա նե նին ա մեն տա րի ծաղ կում է, սա կայն պտուղ 
չի տա լիս: Իսկ հայ րե նի քից բե րած ծի րա նե նին միայն հայ րե նի քում կա րող 
է պտուղ տալ: Ծի րա նե նին նույ նա նում է ըն թաց քի պատ ճա ռով օ տար 
ե զերք նե րում հայտն ված հա յի հետ, ով օ տար հո ղում նա հանջ է ապ րում: 
Գ նե լի այ գու ծի րա նե նին հենց Տեր- Գա լուստ յան նե րի փրկված տոհմն է:  
Մ յուս սիմ վոլ-պատ կե րը ծեր Թա յիբ Բայ քա լի խլութ յունն է: Երբ թրքաց-
ված Հով սեփ Տեր- Գալստ յա նը գտնում է Թա յի բին, վեր ջա պես ար տա հայ-
տում սրտի պա րու նա կութ յու նը, բայց վեր ջինս ար դեն խլա ցած է լի նում: 
Թա յի բի խլութ յու նը միայն իր խլութ յու նը չէ, այլ «հա յի ոս կոր նե րու վրա 
շի նած» ծեր Թուր քիա յի նը, ով այդ պես էլ խուլ է ձևա նում իր կա տա րած 
չա րա գոր ծութ յուն նե րի մա սին լսե լիս:

Քա նի որ խոս քը « Ժա մա նա կի գե տը» գրքի մա սին է, «ժա մա նակն» 
ու «գե տը» տո պոս լի նե լու նախ նա կան հայտ կա րող են ներ կա յաց նել: 
Սա կայն, թվաց յալ բա ցա հայտ տա րա ծա կան դիր քո րո շու մը միայն թռու-
ցիկ հա յաց քի հա մար է: Գ րի գոր յա նի տեքս տին հա տուկ է ընդ լայն ված 
ըն թաց քը: Այ սինքն՝ գե տի մո դե լը այն փոքր միա վորն է, որ ան վեր ջութ յան 
ձևա կերպ ման հնա րա վո րութ յունն է պա րու նա կում: «Ան վեր ջութ յուն» 
բա ռի հետ վար վե ցո ղութ յան եր կու ձև  ա ռանձ նաց նենք և  այս հա մա-
տեքս տում ըն դու նենք դրա եր կու կո մե րը` տա րա ծա կան և ժա մա նա կա-
յին: Վե րա ցարկ ման ա ռա ջին աս տի ճա նը հա րատ ևութ յան ներ մու ծումն 
է, որն իբրև տա րա ծա կան-ֆի զի կա կան գո յաձև նաև մի ֆա կան-ժա-
մա նա կա յին բար դաց ման ըն թեր ցա կարգն է մա տու ցում: Գե տի՝ տեքս-
տա յին տա րա ծութ յան վե րած վե լը տե սա նե լի է նախ և  ա ռաջ գրքի կա-
ռուց ված քում: Գե տի սիմ վոլն այս տեղ ա սո ցաց վում է հա րա հո սութ յան 
հա վեր ժաց ման հետ: Հա ջորդ սիմ վո լը ժա մա նա կի սիմ վոլն է` ժա մա նա-
կա յին հա րատ ևութ յան խորհր դա նի շը: Որ պես ամ բող ջա կան կա ռու ցա-
ված քա յին հա մա կարգ « ժա մա նակ» և «գետ» սիմ վոլ նե րը ըն թերց վում 
են փոխ կա պակց ված լի նե լով: 

Այ պի սով, քննե լով Վա հագն Գ րի գոր յա նի « Ժա մա նա կի գե տը» վե պի 
կա ռուց ված քա յին ո րոշ յու րա հատ կութ յուն նե ր, կա րող ենք ա սել, որ Վա-
հագն Գ րի գոր յա նի վե պը շա րադր ված է վար պե տո րեն, որ նշա նա կում 
է` վի պա կան ա մուր ու ինք նա տիպ կա ռույց, մա մու լից կա տար ված տե-
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ղին մեջ բե րում նե րի ներ մու ծում ներ, գոր ծո ղութ յուն նե րի տե ղան քի, վի-
պա կան մի ջա վայ րի, պատ մութ յան ու ար դի դի վա նա գի տութ յան, նաև 
Թուր քիա յի օ րենք նե րի, կեն ցա ղի լավ ի մա ցութ յուն, հո գե բա նա կան խոր 
դի տար կում ներ, և հատ կա պես` պա տու մի կեն սա լից, ինք նա տիպ լե զու` 
և՛ ար ևե լա հա յե րեն, և՛ արևմ տա հա յե րեն զու գա հե ռում նե րով, սիմ վոլ- 
պատ կեր նե րի ճիշտ ընտ րութ յուն, ըն թեր ցո ղի հետ կա պի մեջ մտնող դի-
մու մա յին ոճ և  այլն:

Գոհարիկ Սահակյան – բանասեր: Գիտական հետաքրքրությունները՝ նո-
րա գույն գրականություն, գրականության տեսություն:

SAHAKYAN GOHARIK - THE STRUCTURE FEATURES OF THE NOVEL “RIVER 
OF TIME “ - The structure of Vahagh Grigoryan’s novel “River of Time “ includes 
elements of biography, memoir, correspondence, chronicle. There is a problem of 
family continuity in the novel. There is no clear chronicle in the novel. The action is 
constantly evolving from the beginning of the century, 1940-50s and today. 

The events described in Vahagn Grigoryan’s novel “The River of Time “ are told by 
the author and the heroes. In Armenian prose, the manifestations of this phenomenon 
are mainly manifested in the form of correspondence, diary entries and recollections. 
These are great individual novels that intertwine to become one great novel. There 
are characters in the novel who are the bearers of epic time. The novel describes 
the events from beginning of the last century to the present day and stretches to 
the future,to 2153, Thus speaking of epic time, we can say that the time described 
in the novel is viewed as infinity, that is, it acts as a complete system with its three 
main aspects: past, present and future. There are symbols of metaphorical value in 
the novel “River of Time“ which are of vital importance. “Time“ and “River“  can be 
a preliminary application to be a topos. Thus, examining some structural features of 
Vahagn Grigoryan’s novel “The River of Time“ we can say that it is masterfully written, 
which means a strong and original novel structure.

Keywords: time structure, novel, biography, memoir, italics, story, genocide, 
dynasty, metaphor, symbol, topics.

СААКЯН ГОАРИК - СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РОМАНА «РЕКА 
ВРЕМЕНИ» - В роман Ваагна Григоряна «Река времени» входят элементы 
биографии, мемуаров, переписки, летописи. В романе присутствует проблема 
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преемственности семьи. В нем нет четкой хронологии. Действие постоянно 
происходит то в начале века (1940-50-ые годы), то в наши дни.

О событиях, описанных в романе Ваагна Григоряна «Река времени», 
рассказывают герои автора и сам автор. В армянской прозе такое повествование 
выражается в основном в письмах, дневниковых записях и воспоминаниях. Это 
отдельные романы, которые переплетаются в один большой роман. В романе 
есть персонажи, являющиеся носителями эпического времени. В нем описаны 
события с начала прошлого века до наших дней и, простираясь в будущее, до 
2153 года. Таким образом, говоря об эпическом времени, мы можем сказать, 
что время, описанное в романе, рассматривается в бесконечности, то есть 
действует как целостная система со своими тремя основными аспектами: 
прошлым, настоящим и будущим.

В романе «Река времени» есть символы метафорического значения, 
имеющие жизненно важное значение. «Время» и «река» могут быть 
предварительным заявлением на роль топоса. Таким образом, рассматривая 
некоторые структурные особенности романа Ваагна Григоряна «Река 
времени», можно сказать, что он написан мастерски, а значит, имеет сильную и 
оригинальную структуру романа.

Ключевые слова: время, структура, роман, биография, мемуары, курсив, 
рассказ, геноцид, династия, метафора, символ, топос.
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ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՏՔ ԵՎ 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Վահե Արսենյան 
բ.գ.թ., դոցենտ ԵՊՀ

ՍԵՌԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՇԵՔՍՊԻՐԻ «ՌՈՄԵՈ և 
ՋՈՒԼԻԵՏ» ՊԻԵՍՈՒՄ 

(ԿԱՄ ՌՈՄԵՈՅԻ ԿԵՐՊԱՐԻ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ ՄԻՆՉ 
ՋՈՒԼԻԵՏԻՆ ՀԱՆԴԻՊԵԼԸ)

Բանալի բառեր.- բառախաղ, բանալի, սեռականություն, պլատոնական սեր, 
Զ. Ֆրոյդ, Էրոս, Թանատոս, կյանքի բնազդ, մահվան բնազդ:

Սե ռա կա նութ յու նը տիե զե րա կան գո յութ յան էա տար րե րից է, փի լի սո-
փա յա կան երկբ ևե ռութ յան հիմ նա քա րե րից մե կը, և մար դու ստեղ ծա գոր-
ծա կան զար գաց ման ամ բողջ ըն թաց քում՝ ժայ ռա պատ կեր նե րից մինչև 
ար վես տի բար դա գույն ձևերն և կեն սա բա նա կան և հո գե վեր լու ծա կան 
ու սում նա սի րութ յուն ներն ու հե տա զո տութ յուն նե րը, մշտա պես ե ղել է 
մար դու էութ յու նը բա ցա հայ տե լու կար ևո րա գույն բա ղադ րիչ նե րից մե կը: 
Այն մշտա պես մեծ դեր է ու նե ցել ար վես տում, պատ մա կան տար բեր ժա-
մա նա կա փու լե րում փո փոխ վել ու կա տա րե լա գործ վել, ստա ցել տար բեր 
ե րանգ ներ, ներ կա յա ցել այս կամ այն պրոբ լե մի տես քով: Իսկ Վե րածնն-
դի ժա մա նա կաշր ջա նում կար ևոր վել է ու դրսևոր վել գրա կան եր կե րում, 
հատ կա պես Բո կաչ չո յի և Շեքս պի րի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րում: 

Շեքս պիրն այն բա ցա ռիկ հե ղի նա կե րից է, որ նո րա րար է իր գրե թե 
բո լոր ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րում։ Մեզ հայտ նի է, որ Շեքս պիրն իր դրա-
մա նե րում լիո վին նոր ձևով է մեկ նա բա նել ոչ միայն պատ մա կան այս կամ 
այն ի րա դար ձութ յուն ներն ու կեր պար նե րը, այլև նո րո վի է ներ կա յաց րել 
մար դու էութ յու նը, նե րաշ խար հը, նրա հույ զերն ու ապ րում նե րը: Սի րո 
գա ղա փարն ա ռանց քա յին դեր ու նի Շեքս պի րի ար վես տում: Սա կայն 
խոս քը պլա տո նա կան ձևա պաշ տա կան, միջ նա դար յան– կա ղա պար ված 
կամ սեն տի մեն տալ– ռո ման տի կա կան սի րո մա սին չէ: Ի րա կա նում անգ-
լիա ցի վե րածնն դի ժա մա նակ նե րի դրա մա տուր գը հենց վե րոգր յա լի դեմ 
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է պայ քա րել: Եվ հա վա նա բար այդ պատ ճա ռով էլ նրա պիես նե րում սե-
րը քա ղա քա կան ռազ մա վա րա կան գոր ծիք է («Ան տո նիոս և Կ լեո պատ-
րա»), մի բան, որ կա րե լի է կյան քի լա բո րա տո րիա յում անզ գու շո րեն 
փոր ձար կել («Ար քա Լիր»), ո րի հա մար ար ժե սպա նել («Օ թել լո»), որ նաև 
այ լա կերպ է և  այ լա սեր ված (« Համ լետ»), ա ռանց ո րի ապ րելն ի մաս տա-
զուրկ է և մեռ նե լը՝ նա խընտ րե լի (« Ռո մեո և Ջու լիետ»), և  այլն:

« Ռո մեո և Ջու լիետ»–ը Շեքս պի րի թերևս ա մե նա հայտ նի ստեղ ծա-
գոր ծութ յունն է, որ վա ղուց դար ձել է միակ իս կա կան և միև նույն ժա-
մա նակ ող բեր գա կան սի րո խորհր դա նի շը: Եր բեմն ան գամ թվում է, որ 
ե թե այդ լոկ մեկ դիպ վա ծի պատ ճա ռով ող բեր գութ յամբ ա վարտ ված 
պատ մութ յունն ու նե նար այլ՝ եր ջա նիկ վեր ջա բան, ա պա դա այլևս սի-
րո պատ մութ յուն չէր լի նի և կ կորց ներ իր հե տաքրք րա կա նութ յու նը: Եվ 
առ հա սա րակ դժվար է պատ կե րաց նել, որ նման բազ մա բարդ դրա մա նե-
րի հե ղի նա կը, ով ան գամ իր սո նետ նե րում սի րա յին մի այն պի սի ե ռանկ-
յու նի ստեղ ծել, որ մինչ այժմ վեր լուծ վում են ա մե նա հա սա կան և վի ճե լի 
տե սանկ յուն նե րից, կբե մադ րեր նման սեն տի մեն տալ–զ գաց մուն քա յին 
պիես: Ռո ման տի կա կա նութ յան տար րեր պիե սում ան շուշտ կան, սա-
կայն դա ստեղ ծա գոր ծութ յան մա կե րեսն է, դի մա փո շին: Շեքս պիրն այս 
ստեղ ծա գոր ծութ յան մի ջո ցով շատ ա վե լի խոր քա յին ու կար ևոր բան է 
ա սել ըն թեր ցո ղին: Վեր ջի նիս ներ կա յաց րել պլա տո նա կան սի րո և մարմ-
նա կան –իս կա կան սի րո մա սին իր պատ կե րա ցում նե րը:

Շեքս պի րի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի քննութ յամբ հե տաքրքր վող-
նե րին և գ րա կա նա գետ նե րին վա ղուց է հայտ նի, որ անգ լիա ցի դրա մա-
տուրգն իր պիես նե րի բա նա լի նե րը հիմ նա կա նում տե ղադ րում է պիե սի 
ա մե նասկզ բում, և « Ռո մեո և Ջու լիե տը» այս հար ցում բա ցա ռութ յուն 
չէ: Եվ ու րեմն պիե սի քննութ յու նը սկսենք դրա մեկ նար կա յին տո ղե րից, 
ո րոնք մի յու րա հա տուկ գլուխ կոտ րուկ, բա ռաշ փոթ ու մտքի նեն գա փո-
խութ յուն են. մարդ կա յին միտք, որ միշտ սուբ յեկ տիվ է, հետ ևա բար սուբ-
յեկ տիվ ձևով էլ կա րող է ըն կալ վել մեկ այլ ան հա տի կամ ան հատ նե րի 
կող մից, և  ա մե նա կար ևո րը՝ յու րա քանչ յուր խոսք և դ րա հա մար տրա-
մա բա նա կան հիմք հան դի սա ցած միտ քը կա րե լի է մեկ նա բա նել և հաս-
կա նալ մե կից ա վե լի տար բեր կամ նույ նիսկ հա կա ռակ ի մաստ նե րով: 

« Ռո մեո և Ջու լիետ» պիե սը սկսվում է Կա պու լե տի տան եր կու սպա-
սա վոր նե րի՝ Սամ սո նի ու Գ րե գո րիի երկ խո սութ յամբ և  ա ռա ջին հա յաց-
քից հան դի սա տե սին ներ կա յա նում որ պես սրա միտ մի խա ղիկ –երկ-
խո սութ յուն, որ տեղ մի հե րո սը՝ Գ րե գո րին, մշտա պես նեն գա փո խում և 
ձ ևա խե ղում է մյու սի՝ Սամ սո նի խոս քե րը՝ ստեղ ծե լով սրա միտ ու նուրբ 
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բա ռա խաղ, ան մի ջա պես հա րու ցե լով հան դի սա տե սի ծի ծա ղը, սա կայն 
սա այս դրվա գի միայն մեկ՝ ձևա կան կողմն է: Բո վան դա կա յին ա ռու մով 
հան դի սա տե սին է ներ կա յաց վում պիե սի հիմ նա կան ա սե լիքն ըն կա լե լու 
հիմ նաե ղա նա կը, այն է՝ ինչ –որ տես նում եք և լ սում, մի՛ ըն կա լեք ու ղիղ 
ի մաս տով, այլ փոր ձե՛ք նաև տես նել աս ված խոս քե րի աս տա ռը, դրանց 
այլ նշա նա կութ յու նը ընդ հա նուր հա մա տեքս տում կամ ակն հայտ չեր ևա-
ցող, սա կայն վստա հա բար գու յութ յուն ու նե ցող մա սը. «ՍԱՄՍՈՆ. Հա-
վա տա՛, Գ րե գո րի, մենք թույլ չե՛նք տա, որ մեզ ած խի պես սևաց նեն: / 
ԳՐԵԳՈՐԻ. Ան շուշտ, թե չէ ած խա գործ կդառ նանք»: Պիե սի հենց ա ռա-
ջին տո ղը յու րա հա տուկ մի բա ռա խաղ է, ո րի հիմ նան պա տա կը աս վա-
ծի բազ մըն կա լե լիութ յու նը և միա գիծ ըն կալ ման ան հե ռան կա րութ յու նը 
շեշ տելն է, ին չը թատ րո նում նստած հան դի սա տե սի հա մար էլ ա վե լի 
դժվար էր (չմո ռա նանք, որ Շեքս պի րի պիես նե րի ա ռաջ նա յին թի րա խը 
հան դի սա տեսն էր և  ոչ ըն թեր ցո ղը) կապ ված նյու թի բար դութ յան ու երկ-
խո սութ յան դի նա միկ զար գաց ման հետ, բայց ա մե նա կար ևո րը սա մի 
պարզ հու շում էր հան դի սա տե սին՝ իմ ստեղ ծա գոր ծութ յու նը ու ղիղ ի մաս-
տով մի՛ ըն կա լիր, փնտրի՛ր դրա թաքն ված ի մաս տը: Շա րու նա կենք` 
ՍԱՄՍՈՆ. Ու զում եմ ա սել, որ ե թե մեր բար կութ յան մու խը հա նեն, դուրս 
կքա շենք մեր սրե րը: / ԳՐԵԳՈՐԻ. Այդ ճիշտ է: Բայց զգո՛ւյշ կաց, որ քո 
վի զը դուրս չքա շեն: / ՍԱՄՍՈՆ. Բար կա նա լիս ես ա րագ հար վա ծում եմ: 
/ ԳՐԵԳՈՐԻ. Բայց ա րագ չես բար կա նում հար վա ծե լու հա մար»: Խո սակ-
ցութ յան թե ման կար ծես թե լադ րում է Սամ սո նը, սա կայն մյուս հե րո սը` 
Գ րե գո րին, ան վերջ շրջում է խո սակ ցի բա ռե րի ի մաստն ու բա ռա խա ղեր 
հո րի նում՝ ան վերջ ստեղ ծե լով հա կա դիր ի մաստ ներ կամ խոս քի մաս տի 
այ լընտ րան քա յին տար բե րակ ներ` ամ բող ջութ յամբ կամ մաս նա կիո-
րեն ձևա փո խել–ձ ևա խե ղե լով դրանց ի մաս տը: Բայց, այ նո ւա մե նայ նիվ, 
վե րոգր յա լը չի ստի պում Սամ սո նին դա դա րեց նել խո սակ ցութ յու նը, այլ 
ճիշտ հա կա ռա կը, վեր ջինս, փո խե լով իր ձևա կեր պում նե րը, շա րու նա-
կում է զար գաց նել իր ա սե լի քը, ո րը դան դա ղո րեն հաս նում է գա գաթ նա-
կե տին. «ՍԱՄՍՈՆ. Մոն դեգ յու նե րի տան շնե րից մե կը ինձ դրդում է շարժ-
վե լու: / ԳՐԵԳՈՐԻ. Շարժ վել նշա նա կում է կանգ նած տե ղից հե ռա նալ: Իսկ 
քաջ լի նել նշա նա կում է ա մուր կանգ նել տե ղում: Ու րեմն ե թե դու շարժ-
վում ես, կնշա նա կի՝ փախ չում ես: / ՍԱՄՍՈՆ. Այդ գեր դաս տա նի շնե րից 
մե կը ինձ դրդում է ա մուր կանգ նել: Ե թե հան դի պեմ Մոն դեգ յու նե րի տան 
որ ևէ տղա մար դու կամ կնոջ, ես պա տի կող մը կբռնեմ: / ԳՐԵԳՈՐԻ. Այդ 
ցույց է տա լիս, որ դու մի ա նուժ սրի կա ես, ո րով հետև միշտ ա մե նատ-
կար մար դիկ են պա տի կող մը բռնում: / ՍԱՄՍՈՆ. Դու ճիշտ ես: Այդ է 
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պատ ճա ռը, որ կա նայք, ա մե նատ կար ա նոթ նե րը լի նե լով, շա րու նակ 
ա պա վի նում են պա տե րին: Ու րեմն ես Մոն դեգ յո ւի տան տղա մարդ կանց 
պա տե րից հե ռու կհրեմ, իսկ աղ ջիկ նե րին կսեղ մեմ պա տին»: Սամ սո նի 
վեր ջին խոս քե րը («...thrust his maids to the wall») սե ռա կան բնույթ ու նեն, 
և խո սա կի ցը թե ման ոչ թե շա րու նա կում է բա ռա խա ղի կամ հա կա դարձ-
ման մի ջո ցով, ինչն ա նում էր մինչև հի մա, այլ կտրուկ փո խում է այն. 
«ԳՐԵԳՈՐԻ. Կ ռի վը մեր տե րե րի և մեր՝ նրանց ծա ռա նե րի մեջ է»1:

Հե րոս նե րի երկ խո սութ յան ժա մա նակ նրան ցից մե կի կող մից թե մա յի 
կտրուկ փո խե լը Շեքս պի րի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը քննե լիս պետք է 
դի տար կել ոչ թե սոսկ որ պես հե րո սի խոս քին բնա կա նութ յուն հա ղոր-
դե լու հնարք, այլ որ պես շատ ա վե լի հե տաքրք րա կան մի հնարք, ո րով 
պիե սի հե ղի նա կը հա տուկ շեշ տադ րում է ընդ հատ վող միտ քը: Հարկ 
ենք հա մա րում հա տուկ ու շադ րութ յուն դարձ նել խոս քի կամ մտքի անտ-
րա մա բա նա կան կամ ան տե ղի ըն հատ ման հնար քին: Ի դեպ մի հե րո սի 
խոսք-միտ քը, ինչ պես այս դեպ քում է, կա րող է ընդ հատ վել մեկ այլ հե րո-
սի կող մից, կամ ին քը կա րող է հենց իր մտքում ինքն ի րեն «ընդ հա տել», 
սե փա կան միտ քը հե ռու վա նել ի րե նից. այս տար բե րա կին կանդ րա դառ-
նանք քիչ ա վե լի ուշ: 

Բայց շա րու նա կենք մեկ նար կա յին երկ խո սութ յան քննութ յու նը, երբ 
Սամ սո նը, որ մինչև հի մա բնավ աչ քի չէր ընկ նում դա ժա նութ յամբ, այլ 
հիմ նա կա նում հա մա ձայն վում ու իր խոս քը հղկում էր խո սակ ցի մտքե րի 
ազ դե ցութ յամբ, հան կարծ խի զա խում է (ին չը նկա տե լի է հենց ա ռա ջին 
խոս քից` «ինձ հա մար միև նույնն է») և խո սում «գլուխ ներ կտրե լու» մա-
սին. « Սամ սոն. Ինձ հա մար միև նույնն է: Ես ու զում եմ ինձ բռնա կալ ցույց 
տալ: Տ ղա մարդ կանց հետ կռվե լուց հե տո ես անգ թո րեն կվար վեմ աղ ջիկ-
նե րի հետ: Ես նրանց գլուխ նե րը կկտրեմ: / Գ րե գո րի. Աղ ջիկ նե րի գլուխ-
նե՞ րը: / Սամ սոն. Ա յո, կույ սե րի գլուխ նե րը կամ նրանց կու սութ յան գլու խը: 
Ինչ մտքով ու զում ես հաս կա ցիր: / Գ րե գո րի. Ն րանք կհաս կա նան, ով քեր 
կզգան այդ: / Սամ սոն. Քա նի դեռ դի մա նա լու ուժ ու նեմ, զգաց նել կտամ 
նրանց: Բո լո րը գի տեն, թե ինչ պի սի՜ պինդ շա նոս կոր եմ ես: / Գ րե գո րի. 
Լավ է, որ ձուկ չես: Ե թե ձուկ լի նեիր, ա մեն քը քեզ չո րա ցած ա պուխտ պի-
տի կո չեին...2»: Վե րոգր յալ երկ խո սութ յան մեջ ա ռա վել ակն հայտ է թշնա-
մու հան դեպ Սամ սո նի կող մից սե ռա կան ոտնձ գութ յուն ա նե լու ցան կութ-
յուն–ն պա տա կը, ո րը, ի դեպ, ուղղ ված է հենց կույ սե րի դեմ` «...կկտրեմ... 

1 Վիլյամ Շեքսպիր, Ռոմեո և Ջուլիետ, «Հայաստան» հրատ., Երևան, 1974 թ., էջ 
11–13

2 Վիլյամ Շեքսպիր, Ռոմեո և Ջուլիետ, «Հայաստան» հրատ., Երևան, 1974 թ., էջ 
13–14
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նրանց կու սութ յան գլուխ նե րը», և հա ջոր դիվ ներ կա յաց վում է սե ռա կան 
ակ տի տևո ղութ յան ակ նար կով` «քա նի դեռ դի մա նա լու ուժ ու նեմ, զգաց-
նել կտամ նրանց», ին չին ի պա տաս խան Գ րե գո րին նույն «ակ տի տևո-
ղութ յան» տրա մա բա նութ յամբ հեգ նում է դրա եր կար ըն թաց քը` հա մե-
մա տե լով այն ձկան չո րաց ման –ապխտ ման եր կար գոր ծըն թա ցի հետ: Ի 
դեպ, ակ նարկ նե րով խո սող Գ րե գո րին է բա ռա խա ղին հեգ նա կան ե րանգ 
հա ղոր դում, և Սամ սո նին ուղղ ված նրա` «Ն րանք կհաս կա նան, ով քեր 
կզգան այդ» խոս քը կա րե լի է հաս ցեագ րել նաև ըն թեր ցո ղին, ստեղ ծա-
գոր ծութ յան թաքն ված ի մաս տը որ սա լու հա մա տեքս տում: 

Վե րոգր յալ դրվա գի ու առ հա սա րակ ամ բողջ պիե սի քննութ յունն էլ 
ա վե լի հե տաքրք րա կան կդառ նա, ե թե այն դի տար կենք Զ. Ֆ րոյ դի « Հա-
ճույ քի սկզբուն քից ան դին» աշ խա տութ յան լույ սի ներ քո, որ տեղ ավստ-
րիա ցի հո գե վեր լու ծողն ու հո գե բա նը մար դու գու յութ յան շար ժիչ բնազ-
դե րի մեջ ա ռանձ նաց նում է եր կու հիմ նա կան բնազդ` կյան քի բնազդ 
(Է րոս) և մահ վան բնազդ, չնա յած իր վաղ դա սա խո սութ յուն նե րում կյան-
քի բնազդ նե րը մեկ ամ բող ջութ յուն էր հա մա րում և դ րանց հա կադ րում 
«Ես»–ը, բայց ա վե լի ուշ հան գեց այլ մտքի` « Բայց ինչ պե՞ս կա րե լի է կեն-
սա գործ Է րո սի մաս հա մա րել սա դիզ մի բնազ դը, որն ուղղ ված է օբ յեկ-
տը վնա սե լուն: Արդ յո՞ք տրա մա բա նակ չէ են թադ րութ յու նը, որ սա դիզ մի 
էութ յու նը հենց մահ վան բնազդն է1», և կ յան քի բնազդ Է րո սին հա կադ-
րեց Թա նա տո սը` մահ վան բնազ դը:

Երկ խո սութ յան շա րու նա կութ յան մեջ Շեքս պի րի հե րոս ներն ի րենց 
խոս քում մի քա նի ան գամ շեշ տում են սե ռա կա նի խորհր դա նիշ ֆա լո-
սը, ին չը թշնա մա կան ըն տան քի հան դեպ ու նե ցած հայ հո յա խառն (բայց 
շեքս պիր յան դրա մա տուր գիա յում մշտա պես եր կի մաստ և քո ղարկ ված 
ար տա հայտ չաձ ևե րի ու բա ռա խա ղե րի նուրբ կի րառ մամբ) վե րա բեր-
մուն քի դրսևո րում է, սա կայն հա յե րեն թարգ մա նութ յան մեջ այդ նրբութ-
յու նը ան տես վել է և  ի մաս տա փոխ վել, ո րի պատ ճա ռով այս դրվա գը մեջ-
բե րում ենք անգ լե րե նով՝ զու գա հեռ կցե լով նաև հա յե րեն թարգ մա նութ-
յու նը. «Gregory. Draw thy tool! Here comes two of the house of Montagues. 
(« Դո՛ւրս քա շիր սուրդ, Մոն դեգ յո ւի տնե ցի նե րից եր կու հո գի այս տեղ են 
գա լիս») / Sampson. My naked weapon is out. Quarrel! I will back thee. ( Սուրս 
քա շել եմ: Դու կռի վը բա՛ց ա րա, ես քո մեջ քին կանգ նած եմ»): Անգ լե րե-
նում Շեքս պի րը սկզբում Գ րե գո րիի բե րա նով գոր ծա ծում է «tool» բա ռը, 
այ նու հետև Սեմփ սո նը նույն թե մա յի շրջա նա կում «tool»–ը փո խա րի նում 
է «weapon» բա ռով: Հա յե րե նում եր կու բա ռե րը փո խա րին վել են «սուր» 

1 Фрейд З., «Я» и «Оно», изд. Азбука-классика, Санкт-Петербург, 2015 г., стр. 
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բա ռով, չնա յած մենք ու նենք «tool» և «weapon» բա ռե րի հա մար ժեք նե րը` 
գոր ծիք, զենք: Բայց ա մե նա կար ևորն այն է, որ այս դրվա գում խոս քը չի 
կա րող լի նել «սրի» մա սին, քա նի որ Գ րե գո րին և Սամ սո նը դեռ շա րու-
նա կե լու են երկ խո սութ յու նը մինչև հեռ վում կհայտն վեն Մոն դեգ յու նե րի 
ըն տա նի քից` Աբ րա համն ու Բեն վո լիոն, իսկ երկ խո սութ յուն շա րու նա-
կութ յու նից պարզ է դառ նում, որ այդ պա հին նրանք ոչ թե սու րը մեր կաց-
նե լու մա սին են խո սում, այլ մի վի րա վո րա կան ժեստ ա նե լու, ո րը չի կրող 
ե րաշ խիք լի նել կոնֆ լիկտ ու նե նա լու հա մար (հնա րա վոր կա րե լի է հա մա-
րել, որ հա կա ռա կոր դը խու սա փեր կոնֆ լիկ տից. չտես նե լու տար, փո խեր 
քայ լե րի ուղ ղութ յու նը, կամ ուղ ղա կի հնա րա միտ խոս քե րով խու սա փեր 
առ ճա կա տու մից). « Սամ սոն. Ե՛կ այն պես ա նենք, որ օ րեն քը մեր կող մը 
լի նի: Թող ա ռաջ նրանք սկսեն: / Գ րե գո րի. Ն րանց մո տով անց նե լիս ես 
խո ժոռ դեմք կըն դու նեմ: Ինչ պես ու զում են, թող այն պես էլ հաս կա նան: 
/ Բայց ոչ այն պես, ինչ պես կհա մար ձակ վեն: Ես նրանց նա յե լով իմ բթա-
մա տը կկծեմ: Ե թե հան դուր ժեն, այդ մեծ ան պատ վութ յուն կլի նի նրանց 
հա մար»: Այ սինքն՝ ե թե Մոն դեգ յու նե րի ըն տա նի քի ան դամ նե րը հան դուր-
ժեն «բթա մատ կծե լը», ա պա կոնֆ լիկտ չի լի նի: Եվ ու րեմն ինչ միտք կա 
նա խա պես սու րը մեր կաց նե լու, երբ թշնա մա կան ըն տա նի քի ան դամ-
նե րը դեռ չեն հա սել ի րենց, կոնֆ լիկտ չկա, իսկ Գ րե գո րին ու Սամ սոնն էլ 
դեռ նոր են քննար կում կոնֆ լիկտ հրահ րե լու տար բե րա կը, դեռ չեն ա րել 
հրահ րե լու ժես տը, և դեռ պատ կե րա ցում էլ չու նեն, թե այդ ժես տին հա կա-
ռա կորդն ինչ պես կար ձա գան քի կամ առ հա սա րակ կար ձա գան քի, թե ոչ:

Ի դեպ, «սրի» կամ սրա մար տի մա սին խո սե լիս Շեքս պի րը հիմ նա կա-
նում գոր ծա ծում է «sword» բա ռը կամ էլ ա սում է ուղ ղա կի «մեր կաց նել» 
(«draw»)` նկա տի առ նե լով «սուր», ին չը տես նում ենք հենց վե րոգր յալ 
տե սա րա նի շա րու նա կութ յան մեջ, երբ հա կա ռա կորդ կող մե րը վեր ջա-
պես կռվի են բռնվում` « Սամ սոն. Ե թե քաջ տղա մարդ եք, քա շե ցե՛ք ձեր 
սե րե րը» («Draw, if you be men»), կամ` « Բեն վո լիո. Բա ժան վե՜ք, հի մար-
նե՛ր»: Տե՛ ղը դրեք սրե րը», («Benvolio. Part, fools! Put up your swords»), 
կամ` « Տի բալտ. Եվ դու այս երկ չոտ ռա միկ նե րի մեջ սո՞ւր ես մեր կաց րել» 
(«What, art thou drawn among these heartless hinds?»), կամ` « Բեն վո լիո. 
Ես կա մե նում եմ, որ խա ղաղ մնան, պատ յա՛ն դիր սուրդ...1» («I do but 
keep the peace. Put up thy sword) և  այլն: Ինչ պես տես նում ենք, Շեքս-
պի րը որ ևէ այլ գո յա կան չի գոր ծա ծում «սրի» փո խա րեն, իսկ պիե սի 
սկզբում Սամ սո նի և Բեն վո լիո յի երկ խո սութ յան բա ռա խա ղերն ա նում է 
հան դի սա տե սին և  ըն թեր ցո ղին իր ստեղ ծա գոր ծութ յան հիմ նա կան են-

1 Վիլյամ Շեքսպիր, Ռոմեո և Ջուլիետ, «Հայաստան» հրատ., Երևան, 1974 թ., էջ 
17–18
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թա տեքս տը հու շե լու հա մար:
Այժմ քննենք գլխա վոր հե րոս Ռո մեո յի կեր պա րը և ն րա ներ քին կոնֆ-

լիկ տի ու ճնշված հո գե վի ճա կի պատ ճա ռը փնտրենք մինչ Ջու լիե տին 
հան դի պե լու պա հը: Հատ կա պես Ռո մեո յի կեր պա րի մեկ նար կա յին այն 
դրվա գում, երբ ոչ միայն Ռո մեո յի հայ րը, այլև նրա բա րե կամ Բեն վո լիոն 
է գլխա վոր հե րո սի վար քագ ծում նկա տում շե ղում ներ, սա կայն եր կուսն 
էլ չգի տեն դրանց պատ ճա ռը.` « Բեն վո լիո. ... Կա նուխ շրջե լիս տե սա ձեր 
որ դուն: / Իր կող մը գնա ցի, բայց ինձ նկա տե լով, / Նա ան հայ տա ցավ պու-
րա կի խոր քը: / Իմ սրտի վրա կշռե լով նրա զգաց մունք նե րը, / Որ բազ-
մազ բաղ են մե նութ յան ժա մին, / Ես իմ խո հե րի ետ ևից ըն կա և  ոչ թե՝ 
նրա / Եվ խույս տվե ցի նրա նից ու րախ, ով ու րա խութ յամբ փախ չում էր 
ինձ նից: / Մոն դեգ յու. Շատ ա ռա վոտ ներ տե սել են նրան այն տեղ շրջե լիս, 
/ Վա ղորդ յան ցո ղը ար տա սուք նե րով ա վե լաց նե լիս, / Խոր հա ռաչ նե րի 
նոր ամպ բար դե լով ամ պե րի վրա»: Զ րույ ցից հաս կա նա լի է, որ Ռո մեոն 
ընկճ ված է և թախ ծոտ, և խու սա փում է մարդ կանց հետ շփու մից: Նա 
ա ռանձ նա ցել է իր սեն յա կում և  ան գամ լույս ժա մին իր հա մար ստեղ ծել` 
«ար վես տա կան գի շեր» («գի շեր վա» խորհր դա նի շի մա սին կխո սենք մեր 
տպագր վե լիք հա ջորդ հոդ վա ծում, որ տեղ ման րա մաս նո րեն վեր լուծ վում 
են Մեր կու տիո յի և Ջու լիե տի կեր պար նե րը): Ա ռա վել հե տաքրք րա կան 
են Ռո մեո յի ա ռա ջին խոս քե րը: Մենք գի տենք, որ Շեքս պիրն առ հա սա-
րակ հա տուկ կար ևո րութ յուն է տա լիս հե րո սի մուտ քին բեմ և ն րա ա ռա-
ջին խոս քե րին, դրանք սո վո րա բար ու նեն մեծ կար ևո րութ յուն, մտա յին 
հան գույց նե րի բա նա լի ներ են և  օժտ ված են խոր-ո րո շիչ են թա տեքս տով. 
« Բեն վո լիո. Բա րի լո՛ւյս, զար մի՜կ: / Ռո մեո. Մի՞ թե դեռ օ րը այդ քան դա լար 
է: / Բեն վո լիո. Նոր զար կեց ի նը: / Ռո մեո. Ա՜խ, տխուր ժա մերն եր կար են 
թվում: Այդ իմ հայ րը չէ՞ր, որ շտապ քայ լով գնաց այս տե ղից»1: Բեն վո լիո-
յի օբ յեկ տիվ ող ջույն– բար ևին Ռո մեոն պա տաս խա նում է հար ցով («Is the 
day so young?»), նույ նիսկ կա րե լի է ա սել, որ չի էլ պա տաս խա նում, այլ 
խո սակ ցին հայտ նում է իր հո գե վի ճա կը: Հենց իր ա ռա ջին խոս քով Ռո-
մեոն ի ցույց է դնում ի րա կա նութ յան (կոնկ րետ այս դեպ քում ա ռա վոտ-
վա) իր ու րույն– սուբ յեկ տիվ ըն կա լու մը՝ օբ յեկ տիվ ող ջույ նին հա կադ րե լով 
իր սուբ յեկ տիվ հո գե վի ճա կը, ինչն ին քը չի խոր շում մա տու ցել որ պես դո-
մի նանտ (գե րա կա) գոր ծոն: Հա ջորդ իսկ խոս քում նա ակ նար կում է, որ 
ինքն ա վե լին գի տի, քան թվում է Բեն վո լիո յին, և  ի զուր է ի րե նից ինչ –որ 
բան թաքց նե լը` նկա տի ու նե նա լով հոր և զար մի կի խո սակ ցութ յունն ու 
վեր ջի նիս կող մից իր ներ կա վի ճա կի պատ ճառ նե րի մա սին որ ևէ նո րութ-

1 Վիլյամ Շեքսպիր, Ռոմեո և Ջուլիետ, «Հայաստան» հրատ., Երևան, 1974թ., էջ 
24-25
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յուն ի մա նա լու նպա տա կը: Ռո մեոն հա սա րակ սի րա հա րի կեր պար չէ, նա 
մեկն է, ո րի ներ սում ե ռում է պա տա նե կան սե ռա կան է ներ գիան (ֆրոյդ-
յան կյան քի բնազդ Է րո սը), և մե կը, որ փոր ձում է բա ցա հայ տել կա նա ցի 
իս կա կան ան քող ու ան կա ղա պար սի րո գե ղեց կութ յու նը, և պատ րաստ 
է խա ղա սե ղա նին դնե լու ա մենն, ինչ ու նի, ան գամ իր կյան քը: 

Հենց այս է ներ գիա յի ա վել ցուկն է Ռո մեո յի կոր ծան ման պատ ճառ-
նե րից մե կը, ա վե լի ճիշտ կյան քի բնազ դի և մահ վան բնազ դի հա վա-
սա րակշ ռութ յան կտրուկ խախ տու մը` սկզբում հօ գուտ ա ռաջ նի, իսկ 
վեր ջում` երկ րոր դի: Այս պես է Ռո մեոն ներ կա յաց նում սի րո իր խնդի րը` 
« Բեն վո լիո. Սի րա հար վա՞ծ ես: / Ռո մեո. Դ րա նից զուրկ եմ: / Բեն վո լիո. Դու 
սի րո՞ւց զուրկ ես: / Ռո մե նո. Ն րա շնոր հից, ո րին սի րում եմ»: Ռո մեոն սի-
րում է, այ սինքն՝ նա զուրկ չէ սի րուց, սա կայն տա ռա պում է, ո րով հետև չի 
կա րող ի րաց նել իր հա մար դեռևս չբա ցա հայտ ված, բնազ դա յին ան հագ 
կիր քը` « Ռո մեո. Վա՜հ, ինչ պե՞ս սե րը, ո րի ե րե սին դեռ քող կա ըն կած, / 
Ա ռանց աչ քե րի կա րող է տես նել դե պի նպա տակ տա նող շա վիղ ներ: / 
Ո՞ւր պի տի ճա շենք Վիլ յամ Շեքս պիր, Ռո մեո և Ջու լիետ, « Հա յաս տան» 
հրատ., Եր ևան, 1974 թ., էջ1» ( Շեքս պիր, 1974, էջ 26) (ար գել ված թե մա-
յից կտրուկ հրա ժար վե լու շեքս պիր յան նույն հնար քը, որն այս ան գամ 
հենց միտքն ար տա հայ տողն է ա նում ( Ռո մեոն)` պա հի մեջ հաս կա նա-
լով, որ իր մտքի ծա վալ մա նը զու գա հեռ անց նում է իր ներ քին գրաքն-
նութ յան սահ մա նը և փաս տո րեն գրաքն նում է ինքն ի րեն): « Դեռ քող կա 
ըն կած» (muffled still) տո ղից հաս կա նում ենք, որ Ռո մեոն դեռ չի ճա շա կել 
սի րո բերկ րան քը, նա կույս է: 

Հենց իր այս խոս քում Ռո մեոն շա րադ րում է սի րո իր պատ կե րա ցու-
մը: Պատ կե րա ցում, որ կապ չու նի իր ժա մա նակ նե րի սի րո դա սա կան ըն-
կա լում նե րի հետ: Հե րո սի ներ քին հա կա սութ յունն ա վե լի ընդգ ծե լու հա-
մար Շեքս պի րը դի մում է հա կադ րութ յուն նե րի ու նրբա բա նութ յուն նե րի 
լայն կի րառ ման. «Օ՜, կռվա րար սեր, սի րա շա ղախ քեն, / Ոչն չից ստեղծ-
ված դու ա մե նայն ինչ. / Օ՜, ծանր թեթ ևութ յուն, լուրջ ու նայ նութ յուն, / Օ՜, 
անձև քաոս սի րուն ձևե րի, / Կա պար յա փե տուր, լու սա պայ ծառ ծուխ, 
սառ նա շունչ կրակ, / Հի վանդ ող ջութ յուն2»: Իսկ խոս քի ա մե նա վեր ջում 
Ռո մեոն ներ կա յաց նում է սի րո իր բա նաձ ևը, ա վե լի ճիշտ՝ այն ա մե նը, 
ինչ չպետք է լի նի Նոր սի րո տե սա կի մեջ: Նոր սի րո մեջ տեղ չու նի դրա 
պլա տո նա կան ըն կա լու մը, ո րը բա ցա ռում է մարմ նա կան մեր ձե ցումն ու 
ցան կա սի րութ յու նը, այլ հիմն վում միայն հոգ ևոր զգաց մունք նե րի ու ապ-

1 Վիլյամ Շեքսպիր, Ռոմեո և Ջուլիետ, «Հայաստան» հրատ., Երևան, 1974 թ., էջ 
26

2 Նույն տեղում, էջ 26
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րում նե րի վրա. «Մշ տար թուն թմբիր, որ այն չէ, ինչ է: / Այս սերն եմ զգում. 
մի սեր, ո րի մեջ ես սեր չեմ զգում...»1: Եվ Ռո մեո յի ընկ ճախ տի պատ ճառ-
նե րը հենց մարմ նա կան սի րո բա ցա կա յութ յան մեջ պետք է փնտրել, 
քա նի որ հենց սի րո ար գելքն է հե րո սի հո գում ա ռա ջաց նում բարդ հա-
կադ րութ յուն և ն րան մղում ինք նա մե կու սաց ման: Վի ճա կը էլ ա վե լի է 
բար դաց նում պա տա նուն նաև մարմ նա կան սի րո հե ռան կա րից զրկե լը` 
« Ռո մեո. Այդ հար վա ծի մեջ դու վրի պե ցիր, ում որ սի րում եմ, / Կու պի դո նի 
նե տին ան մատ չե լի է: Դիա նա յի պես խո րա մանկ է նա, / Ող ջա խո հութ յան 
վա հա նով ա մուր սպա ռա զին ված: ... Ոչ ոս կու ա ռաջ գոգ է բաց ա նում, 
որ սրբին ան գամ մո լո րեց նում է. / Օ՜, նա հա րուստ է իր գե ղեց կութ յամբ, 
միայն մեկ բա նով աղ քատ է սա կայն, / Երբ որ նա մեռ նի` կմեռ նի գան-
ձը իր գե ղեց կութ յան»: / Բեն վո լիո. Մի՞ թե երդ վել է հա վետ կույս ապ րել: / 
Ռո մեո. Ա յո, երդ վել է և ժուժ կա լութ յամբ նա պատ ճա ռում է ա հա գին կո-
րուստ2» ( Շեքս պիր, 1974 թ., էջ 29-30): 

VAHE ARSENYAN – SEXUALITY IN WILLIAM SHAKESPEARE’S PLAY 
«ROMEO AND JULIET» OR A STUDY OF THE CHARACTER OF ROMEO BEFORE 
HIS MEETING WITH JULIET - The article examines the problem of sexuality, as well 
as the opposition of platonic love and carnal desire. This confrontation is revealed 
both through the key-dialogues of the minor characters, and through the domain of 
Romeo’s internal conflicts before his meeting with Juliet.

Key words – pun, sexuality, platonic love, Z. Freud, Eros, Thanatos.

ВАГЕ АРСЕНЯН – СЕКСУАЛЬНОСТЬ В ПЬЕСЕ У. ШЕКСПИРА «РОМЕО 
И ДЖУЛЬЕТТА» ИЛИ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРСОНАЖА РОМЕО ДО ЕГО 
ВСТРЕЧИ С ДЖУЛЬЕТТОЙ - В статье исследуется проблема сексуальности, 
а также противостояние платонической любви и плотского желания. 
Данное противостояние раскрывается как посредством ключей-диалогов 
второстепенных персонажей, так и через призму внутренних конфликтов Ромео 
до его встречи с Джульеттой. 

Ключевые слова – игра слов, ключ, сексуальность, платоническая любовь, 
З. Фрейд, Эрос, Танатос. 
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Շու շա նիկ Թամ րազ յան
բ.գ.թ. ԵՊՀ

ԱՆ ՀԵ ՏԱ ՑՈՂ ԱՇ ԽԱՐ ՀԻ ՊԱՏ ԿԵ ՐԸ ԺԵ ՐԱՐ ԴԸ 
ՆԵՐ ՎԱ ԼԻ, ԱՆ ՏՈՆ ՉԵ ԽՈ ՎԻ ԵՎ Ի ՎԱՆ ԲՈՒ ՆԻ ՆԻ 

ՍՏԵՂ ԾԱ ԳՈՐ ԾՈՒԹ ՅՈՒՆ ՆԵ ՐՈՒՄ
Բանալի բառեր - անհետացող աշխարհի արտացոլում, նոր կյանքի 

իլյուզիա, ուտոպիա, աշխատանք, պրոցես, կորցրած հայրենիք, էմիգրացիա, 
հուշ, երկաթուղագիծ:

 Այդ հին երկ րում ար ևը ճչում է մրգի հա տիկ նե րով, հո ղը շնչում է 
 անս պառ խո տով, առ վակ նե րը կար կա չում են, բաց վում են մեծ 
 ա ռա վոտ ներ և  իջ նում են հրաթև վեր ջա լույ սեր... 
 Վա հան Թո թո վենց, «Կ յան քը Հին Հ ռով մեա կան ճա նա պար հի վրա»
 «Մ նաս բա րով, իմ գանձ»,- հրա ժեշ տի այս խոս քե րով է ա վարտ վում 

Ա. Չե խո վի « Տաղտ կա լի պատ մութ յուն» վի պա կը1: Մա հա մերձ գիտ նա-
կա նի՝ Նի կո լայ Ս տե պա նի չի՝ մտքում ար տա բեր ված խոս քերն ուղղ ված 
են մա հա ցած ըն կե րոջ ե րի տա սարդ դստե րը՝ միակ կեն դա նի ներ կա յութ-
յա նը, որն իր հեր թին շարժ վում է դե պի սե փա կան կոր ծա նում: Քայլ առ 
քայլ կյան քի տղմուտ հոր ձա նու տում ընկղմ վող այդ փխրուն էա կը միակ 
«գանձն է», որ մնում է հաղ թա նակ նե րով և ձեռք բե րում նե րով լի մի ամ-
բողջ կեն սագ րութ յու նից: Հետ ևե լով ժամ առ ժամ անց յա լի վե րած վող իր 
կյան քին՝ հե րո սը գի տի, որ իր հետ խոր տակ վում է մի ամ բողջ աշ խարհ: 

Ան հե տա ցող աշ խար հի այդ դի մա գիծն իր ա մե նա տար բեր՝ մաս նա-
կի և  ընդ հան րա կան դրսևո րում նե րով հայտն վում է եր կու դա րե րի սահ-
մա նեզ րին ստեղ ծա գոր ծող գրե թե բո լոր մեծ ար վես տա գետ նե րի՝ Մար սել 
Պ րուս տի, Անդ րե Ժի դի, Ան տոն Չե խո վի, Ի վան Բու նի նի, Սեր գեյ Ե սե նի նի, 
Վ լա դի միր Մա յա կովս կու, Բո րիս Պաս տեռ նա կի, Վա հան Թո թո վեն ցի2, 
Հով հան նես Թու ման յա նի3, Ակ սել Բա կուն ցի4 հո րի զո նում: Զար մա նա լի 
մի կան խազ գա ցու մով՝ դա րա վեր ջի ցնցում նե րին ա կան ջա լուր բո լոր այդ 

1 Անտոն Չեխով, «Հատընտիր», 1-ին հատոր, Художественная литерату-
ра,1986, էջ 445: «Տաղտկալի պատմությունը» գրվել է ստեղծագործական ուղու 
վերջին շրջանում՝ 1898-ին: 

2 Տե՛ս Վահան Թոթովենց, «Կյանքը Հին Հռովմեական ճանապարհի վրա»: 
3  Տե՛ս Հովհաննես Թումանյան, «Երկաթուղու շինությունը»:
4 Տե՛ս Ակսել Բակունց, «Մինա բիբին», «Պրովինցիայի մայրամուտը», 

«Հանավանք», «Բրուտի տղան» և այլն:
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հե ղի նակ նե րից շուրջ կես դար ա ռաջ՝ XIX դա րի 40-50-ա կան թվա կան-
նե րին, ֆրան սիա կան ռո ման տիզ մի ա մե նաան դա սա կար գե լի հե ղի նա-
կը՝ Ժե րար դը Ներ վա լը1, որ սում է հե ռա ցող աշ խար հի ար ձա գանք ներն 
իր այն քան խոր և ներ հակ բա նաս տեղ ծա կան ար ձա կում: Նոր կյան քի 
խոս տումն ու տար տամ սպա սում նե րը, որ բախ վում են քայլ առ քայլ հե-
ռա ցող աշ խար հի նվի րա կան պատ կե րին. ող բեր գա կան այս լա րու մը 
բնո րոշ է բո լոր դա րա վեր ջե րին՝ իր շուրջ միա վո րե լով ա ռա ջին հա յաց-
քից այն քան տար բեր ե րեք ստեղ ծա գոր ծա կան ճա կա տա գիր՝ Ժե րար դը 
Ներ վալ, Ան տոն Չե խով, Ի վան Բու նին: Ս տեղ ծա գոր ծող ներ, ո րոնք չնա-
յած գրա կան մե թոդ նե րի, ուղ ղութ յուն նե րի ակ նա ռու տար բե րութ յուն նե-
րին՝ կապ ված են մի շարք ան տե սա նե լի թե լե րով: 

Ե րե քին էլ հա տուկ է բա նաս տեղ ծա կան խոս քի և  ար ձա կի թեև շատ 
տար բեր, բայց ա ռանձ նա հա տուկ փոխ հա րա բե րութ յու նը: Ե րե քին էլ 
կա րե լի է հա մա րել բա նաս տեղծ-ար ձա կա գիր և  ա մեն ան գամ տար բեր 
պատ ճառ նե րով: Ժե րար դը Ներ վալն ա ռա ջին հեր թին բա նաս տեղծ է, 
մեծ բա նաս տեղծ, ո րին ստեղ ծա գոր ծա կան իր ո րո նում նե րը վե րա ծում 
են «ար ձակ ե րա զո ղի», ինչ պես ինքն է նշում «Զ բո սանք ներ և հի շո ղութ-
յուն ներ» եր կում. «Այդ ա մե նից կա րող էր բա նաս տեղծ ծնվել, մինչ դեռ ես 
ըն դա մե նը ար ձակ ե րա զող եմ»2: « Բո հե մի փոք րիկ դղյակ նե րի» ըն ծա յա-
կա նում Ժե րար դը Ներ վա լը, ամ փո փե լով իր ներ քին կեն սագ րութ յու նը, 
բա նաս տեղծ ար ձա կագ րի հա կիրճ, բայց ան մո ռա նա լի մի ինք նան կար է 
ա ռա ջար կում ըն թեր ցո ղին. «Ա հա բա նաս տեղ ծի ե րեք տա րիք նե րը: /.../: 

1 XIX դարի այնքան փոթորկուն գրական հորիզոնում, մինչ անվերջանալի 
բանավեճի և վերաձևումների մեջ են մի շարք գրական ուղղություններ և 
դպրոցներ, և ռոմանտիզմը, նրանից ճյուղավորվող ռեալիզմը, «Արվեստ արվեստի 
համար» գաղափարի ջահակիրներն ու պառնասականները շարունակ առարկում 
ու միաժամանակ հղում են իրար, Ներվալը ստեղծում է իր վերջին արձակ՝ 
«Հոկտեմբերյան գիշերներ», «Սիլվի» և «Զբոսանքներ և հիշողություններ» երկերը, 
որ վճիտ զվարթությամբ փշրելով գրական հոսանքների և ուղղությունների 
բարձր ամբարտակները, յուրօրինակ մարտահրավեր են նաև ժանրային 
պայմանականություններին: Դա է, հավանաբար, որ այնքան ժամանակակից 
և անորսալի է դարձնում Ժերար դը Ներվալին և մի շարք թյուրընկալումների 
տեղիք է տալիս ինչպես բանաստեղծի ժամանակակիցների, այնպես էլ մերօրյա 
գրաքննադատների շարքերում: Այսօր էլ մի շարք համալսարանականներ, 
գրաքննադատներ «Սիլվիի» ավարտը դիտարկում են՝ որպես ռեալիզմի մուտքը 
ներվալյան արձակ (տե՛ս Գաբրիել Մալանդեն, «Մի վիպակի մասին, որն այնքան 
էլ նման չէ հեքիաթի», 2008), «Հոկտեմբերյան գիշերները» համարում են ոչ 
թե հեգնական խորհրդածություն ռեալիզմի սահմանների մասին, այլ հիրավի 
ռեալիստական գործ: Ու թեև նման մեկնաբանություններն ավելի քան վիճելի 
են, ևս մեկ անգամ վկայում են ներվալյան գրվածքի զարմանալի, իսկապես 
անդասակարգելի թարմության մասին:

2 Ժերար դը Ներվալ, «Հոկտեմբերյան գիշերներ», «Զբոսանքներ և 
հիշողություններ», Անտարես, 2020, կազմ. և թարգմ. Շուշանիկ Թամրազյան, էջ 165:
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Ա ռա ջին իմ տո ղե րը ե րի տա սար դա կան խան դա վա ռութ յան ծնունդ են, 
դրան հետ ևած նե րը՝ սի րո, վեր ջին տո ղե րը՝ հու սա հա տութ յան: Մու սան 
մուտք գոր ծեց իմ սիրտ՝ որ պես ոս կե խոս մի դի ցու հի ու հե ռա ցավ իմ 
սրտից՝ հար ցու կի ցա վա գին ա ղա ղակ նե րով»1: 

Ի վան Բու նի նի մոտ ան ցում ներն ար ձա կից բա նաս տեղ ծութ յուն զերծ 
են շնոր հազրկ ման ցա վա գին կնի քից: Նա գրա կան աս պա րեզ է մտնում 
բա նաս տեղ ծա կան իր շար քե րով և թարգ մա նութ յուն նե րով, ո րոնց գրե-
թե ան մի ջա պես հեր թա գա յե լու են ար ձակ եր կե րը: Սկ սած «Ան տո նով յան 
խնձոր նե րից»՝ Բու նի նի ա ռա ջին ար ձակ գոր ծերն ի րենց խա ղաց կուն 
բնա պատ կեր նե րով հա ճախ չեն տար բեր վում ար ձակ բա նաս տեղ ծութ-
յու նից: Նույ նիսկ իր հան րա հայտ վի պակ նե րում՝ «Ար սեն ևի կյան քում», 
«Ար ևա հա րութ յան» մեջ, Բու նի նը թե՛ բա նաս տեղ ծա կան պատ կե րի իր 
գե ղա գի տութ յան, թե՛ վի պագ րութ յան կա ռուց ված քա յին լու ծում նե րի մեջ 
ա ռա ջին հեր թին մնում է բա նաս տեղծ: Որ պես բա նաս տեղծ է նա կա ռու-
ցում իր վե պը՝ ա կան ջա լուր բա նաս տեղ ծա կան նե րըն կալ մա նը, ինչ պես 
Պաս տեռ նակն իր ար ձա կում2: 

Չե խո վի բա նաս տեղ ծա կան փոր ձե րը, որ ար վել են՝ ա ռանց որ ևէ 
հա վակ նութ յան, ար ձակ եր կե րի լու սանցք նե րում, չնա յած ի րենց ե րաժշ-
տա կա նութ յանն ու խա ղաց կուն ռիթ մին՝ զի ջում են մեծ ար վես տա գե տի 
ար ձա կին և թա տեր գութ յա նը: Բայց, ա հա, պա տու մի ճկու նութ յու նը, որ 
Չե խո վի եր կե րում հաս նում է կա տա րե լութ յան, լեզ վի բա ցա ռիկ զգա ցո-
ղութ յու նը, ներ քին խոս քի հան կար ծա հաս առ կայ ծում նե րը, որ անս պա-
սե լիո րեն ճեղ քում են պա տու մի հյուս ված քը3, բնա պատ կե րի անս պա սե լի 
շնչա վո րու մը4, բա ռա պատ կե րի շի կա ցում ներն ու ռիթ մի զգա ցո ղութ յու-
նը Չե խո վի ար ձակն օժ տում են սքող ված մի բա նաս տեղ ծա կա նութ յամբ: 

Թե մա տիկ ա ռու մով՝ ե րե քին էլ վի ճակ վել է դառ նալ ազն վա կա նութ-
յան դան դաղ խոր տակ ման ա կա նա տեսն ու ա կա մա վկա յա գի րը: Ներ-

1 Նույնը, էջ 223:
2 Տե՛ս «Օդային ուղիներ», «Դոկտոր Ժիվագո»:
3 Դրա ամենացայտուն օրինակներից է «Վերնահարկով տան» և «Տաղտկալի 

պատմության» ավարտը, որտեղ պատումի հյուսվածքն անսպասելիորեն ճեղքում 
է կենդանի խոսքի արտահոսքը. «Վերնահարկով տան» հռետորական հարցը 
(«Որտե՞ղ ես, իմ Միսյուս») կամ «Տաղտկալի պատմությունը» եզրափակող 
հրաժեշտ-խոստովանությունը («Մնաս բարով, իմ գանձ»):

4  Մի փոխաբերության, մի մակդիրի շնորհով՝ չեխովյան պատկերը 
կենդանանում է, ինչպես, օրինակ, «Մենամարտում», որտեղ տագնապով Լաևսկու 
մենամարտին սպասող սարկավագը նայում է մութ երկինքը պատռող միակ 
աստղին՝ «երկչոտ թարթող իր միակ աչքով»: Մթության մեջ լսվող ծովի «քնկոտ 
աղմուկը» սարկավագին հիշեցնում է այն «հեռավոր, աներևակայելի ժամանակը», 
երբ չկար ոչինչ, և «Աստված հածում էր քաոսի վերևում»: Բնապատկերն ու հերոսի 
հոգեվիճակը միախառնվում են իրար, վերածվում փոխադարձ անդրադարձի:
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վա լի « Հոկ տեմ բեր յան գի շեր ներ» եր կը (1852) բա նաս տեղ ծի դե գե րում-
նե րի պատ մութ յունն է Փա րի զում և մեր ձա կա քա ղաք նե րում: Ներ վա լը 
պայ ծառ տխրութ յամբ հետ ևում է աս տի ճա նա բար հարս տա ցող քաղ-
քե նա կան դա սի, առևտ րա կան նե րի հա վաք նե րին՝ ի խույզ իր «Ալ վան 
ծաղ կի»՝ բա նաս տեղ ծի իր ա նուր ջի: Խենթ ազն վա կան նե րի, «նախն յաց 
սխրանք նե րի»1 վեր հու շը հա մակ ված է խոր տխրութ յամբ: 

Բու նինն ինքն ազն վա կան ծա գում ու ներ, և  ազն վա կա նութ յան վեր-
ջա լույ սը դառ նում է նրա մի շարք եր կե րի՝ « Չոր հով տի», «Ար սեն ևի կյան-
քի» ներ քին, ող բեր գա կան հար ցադ րու մը: Ին չո՞ւ մա րեց այդ քան ո գե ղեն 
և  ի րա կան Ռու սաս տա նը, ինչ պե՞ս ռու սա կան ազն վա կա նութ յան լա վա-
գույն հատ կա նիշ նե րը՝ ո գե ղե նի գե րա կա յութ յու նը, շռայլ անշր ջա հա յա-
ցութ յու նը, ներ քին ա զա տութ յու նը, դար ձան նրա աս տի ճա նա կան կոր-
ծան ման պատ ճա ռը. ա հա Ա լեք սեյ Ար սեն ևին, նաև Բու նի նին հան գիստ 
չտվող հար ցը. «Ո՞ւր կո րավ այդ ու ժը հե տո, երբ կոր ծան վում էր Ռու սաս-
տա նը: Ին չո՞ւ մենք չկա րո ղա ցանք պաշտ պա նել այն ա մե նը, ինչն այդ-
քան հպար տո րեն ան վա նում էինք ռու սա կան»2:

Չե խո վի պատմ վածք ներն ու թա տեր գութ յունն այն քան հա րուստ են 
կոր ծան վող ազն վա կան նե րի՝ սնան կա ցած կոմ սե րի և  ազն վա կան դաս-
տիա րա կութ յուն ստա ցած կա նանց կեր պար նե րով, որ դա եր բեմն կա-
րող է հան գեց նել թյու րըն կա լում նե րի, կո պիտ և  ան հիմն ընդ հան րա ցում-
նե րի: Այս պես՝ Ան նա Ախ մա տո վա յի «Anno Domini MCMXXI» բա նաս տեղ-
ծա կան ժո ղո վա ծո ւի ֆրան սե րեն հրա տա րա կութ յան մեջ ֆրան սիա ցի 
քննա դատ Օ դիլ դե Ֆոն տը նե լը, անդ րա դառ նա լով բա նաս տեղ ծու հու 
ներ քին ճա կա տագ րին, չե խով յան հե րո սու հի նե րի հե տաքր քիր մի բա-
նաձև է ա ռա ջար կում: Նա նշում է, որ չա փից դուրս շտա պող, ա նու շա-
դիր ըն թեր ցո ղը հակ ված կլի ներ Ան նա Ախ մա տո վա յին պատ կե րաց նել 
«չե խով յան հե րո սու հու» կեր պա րան քով՝ «ծնված թեթև զրույց նե րի, 
այ գում մա տուց վող ճա շե րի և սե ղա նի նրբաոճ սփռոց նե րի հա մար»3: 
Զար մա նա լի է նման դի տար կու մը չե խով յան հե րո սու հի նե րի վե րա բեր-
յալ, ո րոնք այն քան տար բեր են և բազ մա շերտ՝ չնա յած հա ճախ ի րենց 
միա վո րող ազն վա կան ծագ մանն ու դաս տիա րա կութ յա նը: 

Ինչ ևէ, ե րեքն էլ՝ թե՛ Ներ վա լը, թե՛ Բու նի նը, թե՛ Չե խո վը, ար վես տա-
գե տի խոր, բազ մա կող մա նի հա յաց քով են ար ձա նագ րում ան հե տա ցող 

1 Ժերար դը Ներվալ, «Հոկտեմբերյան գիշերներ», «Զբոսանքներ և 
հիշողություններ», Անտարես, 2020, կազմ. և թարգմ. Շուշանիկ Թամրազյան, էջ 48:

2 Իվան Բունին, «Արսենևի կյանքը», Правда,1989, էջ 102:
3 «Un lecteur hâtif incarnerait volontiers Akhmatova en une héroïne tchékhovienne, 

née pour les conversations légères, les déjeuners au jardin et les linges fins sur la 
table», Odile des Fontenelles, Anno Domini MCMXXI, Parenthèses, 2006, Էջ 6:
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աշ խար հի ուր վա գի ծը, որ շատ հե ռու է պարզ դա սա կար գա յին կամ հա-
սա րա կա կան հար ցադ րու մից: Ան հե տա ցող աշ խար հը չի սահ մա նա-
փակ վում ազն վա կա նութ յան հո գե վար քով, այն մի ամ բողջ դա րաշր ջա-
նի պատ կերն է՝ իր ո րո շա կի մտա ծե լա կեր պով և  ար ժեք նե րով, ներ քին և  
ար տա քին բնա պատ կեր, ե զերք: 

Ի վան Բու նի նի դեպ քում ա մեն ինչ թվում է միան շա նակ. ան հե տա ցող 
աշ խար հը ման կութ յան ե զերքն է, սրբա պատ կեր նե րի, բարձր խո րան-
նե րի ու ոս կե հուռ գմբեթ նե րի Ռու սաս տանն է, Հո գու Ռու սաս տա նը, որ 
պատ մութ յան սոս կա լի ար կած նե րից մե կի հետ ևան քով մի քա նի տա-
րում կվե րած վի «տա րօ րի նակ այն Ռու սաս տա նին, որ ցրված է աշ խար-
հով մեկ», ինչ պես բա նաս տեղծն է նշում Նո բել յան իր բա նա խո սութ յան 
մեջ 1933 թվա կա նին1: Վ տանգ ված աշ խար հի նվի րա կան այդ պատ կերն 
է առ կայ ծում 1923 թվա կա նին գրված «Անշ տապ գա րուն» պատմ ված-
քում: Պատմ ված քը շա րադր ված է նա մա կի նման, ո րը սկսվում է կե սից. 
«...Ու նաև, բա րե կա՛մս, մի իս կա կան ի րա դար ձութ յուն տե ղի ու նե ցավ 
իմ կյան քում»2: Եվ պա տա հա կան չէ հե ղի նա կի ընտ րութ յու նը: Ս կիզբ չու-
նե ցող այս նա մա կը, որ հա րա հոս խոս քի պատ րանք է ստեղ ծում, ա սես 
չլռող, թա փա ռիկ կա րո տա բաղ ձութ յան բե մա կա նա ցումն է: Հայ րե նի քի 
կոր ծան մանն ա կա նա տես բա նաս տեղ ծի ներ քին խոս քը չու նի սկիզբ և 
չու նի ա վարտ, անլ ռե լի ե ղե րեր գի նման՝ այն ու ղեկ ցե լու է Բու նի նին Ռու-
սաս տա նի սահ ման նե րից դուրս՝ տա րագ րութ յան ամ բողջ ըն թաց քում:

 Կա րո տա բաղձ այդ խոսքն այս տեղ կո տո րակ վում է նա մա կի հե ղի-
նա կի և  ար տերկ րում գտնվող հաս ցեա տի րոջ ինք նութ յուն նե րի միջև: 
Եր կուսն էլ Բու նինն են, եր կու սի հիմ քում էլ ներ քին փոր ձա ռութ յունն է: 
1917-20 թթ. ե րի տա սարդ բա նաս տեղ ծը հասց րել է մինչև վերջ ճա շա-
կել հե ղա փո խա կան սար սա փը: 1923 թվա կա նին նա ար դեն շատ հե ռու 
է՝ Ֆ րան սիա յում, և  ու նակ է հայ րե նի քի փլու զու մը գնա հա տե լու սահ մա-
նից ան դին հայտն ված մտա վո րա կա նի հա յաց քով: Պա տու մի հե ղի նա կը 
նոր Ռու սաս տա նում է. ա հագ նա ցող մի օ տար ման կսկի ծը սրտում՝ նա 
ար տերկ րում գտնվող իր «բա րե կա մին» նկա րագ րում է եր կու ի րո ղութ-
յուն նե րը. մե կը հետ հե ղա փո խա կան խառ նի ճա ղանջ, աղմ կոտ Ռու սաս-
տանն է՝ հանձն ված հա մա տա րած վխտա ցող փո ղո ցա յին առևտ րի և  
առևտ րա կան նե րի տի րա պե տութ յա նը, վայ րա գութ յան և գ ռեհ կութ յան 
հաղ թար շա վին. «ա սիա կան որ պի սի՜ բազ մա մար դութ յուն, որ քա՜ն առև-

1  Իվան Բունին, «Նոբելյան օրեր», «Անշտապ գարուն», բանաստեղծություններ 
և արձակ երկեր, Школа-пресс, 1994, էջ 478:

2 Նույնը, էջ 278:
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տուր...»1: Մ յու սը հե ռա ցող Ե զերքն է՝ ընկղմ ված քա ղա քա մերձ այ գի նե րի 
լռութ յան մեջ, ա մա յա ցած ազն վա կա նա կան կալ վածք նե րի Ռու սաս տա-
նը՝ «կա րա պի»2 լճե րով, տոհ մա կան մա տուռ նե րով ու ե կե ղե ցի նե րով՝ 
պարզ ված ոչն չաց ման մո լեգ նող խնջույք նե րին: 

Պատմ ված քը պա տա հա կան մի ուղ ևո րութ յան պատ մութ յուն է դե-
պի մերձ մոս կով յան ա վան նե րից մե կը. «Օ րերս նվի րում էի նախ կին իշ-
խա նա կան կալ ված քի կա խարդ ված աշ խար հին. իս կա պես նախ կին, 
ո րով հետև տե րե րից ոչ մե կը ողջ չէր մնա ցել»3: Ի րեն նույ նաց նե լով վեր-
ջա լույ սին պարզ ված ա մա յա ցած ու անխ ռով այդ աշ խար հի հետ՝ պա-
տու մի հե րոսն ընդգ ծում է ան ծայ րա ծիր մե նութ յան իր ապ րու մը. «Եվ 
ես մե նակ էի, բա ցար ձա կա պես մե նակ ոչ միայն լու սա վոր և մե ռած այդ 
տա ճա րում, այլ կար ծես ողջ աշ խար հում»4: 

Բու նի նը մե ռած տա ճա րի լու սա վոր դա դա րի մեջ տես նում է ան-
հե տա ցող իր հայ րե նի քի խտա ցու մը: Չ դա դա րող մի մահ, որ օժտ ված 
է զար մա նա լի, կեն սա կան տրոփ յու նով: Բա նաս տեղ ծը հա կադ րում է 
դրսում ե ռա ցող հո գե զուրկ կյան քի պատ կե րը և լույ սի ա կուն քում խտա-
ցած այդ դա դա րը՝ չլռող իր զար կե րա կով. «Ես ան դա դար զգում եմ՝ 
ինչ պես է վե րա նում, ինչ պես է խզվում վեր ջին կա պող օ ղակն իմ և  ինձ 
շրջա պա տող աշ խար հի միջև, ինչ պես եմ ես ա վե լի ու ա վե լի օ տար վում՝ 
հե ռա նա լով այն աշ խարհ, ո րի հետ կապ ված եմ ե ղել ոչ միայն ամ բողջ 
կյան քում՝ ման կութ յու նից, պա տա նե կութ յու նից ի վեր, իմ ծննդյան օ րից 
ի վեր, այլ ծնվե լուց դեռ շատ ա ռաջ. ես հե ռա նում եմ «անց յա լի Ե լի սե-
յան դաշ տեր», ինչ պես կհե ռա նաս դե պի ե րազ. մի ե րազ, որ ճա ռա գում է 
շեն շող և  ապ շե ցու ցիչ կեն դա նութ յամբ օժտ ված այն կյան քի պես, ո րում 
քա րա ցել են լա զու րե աչ քե րով մեռ յալ նե րը մերձ մոս կով յան ան տառ նե րի 
ի րենց թա փուր դղյա կում»5: 

 Այն, ինչ Բու նի նին վի ճակ ված էր տես նել 1917-1920 թթ., գրո ղի հե-
տա գա ողջ կյան քում հե ռա ցած աշ խար հի ծվեն նե րը վե րա ծե լու էր սրբա-
պատ կե րի՝ կորստ յան ցա վը տե ղա փո խե լով ստեղ ծա գոր ծութ յու նից 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն՝ «Ար սեն ևի կյան քից» մինչև « Ցուրտ Ա շուն», « Մութ 
ծա ռու ղի ներ» կամ « Մա քուր եր կու շաբ թի»: 

Բու նինն ա մեն ինչ վե րա ծում է սրբա պատ կե րի, քա նի որ կորց րել է 

1 Իվան Բունին, «Անշտապ գարուն», բանաստեղծություններ և արձակ երկեր, 
Школа-пресс, 1994, էջ 278:

2 Նույնը, էջ 282:
3 Նույնը, էջ 282:
4 Նույնը, էջ 285:
5 Իվան Բունին, «Անշտապ գարուն», բանաստեղծություններ և արձակ երկեր, 

Школа-пресс, 1994, էջ 286:
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միակ, ի րա կան սրբա պատ կե րը՝ Հայ րե նի քը: 20 թվա կա նին հետ ևած 
նրա ար ձա կում և պոե զիա յում կո րուս յալ հայ րե նի քի ցա վը ճա ռա գում 
է սրբա պատ կե րի պես: Սր բա պատ կե րա յին այդ գե ղա գի տութ յունն իր 
ա մե նա հե տաքր քիր դրսևո րում ներն է գտնում Բու նի նի կա նա ցի կեր-
պար նե րի մեջ: 

Եր բեմն պատմ վածք նե րում կամ վի պակ նե րում պատ կեր ված կա-
նա ցի կեր պար ներն ի րենց գե ղեց կութ յամբ, ա ռեղծ վա ծայ նութ յամբ ու 
խորհր դա վոր ան հե տա ցում նե րով թվում են ա նի րա կան, ինչ պես բժշկի 
դուստ րը՝ ե թե րա յին ու ա նոր սա լի Լի կան «Ար սեն ևի կյան քում», ծպտված 
«միանձ նու հին» « Մա քուր եր կու շաբ թի» պատմ ված քում, « Մութ ծա ռու-
ղի նե րի» նախ կին սպա սու հին: Այս կեր պար նե րը տո գոր ված են նրբա գեղ 
քնա րա կա նութ յամբ, բայց թվում է՝ ապ րում են միայն որ պես գե ղար վես-
տա կան հղացք: Չ նա յած զգա յա կան ման րա մաս նութ յուն նե րին մաշ կի 
ե րան գի, ժպի տի կամ հա գուս տի վե րա բեր յալ՝ նրանք զուրկ են չե խով յան 
« Հոգ յա կի» օր գա նա կան, ա ռինք նող ներ կա յութ յու նից, որ ստեղծ վում է 
մի անվ րեպ բա ռա կա պակ ցութ յան շնոր հով:

Բայց հան կարծ ա մեն ինչ փոխ վում է, երբ բա ցա հայ տում ես բո լոր 
այդ կեր պար նե րի կեն սա կան ա ռանց քը՝ հե ռա ցած հայ րե նի քի պատ կե-
րը, որ եր բեք չի դա դա րում տրո փել: 

 « Մա քուր եր կու շաբ թի» պատմ ված քը զար մաց նում է գե ղար վես տա-
կան մե թոդ նե րի, ֆոր մալ լու ծում նե րի ան հա մա չա փութ յամբ, որ առ կա է 
պատմ ված քի էքս պո զի ցիա յի, զար գաց ման և հան գու ցա լուծ ման միջև: 
Պատմ ված քի հե րո սու հու՝ հա նե լու կա յին պահ ված քով տա րաշ խար հիկ 
գե ղեց կու հու պատ կե րը ծնվում և  ան հե տա նում է դա րա վեր ջի մայ րա-
քա ղա քի հա մայ նա պատ կե րում. մտա վո րա կան Մոսկ վա յի աղմ կոտ ան-
ցու դարձն ու լռող նրբանցք նե րը հեր թա գա յում են ի րար: Զու գորդ վում են 
ցու ցա փեղ կա յին շո ղար ձա կում ներն ու նե րաշ խար հի դի մադ րող լռութ-
յու նը: 

Պատմ ված քը շա րադր ված է ա ռա ջին դեմ քով: Ե րի տա սարդ հե րո սը, 
որ պա տու մի հե ղի նակն է, գրե թե ո չինչ չգի տի ինչ պես աղջ կա անց յա-
լի, ծրագ րե րի, այն պես էլ ներ քին կյան քի մա սին: Անս պա սե լի շրջա դար-
ձը, որ դառ նում է հան գու ցա լուծ ման նա խեր գան քը, եր կու սի զբո սանքն 
է հոգ ևոր Մոսկ վա յով: Դ րան հետ ևում է միութ յան և բա ժան ման միակ 
գի շե րը, որ եզ րա փակ վում է աղջ կա՝ մե նաս տան գնա լու ո րոշ մամբ: Պա-
տու մի ա ռա ջին մասն ամ բող ջութ յամբ ծա ռա յում է ե րի տա սարդ աղջ կա 
ա ռեղծ վա ծի գե ղար վես տա կան մշակ մա նը: «Ինչ-որ դա սըն թաց նե րի հա-
ճա խող» գե ղեց կու հին՝ հա րուստ վա ճա ռա կա նի դուստ րը, ար տեր ևույթ-
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նե րի շքեր թում հայտն ված էակ է՝ օժտ ված ներ քին ան բա ցատ րե լի դի-
մադ րութ յամբ, որ կա րե լի է վե րագ րել խոր նե րաշ խար հին: 

Այս ա ռեղծ վա ծի կա ռուց ման ճա նա պար հին Բու նի նի գրված քը միա-
ժա մա նակ քնա րա կան է և նր բա գեղ՝ հե տա մուտ նո վե լի թեթ ևա սահ 
տեխ նի կա յին: Կ նոջ կեր պա րի գե ղար վես տա կա նա ցու մը եր բեմն զերծ 
չէ ռո ման տի կա կան շնչից: Ռո ման տիզ մի տար րեր կան նաև բա ժան ման 
գի շե րի տե սա րա նում. կնոջ մերկ ուր վա գի ծը, որ «կա րա պի փե տու րից 
մա շիկ նե րով»1՝ իր մութ գան գուր ներն է հար դա րում հա յե լու առջև, վերջ-
նա կան վճռի մա սին ակ նար կող խորհր դա վոր ֆրազ նե րը: Բայց, ա հա, 
ա վարտ վում է կար ծես ա ռա ջին մա սը, ու դրան հետ ևում է անս պա սե լի 
հան գու ցա լու ծու մը, որ չի են թարկ վում նո վե լի հան կար ծա հաս ա վար տի 
սկզբուն քին, խո սում է բա նաս տեղ ծա կան խտա ցում նե րի լեզ վով: Ներ-
քին այդ տրո հու մը, տրա մա բա նա կան հա տա ծը չու նի ոչ մի ա ռար կա-
յա կան- կոմ պո զի ցիոն դրսևո րում. են թագ լուխ ներ, աստ ղա նիշ ներ, ան-
ցումն ազ դա րա րող կախ ման կե տեր: Սա կայն ա վարտ վում է ա ռա ջին 
պատմ ված քը, ու սկսվում է բո լո րո վին ու րիշ մի պատ մութ յուն՝ գրված 
ար դեն ոչ թե արևմ տաեվ րո պա կան, մո պա սան յան նո վե լի լա վա գույն 
ա վան դույթ նե րով, այլ բա նաս տեղ ծա կան խտա ցում նե րի, կարճ միա-
ցում նե րի լեզ վով: Շա րու նա կա կան, հո սուն պա տումն անս պա սե լիո րեն 
խտա նում է, սեղմ վում են ծալ քե րը: Շու տով միա գիծ պա տումն իր տե ղը 
զի ջում է ժա մա նա կա յին, տա րա ծա կան ցատ կե րին: Կորստ յան ան փա-
րատ ցա վը սրտում՝ հե րո սը ծնրադ րել է, հե կե կա լով ա ղո թում է մո մե րի 
բո ցից «հրկիզ վող» տա ճա րում: 

Եվ հան կարծ ա ռա ջին այդ ձյան «տրոր վող» նրբանցք նե րում ըն թեր-
ցո ղի հա մար ի մաս տա վոր վում է աղջ կա ոչ այն քան ի րա կան, քնա րա-
կան կեր պա րը: Ե րի տա սարդ տղան բա նաս տեղծն է՝ ար դեն շատ տա-
րի ներ անց, հա րա վա յին Ֆ րան սիա յի շքեղ ու ա ռա տա ձեռն ա մա յութ յան 
մեջ, երբ ա մեն ինչ կո րած է՝ բա ցի միակ՝ ներ քին, բա նաս տեղ ծա կան 
ե զեր քից: Ու կորստ յան ան դառ նա լիութ յու նը, ան նե րե լիութ յու նը շա րու-
նակ նոր կեր պար ներ է կոր զում հի շո ղութ յան ան հա տակ օվ կիա նո սից, 
նե տում ցա մաք: Գր ված քի ներ կա յում՝ 1944 թվա կա նի պա տե րազ մա-
կան Ֆ րան սիա յում նա, ում առջև խո նարհ վել է հե րո սը, նա, ում առջև 
մտո վի ար տաս վում է նա, ոչ թե կորց րած ըն կե րու հին է, այլ Հայ րե նի քի 
վեր հու շը՝ վե րած ված սրբա պատ կե րի: 

Բա նաս տեղ ծա կան խտա ցում նե րի նույն սկզբուն քը գոր ծում է 
պատմ ված քի եզ րա փա կիչ տե սա րա նում: Հեր թա կան ժա մա նա կա-

1 Իվան Բունին, «Մաքուր երկուշաբթի», «Անշտապ գարուն», 
բանաստեղծություններ և արձակ երկեր, Школа-пресс, 1994, էջ 410:
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յին ցատ կի շնոր հիվ՝ մենք հե րո սին վե րագտ նում ենք եր կու տա րի անց՝ 
1914-ին, դարձ յալ Մոսկ վա յում, որ տեղ նա հայտն վել է հու սա հատ դե գե-
րում նե րից հե տո, ու քայ լե րը նրան ինք նա բե րա բար մե նաս տան նե րից 
մեկն են տա նում: Ներ սում ծի սա կան ա րա րո ղութ յուն է. հա վա տա վոր նե-
րի թա փո րը՝ եր գա ձայն, սրբա պատ կեր նե րով, մթութ յան մեջ շարժ վում է 
ա ռաջ: Պատմ ված քը եզ րա փակ վում է միանձ նու հի նե րից մե կի կեր պա-
րան քով, որ թանձ րա ցող խա վա րի մեջ հան կարծ նա յում է հե րո սին. «Եվ 
ա հա այդ կեր պա րանք նե րից մե կը, որ քայ լում էր մեջ տե ղից, հան կարծ 
բարձ րաց րեց ճեր մակ գլխա շո րով փա թա թած գլու խը՝ ձեռ քի ա փը պա-
հած մո մի ա ռաջ, սև  աչ քերն ուղ ղեց մթութ յա նը, ա սես հենց ինձ էր նա-
յում»1: Պա տու մը չի ծա վալ վում, ո չինչ չի ճշտում: Միանձ նու հին մնում է 
ա նոր սա լի և ն վի րա կան «նա»-ն՝ հա րա զատ և  ան ծա նոթ. «Ի՞նչ կա րող 
էր նա տես նել այդ մթութ յան մեջ, ինչ պե՞ս կա րող էր զգալ իմ ներ կա-
յութ յու նը: Ես շրջվե ցի ու լուռ դուրս ե կա դար պա սից»2: Եվս մի ան գամ 
միանձ նու հու կեր պա րը, որ ճա նա չում է, պո կում է հե րո սին իր ան թա-
փանց խա վա րից, այ լա բա նա կան չա փում է ստա նում: Խա վա րի մի ջից 
բա նաս տեղ ծին նա յող կեր պա րան քը կո րուս յալ Ե զեր քի պատ կերն է՝ 
պատս պար ված հո գու, հի շո ղութ յան ա նեղծ տա ճա րում, որ վե րած վում է 
բա նաս տեղ ծա կան հա վա տամ քի: 

Չե խո վը չտե սավ «Անշ տապ գար նան» «անն կա րագ րե լի ա մա յութ-
յան» պատ կե րը, «փլա տակ ներն ու ա վե րակ նե րը, որ ո՛չ սկիզբ ու նեն, 
ո՛չ վերջ»3: Նա վախ ճան վեց 1904-ին: Ու թերևս բնա կան է, որ նրա գոր-
ծե րում ան հե տա ցող աշ խար հի շատ ա վե լի բազ մա կող մա նի և հա կա-
սա կան դի ման կա րը չի հաս նում նման ող բեր գա կա նութ յան: Ա վե լին՝ 
Չե խո վի մի շարք պատմ վածք նե րում, պիես նե րում ուր վագծ վում է նոր 
կյան քի տար տամ սպա սու մը, որ հա ճախ է տա րըն թեր ցում նե րի տե ղիք 
տվել4: Այն հա ճախ է կապ ված աշ խա տան քի ա նուր ջի հետ, որ հե րոս-

1 Նույն տեղում, էջ 412:
2 Նույն տեղում, էջ 410:
3 Իվան Բունին, «Անշտապ գարուն», բանաստեղծություններ և արձակ երկեր, 

Школа-пресс, 1994, էջ 288:
4 Տե՛ս, օրինակ, Գ. Բերդնիկովի առաջաբանը, Ա. Չեխով, Հատընտիր, 

Художественная литература, հատոր 1, 1986: Այստեղ ակնհայտ են մեծ 
արվեստագետի արձակից գաղափարախոսական ուղերձներ և ընդհանրացումներ 
կորզելու փորձերը: Չեխովի հերոսների հավատը մարդկային ստեղծագործ 
մտքի ձեռքբերումների հանդեպ, հավատն ապագայի հանդեպ, որ ավելի շուտ 
գիտակից ընտրության արդյունք է, քան մարդկային հասարակության նկատմամբ 
ունեցած իրական վստահության, քննադատի մեկնաբանությամբ՝ վերածվում 
են աշխատանքի և առաջընթացի գաղափարաբանական կարգախոսների: 
Առաջաբանում հիշատակվում է նաև ֆրանսիացի գրաքննադատ Միշել Կադոն, որը 
հոդվածներից մեկում Չեխովին առաջընթացի «աներկբա» ջատագով է հռչակում 
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նե րից շա տե րի պա րա գա յում կա՛մ ու տո պիա է, կա՛մ էլ մե կը հու սա հա-
տութ յան պա րա դոք սալ փո խա կեր պում նե րից: Բա վա կան է հի շել հու սա-
խաբ հե րոս նե րի այն ողջ պատ կե րաս րա հը, ո րոնց մնում է սե փա կան 
աշ խա տան քի ա նուր ջը՝ որ պես դե պի դուրս, դե պի ար տա քին աշ խարհ 
ուղղ ված պա տու հան: Նոր կյան քի, աշ խա տան քի մա սին են ե րա զում 
պարտ ված հե րոս Ի վա նովն ու ե րեք քույ րե րը, հա վեր ժա կան ու սա նող 
ձա խո ղակ Տ րո ֆի մովն ու դյու րա հա վատ Ան յան, մեծ ե րա զող Վեր շի նինն 
ու «Իմ կյան քի» Մա շան, « Հարս նա ցո ւի» Նադ յան և հ րա շա գործ փո փո-
խութ յուն նե րին հա վատ չըն ծա յող Տու զեն բա խը1: «Ե րեք քույր» պիե սում 
Ի րի նան, որ ա մե նա ջեր մե ռանդ խոս քերն է ա սում աշ խա տան քի և  աշ-
խա տան քով կա ռուց վող կյան քի մա սին, չորս տա րի անց ստիպ ված 
է ըն դու նել, որ իր ընտ րած աշ խա տան քը բթաց նում և հ յու ծում է ի րեն՝ 
օ րըս տօ րե հե ռաց նե լով ի րեն «իս կա կան, չքնաղ կյան քից». «Ես ար դեն 
24 տա րե կան եմ, ես վա ղուց ար դեն աշ խա տում եմ, և  ու ղեղս հյուծ վել է, 
(«Նա (Չեխովը) աներկբայորեն հավատում է առաջընթացին»): Երբեմն չեխովյան 
թատրոնի խիստ գաղափարականացմանն ենք բախվում նաև արևմտյան 
ժամանակակից արվեստագետների մեկնաբանություններում, ինչպես, օրինակ, 
շվեյցարացի տաղանդավոր բեմադրիչ Թոմաս Օստերմայերի՝ 2016-ին տված 
հարցազրույցում չեխովյան «Ճայի» սեփական բեմադրության վերաբերյալ: Մեկն 
այդ դրսևորումներից. «Նա (Չեխովը) մարդու իրավունքների մարտիկ էր, նա 
հիվանդանոցներ, դպրոցներ էր հիմնել, անվճար բուժել էր հազարավոր մարդկանց: 
Հասարակական պայքարի մեջ խորապես ներգրավված մի էակ: «Ճայի» մեջ 
դա ակնհայտ չէ, բայց ստեղծագործությունը մտավորականների մասին է, 
արվեստագետների, որոնցից յուրաքանչյուրն իր փոքրիկ սիրային պատմությունն 
ունի ու ձանձրանում է գյուղում, և այդ ամենը՝ աղետալի մի աշխարհի և բացարձակ 
չքավորության համապատկերում: Սրանում է ամփոփված ստեղծագործության 
ողջ ուժը. մտավորականների ինքնասիրահարված այդ աշխարհի քար 
անտարբերությունը շրջակա թշվառության հանդեպ» (տե՛ս «Théâtral magazine», 
mai-juin, 2016, « Cet homme était un militant des droits de l’homme ; il a fondé 
des hôpitaux, des écoles, soigné des milliers de gens sans se faire payer. Un être 
très engagé socialement. Ca ne se retrouve pas forcément dans « La Mouette », 
mais c’est une œuvre sur les intellectuels, les artistes qui ont leurs petites histoires 
d’amour et qui s’ennuient à la campagne, sur fond d’un monde catastrophique et 
d’une misère absolue. C’est toute la force de cette œuvre : l’indifférence de ce monde 
narcissique des intellectuels devant la misère du monde »): Թեև Չեխովի գործուն 
կարեկցանքը մարդկային ցավի հանդեպ փաստ է, կարեկցանք, որ վերածվում է 
գործի, միջակության խոր, մարդկային ողբերգության մասին պատմող «Ճայի» 
արհեստական այս գաղափարախոսականացումը հանգեցնում է բազմաշերտ երկի 
անհիմն պարզեցման:

1  «Չվող թռչունները, կռունկները, օրինակ, թռչում են, անվերջ թռչում, և ինչ 
մտքեր էլ նրանց այցելեն՝ բարձր թե ցածր, միևնույն է, նրանք շարունակելու 
են թռչել ու այդպես էլ չիմանալ, թե ուր են թռչում և ինչու: Նրանք թռչում են ու 
շարունակելու են թռչել, անգամ եթե փիլիսոփաներ հայտնվեն նրանց շարքերում, 
ու թող որքան ուզեն՝ փիլիսոփայեն, միայն թե շարունակեն թռչել...», «Երեք քույր», 
Художественная литература,էջ 592:
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ես նի հա րել եմ, տգե ղա ցել, ծե րա ցել, ու դարձ յալ ո չինչ, ո չինչ, չկա ոչ մի 
ներ քին բա վա րա րում, ու այդ պես՝ անց նում է ժա մա նա կը, ու քեզ ան վերջ 
թվում է, թե դու ա վե լի ու ա վե լի ես հե ռա նում իս կա կան, չքնաղ կյան քից, 
գնում ա վե լի ու ա վե լի հե ռու՝ դե պի ան դունդ»1: Այս պես՝ բախ վում են աշ-
խա տան քի ի րո ղութ յունն ու Ի րի նա յի ա նուրջն աշ խա տան քի մա սին: 

«Իմ կյան քը» վի պա կի հե րո սի՝ Մի սա յի լի հա մար, որ դառ նում է 
ի րեն շրջա պա տող աշ խար հի դան դաղ փլուզ ման ա կա նա տե սը, ա մեն 
մի հույս բա ցա ռող այդ ա վե րակ նե րի մեջ աշ խա տանքն ար տա քին աշ-
խար հի հետ կա պող միակ օ ղակն է: Պա տա հա կան չէ, որ փլուզ ված այդ 
աշ խար հում, որ տեղ «այն քան տխուր է ապ րել»2, Մի սա յի լը, Չե խո վի մի 
շարք հե րոս նե րի նման, ընտ րում է ֆի զի կա կան աշ խա տան քը, ա մե նօր-
յա առ ճա կա տու մը նյու թի, ի րե ղեն աշ խար հի հետ: Այս ա ռու մով՝ անվ-
րեպ է ֆրան սիա ցի մեծ բե մադ րիչ Ա լեն Ֆ րան սո նի դի տար կու մը, որ ամ-
փո փում է ոչ միայն իր՝ Չե խո վի, այլ նրա մի շարք հե րոս նե րի ճա կա տա-
գի րը. «Ես կար ծում եմ, որ Չե խո վը կա տա րե լա պես հու սա հատ էր, իսկ 
երբ ա սում ես, որ հու սա հատ ես, աշ խա տան քը վե րած վում է կա րի քի»3: 

«Ի վա նով» դրա մա յում Ի վա նովն ու ե րի տա սարդ Շու րան հետ ևո ղա-
կա նո րեն խոր տակ վող կյան քի փլա տակ նե րի մեջ, Սա ռա յի հո գե վար քին 
զու գա հեռ կա ռու ցում են նոր կյան քի ան կա րե լի ա նուր ջը: Հե ռա վոր գա-
վա ռում ի րենց խուլ, անհ րա պույր գո յութ յա նը դա տա պարտ ված Քե ռի 
Վան յան և Սոն յան ստիպ ված են ի րենք ի րենց հա մար հո րի նել ան վեր ջա-
նա լի աշ խա տան քի, ան վեր ջա նա լի ճի գե րի մի ա պա գա, որ ա վե լի շուտ 
ա նուրջ է, քան կշռա դատ ված ծրա գիր: Չե խո վի՝ այս ա ռու մով, թերևս, 
ա մե նա միան շա նակ՝ « Հարս նա ցուն» պատմ ված քում գլխա վոր հե րո սու-
հին վերջ նա կա նա պես լքում է հայ րե նի քա ղա քը հա նուն նոր, իս կա կան 
կյան քի՝ հետ ևում թո ղած ե րի տա սար դա կան ա նուրջ ներն ու մինչև իսկ 
գա ղա փա րա կան իր ա ռաջ նոր դին՝ Սա շա յին: Սա կայն պա տու մը եզ րա-
փակ վում է սուբ յեկ տի վութ յան հեր թա կան առ կայ ծու մով, որն ըն թեր ցո-
ղին զրկում է միան շա նակ ա վար տի հնա րա վո րութ յու նից: Հա վա տա րիմ 
չե խով յան բաց, ա նո րոշ ա վարտ նե րի ա վան դույ թին՝ պատմ ված քը եզ-
րա փա կող մի ջանկ յալ ֆրա զը՝«ինչ պես ինքն էր կար ծում»-ը, հու շում է, որ 
միշտ չեն հա մընկ նում հե րո սի պատ կե րա ցում ներն ու ար տա քին ի րա-
կա նութ յու նը, և մենք չգի տենք՝ Նադ յա յի լու սա շող ծրագ րե րի որ մա սը 

1 Չեխով, «Երեք քույր», երկրորդ հատոր, Художественная литература, 1989, 
էջ 608:

2 Չեխով, «Իմ կյանքը», Художественная литература, էջ 201: 
3 «Je pense que c’est un homme totalement désespéré, et quand on a dit qu’on est 

désespéré, on a besoin de travailler», Alain Françon, «Théâtral magazine», juillet, 2010, 
հարցազրույց «Երեք քույր» պիեսի բեմադրության վերաբերյալ, էջ 23: 
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կդառ նա ի րա կա նութ յուն. պա տու մի հե ղի նա կը վար պե տո րեն, քնքուշ 
տխրութ յամբ զրկում է մեզ այդ հնա րա վո րութ յու նից. « Նա բարձ րա ցավ 
իր սեն յակ՝ ի րե րը դա սա վո րե լու, իսկ հա ջորդ օրն ա ռա վոտ յան հրա ժեշտ 
տվեց հա րա զատ նե րին և լ քեց քա ղա քը՝ ա ռույգ և  ու րախ –  ինչ պես ինքն 
էր կար ծում՝ մե կընդ միշտ»1: Ու, թերևս, «ինչ պես ինքն էր կար ծում»-ի 
բա ցած այդ մի ջա կայ քում է պետք փնտրել չե խով յան գրված քի կա խար-
դան քը, բո լոր կա ղա պար նե րին, գա ղա փա րա կան ընդ հան րա ցում նե րին 
դի մադ րող այդ նրբե րան գի տի րույ թում՝ անն շան, բայց կեն սա կան: 

«Պ լա տո նո վի» հե րոս նե րին հան գիստ չի տա լիս նոր կյան քի մտա-
պատ կե րը, որն այս դեպ քում ու տո պիա է: Այն դարձ յալ հիմն ված է հան-
րօ գուտ աշ խա տան քի և հա սա րա կա կան գոր ծու նեութ յան ե րա զա յին 
ծրագ րե րի վրա, ո րոնք ար ժա նա նում են գլխա վոր հե րո սի հեգ նան քին: 
«Իմ կյան քի» հե րո սու հին՝ Մա շան, ազ նիվ աշ խա տան քի մա սին իր պատ-
կե րա ցում նե րը փոր ձում է վե րա ծել ի րա կա նութ յան, սա կայն բարձր գա-
ղա փար նե րը տա նուլ են տա լիս ի րա կա նութ յան փոր ձութ յան առջև, և 
շատ կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում Մա շան ա տե լութ յամբ է լցվում մու-
ժիկ նե րի ի րա կան չա րութ յան և շա հախնդ րութ յան հան դեպ: Այս ա ռու-
մով՝ դի պուկ են Լո պա խի նի խոս քե րը, որ կոչ ված են ա սես ցրե լու չե խով-
յան հե րոս նե րի աշ խա տան քա յին բո լոր այդ պատ րանք նե րը. « Պետք է 
իս կա պես սկսես ինչ-որ բան ա նել, որ պես զի հաս կա նաս, թե ի րա կա նում 
որ քան քիչ են ազ նիվ և պար կեշտ մար դիկ»2: 

«Ե րեք քույր» պիե սի հե րո սու հի նե րը՝ Մա շան, Օլ գան, Ի րի նան, կանգ-
նած հեր թով խոր տակ վող ի րենց ա նուրջ նե րի առջև, շա րու նա կում են 
հյու սել «նոր կյան քի» մա սին ի րենց աս քը. այն այլևս մեծ քա ղա քի՝ Մոսկ-
վա յի մա սին չէ, քույ րերն ի րենց կյան քի ժա մե րը նվի րե լու են աշ խա տան-
քին, ե րե խա նե րի կրթութ յա նը՝ հա նուն ա վե լի լու սա վոր մի աշ խար հի, 
որ տաս նամ յակ ներ անց կձևա կեր պի ի րենց ո րո նում նե րի, ի րենց տա-
ռա պանք նե րի ի մաս տը դա րե րի հա մար, սե րունդ նե րի հա մար («/.../ մեր 
տա ռա պանք նե րը կփո խա կերպ վեն խնդութ յան մեզ նից հե տո ե կող նե րի 
հա մար»)3: Սա կայն ողջ ա րա րը ո ղող ված է վեր ջա լույ սի շո ղե րով: 

Չե խո վի ստեղ ծա գոր ծութ յու նը լի է հե ռա ցող աշ խար հի ար ձա գանք-
նե րով, որ մեծ գրո ղը որ սա ցել է ի րեն հա տուկ բա ցա ռիկ լսո ղութ յամբ: Տա-
պալ վող ծա ռե րի հե ծե ծան քը, ո րով եզ րա փակ վում է « Բա լե նու այ գին», ոչ 
միայն Լ յու բով Անդ րեև նա յի՝ քնքուշ ստե րի և նա հանջ նե րի մեջ լո ղա ցող 

1 Չեխով, «Հարսնացուն», առաջին հատոր, Художественная литература, 1986, 
էջ 374:

2 Չեխով, «Բալենու այգին», երկրորդ հատոր, Художественная литература, 
1986,էջ 647:

3 Չեխով, «Երեք քույր», Художественная литература, 1986, էջ 625:
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կեն սագ րութ յան, այլև մի ամ բողջ աշ խար հի, փլուզ վող ի րա կա նութ յան 
բա նաս տեղ ծա կան խտա ցումն է: Երբ բո լորն ար դեն մեկ նել են, ծե րու նի 
Ֆիր սը դա տարկ սրա հում լսում է կաց նի հար ված նե րի տակ տա պալ վող 
ծա ռե րի աղ մու կը: Դ րան նա խոր դում է «կտրվող լա րի հնչյու նը». «Լս վում 
է հե ռա ցող մի հնչյուն, որ ծա գում է ա սես երկն քից, կտրվող լա րի հնչյու-
նը՝ մա րող ու տխուր: Լ ռութ յուն է հաս տատ վում, ու միայն հեռ վում՝ այ գու 
խոր քում, լսվում է ծա ռե րին հար վա ծող կաց նի ձայ նը»1: Հե տաքր քիր է, 
որ «կտրվող լա րի» յու րօ րի նակ այդ հնչյու նը երկ րորդ ան գամ է կրկնվում 
պիե սում: Ա ռա ջին ան գամ այն հի շա տակ վում է երկ րորդ գոր ծո ղութ յան 
մեջ՝ ստի պե լով սարս ռալ Ռանևս կա յա յին. « Հան կարծ լսվում է հե ռա ցող 
մի հնչյուն, ո րը ծա գում է ա սես երկն քից, կտրվող լա րի հնչյու նը՝ մա րող 
ու տխուր»2: Ե թե կաց նի հար ված նե րը և  ընկ նող ծա ռե րի ձայնն ի րենց 
ա ռար կա յա կան բա ցատ րութ յունն են ստա նում բե մա կան ի րադ րութ յան 
մեջ, ա պա բեկ վող լա րի հնչյու նը բա նաս տեղ ծա կան փո խա բե րութ յուն է: 

Հե տաքր քիր է, որ ընկ նող ծա ռե րի հնչյու նը՝ որ պես ա վարտ վող աշ-
խար հի ազ դան շան, կրկնվող մո տիվ է Չե խո վի եր կե րում: Կա րե վեր «բե-
ռի տակ» խոր տակ ված հե րո սի ա մե նաազ դե ցիկ մարմ նա վո րում նե րից 
մե կը՝ Ի վա նո վը, հի շա տա կում է ի րեն նա յող «որ բա ցած իր հո ղը»՝ դարձ-
յալ վկա յա կո չե լով կաց նի տակ «ճռռա ցող» իր ան տառ նե րը3: 

«Ե րեք քույր» պիե սում՝ վեր ջին գոր ծո ղութ յան մեջ, մինչ քույ րե րը 
կառ նեն Տու զեն բա խի սպա նութ յան լու րը, մի պահ ա զա տագր ված, լիի-
րավ տան տի րու հու դե րը ստանձ նած Նա տա շան ի լուր աշ խար հի ազ դա-
րա րում է իր նոր՝ քաղ քե նա կան նիս տու կա ցի տի րա պե տութ յու նը: Զար-
մա նա լի է, բայց ա ռա ջին կար գադ րութ յու նը վե րա բե րում է « եղև նի նե րի 
ծա ռու ղուն » և թխ կե նուն. «Կհ րա մա յեմ նախ ևա ռաջ հա տել եղև նի նե րի 
այս ծա ռու ղին, հե տո ա հա այս թխկե նին... այն այն քան անշ նորհք տեսք 
ու նի ե րե կո յան... »4: 

Եվս մի ա ռանձ նա հատ կութ յուն. թե՛ «Ի վա նո վում», թե՛ « Բա լե նու այ-
գում» սե փա կա նութ յան կամ հայ րա կան կալ ված քի կո րուս տը նշա նա-
վո րում է հե րո սի ներ քին պատ մութ յան բե կու մը, ինք նութ յան փլու զու մը: 
Ս րա ա մե նատ պա վո րիչ դրսևո րումն են Լ յու բով Անդրև նա յի՝ Տ րո ֆի մո-
վին ուղղ ված խոս քե րը. « Չէ՞ որ ես այս տեղ եմ ծնվել, այս տեղ են ապ րել 

1 Չեխով, «Բալենու այգին», երկրորդ հատոր, Художественная литература, 
1986,Էջ 670:

2 Չեխով, «Բալենու այգին», Художественная литература, էջ 647:
3 Չեխով, «Իվանով», երկրորդ հատոր, Художественная литература, 1986,էջ 

411:
4 Չեխով, «Երեք քույր», երկրորդ հատոր, Художественная литература, 1986, 

էջ 624: 
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հայրս և մայրս, պապս, ես սի րում եմ այս տու նը, ա ռանց բա լե նու այ գու՝ 
ես ու նակ չեմ հաս կա նա լու իմ կյան քը, ու ե թե պետք է վա ճա ռել, ա պա 
այ գու հետ վա ճա ռեք նաև ինձ»1: Ըն տա նե կան կալ ված քի կո րուս տը կամ 
սե փա կա նութ յան ե րա զի փլու զու մը նույն ցա վա գին հնչե ղութ յունն են 
ստա նում նաև Ժե րար դը Ներ վա լի մի շարք եր կե րում՝ « Սիլ վիից» մինչև 
«Զ բո սանք ներ և հի շո ղութ յուն ներ», որ տեղ ու նեզր կումն ա ռա ջին հեր-
թին ներ քին ինչ քի կո րուստն է2:

Հե տաքր քիր է, որ չնա յած պար տութ յան պատ ճառ նե րի անվ րեպ 
ախ տո րոշ մա նը՝ չե խով յան գրված քում ան հե տա ցող աշ խարհն ա մեն 
ան գամ հան դես է գա լիս մարդ կա յին անկրկ նե լի դի մագ ծով, որ տեղ նե-
րապ րու մի հո գե բա նա կան խորքն ու ճշգրտութ յու նը, հե րոս նե րի ներ քին 
խոս քի անվ րեպ բե մա կա նա ցու մը Չե խո վին դարձ նում են մարդ կա յի նի 
ա մե նա նուրբ դի ման կա րի չը XIX-XX դդ. գրա կան հո րի զո նում: Մեծ ար-
վես տա գետն իր տա պալ վող հե րոս նե րին հետ ևում է ոչ թե իր եր գի ծա-
կան պատմ վածք նե րի՝ « Չի նով նի կի մա հի», « Պատ յա նով մար դու», « Դի-
մա կի», «Դ րա մա յի» սպա նիչ սար կազ մով, այլ մարդ կա յին նե րաշ խար հի 
գի տա կի խո րա թա փան ցութ յամբ՝ կեր տե լով հե րոս ներ, ո րոնք ա մեն ան-
գամ լռող մար տահ րա վեր են դրա կան կամ բա ցա սա կան, մեծ կամ փոքր 
հե րո սի կա ղա պա րին: 

«Կտր վող լա րի» հե ռա ցող այդ հնչյու նը՝ որ պես ան հե տա ցող աշ-
խար հի ազ դան շան, անլ ռե լի ար ձա գան քի պես, հնչում է ներ վալ յան ողջ 
գրված քում: Ժե րար դը Ներ վա լի ստեղ ծա գոր ծա կան ու ղին ընդ հատ վում 
է դա րա վեր ջի ցնցում նե րից շատ ա ռաջ՝ 1855 թվա կա նին: Բայց Եվ րո պա-
յում, Ֆ րան սիա յում վա ղուց ի վեր իր հաղ թար շավն է սկսել մե քե նա յա ցու-
մը. արդ յու նա բե րութ յու նը եր կա թե իր աք ցա նի մեջ է վերց րել թողլք ված 
ա վան ներն ու գյու ղե րը: Եր կա թու ղին մխրճվել է հա րա զատ բնա պատ-
կեր, գծել մար դու և բ նութ յան աս տի ճա նա կան օ տար ման քար տեզ ներ: 
Այս փո փո խութ յուն նե րի ար ձա գան քը կա րե լի է գտնել մեծ բա նաս տեղ-
ծի՝ 1852-1855 թթ. գրված ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րում: Ինչ պես Ի վան 
Բու նի նի եր կե րում, ան հե տա ցող աշ խար հը ներ վալ յան ար ձա կում միահ-
յուս ված է հե րո սի ներ քին պատ մութ յա նը, ներ քին սկզբին: Վ տանգ ված 
կամ ան հե տա ցող աշ խարհն իր ա ռար կա յա կան, շո շա փե լի դի մա գիծն է 
ստա նում ման կութ յան օր րա նի՝ Մորտ ֆոն տե նի և ն րա շրջա կա ա վան-
նե րի մտա պատ կե րում: 

« Սիլ վի. Վա լո ւա յի հի շո ղութ յուն նե րը» (1853), « Հոկ տեմ բեր յան գի-

1 Չեխով, «Բալենու այգին», երկրորդ հատոր, Художественная литература, 
1986, էջ 654:

2 Ժերար դը Ներվալ, «Զբոսանքներ և հիշողություններ», Անտարես, 2020, էջ 137:
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շեր ներ» (1852), «Զ բո սանք ներ և հի շո ղութ յուն ներ» (1855) գոր ծե րը ներ-
քին սկիզ բը վե րագտ նե լու յու րօ րի նակ մի փորձ են. «Անց նող տա րի նե րի 
հետ մա րում է մեծ ճամ փոր դութ յուն նե րի կիր քը, ե թե միայն եր կա րատև 
ուղ ևո րութ յուն նե րը քեզ սե փա կան հայ րե նի քում չեն դարձ րել օ տա րա-
կան: Օ ղա կը սեղմ վում է ա վե լի ու ա վե լի՝ քիչ-քիչ մո տե նա լով հայ րե նի 
օ ջա խին»1: Բայց, ա հա, կենտ րո նա ձիգ վե րա դար ձի այդ փոր ձը բախ-
վում է աս տի ճա նա բար մե քե նա յա ցող, կո ղոպտ վող ի րա կա նութ յան 
պատ կե րին: Երբ եր կար դե գե րում նե րից հե տո վի պա կի հե րո սը վեր ջա-
պես հայտն վում է ման կութ յան ե զեր քում, այն այ լա կերպ է, չի հա մա պա-
տաս խա նում հի շո ղութ յան խոր քում ապ րող նվի րա կան պատ կե րին, որ 
«ես»-ի ներ քին ա ռանցքն է: Հե րո սը սթափ հա յաց քով ար ձա նագ րում է 
փո փո խութ յուն նե րը. Սիլ վին՝ ման կութ յան ըն կե րու հին, ժան յա կա գոր ծու-
հուց վե րած վել է բան վո րու հու, աշ խա տում է ձեռ նոց նե րի ֆաբ րի կա յում: 
Սիլ վիի ննջա սեն յա կում հայտ նա բե րած «մե քե նան»՝ մե տա ղա կան իր 
սառ նութ յամբ, թվում է աս տի ճա նա բար օ տար վող այդ ի րա կա նութ յան 
այ լա բա նութ յուն. «Ս րան հի մա մե քե նա են ա սում. ձեռ նո ցի կա շին հագց-
նում ես վրան՝ կա րե լու հա մար»2: Եր կաթ գի ծը մխրճվել է հայ րե նի ան-
տառ ներ, խճճել, օ տա րել ծա նոթ կա ծան նե րը: «Չ կա Էր մա նոն վիլ տա նող 
ոչ մի ու ղիղ ճամ փա»3,-հե րո սի այս ար ձա նագ րութ յու նը « Սիլ վիի» եզ րա-
փա կիչ գլխում իր հեր թին վե րած վում է փո խա բե րութ յան՝ խտաց նե լով 
եր կի ներ քին բո վան դա կութ յու նը. անհ նա րին վե րա դար ձի խճճված եր-
թու ղին, որ հե րո սին առ նում է իր ո լո րան նե րի մեջ: 

Կար ծեց յալ ա ռա ջըն թա ցի ա ռաջ բե րած աս տի ճա նա կան օ տա րու մը 
մի շարք այլ ախ տան շան ներ ու նի ներ վալ յան ար ձա կում, ինչ պես, օ րի-
նակ, ա նա ղարտ, չհղկված ձայ նի փո խա կեր պում նե րը, որ վե րած վում են 
մտաս ևեռ ման: Այն առ կա է թե՛ « Սիլ վիում», թե՛ « Հոկ տեմ բեր յան գի շեր-
նե րում», թե՛ «Զ բո սանք ներ և հի շո ղութ յուն նե րում»՝ նշա նա վո րե լով մաք-
րութ յան և ներ դաշ նա կութ յան կո րուս տը, ար հես տա ծին և  արդ յու նա վետ 
աշ խար հի հաղ թա նա կը, որ հան գեց նում է դի մազրկ ման: « Հոկ տեմ բեր-
յան գի շեր նե րի» ա մե նաու շագ րավ՝ «Մ սա գոր ծը» գլու խը սկսվում է ե րի-
տա սարդ երգ չու հու «մար գար տե» ձայ նի հի շա տակ մամբ, որ տեղ զու լալ, 
անմ շակ ձայ նի թար մութ յու նը դառ նում է ա նաղ ճատ բնօր րա նի խորհր-
դա նի շը՝ պարզ ված «քա ղա քա կիրթ» աշ խար հի հա ջոր դա կան այ լա կեր-
պում նե րին: Հե տաքր քիր է, որ ներ վալ յան աշ խար հում ե րաժշ տա կան 
կրթութ յու նը, կոն սեր վա տո րիան, քա ղա քա յին բեմն ու հան դի սա տե սը 

1 Ժերար դը Ներվալ, «Հոկտեմբերյան գիշերներ», Անտարես, 2020, էջ 21: 
2 Ժերար դը Ներվալ, «Սիլվի. Վալուայի հիշողությունները», Նաիրի, 2016, էջ 77: 
3 Նույնը, էջ 93:
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վե րո հիշ յալ կո ղո պու տի, դան դաղ և հետ ևո ղա կան ար հես տա կա նաց-
ման ան փո փոխ գոր ծիք ներն են. « Դա սա կան կրթութ յու նը չէր հասց րել 
փչաց նել հնչե րան գի այն թար մութ յու նը, օր գա նա կան այն մաք րութ յու նը, 
հուզ ված և թրթ ռուն խոս քը, ո րը ժայթ քում է հո գու խոր քից և հա տուկ է 
միայն կու սա կան այն տա ղանդ նե րին, որ դեռ չեն հասց րել եղ ծել Կոն-
սեր վա տո րիա յի դա սե րը»1,-նշում է հե ղի նա կը « Հոկ տեմ բեր յան գի շեր նե-
րում»: Սիլ վին իր հեր թին, ման կութ յան մե ղե դի նե րի փո խա րեն, սկսել է 
քա ղա քա յին օ պե րետ նե րի ա րիա ներ եր գել՝ նմա նա կե լով կոն սեր վա տո-
րիա յի ու սա նո ղու հի նե րին: « Հոկ տեմ բեր յան գի շեր նե րի» դրվա գը եզ րա-
փակ վում է կորստ յան ան խու սա փե լիութ յան գի տակ ցութ յամբ. « Շու տով 
մայ րի կիդ խոր հուրդ կտան քեզ տա նել եր գե ցո ղութ յան ու սուց չի մոտ - և  
այդ օ րից՝ դու այլևս կո րած ես... կո րած ես մեզ հա մար: - Դու եր գում ես 
ան դուն դի եզ րին՝ Էդ դա յի կա րապ նե րի նման: Ե թե միայն կա րո ղա նա յի 
պա հել այն քան մա քուր և  ա նա ղարտ քո ձայ նի հի շո ղութ յու նը ու այլևս 
եր բեք քեզ չլսել ո՛չ օ պե րա յին թատ րո նում, ո՛չ հա մերգ նե րին – կամ ըն դա-
մե նը կա բա րե նե րից մե կում2»: 

Այ լա կերպ վող աշ խար հի նույն ա հա զան գը հնչում է նաև «Զ բո սանք-
ներ և հի շո ղութ յուն ներ» (1855) եր կում: Եր կաթ գիծն իր նոր, «քա ղա քա-
կիրթ» քար տե զագ րութ յունն է պար տադ րել պատ մա կան ար ժեք ու նե-
ցող փոք րիկ քա ղաք նե րին՝ դա տա պար տե լով դրանք դան դաղ մահ վան. 
«Ե թե կա րո ղա նա յի հըն թացս մի բա րի գործ ա նել, կփոր ձեի մարդ կանց 
ու շադ րութ յու նը բևե ռել այն խեղճ, թողլք ված քա ղաք նե րի վրա, ո րոնց 
շրջան ցել են երթ ևե կութ յունն ու կյան քը եր կաթգ ծի քմա հա ճույ քով: 
Ն րանք տրտմո րեն հանգ չում են եր բեմ նի փառ քի ա վե րակ նե րի վրա՝ 
պար փակ ված ի րենց պա տե րի մեջ, հու սա խաբ հա յաց քը հա ռած հրաշք-
նե րին մի քա ղա քակր թութ յան, ո րը չգո յութ յան կամ մո ռա ցութ յան է դա-
տա պար տում ի րենց»3: 

Կո ղոպտ վող անց յա լի պատ կե րը նույն քան անձ նա կան և ցա վա գին 
է « Սիլ վիի» եզ րա փա կիչ՝ « Վեր ջին թեր թիկ» գլխում: Հե րո սը, անձ նա տուր 
ա նուն նե րի կա խար դան քին, թվար կում է փոք րիկ քա ղաք ներն ու ա վան-
նե րը՝ իբրև հնա րա վոր վե րա դար ձի ճա նա պարհ: Երբ ի րա կա նութ յու-
նը կո ղոպ տել է նվի րա կան դի մագ ծե րը, հա րա զատ վայ րե րից մնում են 
միայն ա նուն ներ. «Օ թիս, Մոն տան յի, Լո ւա զի՝ խեղճ մեր ձա կա ա վան ներ, 
վերս տին կա ռուց վող Շաա լիս, դուք ո չինչ չեք պահ պա նել այդ ողջ անց-

1 Ժերար դը Ներվալ, «Հոկտեմբերյան գիշերներ», «Զբոսանքներ և 
հիշողություններ», Անտարես, 2020, Էջ 57: 

2 Նույնը, էջ 59: 
3 Նույնը, էջ 179: 
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յա լից»1: Դա րասկզ բին Ժե րար դը Ներ վա լի ա մե նա նուրբ ըն թեր ցող նե րից2 
մե կը՝ Մար սել Պ րուս տը, կօգ տա գոր ծի ներ վալ յան բա նաձ ևը՝ տրվե լով 
ա նուն նե րի մո գա կան զո րութ յա նը « Ծա գե րի ա նուն նե րի մա սին» իր եր-
կում: 

Ինչ ևէ, Ներ վա լի վեր ջին տա րի նե րի եր կե րը լիքն են եր կաթգ ծին 
ուղղ ված մար տահ րա վեր նե րով, ո րոնք ա մեն ան գամ տար բեր հիմ նա-
վո րում են ստա նում՝ այ լա կերպ վող բնա պատ կե րից մինչև խճճվող եր-
թու ղին ու ճա նա պար հի դժվա րութ յուն նե րը: «Ես սի րում եմ եր կա թու ղու 
դեմ գնալ»,-խոս տո վա նում է Ներ վա լը «Զ բո սանք ներ և հի շո ղութ յուն-
ներ» ինք նա կեն սագ րա կան եր կում3: Ա կա մա հի շում ես Դոս տոևս կու 
հա կակ րանքն ու անվս տա հութ յու նը եր կա թու ղու մո լե գին քար տեզ նե րի 
հան դեպ: Այս պես՝ «Ա պու շը» վե պում «ա րատ նե րի ու եր կա թու ղի նե րի 
դա րի» ա նո ղոք քննա դա տը՝ Լե բեդ ևը, մի ամ բողջ ճառ է նվի րում եր կա-
թու ղուն՝ դարձ նե լով այն նոր՝ չա փի, շա հույ թի և գա հա վեժ ա րա գութ յան 
վրա հիմն ված աշ խար հի խորհր դա նիշ. «Ոչ թե եր կա թու ղի նե րի/.../, այլ 
այն ողջ ուղ ղութ յան, ո րին կա րող են ծա ռա յել եր կա թու ղի նե րը՝ այս պես 
ա սած՝ որ պես պատ կեր, գե ղար վես տա կան խտա ցում: Ա ճա պա րում են, 
թրխկաց նում, շրխկաց նում, և  ա սում են, թե շտա պում են մարդ կութ յան 
եր ջան կութ յան հա մար: « Չա փա զանց աղմ կա լից ու արդ յու նա բե րա կան 
է դառ նում մարդ կութ յու նը: Քիչ է հո գե կան ան դոր րը»,-գան գատ վում է 
մի հե ռա ցած մտա ծող/.../»4: Եվ ա պաշ նորհ քա րոզ չի՝ ստա հակ Լե բեդ-
ևի շուր թե րով, այ նո ւա մե նայ նիվ, իր՝ ար վես տա գե տի, Դոս տոևս կու ան-
հանգս տութ յունն է հնչում: 

Ա ռա ջըն թա ցի նույն՝ խեղ ված, հո գե զուրկ պատ կե րաց մանն է ա նուղ-
ղա կիո րեն անդ րա դառ նում Ժե րար դը Ներ վալն իր « Հոկ տեմ բեր յան գի-
շեր ներ» եր կում: Զերծ հա սա րա կա կան, փի լի սո փա յա կան ընդ հան րա-
ցում նե րի մո լուց քից՝ ներ վալ յան վճիտ գրված քը լու սա վոր թա խի ծով ար-
ձա նագ րում է իր ժա մա նա կի պար տադ րած այ լա կեր պում նե րը: 

« Հոկ տեմ բեր յան գի շեր նե րում» հե ղի նակն ի ցույց է դնում կար ծեց յալ 
ա ռա ջըն թա ցի ու ղին որ դեգ րած օգ տա պաշ տա կան աշ խար հի ա մա յաց-
նող պար զե ցում նե րը, ներ քին կո ղո պու տը, որ զգա լի է մինչև իսկ խա-
ղե րում, ժա մանց նե րում և հա վաք նե րում. «Այլևս ոչ մի գե ղա գի տա կան 
ճա շակ, ոչ մի բա նաս տեղ ծա կա նութ յուն –  ըն դա մե նը մար դիկ, ո րոնց 

1 Ժերար դը Ներվալ, «Սիլվի. Վալուայի հիշողությունները», Նաիրի, 2016, էջ 93:
2Տե՛ս Մարսել Պրուստի «Ժերար դը Ներվալ» խոհագրությունը «Ընդդեմ Սենտ-

Բյովի» ժողովածուում, Gallimard, 1955: 
3 Ժերար դը Ներվալ, «Հոկտեմբերյան գիշերներ», «Զբոսանքներ և 

հիշողություններ», Անտարես, 2020, էջ 179: 
4 Ֆյոդոր Դոստոևսկի, «Ապուշը», Հայաստան, 1965, էջ 506: 
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ու ժը պա տում է բի լիար դի գնդակ նե րը գլո րել կա նաչ գոր գի եր կայն քով՝ 
ի րա րից ո րո շա կի հե ռա վո րութ յան վրա տե ղա կայ ված ե րեք շրջա նա կի 
շուրջ բո լո րը, որ տեղ նշա նա կե տերն են: Ա ռան ձին բա ժա նում ներն այլևս 
գո յութ յուն չու նեն, ա ռա ջըն թա ցը հաղ թել է մեր հայ րե րի ա պարդ յուն 
սխրանք նե րին»1: 

Նույն ստեղ ծա գոր ծութ յան մեջ նուրբ հեգ նան քով շղարշ ված տխրութ-
յամբ Ներ վալն անդ րա դառ նում է ֆրան սե րե նի այ լա կեր պում նե րին: Գ րա-
կան, ա նա ղարտ լե զուն ժա մա նա կա կից նե րի հա մար աս տի ճա նա բար 
«վե րած վում է սանսկ րի տի». «Ես վա խե նում եմ, որ շու տով կդա դա րեմ 
ֆրան սե րեն խո սե լուց - այդ պատ ճա ռով էլ ինձ թույլ տվե ցի վեր ջին այս 
փա կա գի ծը: - Պա րոն Սկ րի բի2, օ րիորդ դը Մոն տանս յեի3, գի նետ նե րի, 
թեթ ևա բա րո պչրու հի նե րի, դռնա պան նե րի, բուր ժո ւա կան հա վաք նե րի, 
սա լոն նե րի ֆրան սե րե նը քիչ-քիչ հե ռա նում է Մեծ դա րի4 ա վան դույթ նե-
րից: Կոռ նեյ լի և Բոս յո ւեի լե զուն հետզ հե տե վե րած վում է սանսկ րի տի 
(ուս յալ լեզ վի)5: Սկս վել է պրակ րի տի (փո ղո ցա յին լեզ վի) տի րա պե տութ-
յու նը»6: 

Օգ տա պաշ տութ յան հաղ թա նա կը չի բա վա րար վում պրակ տիկ լեզ-
վի տի րա պե տութ յամբ, այն չի խնա յում մինչև իսկ կրո նա կան ըն կա լում-
նե րը, ժա մա նա կա կից մար դու փոխ հա րա բե րութ յու նը ե կե ղե ցու հետ: 
Ու շագ րավ է «Կ րես պի-ան- Վա լո ւա» գլխում ներ կա յաց ված ի րադ րութ յու-
նը. քա ղա քում հի նա վուրց տա ճա րը վե րա կանգ նե լու փո խա րեն՝ թա ղա-
մա սի քաղ քե նի նե րին ա վե լորդ «գլխա ցա վան քից»7 ա զա տե լու հա մար 
ո րոշ վել է նոր ե կե ղե ցի կա ռու ցել. վեր ջին նե րիս այլևս մի քա նի քայլ կբա-
ժա նի նո րա կա ռույց ե կե ղե ցուց: Եվ չնա յած հեգ նան քին՝ դարձ յալ խոր 
տխրութ յուն է ամ փոփ ված հե ղի նա կի ար ձա նագ րութ յան մեջ. «Եր կու 
հար յուր ոտ նա չափ հե ռա վո րութ յու նը չէ, որ հին քրիս տոն յա նե րին կար-
գե լեր այ ցե լել հի նա վուրց, հո յա կերտ այս տա ճար: Այ սօր փոխ վել է ա մեն 
ինչ, և մար դիկ Աստ ծուն են ստի պում մո տե նալ հա վա տա վոր նե րին...»8: 

1 Ժերար դը Ներվալ, «Հոկտեմբերյան գիշերներ», Անտարես, 2020, էջ 48: 
2 Էժեն Սկրիբը (1791-1861) ֆրանսիացի թատերգակ է և լիբրետոների հեղինակ, 

Ֆրանսիական Ակադեմիայի անդամ: 
3 Օրիորդ դը Մոնտանսյեն (1730-1820) ֆրանսիացի հայտնի դերասանուհի է: 
4«Մեծ դարը» («le Grand siècle») XVII դարն է՝ ֆրանսիական թագավորության, 

արվեստի և գրականության ամենափառահեղ ժամանակահատվածներից մեկը, որը 
համընկնում է Լյուդովիկոս XIV-ի գահակալության և ֆրանսիացի կլասիցիստների 
ստեղծագործական նվաճումների հետ: 

5 Փակագծի ճշգրտումները հեղինակինն են: 
6 Ժերար դը Ներվալ, «Հոկտեմբերյան գիշերներ», Անտարես, 2020, էջ 49 : 
7 Նույնը, էջ 113: 
8 Նույնը:
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Եվ այս պես՝ կանգ նած կյան քի աշ նա նա ցող այդ բնա պատ կե րի առջև՝ 
Ժե րար դը Ներ վա լը մի վեր ջին ան գամ ար ձա նագ րում է հե ռա ցող ե զեր քի 
ուր վա գի ծը:

Ինչ պես Ի վան Բու նի նի դեպ քում, սրբագր վող աշ խար հի հա ջոր դա-
կան այ լա կեր պում նե րը Ժե րար դը Ներ վա լի հա մար վե րած վում են անձ-
նա կան ող բեր գութ յան: Ներ վա լը քա ղա քա կան վտա րան դի չէ, բայց նա 
իր մեծ ա նուր ջի տա րա գիրն է: Կո ղոպտ վող ի րա կա նութ յու նը բա նաս-
տեղ ծին դա տա պար տում է ներ քին աք սո րի: Հի սու նա կան նե րին, երբ 
Ներ վա լը գրում է իր «Զ բո սանք ներ և հի շո ղութ յուն նե րը», հա րա զատ ներն 
այլևս չկան: Հայ րե նի վայ րե րը՝ կո ղոպտ ված, դի մա զուրկ կամ վա ճառ-
ված, խույս են տա լիս: Անր ջա կան վե րա դար ձի մա սին պատ մող եր կու 
խո շոր եր կե րը՝ « Սիլ վին» և «Զ բո սանք ներ և հի շո ղութ յուն նե րը», ի րենց 
բո վան դա կութ յամբ և կա ռուց ված քով որ դեգ րում են ան վեր ջա նա լի դե-
գե րում նե րի ո լո րան նե րը՝ դառ նա լով անհ նա րին վե րա դար ձի նյու թա կան 
ար տա հայ տութ յու նը: Նույ նիսկ գրա կան եր կե րում դե պի ե զերք վե րա-
դար ձի ճա նա պար հին հե րո սը դա տա պարտ ված է ներ քին և ֆի զի կա-
կան թա փա ռում նե րի: Ա մա յա ցող այդ հո րի զո նի առջև, թվում է, Ներ վալն 
այլևս գի տի, որ հայ րե նիք նե րը լի նում են միայն ներ քին, վե րա դարձ նե րը 
հնա րա վոր են՝ միայն և միայն հանձն ված բա նաս տեղ ծութ յան ո րո նող, 
ան նա հանջ ըն թաց քին: 

Իր դի տար կում նե րի և  ո րո նում նե րի մեջ այն քան ինք նու րույն Չե-
խովն իր եր կե րում երբ ևէ չի անդ րա դար ձել ներ վալ յան գրված քին: Փո-
խա րե նը՝ « Կա նանց թա գա վո րութ յուն» պատմ ված քում նա հեգ նա կան 
ժպի տով մի ամ բողջ բո ցա վառ ճառ է վստա հում ըն տա նե կան փաս տա-
բա նին՝ Լիս ևի չին, Մո պա սա նի եր կե րի շուրջ. նա գլխա վոր հե րո սու հուն 
ներ կա յաց նում է ֆրան սիա ցի գրո ղի «վեր ջին» վե պը1: Եվ այ նու հան դերձ, 
չնա յած գե ղար վես տա կան մե թոդ նե րի, ֆոր մալ լու ծում նե րի տար բե րութ-
յա նը՝ Ներ վա լի հար ցադ րում նե րը զար մաց նում են «չե խով յան» ի րենց 
ար դիա կա նութ յամբ: Ան հե տա ցող աշ խար հի ուր վա գի ծը, սե փա կա նութ-
յան կո րուս տը՝ որ պես հե րո սի ինք նութ յան, ներ քին պատ մութ յան փլուզ-
ման ող բեր գութ յուն, հին և նոր աշ խարհ նե րի բա խու մը, որ ի րենց խոր 
ար ձա գանքն են գտնում Ներ վա լի եր կե րում, ֆրան սիա ցի «ար ձակ ե րա-
զո ղին» դարձ նում են Չե խո վի ժա մա նա կա կի ցը՝ ա ներ ևույթ կա մուրջ ներ 
հյու սե լով «Զ բո սանք ներ և հի շո ղութ յուն նե րի» նոս րա ցող որ թա տուն կե-
րի2 և « Բա լե նու այ գու» տա պալ վող ծա ռե րի միջև: 

1Ա. Չեխով, «Կանանց թագավորություն», առաջին հատոր, Художественная 
литература, 1986, էջ 724: 

2 «Եվ ուրեմն, առավել ևս մեծ է իմ ափսոսանքը, որ սրանից տասը տարի առաջ 
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Շու շա նիկ Թամ րազ յան – Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն ներն առնչ վում են 
ֆրան սիա կան դա սա կան և  ար դի գրա կա նութ յանն ու ար վես տին, հա մե մա տա-
կան գրա կա նութ յա նը, թարգ մա նա բա նութ յանն ու մշա կու թա բա նութ յա նը: 2006 
թ. Մոն պել յեի Պոլ Վա լե րիի ան վան հա մալ սա րա նում ար ժա նա ցել է Docteur ès 
lettres գի տա կան աս տի ճա նին՝ Իվ Բոն ֆո ւա յի թարգ մա նա կան պոե տի կա յին 
նվիր ված դոկ տո րա կան ա տե նա խո սութ յան հա մար (« Le rêve d’Yves Bonnefoy. 
Pour une poétique de la traduction»): Բա նաս տեղծ, թարգ մա նիչ, թարգ մա նա կան 
և հե ղի նա կա յին տասն յակ գրքե րի հե ղի նակ է: Հե ղի նա կել է տասն յակ հոդ ված-
ներ, ո րոն ցից մի քա նի սը հրա տա րակ վել են ֆրան սիա կան գրա կան և գի տա-
կան հան դես նե րում(Les Cahiers de l’Herne ; « Le dialogue et la poésie », Presses 
universitaires de Strasbourg ; « L’Europe » ; Revue universitaire, Université Montpellier 
3- Paul Valéry): 

CHOUCHANIK THAMRAZIAN - «L’IMAGE D’UN MONDE CRÉPUSCULAIRE 
DANS L’ŒUVRE DE GÉRARD DE NERVAL, D’ANTON TCHEKHOV ET D’IVAN 
BOUNINE» - L’image d’un monde crépusculaire trouve ses manifestations les plus 
diverses dans l’œuvre des écrivains créant à la lisière des deux époques. Les échos 
du siècle finissant, la décrépitude de l’aristocratie, la confrontation des deux mondes, 
les promesses souvent utopiques d’une « vie nouvelle » n’ont cesse de traverser les 
œuvres de Marcel Proust, de Louis-Ferdinand Céline, d’Anton Tchekhov, d’Ivan Bounine, 
de Vladimir Maïakovski, de Hovhannes Toumanian, d’Aksel Bakounts et de Vahan 
Thothovents. En les devançant de près d’un demi-siècle, « Sylvie», « Les nuits d’octobre 
», « Promenades et souvenirs » de Gérard de Nerval dépeignent dans leur arrière-fond 
les tristes conséquences de l’industrialisation et d’une perception abusive du progrès, 
avec leur répercussion tragique dans l’intériorité de l’artiste. Le présent article 
propose une étude comparée consacrée à la représentation du monde crépusculaire 
et à ses manifestations thématiques, structurelles et stylistiques dans les œuvres des 
trois grands poètes-prosateurs : Gérard de Nerval, Anton Tchekhov, Ivan Bounine. 
L’image du monde en perdition est bien au-delà de tout questionnement sociologique 
ou idéologique, de tout engagement social. La prose et le théâtre tchekhoviens nous 
tendent le portrait de toute une époque - complexe, protéiforme - reflétée à travers le 
foisonnement de drames humains. Il se refuse à toute tentative de lecture univoque. 
Dans l’écriture de Bounine le monde crépusculaire emprunte les traits de la patrie 
perdue. La représentation de la Russie ancienne qui s’engouffre progressivement 
rayonne telle une icône dans toute sa prose. Par ailleurs, pour Nerval de même que 
ես հապաղեցի 3 000 ֆրանկ տալ՝ հանուն Մոնմարտրի վերջին որթատունկերի: Այլևս 
պետք չէ մտածել դրա մասին: Ես այլևս երբեք հողատեր չեմ լինի/.../», «Զբոսանքներ և 
հիշողություններ», էջ 137: Ընտանեկան կալվածքի կորուստը կամ սեփականության 
երազի փլուզումը երևան են գալիս Ներվալի մի շարք երկերում՝ արծարծելով ոչ 
թե ունեզրկման պարզ ողբերգությունը, այլ՝ սեփական պատմության փլուզումը: 
Ներվալյան հարցադրումն առկա է նաև Չեխովի արձակում և թատերգության մեջ: 



ՍՈՒՐԵՆ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 2021-1

163

pour Bounine l’image du monde finissant, irréductiblement liée au souvenir des lieux 
d’enfance, à celui du foyer, revêt un drame profondément personnel. Nerval n’a 
pas connu l’exil politique, mais il était l’exilé de son grand Rêve. Dans l’écriture de 
Tchekhov ainsi que dans celle de Nerval la perte de la propriété familiale, au-delà 
de toute dépossession, signifie l’effondrement de l’histoire personnelle, l’éclatement 
de l’identité. Ces variations thématiques trouvent des manifestations concrètes 
- structurelles, stylistiques - dans le récit, s’exprimant à travers des allégories, des 
images métaphoriques singulières. 

Key words : image d’un monde crépusculaire, illusion d’une « vie nouvelle », 
utopie, travail, progrès, patrie perdue, émigration, mémoire, industrialisation, voie 
ferroviaire. 

ШУШАНИК ТАМРАЗЯН - «ЛИКИ ИСЧЕЗАЮЩЕГО МИРА В 
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЖЕРАРА ДЕ НЕРВАЛЯ, АНТОНА ЧЕХОВА И ИВАНА 
БУНИНА» -  Лики исчезающего мира находят глубокий отзвук в произведениях 
авторов, творивших на рубеже двух веков. Марсель Пруст, Луи-Фердинанд 
Селин, Иван Бунин, Антон Чехов, Владимир Маяковский улавливают отголоски 
уходящего мира, столкновение двух веков, надежды и утопию «новой жизни». 
Опережая их почти на пол века, французский поэт Жерар де Нерваль (1808-
1855) изображает гибельные последствия индустриализации и искаженного 
восприятия прогресса, их трагический отпечаток в жизни художника. Эта статья 
является попыткой сопоставительного анализа художественного изображения 
исчезающего мира, его тематических и стилистических проявлений в 
творчестве трех тончайших поэтов-писателей: Жерара де Нерваля, А. Чехова, 
И. Бунина. Изображение уходящего мира, угасающего дворянства выходит 
далеко за рамки социально-идиологических вопросов. В творчестве Чехова 
мы сталкиваемся с комплексной, невероятно живой панорамой всей эпохи, 
оживающей неповторимыми чертами человеческих судеб. В прозе же Бунина 
мир минувшего - это сокровенный образ утраченной родины, который озаряет 
своим иконным сиянием прозу поэта. Кроме того, для Бунина так же как для 
Нерваля образ исчезающего мира переплетается с воспоминанием истока 
- утраченного детства и родного очага, приростая в личную трагедию для 
поэта. Нерваль не был политическим « изгнанником», но он был странником 
своей великой Мечты. У Нерваля как и у Чехова и Бунина, потеря собственности 
означает утрату собственной истории, разрушение личности, безличие. 
Эти тематические вариации находят свои структуральные, стилистические 
проявления, создавая ряд поэтических образов, ярких метафор и аллегорий. 



ՍՈՒՐԵՆ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

164
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ԱԴԱՄՅԱՆ ԼՈՒՍԻՆԵ
ԵՊՀ

Արտասահմանյան գրականության 
ամբիոնի ասպիրանտ

ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ԵՐԱԶԱՆՔ. ԴՐԱ 
ՎԵՐԱԻՄԱՍՏԱՎՈՐՈՒՄԸ ՈՒ ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄԸ 
ՖԻԼԻՊ ՌՈԹԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

Բա նա լի բա ռեր.- ա մե րիկ յան ե րա զանք, ա մե րիկ յան ող բեր գութ յուն, հով
վեր գութ յուն, Ֆի լիպ Ռոթ, ին քո րո շում, ինք նաժխ տում 

Ա մե րիկ յան ե րա զան քի ու դրա վե րա փոխ ման թե ման դեռ իր կեն դա-
նութ յան օ րոք դա սա կան դար ձած ա մե րի կա ցի հրեա գրող Ֆի լիպ Միլ թոն 
Ռո թի ստեղ ծա գոր ծութ յան մեջ երկ րորդ ա մե նա մեծ թե ման է ա մե րի կա-
նում՝ հրեա նե րի ձուլ ման խնդրի թե մա յից հե տո: Ս տեղ ծա գոր ծա կան ու-
ղու սկզբում այս հե ղի նա կը հիմ նա կա նում գրում էր ԱՄՆ-ում ներ գաղթ յալ 
հրեա նե րի հո գե բա նութ յան, ազ գա յին ին քո րոշ ման փնտրտու քի խնդիր-
նե րի մա սին (« Պորտ նո յի բո ղո քը», «Ց տե սութ յո՛ւն, Կո լում բո՛ս», « Թեթև 
տա՛ր», «Գ րա կան սևա գործ» և  այլ ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներ):Ու շադ-
րութ յու նը ա մե րիկ յան թե մա նե րի նկատ մամբ, ո րոնք են քա ղա քա կան 
հո սանք նե րի ազզ դե ցութ յու նը հա սա րակ մարդ կանց կյան քի վրա, աբ-
սուր դի հասց ված քաղ հա վա սա րութ յու նը, վիետ նա մա կան պա տե րազ մի 
խնդի րը, ա մե րիկ յան ե րա զան քի պատ րան քա յին, ոչ ի րա կան լի նե լը և  
այլն, ձևա վոր վել է Ռո թի մոտ նրա գրո ղա կան ա ղու աշ շրջա նում՝ հի-
մա նա կա նում 90-ա կան նե րից հե տո: Բա ցա ռութ յուն են միայն «Ա մե րիկ-
յան մեծ վեպ»-ը (1973թ.) և « Մեր ա վա զա կա խում բը» պիե սը, ո րը գրվել 
է 1971թվա կա նին: Ա մե րիկ յան կյան քի մութ կող մե րի թե ման ար ծարծ վել 
է նրա`նշված նա խորդ եր կու, ինչ պես նաև՝ « Դա վադ րութ յուն Ա մե րի կա-
յի դեմ»(2004թ.),«Վր դով մունք»(2008թ.) « Նե մե սիս»(2010թ.) և մեկ թե մա-
տիկ ե ռագ րութ յուն կազ մող «Ա մե րիկ յան հով վեր գութ յուն»(1997թ.), «Իմ 
ա մու սի նը կո մու նիստ է»(1998թ.), « Մարդ կա յին խա րան» (2000թ.) գոր-
ծե րում։Ա մե րի կա ցի հրեա գրո ղը ե րի տա սարդ տա րի նե րին ա վե լի շատ 
տուրք էր տա լիս իր եբ րա յա կան էութ յա նը, հա սուն տա րի նե րին ա վե լի 
կենտ րո նա նում է իր երկ րորդ՝ ա մե րիկ յան կող մի վրա: Ն րա բո լոր գրքե րի 



ՍՈՒՐԵՆ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

166

հե րոս նե րը( բա ցի « Նա ա ռաջ այն քան լավ աղ ջիկ էր» վե պի) ներ գաղթ-
յալ հրեա ներ են,իսկ նրանց ծնող նե րը հրեա ներ են, ո րոնք ա մե րիկ յան 
չա փա նիշ նե րով ան հա ջո ղակ ներ են, բայց ո րոնց՝ Ա մե րի կա յում ծնված 
զա վակ նե րը մեծ հույ սեր են ներշն չում, ու թվում է՝ պետք է մեծ հա ջո-
ղութ յուն նե րի հաս նեն «հնա րա վո րութ յուն նե րի երկ րում»։ Բա ցատ րե լու 
հա մար Ռո թի՝ ա մե րիկ յան ե րա զան քի կատ մամբ վե րա բեր մուն քը, նախ-
ևա ռաջ պետք է տալ եր կու պար զա բա նում.

1. «Ա մե րիկ յան ե րա զանք»՝ «American Dream» բա ռա կա պակ ցութ-
յունն ա ռա ջին ան գամ օգ տա գործ վել է 1884 թ. –ին Հեն րի Ա դամ սի կող-
մից վեր ջի նի «Ա մե րի կա յի Միաց յալ Նա հանգ նե րի պատ մութ յու նը» 
գրքում: Ըստ Ա դամ սի,այ նանր ջան քէ մի երկ րի մա սին, որ տեղ յու րա-
քանչ յուր մար դու առջև բաց վում են հնա րա վո րութ յուն ներ սե փա կան 
ըն դու նա կութ յուն նե րի ու ար ժա նիք նե րի չա փով: «Dream» բա ռը ծա գում 
է հին անգ լե րեն «ու րա խութ յուն», «երգ» բա ռից1, բայց ու նի նաև մեկ այլ 
ի մաստ՝ ե րազ, ա նուրջ2, այն, ինչ տես նում են քնած վի ճա կում, ուր գոր-
ծում է միայն եր ևա կա յութ յու նը։ Այս ի մաս տը ակ նար կում է՝ որ քան հե ռու 
կա րող է լի նել այդ «dream»-ն ի րա կա նութ յու նից: 

2. Ին չու՞ հենց «ա մե րիկ յան». ա ռա ջին ան գամ ոտք դնե լով այդ մայր-
ցա մաք՝ եվ րո պա ցի և  ա սիա ցի փախս տա կան ներն ու աք սո րա կան նե րը 
ձեր բա զատ վում էին սե փա կան անց յա լից, նրանք հնա րա վո րութ յուն ու-
նեին ի րենց և կեր տել նոր՝ ա վե լի լավ պե տութ յուն, ուր քա ղա քա ցի նե րը 
զերծ կլի նեին պե տա կան հե տապն դու մից, պե տա կան ան կա տար հա-
մա կար գի բե րած դժբախ տութ յուն նե րից ու ա նար դա րութ յու նից և  այլն։ 
Ն րանց հնա րա վո րութ յուն էր տրված ա մեն ինչ սկսել նոր, մա քուր է ջից, 
ինչ պես ի րենք ա մե րի կա ցի ներն են ա սում՝ from scratch: Ի դեա լա կան 
երկ րում ապ րող ա մե րի կա ցու ե րա զան քը «երկ րորդ Ա դա մի» ե րա զանքն 
է, ո րին բախտ է վի ճակ վել կրկին հայտն վել դրախ տա յին այ գում, որ տե-
ղից, սա կայն, չաք սոր վե լու հա մար պի տի զերծ մնա «ա ռա ջին Ա դա մի» 
թույլ տված սխալ նե րից:Այս հիմ նա դիր հայ րե րի սե րունդ նե րը չեն ապ-
րում ի րենց նախ նի նե րի հո ղի վրա. նրանք օ տար հո ղում են և պետք է 
ա նա չար գնա հա տեն այդ երկ րի դրա կան և բա ցա սա կան կող մե րը: Ինչ-
պես Ս թայն բե քի « Մեր հոգ սե րի ձմե ռը» վե պի մեջ էր տրվում հար ցադ-
րու մը՝ ին չի՞ հա մար եմ ես սի րում Ա մե րիկ յան, այն պես էլ Ռո թի եր կե րում 

1 Тешева М.М. кпн, Бузарова Е.А. Кпнконцепт «Американская Мечта»: Его Струк-
тура И Составляющие В Произведениях Ф.С.Фицджеральда «Великий Гэтсби» И 
Т.Драйзера «СестраКэрри» Http://Rusnauka.Com/12_Nbg_2016/Philologia/3_210624.
Doc.Htm

2 A. Lazaryan, N. Hambardzumyan, A. Hairapetyan, English-Armenian Dictionary, 
ՄԱՆՄԱՐ հրատ.,Երևան, 2011թ.,էջ 182
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ներ գաղթ յալ հրեա նե րը պետք է պա տաս խա նեն ՝ին չու՞ պետք է սի րեն 
եր կի րը, որ ի րենց նախ նի նե րի նը չէ, և  ի՞նչ բա ցա սա կան ու դրա կան 
կող մեր ու նի այն:

Ֆի լիպ Ռո թի ստեղ ծա գոր ծութ յան մեջ պատ կեր վում է եր կու սե րունդ՝ 
ա վագն՝ «ա ռա ջին Ա դա մի», կրտսե րը՝ «երկ րորդ Ա դա մի» տես քով: Ռո-
թը վեր լու ծում է ա մե րիկ յան ե րա զան քը ազ գա յին ա ռաս պե լի տե սանկ-
յու նից, ցույց տա լիս դրա հա կա ռակ կող մը՝ ա մե րիկ յան ե րա զան քի կեր-
պա րա նա փո խութ յու նը, թե ինչ պես ան սահ ման հնա րա վո րութ յուն ներ 
ու նե ցող մար դը կա րող է հայտն վել ծայ րա հեղ դժբախ տութ յան մեջ կամ, 
ի վեր ջո, պար զել, որ իր կյան քում ու նե ցած կար ծեց յալ հա ջո ղութ յունն 
ի րա կա նում պատ րանք էր:Անց նենք Ռո թի ա մե րիկ յան ե ռագ րութ յան 
ե րեք վե պե րի վեր լու ծութ յա նը.դրան ցում որ պես նա րա տոր հան դես է 
գա լիս հե ղի նա կի ա մե նա սի րե լի տա րան ցիկ կեր պա րը՝ Նա թան Ցու քեր-
մա նը, ով, որ պես գրող, գրի է առ նում ե րեք վե պե րի գլխա վոր հե րոս նե-
րի պատ մութ յուն նե րը: Նա թա նը ներ կա յաց նում է ա մե րի կա ցի հրեա յի 
եբ րա յա կան կող մը, իսկ գլխա վոր հե րո սը ներ կա յաց նում է ա մե րիկ յան 
կող մը: Ե րեք հե րոս նե րը՝ Այ րա Րին գոլ դը, Սի մոր Լ ևո վը և Քոուլ ման Սիլ քը 
ներ կա յա նում են որ պես ա մե րիկ յան ե րա զան քի հա մար ի րենց գե նե րից 
հրա ժար ված(քա նի որ կա միայն ա մե րիկ յան ե րա զանք) հե րոս (և միա-
ժա մա նակ՝ զոհ):

1. «Իմ ա մու սի նը կո մու նիստ է». Ֆի լիպ Ռո թի ա մե րիկ յան ե ռագ րութ-
յան ա ռա ջին՝ «Իմ ա մու սի նը կո մու նիստ է» վե պը գրվել է որ պես «վրեժ»՝ 
գրա կան պա տաս խան, հե ղի նա կի նախ կին կնոջ՝ Ք լեր Բ լու մի հրա տա-
րա կած «Լ քե լով տիկ նի կի տու նը» հու շագ րութ յա նը1: Գր քում նկա րագր-
ված ի րա դար ձութ յուն նե րը կա տար վում են 1950-ա կան նե րի սկզբին, երբ 
քա ղա քա կա նութ յան մեջ լայն տա րա ծում ու ներ մա կար տիզ մը: Վե պի 
գլխա վոր հե րոս Այ րան հայտն վում է հա սա րա կութ յան սև ցու ցա կում այն 
բա նից հե տո, երբ նրա նախ կին կի նը՝ դե րա սա նու հի Ե վա Ֆ րեյ մը, ում 
կեր պա րը հի շեց նում է Ք լեր Բ լու մին, հու շագ րութ յուն է հրա տա րա կում 
իր և նախ կին ա մուս նու կյան քի մա սին, ո րում բա ցա հայ տում է, որ Այ-
րան կո մու նիստ է: Ե վան տե սել էր նրա ա նու նը հա մա պա տաս խան ցու-
ցա կում (ձախթ ևա կան նե րը բա ցա հայտ վում են 1950-ա կան նե րին՝ մա-
կար տիզ մի ժա մա նակ): Դա պատ ճառ է հան դի սա նում, որ Այ րա Ռին գոլ-
դից ե րես թե քեն հա մար յա բո լո րը, ով քեր ա ռաջ նրա կող քին էին: Ե վա յի 

1 Cp. Berman Jeffrey, Leaving a Doll’s House to Marry a Communist: The Roth-
Bloom Marriage and Divorce, from Jane Statlender-Slote,Philip Roth The Continuing 
Presence:New Essays on Psychological Themes,NorthEast Books and Publishing, LLC 
Newark, Nj, 2013
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հու շագ րութ յան «Իմ ա մու սի նը կո մու նիստ է» («I Married a Communist») 
վեր նա գիրն էլ Ռոթն ընտ րել է իբրև գրքի վեր նա գիր: Ս տեղ ծա գոր ծութ-
յան մեջ ուր վագծ վում է ի րա կա նութ յու նը եր ևա կա յութ յու նից և հեգ նան-
քը հու սա հա տութ յու նից զա տող գի ծը: Ե վա յի կեր պա րի հիմ քում Բ լումն 
է, Այ րան ներ կա յա նում է որ պես Ռոթ, Ե վա յի դուստ րը՝ Սիլ ֆի դը, որ պես 
Ք լեր Բ լու մի դուստր Ան նա Ս թայ գեր: Վեպն այդ պի սով երկ շերտ է. մի 
կող մից հե ղի նա կի կեն սագ րա կան դրվագ ներն են, որ ներ կա յաց ված են 
Ռո թի տե սանկ յու նից, մյուս կող մից՝ ա մե րի կա ցի մար դու՝ հա ջո ղութ յան 
հաս նե լու հա մար թա փած ջան քե րի, սե փա կան ան հա տա կա նութ յու նից 
հրա ժար վե լու պատ մութ յունն ու այն եզ րա կա ցութ յու նը, թե ինչ պես կա-
րող են քա ղա քա կան հո սանք ներն ու ուղ ղութ յուն նե րը կոր ծա նա րար լի-
նել ա ռան ձին ան հա տի հա մար: Վե պի կենտ րո նա կան թե ման ան հա տի 
եր կա կիութ յունն է, ցան կութ յու նը՝ լի նել, թվալ ոչ այն պի սին, ինչ պի սին 
ի րա կա նում կա: Այ րան պա տա նե կութ յան շրջա նից սկսում է հե տաքրքր-
վել քա ղա քա կա նութ յամբ, լի նե լով հա մոզ ված կո մու նիստ՝ հե տա գա յում 
ան դա մագր վում է կո մու նիս տա կան կու սակ ցութ յա նը։ Աբ րա համ Լին քոլ-
նին ար տաք նա պես նման լի նե լու շնոր հիվ սկսում է նմա նա կել նրան զա-
նա զան մի ջո ցա ռում նե րի ժա մա նակ: Նույ նիսկ իր հա մար անս պա սե լիո-
րեն նրա մոտ հա ջո ղութ յուն նե րի շրջան է սկսվում. Այ րան հաս նում է այն 
ա մե նին, ինչ նրա նից եր բեք չէին սպա սի բո լոր նրանք, ով քեր նախ կի նում 
ճա նա չում էին նրան: Վե պի ըն թաց քում հե ղի նա կը միշտ զու գա հեռ ներ է 
անց կաց նում նրա և Աբ րա համ Լին քոլ նի միջև, ով ա մե րիկ յան ժո ղովր դա-
վա րութ յան ու հա վա սա րութ յան խորհր դա նիշն է: « Նա փո խան ցում էր 
Լին քոլ նի ա մեն մի խոսքն այն պես, որ հաս կա նա լի էր լի նում դրա պարզ, 
մարդ կա յին ի մաս տը: Հի մա, երբ մար դիկ ի մա նում էին, որ հա մեր գով է 
ե կել Այ րա Ռին գոլ դը, նրան լսե լու էին գա լիս ի րենց ե րե խա նե րի հետ: Բե-
մադ րութ յու նից հե տո ամ բողջ ըն տա նի քով մո տե նում էին, որ պես զի նրա 
ձեռ քը սեղ մեին, իսկ ե րե խա նե րը թույլտ վութ յուն էին հարց նում՝ նստե լու 
նրա ծնկնե րին ու պատ մում էին՝ ինչ նվեր ներ են ցան կա նում Սուրբծննդ-
յան տո նի հա մար»1: 

Այ րան ֆա նա տիզ մի աս տի ճան տար ված է ժո ղովր դա վա րութ յան 
գա ղա փար նե րով, ո րոնք էլ սկսում են պայ մա նա վո րել նրա կյան քում 
ա մեն ինչ: Վե պի վեր ջում Նա թան Ցու քեր մա նը հի շում է որ ի րենց ծա-
նո թութ յան սկզբում ի րեն ոգ ևո րում էին Այ րա յի ճա ռե րը, սա կայն հե տա-
գա յում սար սա փե լիո րեն ձանձ րա նում էր դրան ցից և  ա նում ա մեն ինչ, 
որ պես զի խու սա փի նրա հետ հան դի պե լուց: Քայ քայ վում է նաև Այ րա յի 
ե րա զա յին կյան քը: Ե րե սուն հինգ տա րե կա նում նա կար ծես ու ներ ա մե-

1 Roth Philip, I Married a Communist,Boston:Houghton Mifflin, 1998, p.69



ՍՈՒՐԵՆ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 2021-1

169

նը, ինչ ցան կա նում էր. « Տուն, նա տո ւուն ու ներ: Ա ռաջ չու ներ, հի մա ու նի, 
իսկ նա ար դեն ե րե սուն հինգ տա րե կան է: Ե րե սուն հինգ, ու վեր ջա պես 
ի րա կա նա ցել է ե րա զան քը. այլևս չի ապ րում փոք րիկ վար ձով սեն յա-
կում, է ժա նա գին սրճա րան նե րում չի ճա շում, այլևս չի քնում բա րե րի մա-
տու ցո ղու հի նե րի կամ այն աղ ջիկ նե րի հետ, ո րոնք ի րենց ա նու նը եր ևի 
մի կար գին չէին էլ կա րող գրել»1,- պատ մում է Մե րին, ո րը չի հա վա տում 
եղ բոր եր ջան կութ յա նը, ո րով հետև, ճա նա չե լով եղ բորն ա վե լի լավ, քան 
որ ևէ մե կը, գի տի՝ որ քան հե ռու է այդ ա մենն Այ րա յի մտա ծո ղութ յու նից։ 
Այ րան ապ րում է մարդ կանց մեջ, ո րոնց հետ ոչ մի ընդ հա նուր բան չու-
նի, դա նրա հա սա րա կութ յու նը չի ու մի օր զգաց նել է տա լու: Գլ խա վոր 
հե րո սին ներ կա յաց նե լով որ պես Լին քոլ նին նմա նա կող՝ Ֆի լիպ Ռո թը 
նաև նրբո րեն ակ նար կում է, որ Այ րան նմա նա կում է ոչ միայն Լին քոլ-
նին: Ն մա նա կե լը դառ նում է նրա հա մար սո վո րա կան վի ճակ. նա նմա-
նա կում է քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րին, քննա դատ նե րին, կու սակ ցա կան 
քա ղա քա ցի նե րին, մտնում քա ղա քա կա նութ յան մեջ՝ ա ռանց հաս կա նա-
լու դրա բուն էութ յու նը, ի վեր ջո, նմա նա կե լով ու րիշ նե րին՝ հրա ժար վում 
է սե փա կան էութ յո ւից: Մի ջո ցա ռում նե րի ժա մա նակ Այ րան նմա նա կում 
է Աբ րա համ Լին քոլ նին, կյան քի փի լի սո փա յութ յան մեջ՝ Ջոն Օ՛ Դե յին, սա-
կայն միայն ար տա քին կող մով՝ բաց թող նե լով վեր ջի նին բնո րոշ ի րա կան 
տրա մադ րութ յունն ու մտա ծո ղութ յու նը: Սա հե ղի նա կը բա ցա հայտ կեր-
պով ցույց է տա լիս այն դրվա գում, երբ հան դի պե լով Օ՛ Դե յին ու լսե լով մի 
քա նի րո պե նրա ճա ռը՝ Նա թան Ցու քեր մա նը միան գա մից հաս կա նում է, 
թե ու մից էր ո գեշնչ վել Այ րան2, սա կայն նշում է նաև, որ, ի տար բե րութ-
յուն Այ րա յի, Ջո նի ճա ռե րը նրա մոտ ձանձ րույթ ու նյար դայ նութ յուն չէին 
ա ռա ջաց նում, քա նի որ բնօ րի նակն էին, ոչ թե պատ ճե նը:

Ե վան՝ Այ րա յի կի նը նույն պես ա մե րիկ յան ե րա զան քի հաղ թա նա կի 
մարմ նա ցումն է հի շեց նում, բայց նրա ի դեա լա կան կյանքն էլ ա վարտ-
վում է, երբ բա ցա հայտ վում է նրա ի րա կան էութ յու նը: Այն մա սին, որ այս 
կի նը խա ղում է ոչ միայն բե մում, այլ նաև կյան քում, ակ նար կում է Այ րա յի 
եղ բայր Մա րին, ով նկա րագ րե լով Ե վա յին՝ միշտ նշում է, որ նա քա մե լեո-
նի բնա վո րութ յուն ու ներ: Ե վան խա ղում էր ոչ հրեա կնոջ դեր։ Այդ դի-
մակն այն պես էր սեր տա ճել նրա դեմ քին, որ նա ինքն էլ էր սկսել դրան 
հա վա տալ: Ցա վոք, նա չգի տեր՝ ինչ պես կա րե լի է ներ կա յա նալ որ պես 
քրիս տոն յա բարձ րաշ խար հիկ տի կին, ե թե ոչ որ պես հա կա սե մի տա-

1 Նույնը, էջ 101:
2 Royal Derek Parker, Pastoral Dreams and National Identity in American Pastoral 

and I Married a Communist, Academy.edu https://www.academia.edu/224870/Pastoral_
Dreams_and_National_Identity_in_American_Pastoral_and_I_Married_a_Communist
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կա նի կեր պա րով: Այս տեղ եր ևում է սե փա կան էութ յան ժխտու մը, ինք-
նաոչն չա ցու մը հա նուն ե րա զան քի, ո րը և կոր ծան ման է տա նում նրան: 
Ա ռա ջին եր կու ա մուս նութ յուն նե րը Ե վա յին եր ջան կութ յուն չեն բե րում. 
փայ լուն ար տա քի նի տակ միշտ թաքն ված է լի նում ան ճոռ նի ի րա կա-
նութ յու նը։ Օ րի նակ՝ նրա աղջ կա հայ րը, ո րի նա խա տի պը դե րա սան Ռոդ 
Ս թեի գենն է՝ Ք լեր Բ լու մի նախ կին ա մու սի նը, հո լի վուդ յան հայտ նի դե րա-
սան է, ում սի րա հար ված են հա զա րա վոր կա նայք, բայց որն ի րա կա նում 
հա մա սե ռա մոլ է և  ա մուս նա ցել է Ե վա յի հետ միայն իր հե ղի նա կութ յու նը 
փրկե լու, ճշմար տութ յու նը քո ղար կե լու հա մար: Ե վա յի ձգտու մը դե պի Այ-
րան, ով կար ծես թե ցածր էր նրա նից սո ցիա լա կան աս տի ճա նով, և  ում 
բռնկուն բնա վո րութ յու նը բա զում խնդիր ներ էր բե րում, Ե վա յի են թա գի-
տակ ցա կան ձգտումն է դե պի իր ճշմա րիտ էութ յու նը, հրեա կան ար յու նը, 
այն դա սը, ո րին ին քը պատ կա նում էր ի ծնե, բայց ո րը պետք է թաքց ներ: 
Ե վան Այ րա յին իր կող քին պա հե լու հա մար պատ րաստ է ա մեն ին չի, նույ-
նիսկ երբ չի էլ նկա տում դա։ Վե պում այս կի նը մի քա նի ան գամ ծնկի է 
գա լիս նրա առջև և գոր ծի դնում դրա մա տի կա կան թատ րո նում սո վո-
րած ա մեն մի հնարք, որ ա մու սի նը չհե ռա նա ի րե նից: «Ի րա կան էութ-
յու նը սա ռած է նրա մեջ, կա միայն մի կայծ, և  այդ կայ ծը զտված ձևով 
դե րա սա նու հու, բարձ րաշ խար հիկ տիկ նոջ սերն է կո մու նիստ-բան վո րի 
հան դեպ»1 : Ա մու սինն ու կի նը կոր ծա նում են ի րար՝ ջրի ե րես հա նե լով 
այն ա մենն, ինչ թաքց նում էին տա րի ներ շա րու նակ ի րենց եր ջան կութ-
յա նը հաս նե լու հա մար:

2.«Ա մե րիկ յան հով վեր գութ յուն». ե ռագ րութ յան երկ րորդ վե պը՝ 
«Ա մե րիկ յան հով վեր գութ յան»-ը այն ստեղ ծա գոր ծութ յունն էր, ո րը Ռոթն 
վեր ջա պես բե րեց Պո լի ցեր յան մրցա նա կը: Մինչ այդ նա ա ռա ջադր վել էր 
այդ մրցա նա կի հա մար չորս ան գամ, բայց չէր հաղ թել2: ի րա դար ձութ-
յուն նե րը տե ղի են ու նե նում 1960-ա կան նե րի ԱՄՆ-ում՝ Երկ րորդ հա մաշ-
խար հա յին պա տե րազ մից հե տո, ուր հա սա րա կա կան խնդիր ներ էին 
Վիետ նա մա կան պա տե րազմն ու ապս տամ բութ յու նը դրա դեմ: Վե պը 
Շ վեդ մա կա նու նով, ծա գու մով հրեա Սի մոր Լ ևո վի մա սին է, ով մարմ նա-
վո րում է «ա վետ յաց երկ րում» ապ րող ան հա տի սեն տի մեն տալ ձգտու մը 
ա մե րիկ յան ե րա զան քին, և  այն, թե ինչ պես է դրա թվաց յալ ի րա կա նա-
ցու մը փշրվում ի րա կա նութ յա նը բախ վե լուց3: Սի մո րի կյան քի ող բեր-

1 Карасик О. Б., От «Американской мечты» к «Американской трагедии»: три-
логия Филипа Рота, ВЕСТНИКТГГПУ. 2011. No2(24), http://docplayer.ru/48397815-Ot-
amerikanskoy-mechty-k-amerikanskoy-tragedii-trilogiya-filipa-rota.html

2 Cp. Kakutani Michiko.’’A Big,Rough-Hewn Work Built on a Grand Design’’,’’New 
York Times’’, 15 April, 1997,p. 5

3 Safer B. Elaine, Mocking the Age; The Later Novels of Philip Roth,Published by State 
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գութ յու նը եր ևույթ նե րը խո րութ յամբ դի տար կե լու ու նա կութ յան բա ցա-
կա յութ յունն է, ա մեն ինչ ի րա կա նում նրա պատ կե րաց րա ծից բո լո րո վին 
այլ էր: Հե ղի նա կա յին մի տում նա վոր կամ են թա գի տակ ցա կան ակ նարկ 
է դրան հե րո սի ա նու նը՝ Seymour, որ անգ լե րեն հա մա հունչ է see more 
ար տա հայ տութ յա նը՝ տե՛ս ա վե լին: Ա ռա ջին հա յաց քից նա ու նի այն ա մե-
նը, ինչ ցան կա ցել է։ Սի մո րը ձգտում է դառ նալ ա մե րիկ յան հա սա րա-
կութ յա նը ներ դաշ նակ միա վոր, ու դա նրա մոտ կար ծես թե ստաց վում է: 
Ա մե նից ա ռաջ նա ար տաք նա պես նման չէ հրեա տղա մար դուն. հե րո սի 
բա ցա ռիկ գե ղեց կութ յու նը չի վրի պել ոչ մի գրա կա նա գե տի ու շադ րութ-
յու նից։ Սի մո րը մի ջին վի ճա կագ րա կան փոք րա մար մին, ցած րա հա սակ, 
դա սա կա նո րեն եր բեք ոչ գե ղե ցիկ հրեա տղա մար դու ար տա քին չու նի. 
«Հ րեա կան անվ ճար միջ նա կարգ դպրո ցի ա շա կերտ նե րից ոչ մե կը չու-
ներ ան գամ նման վող մի բան այդ շի կա հեր, կա պու տաչ յա վի կին գի կզա-
կի, դի մագ ծե րի ան թե րի ձևե րին1», բա ցի դրա նից, նա նաև հա ջո ղակ 
է սպոր տում. «Ե րի տա սար դը բա ցա ռիկ օժտ ված մար զիկ էր. հար ձակ-
վող էր ֆուտ բո լում, կենտ րո նա կան՝ բաս կետ բո լում, ա ռա ջին բա զա յին՝ 
բեյս բո լում»: Ֆ. Ռո թի ստեղ ծա գոր ծութ յան մեջ սպոր տա յին խա ղե րը, 
հատ կա պես բեյս բո լը ա մե րի կաց ման խորհր դա նիշ են, քա նի որ հրեա-
նե րը ա վան դա բար աչ քի են ըն կել ի րենց խե լոսվ, ոչ թե՝ ֆի զի կա կակն 
ու ժով, իսկ սպոր տը կապ ված է ֆի զի կա կան ու ժի ու ճարպ կութ յան 
հետ: Ֆիզ կուլ տու րա յի ա ռա ջին դա սին բո լո րի կող մից սիր ված մար զի-
չը՝ Հեն րի Ո ւոր դը, դի մում է տասն չոր սա մա յա բարձ րա հա սակ, փայ լուն 
կա պույտ աչ քե րով տղա յին, որ խա ղում էր այդ քան սա հուն ու լավ. «Որ-
տե՞ղ ես սո վո րել այս պես խա ղալ, շվեդ»2։ Այդ օր վա նից նա ստա նում է 
Շ վեդ մա կա նու նը ու դառ նում դպրո ցա կան լե գենդ: Բո լո րը հիա նում են 
նրա նով, Նա թան Ցու քեր մա նը հի շում է, որ դպրո ցա կան տա րի նե րին 
Սի մորն իր կուռքն էր, բո լո րը, այդ թվում՝ Ցու քեր մա նը, հա մոզ ված էին, 
որ նրան փայ լուն ա պա գա է սպաս վում: Ռո թը պա տա հա կան չէ իր հե-
րո սին օժ տում սկան դի նավ ցու ար տա քի նով, ճիշտ հա կա ռակ հրեա յին 
ու ան վա նում վի կինգ. Ա մե րի կա Եվ րո պա յից ա ռա ջին ե կող նե րը նա վաս-
տի վի կինգ ներն էին՝ Լեյֆ Է րիք սո նի գլխա վո րութ յամբ: Ար տա քի նի ձևա-
փո խութ յու նը խո սում է այն մա սին, որ Սի մո րը մի քայլ ա ռաջ է ան ցել 
ա մե րիկ յան ե րա զան քի ի րա գործ ման ճա նա պար հին. նա վե րա փոխ ված 
է «իս կա կան ա մե րի կա ցու» ոչ միայն հո գե պես, այլ նաև ֆի զի կա պես: 

University of New York Press, Albany, 2006, State University of New York,Printed in 
SUNY series in Modern Jewish Literature and Culture, editor Sarah Blacher Cohen, p.79

1 Roth Philip, American Pastoral,Boston:Houghton Mifflin, 1998, p.91
2 Նույնը, էջ 269:
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Նա ա մուս նա նում է գե ղեց կութ յան մրցույ թի հաղ թող միսս Ն յու- Ջեր սիի՝ 
Դո ւո նի Դո յե րի հետ, հո րից ժա ռան գում կա նա ցի ձեռ նոց ներ ար տադ րող 
շա հու թա բեր գոր ծա րա նը, դառ նում Օլդ- Ռիմ րո քում գտնվող հի նա վուրց 
ա ռանձ նա տան տեր, հա ջո ղում և՛ ֆի նան սա կան, և՛ անձ նա կան ո լորտ-
նե րում, ներ կա յաց նում այն գոր ծա րա րի արդ յու նա վետ՝ efficient քա ղա-
քա ցու օ րի նա կը, որ հա մար վում էր ա մե րիկ յան ի դեալ: Հե րոսն է մեր սոն-
յան self-relience-ի կրողն է, ա մե րիկ յան ե րա զան քը կար ծես թե ի կա տար 
է ա ծել: 

Ե թե Այ րա Ռին գոլ դը հա մե մատ վում էր Աբ րա համ Լին քոլ նի հետ, Շ վե-
դը կար ծես Ա մե րի կա յի մեկ այլ սի րեց յա լի՝ Ջոն Ֆ. Քեն նե դու նմա նակն 
է. հե ղի նա կը մի տում նա վոր կեր պով նրանց նմա նեց րել է նաև ար տա-
քի նով1: Քեն նե դին Շ վե դից միայն տաս տա րի էր մեծ, ու ինքն էլ ա մե-
րիկ յան ե րա զան քի մարմ նա ցում էր: Բայց ինչ պես Ջ. Քեն նե դու կյանքն է 
անս պա սե լի կեր պով ող բեր գա կան ա վարտ ու նե նում, այն պես էլ Սի մո րի 
դրախ տա յին կյան քը։ Ն րա բո լոր դրա կան հատ կա նիշ նե րը տա րօ րի նակ 
կեր պով ա ռա ջաց նում են քա ղա քա կան ինք նաս պա նութ յան նման մի 
բան, ին չի պատ ճա ռով նմա նութ յու նը Քեն նե դուն դառ նում է անժխ տե լի2: 
Այդ քան խնամ քով ստեղ ծած «դրախ տից» նրան ար տաք սում է դուստ րը՝ 
Մե րին՝ եր րորդ սերն դի ներ կա յա ցու ցի չը, ում հեգ նո րեն տրված է աստ-
վա ծա մոր ա նու նը: Հա ջո ղակ ու գե ղե ցիկ հոր ու գե ղեց կութ յան թա գու հի 
մոր դուստ րը կա կազ է լի նում: Սա դառ նում է ա ռա ջին շե ղու մը դրախ տի 
նա խագ ծից: Ման կութ յու նից տա ռա պե լով դժվա րա խո սութ յամբ՝ նա չի 
կա րո ղա նում հաղ թա հա րել դա ու ո րո շում է հա ջո ղել այլ ո լորտ նե րում: 
Շ վե դի դուստ րը, ո րին նա պաշ տում էր, «ու ներ ոս կե գույն մա զեր, զար-
գա ցած տրա մա բա նութ յուն, ին տե լեկ տի բարձր մա կար դակ ու հա սուն 
մար դու հու մո րի զգա ցում, ո րի մեջ կար ինք նա հեգ նանք, եր կար բա րե-
կազմ ոտ քեր, հա րուստ ըն տա նիք, ա մուր կամք… ա հա պա հով վա ծութ-
յան, ա ռող ջութ յան, սի րո առ հա վատչ յա, ա մեն ինչ, բա ցի ա մե նա տար-
րա կան բա նե րի շուրջ հան գիստ ար տա հայտ վե լու կա րո ղութ յու նից»3: 
Մե րին ստիպ ված էր ա մեն ինչ ա նել, որ կա կա զը դա դա րի լի նել իր աշ-
խար հի կենտ րո նը: Դ րա սուբ լի մա ցիան վաղ տա րի քից ապս տամբ բնա-
վո րութ յան ձևա վո րումն էր. Մե րին հա կադր վում է բո լոր ար ժեք նե րին, 
որ ու նեին ծնող նե րը, նա չի հա վա տում ոչ մի ա մե րիկ յան կար գա խո սի, 

1https://go.mail.ru/search_images?fr=atom&frm=main&q=kennedy&gp=501049
2Цуганова Е. А., «Американская пастораль» Филипа Рота: от пасторали к пост-

модернизму,научная статья по специальности «Языкознание и литературоведе-
ние» https://cyberleninka.ru/article/n/amerikanskaya-pastoral-filipa-rota-ot-pastorali-k-
postmodernizmu/viewer

3Roth Philip, American Pastoral,Boston:Houghton Mifflin, 1998, p.126
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ո րին հա վա տում էին ծնող նե րը։ Ինչ պես հեգ նան քով ձևա կեր պում է նրա 
մայ րը. « Դու դեմ չես պա տե րազ մին. դու ա մե նին չա դեմ ես»1. ա մեն հա-
ջորդ սե րունդ տես նում է նա խոր դի սահ մա նա փա կութ յու նը ու քայլ է 
ա նում ա ռաջ: Մե րին վաղ տա րի քից օգ տա գոր ծում է սննդի նկատ մամբ 
վե րա բեր մուն քը որ պես մա նի պուլ յա ցիա յի մի ջոց։ Ա մեն ինչ սկսվում է 
տան սննդից հրա ժար վե լուց. աղ ջի կը հրա ժար վում էր դպրոց տա նել 
նա խա ճա շը, որ մայ րը դնում էր նրա հա մար, ո րով հետև այդ ու տե լի քի 
ա վե լի «հա րուստ» լի նե լը կա րող էին նկա տել հա մա դա սա րան ցի նե րը։ 
Նա ա մեն ինչ ա նում էր այդ սնունդն իր հետ չտա նե լու հա մար, օ րի նակ՝ 
ա սում էր, որ ա պուր է ու զում և ջար դում էր դրա հա մար նա խա տես ված՝ 
մոր տված ափ սե ներն ու թեր մոս նե րը, պա հում էր միայն փոք րիկ գու-
մար, ո րով կա րող էր նա խա ճաշ գնել դպրո ցի ճա շա րա նից: Մե րիի հա-
մար ըն տա նի քից հե ռա նա լու, ան կա խա նա լու մի ջոց էր այն, որ նա ինքն 
էր ո րո շում՝ ինչ ու տի. « Տա նը նա գրե թե ո չինչ չէր ու տում, բայց դրսում 
ա նընդ հատ ծա մում էր. չիզ բուր գեր ներ ու կար տո ֆի լի ֆրի, պից ցա, սո-
խի տա պա կած կլո րակ ներ, վրա յից էլ խմուր էր կաթ նա յին կոկ տեյլ ներ ու 
լի մո նադ, ու տում պաղ պա ղակ, միան գա մից մի քա նի թխված քաբ լիթ»2: 
Աղ ջի կը գի րա նում է ու տասն վեց տա րե կա նում ար դեն ու նե նում ա վե-
լորդ քա շի ակն հայտ խնդիր։ Ծ նող նե րը չէին հաս կա նում, թե ինչ պես է 
ի րենց թեթև ու ճկուն ե րե խան դառ նում գեր, հա մար յա վեց ֆութ հա սակ 
ու նե ցող, չսանր ված ու կեղ տոտ ա տամ նե րով, թափթփ ված քայլ ված քով 
դե ռա հաս: Ա վե լի մեծ հա սա կում, երբ հայ րը տես նում է նրան վեր ջին ան-
գամ, նա կտրուկ փո խած է լի նում իր սննդա յին սո վո րութ յուն նե րը՝ անց-
նե լով հա կա ռակ ծայ րա հե ղութ յա նը՝ ծոմ պա հե լուն: « Մե րին կի րա ռում է 
սնուն դը որ պես ա մե րիկ յան ե րա զան քի մի ֆա կան պատ կե րա ցում նե րի 
դեմ պայ քա րի մի ջոց»3: Տան սննդից հրա ժար վե լը խորհր դան շում է նաև 
նրա հրա ժա րու մը «մայ րա կան կրծքից». նա հրա ժար վում է այն ա մե նից, 
ինչ ստեղ ծել են ծնող նե րը, նրանց հետ ա մեն մի նմա նութ յու նից մինչև 
այն աս տի ճան, որ գի րա նա լով՝ փոր ձում է տար բեր վել նաև ար տաք նա-
պես: Ն րա մարմ նի ճար պը դառ նում է պատ նեշ իր և ծ նող նե րի միջև, 
հե տա գա յում այն փո խա րին վում է բե րա նին կապ վող լա թի կտո րով, որ 
օգ տա գոր ծում էին ջայ նա նե րը՝ շնչե լու ժա մա նակ չվնսե լու հա մար օ դում 
գտնվող մանր օր գա նիզմ նե րին: 

Ար տա քին ու ժե րը, որ քան դում են Շ վե դի ա մե րիկ յան դրախ տը, 

1Roth Philip, American Pastoral,Boston:Houghton Mifflin, 1998, p.23
2 Ibid,p. 133
3 Bylynd S., Merry Levov’s BLT crusade: Food-fueled revolt in Roth’s American 

Pastoral//Philip Roth studies.-Baltimore:Purdueuniv. Press, 2010.-Vol.6.-N1.-P. 15
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Վիետ նա մա կան պա տե րազմն ու դրա դեմ բո ղո քի ա լիք ներն են: Ն րա 
աղ ջի կը դառ նում է բո ղո քի մաս նա կից-ա հա բե կիչ նե րից մե կը. ռում բեր է 
սար քում, պայ թեց նում, ին չի հետ ևան քով մար դիկ են մա հա նում: Միայն 
ռում բեր սար քե լու ժա մա նակ է նա հան կար ծա կի հաղ թա հա րում կա-
կա զը: Մե րին փախ չում է տնից, կյան քի վեր ջում ապ րում իր՝ Իս րա յե լից 
գաղ թած նախ նի նե րից էլ աղ քատ ու մա հա նում սո վից: Հոր և  աղջ կա 
հա կա մար տութ յու նը ոչ միայն ան հա տա կա նութ յան և սկզ բունք նե րի 
շուրջ է, այլ նաև ծա գում նա բա նա կան, քա նի որ Սի մո րի՝ ներ գաղթ յալ 
հրեա յի հա մար ան հաս կա նա լի են բո լոր այն քայ լե րը, ո րոնց դի մում է 
նրա ա մե րի կա ցի դուստ րը: Բա ցի դրա նից, նրանց կեր պար նե րի մի ջո-
ցով ներ կա յաց վում է ժա մա նա կաշր ջան նե րի հա կա մար տութ յու նը. հին 
ար ժեք նե րի կրող Սի մո րը միշտ հա վա տա րիմ է իր ան հա տա կա նութ յա-
նը, որն ինքն է կեր տել, իսկ Մե րին պոստ մո դեռ նիզ մի կրողն է ու խորհր-
դան շում է ան հա տա կա նութ յան քայ քա յու մը, ին չի այ լա բա նա կան վկա-
յութ յունն է նրա մա հը։ Մե րին, իր ընտ րած կրո նի՝ հնդկա կան ջայ նիզ մի 
պոս տու լատ նե րից մե կի՝ սալ լա հա նա յի ծի սա կան ինք նաս պա նութ յան 
հա մա ձայն, ինքն ի րեն սո վա մահ է ա նում։ Մարմ նի քայ քա յու մը զու գորդ-
վում է հո գու և  ան հա տա կա նութ յան քայ քայ ման հետ, ո րը պատ կեր վում 
է ան գամ ֆի զի կա կան հատ կա նիշ նե րի մի ջո ցով. եր բեմ նի գեր աղ ջիկն 
այն քան է նի հա րում, հյու ծում ի րեն ֆի զի կա պես, որ սո վից մա հա նում 
է. « Նա ( Մե րին-Լ.Ա.) պոստ մո դեռ նիս տա կան սար սափն է, որն այն քան 
է դուրս գա լիս սուբ յեկ տի վութ յան սահ ման նե րից, որ, ի վեր ջո, ո րո շում 
է վերջ նա կա նա պես հրա ժար վել սե փա կան էութ յու նից»1: Մե րին դուրս 
է հա նում հորն ա մե րիկ յան «ա վետ յաց երկ րից» ու գցում ա մե րիկ յան 
«ե ռա ցող կաթ սան»:

Մե րիին վեր ջին ան գամ տես նե լուց հե տո Շ վե դը նաև պար զում է, որ 
կի նը դա վա ճա նում է ի րեն ի րենց հար ևան անգ լո սաք սոն մի տղա մար դու՝ 
Օր քա թի հետ, ով հե տա գա յում դառ նում է նրա երկ րորդ ա մու սի նը, ո րի 
նկատ մամբ միշտ խոր թշնա մանք ու հա կակ րանք էր ցույց տվել։ Դոու նը 
նույն պես փոր ձում է թվալ ոչ այն, ինչ ի րա կա նում կա: Սի մո րը ստիպ ված 
է հրա ժար վում մինչ այդ կա ռու ցած իր կյան քից և սկ սում զրո յից: Ա մե-
րիկ յան ե րա զան քի կար ծես թե հա ջող կա ռուց ված քի խորհր դա նիշն այս 
ըն տա նի քի տունն է, ո րը, ինչ պես Դոունն է մի ան գամ խոս տո վա նում ըն-
կե րու հուն, եր բեք տա նել չի կա րո ղա ցել. « Սա ան տա նե լի հայտ նութ յուն 
է Լ ևո վի հա մար, ո րը խնամ քով պլա նա վո րել ու նա խագ ծել էր տան յու-

1 Parrish T.,The End of Identity:Philip Roth’s «American Pastoral»//Shofar.-Baltimore: 
Purdue uviv. Press,2000.-Vol.19,Spec. issue 1,p. 93
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րա քանչ յուր անկ յու նը»1: Հատ կան շա կան է, որ Օր քա թը մաս նա գի տութ-
յամբ ճար տա րա պետ է. նրա օգ նութ յամբ Դոու նը պի տի կա ռու ցի իր նոր 
«տու նը»: Այս պի սով, այլ կերպ են ըն կալ վում Սի մո րի կող մից ա նընդ հատ 
կրկնվող խոս քե րը, որ ին քը չկա րո ղա ցավ Մե րին տա նը պա հել. Սի մո րը 
ա մեն ինչ ա նում է մնա լու հա մար ա մե րիկ յան հով վեր գութ յան նա խագ ծի 
մեջ, իսկ Մե րին ա նընդ հատ ձգտում է դե պի դուրս:

3.« Մարդ կա յին խա րան». ա մե րիկ յան շար քի վեր ջին՝ եր րորդ վե-
պը« Մարդ կա յին խա րանն է» (2000թ.), ո րում պատմ վում են 1990-ա կան-
նե րին տե ղի ու նե ցած դեպ քե րը: Գլ խա վոր հե րո սը Քոուլ ման Սիլքն է, 
ում պատ մութ յու նը, ինչ պես նա խորդ եր կու գրքե րի հե րոս նե րի նը, գրի 
է առ նում Նա թան Ցու քեր մա նը: Ե թե Այ րա Ռին գոլ դը հա մե մատ վում էր 
Աբ րա համ Լին քոլ նի հետ, իսկ Սի մոր Լ ևո վին հա մա պա տաս խա նում էր 
Ջոն Քեն նե դին, այս վե պում զու գա հեռ է անց կաց վում գլխա վոր հե րո սի 
և Բիլ Ք լին թո նի միջև: Սիլ քը ա ռանձ նա նում է Ֆի լիպ Ռո թի ստեղ ծա գոր-
ծութ յան բո լոր հե րոս նե րից նրա նով, որ միակն է, ում ձեռն տու էր լի նել 
հրեա, երբ մնա ցախ հե ևոս նե րը, հասն լու հա մար ի րենց ա մե րիկ յան 
ե րա զան քին, հրա ժար վում են ի րենց եբ րա յա կան գե նե րից: Նա մաշ կի 
բաց ե րանգ ու նե ցող սևա մորթ էր, ով ներ կա յա նում է որ պես հրեա, ո րը 
փա փա գում է հաս նել ա մե րիկ յան իր ե րա զան քին: Քոուլ ման Սիլ քը, հրա-
ժար վե լով իր ռաս սա յից, հետ է կանգ նում նաև սե փա կան ըն տա նի քից 
ու անց յա լից, հե ռա նում է տնից և  այլևս եր բեք չի տես նում մո րը, քրոջն 
ու եղ բո րը: Պա տա հա կան չէ, որ Քոուլ մա նի երկ րորդ ա նու նը Բ րու տոս է. 
ակ նարկ վում է ըն տա նի քի ան դամ նե րին դա վա ճա նե լու նրա հա կու մը: 
Փո խե լով իր «գույ նը»՝ նա ստա նում է այն, ին չի մա սին ե րա զում էր, սա-
կայն այդ խար խուլ հով վեր գութ յու նը ա վարտ վում է ա մե նա հեգ նա կան 
ձևով։ Քոուլ մանն իր եր կու ու սա նո ղու հի նե րին, ո րոնց եր բեք չէր տե սել 
իր դա սա խո սութ յուն նե րին, ան վա նում է spooks՝ նկա տի ու նե նա լով բա-
ռի «ու րու», «հո գի» ի մաս տը, իսկ աղ ջիկ նե րը, լի նե լով սևա մորթ ներ, մե-
ղադ րում են նրան ռաս սա յա կան խտրա կա նութ յան մեջ, քա նի որ այդ 
բա ռը նաև ար հա մար հա կան դի մե լաձև էր սևա մորթ նե րին: Քոուլ մա նը 
չի խոս տո վա նում իր ի րա կան ռաս սա յա կան պատ կա նե լութ յու նը նույ-
նիսկ այն ժա մա նակ, երբ գի տեր, որ կկորց նի ա մեն ինչ:

Ֆի լի պը Ռո թը իր ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի մեջ հա ճախ է դի մում 
ան տիկ թե մա նե րին: Այս վեպն էլ բա ցա ռութ յուն չէ: Վեպն ու նի բա զում 
հղում ներ ան տիկ գրա կա նութ յա նը, գրված է Սո ֆոկ լե սի «Է դիպ ար քա» 
ող բեր գութ յան նմա նութ յամբ: Ան տիկ թե ման՝ հար մա րեց ված ա մե րիկ-

1 ՍեդրակյանԱնուշ, ՖիլիպՌոթի «Ամերիկյանհովվերգություն» վեպը | 
«Համատեքստ - 2009», ԵՊՀ, հրատ., Երևան, 2010, էջ 63
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յան ի րա կա նութ յա նը: Ող բեր գութ յու նը հե րոս նե րի՝ ցան կա լիին հաս նե լու 
հա մար ա րած քայ լե րի և ճիշտ հա կա ռակ արդ յուն քի հաս նե լու մեջ է: Ինչ-
պես Է դի պը, այն պես էլ Սիլ քը թաքց նում են ի րենց ի րա կան էութ յու նը, ին-
չի հա մար պա տի ժը վրա է հաս նում մի քա նի տա րի անց: Ինչ պես Է դի պը 
ծաղ կեց րեց իր հոր թո ղած թա գա վո րութ յու նը, այն պես էլ Սիլ քը երկ րորդ 
կյանք տվեց Ա թենք հա մալ սա րա նին, ո րը հայտ նի դար ձավ նրա նով, որ 
հաս տա տութ յան պատ մութ յան մեջ ա ռա ջին ան գամ աշ խա տան քի ըն-
դու նեց սևա մորթ դա սա խո սի: « Մարդ կա յին խա րա նը» սկսվում է Սո-
ֆոկ լե սից մեջ բեր մամբ, որ տեղ խոս վում է մեղ քը միայն այ րամբ մաք րել 
կա րո ղա նա լու մա սին. Քոուլ ման Սիլ քը նույն պես կա րո ղա նում է մաք րել 
իր մե ղա վո րութ յու նը միայն իր մահ վա նից հե տո: Ն րա կի նը՝ Ի րի սը, ինչ-
պես Իո կաս տան, գի տեր, թե ի րա կա նում ով է իր ա մու սի նը, ու նրան 
սպա նում է հենց իր ա մուս նու գաղտ նի քը1: Ինչ պես Է դի պը, այն պես էլ 
Քոուլ մանն ու ներ ի րա կան ինք նութ յան մա սին մարմ նա կան հի շե ցում. 
Է դի պի դեպ քում դա վնաս ված քի պատ ճա ռով ու ռած ոտ նա թա թերն էին, 
Քոուլ մա նի դեպ քում՝ այն դաջ ված քը, ո րը նրա վրա ա րել էին հա սա րա-
կաց տնից դուրս շպրտե լուց հե տո. հենց այդ դեպ քից հե տո նա ո րո շեց 
ներ կա յա նալ որ պես հրեա: Դաջ ված քը խորհր դան շում է նրա ի րա կան 
էութ յու նը, ո րը թաքց վում է. այն կապ ված է մաշ կի հետ և հ նա րա վոր չէ 
ջնջել: Ժա մա նա կա կից աշ խար հում կոս մե տո լո գիա կան զա նա զան պրո-
ցե դու րա նե րի զար գաց ման շնոր հիվ հնա րա վոր է ա վե լի անն կատ դարձ-
նել կամ փո խել դաջ ված քը, բայց ոչ վերջ նա կա նա պես ա զատ վել դրա-
նից, իսկ տաս նամ յակ ներ ա ռաջ, երբ ա րե ցին Սիլ քի դաջ ված քը, դրա նից 
ա զատ վելն ընդ հան րա պես անհ նար էր, ինչ պես սե փա կան գե նե րից: 
Ինչ պես իր սևա մորթ լի նե լը, այն պես էլ այդ դաջ վածքն ին քը Քոուլ մա նը 
չի ընտ րել2: 

« Մարդ կա յին խա րա նը» գրա կան այն գոր ծե րի խմբին է պատ կա նում, 
որ տեղ հե րոս նե րը գի տեն ա վե լին, քան ըն թեր ցո ղը: Եր բեմն ըն թեր ցո ղը 
գի տի ա վե լին, քան հայտ նի է գրքի հե րոս նե րով, ինչ պես, օ րի նակ, Շեքս-
պի րի «Օ թել լո» ող բեր գութ յան դեպ քում: Եր բեմն էլ հա կա ռա կը՝ հե րոս նե-
րը գի տեն ա վե լին, քան ըն թեր ցո ղը, օ րի նակ՝ նույն Շեքս պի րի « Համ լետ» 
ող բեր գութ յու նը: « Մարդ կա յին խա րա նի» կեր պար նե րը կար ծես գաղտ-
նիք նե րի մշտա կան կրող ներ են, ո րոն ցով վեր ջում են կիս վում կար դա-
ցո ղի հետ: Հե տաքրք րա կան է Քոուլ մե նի սի րե լի կնոջ՝ Ֆաու նիի կեր պա-
րը, ով ար տա քի նից ու կեն սագ րութ յամբ վեր ջի նիս հա կադ րութ յունն է: 

1Bakewell Geoffrey W., «Philip Roth’s Oedipal *Stain*», Academia.edu https://www.
academia.edu/11431818/_Philip_Roths_Oedipal_Stain_

2 Ibid
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Ֆաու նին ման կութ յան ժա մա նակ ու ներ այն ա մե նը, ին չի մա սին ե րա-
զում էր Քոուլ մա նը: Ն րա ման կա կան կյան քը, քա ղա քից դուրս գտնվող 
հսկա յա կան տու նը, հարս տութ յու նը, գյու ղա կան գողտ րիկ, գե ղե ցիկ 
կյան քը հի շեց նում են Սի մուր Լ ևո վի կյան քը «հով վեր գութ յան» մեջ: Սա-
կայն Ֆաու նին ման կուց գի տեր ար տա քին շքե ղութ յան հա կադ րութ յու նը 
ներ քին ան ճոռ նիութ յա նը։ Նա մորն ու հո գե բա նին պատ մում է խորթ հոր 
կող մից սե ռա կան բռնութ յան են թարկ վե լու մա սին, բայց նրան չեն հա-
վա տում, քա նի որ Ա մե րի կա յում «հա վա տում են նրան, ով վճա րում է»1: 
Ն րա կյանքն ա մե րիկ յան կյան քի ցու ցադ րումն է դրսից ու ներ սից: Հե րո-
սու հին չի ձգտում հաս նել ա մե րիկ յան ե րա զան քի, քա նի որ ման կուց գի-
տեր դրա ի րա կան՝ պատ րան քա յին բնույ թը, այն, որ դա միայն տե սո ղա-
կան խաբ կանք է: Պա տա հա կան չէ նրա ան վան նմա նութ յա նը «ֆաու-
նա» բա ռին. Ֆաու նին մեկն է, ով ձգտում է բնութ յան պար զութ յա նը: Նա 
եր կար տա րի ներ թաքց նում է գրա ճա նաչ լի նե լը, ո րը, ինչ պես և Սիլ քի 
գաղտ նի քը, բա ցա հայտ վում է միայն նրա մահ վա նից հե տո: Ֆաու նին 
մեկն է, ով չու նի ին տե լեկ տո ւալ զար գաց ման բարձր մա կար դակ, բայց 
գի տի ի րե րի բնա կան էութ յու նը: Ն րան հա կադր վում է Դել ֆի նա Ռոո ւի 
կեր պա րը, ում ա նու նը հե ղի նա կը հեգ նա բար նմա նա հունչ է դարձ րել 
ան տիկ Դելֆ յան տա ճա րին, ո րի մուտ քին գրված էր. « Ճա նա չի՛ր ինքդ 
քեզ, ճա նա չի՛ր չափդ»։ Ին տե լեկ տո ւալ ու կիրթ դա սա խոս Դել ֆի նան, ով 
Ջորջ Բա թա յի մա սին է ա տե նա խո սութ յուն պաշտ պա նել, ու նի հսկա յա-
ծա վալ տե ղե կատ վութ յուն, սա կայն չգի տի ինքն ի րեն:

«Վր դով մունք» և « Նե մե սիս». Ռո թի հե րոս նե րը չեն կա րո ղա նում 
հաս նել ի րենց ա մե րիկ յան ե րա զան քին. ե րա զան քին հա կադր վում է ճա-
կա տա գի րը, ու ոչ մի գոր ծում դա այն պես չի շեշտ վում, որ քան «Վր դով-
մունք» և « Նե մե սիս» վե պե րում: Ճա կա տա գիրն ու մա հը հել լե նիս տա կան 
թե մա ներ են. հել լե նիզ մը հե ռու է և  եբ րա յա կա նութ յու նից, և  ա մե րիկ յան 
կյան քի փի լի սո փա յութ յու նից: «Վր դով մուն քում» հե ղի նա կը ցույց է տա-
լիս ճա կա տագ րի ա նո ղո քութ յու նը հե րո սի հյու սած բո լոր ծրագ րե րի ու 
անձ նա կան ար ժա նիք նե րի նկատ մամբ, երբ մի փոք րիկ պա տա հա կա-
նութ յուն կա րող է հասց նել կոր ծան ման: Սի մոր Լ ևո վի կեր պա րի մի ջո ցով 
Ռո թը ցույց է տա լիս ճա կա տագ րի ա նար դա րութ յու նը. սա ակ նարկ վում է 
«Ա մե րիկ յան հով վեր գութ յան» ողջ ըն թաց քում, դրա բա ցա հայտ ցու ցադ-
րութ յու նը Ցու քեր մա նի այն խոս քերն են, որ Սի մո րը վեր ջա պես հաս կա-
նում է կյան քի մա սին ա մե նա սար սա փե լի ճշմար տութ յու նը՝ դրա ըն թաց-
քը տրա մա բա նութ յուն չու նի: « Նե մե սի սում» Բա քին ե րե խա ժա մա նակ 
սպա նում է առ նե տին, որ հի վան դութ յան խորհր դա նիշն է, սա կայն դա 

1Roth Philip, The Human Stain,Boston:Houghton Mifflin, 2000,p. 187
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չի խան գա րում հա մա ճա րա կի տա րած մա նը1: Աստ ված, ո րի նկատ մամբ 
չա րա նում է Բա քին, այս տեղ ոչ թե քրիս տո նեա կան Աստ վածն է, այլ հու-
նա կան վրի ժա ռու Նե մե սի սը(այս տեղ կա րե լի է հի շել, որ Նե մե սի սը ոչ 
միայն հու նա կան աստ վա ծու հու ա նունն է, այլ նաև՝ գրա կան տեր մի նը, 
ո րով ան վա նում են գրա կան ստեղ ծա գոր ծութ յան մեջ հե րո սին պատ ժե-
լու եր ևույ թը2):Այս վե պը նույն պես ու նի բա ցա հայտ հղում ներ Սո ֆոկ լե սի 
«Է դի պուս Ար քա յին», օր՝. Եր կու գոր ծե րի գլխա վոր հե րոս ներն էլ ի րենց 
քա ղա քում բռնկված հա մա ճա րա կի «պատ ճառն» են, բայց չգի տեն այդ 
մա սին. ե թե Է դի պու սի դեպ քում հա մա ճա րա կը աստ ված նե րի պա տիճն 
էր նրա կա տա րած մեղ քե րի հա մար, Ֆի լիպ Ռո թի վե պում Բա քին պո լիո-
մե լի րի տի ա նախ տա նիշ կրողն է և, չի մա նա լով այդ մա սին, տա րա ծում է 
հի վան դութ յու նը եր կու քա ղա քում:

Այս պի սով կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ Ֆի լիպ Ռո թի ստեղ ծա գոր ծութ-
յուն նե րից շա տերն են նվիր ված ա մե րիկ յան ե րա զան քին. դրանց մեջ բա-
ցա հայտ վում է ա մե րիկ յան ե րա զան քի վե րա փո խու մը ա մե րիկ յան ող-
բեր գութ յան, ին չը տե ղի է ու նե նում հիմ նա կա նում հե րոս նե րի՝ սե փա կան 
ին քո րո շու մը կորց նե լու պատ ճա ռով,նրանց ցան կութ յան թվալ այն, ինչ 
ի րա կա նում չեն: Ե ռա գութ յան վե պե րից յու րա քանչ յու րի հե րո սը սահ մա-
նում է, թե ին չի հա մար է սի րում Ա մե րի կան, հե տո պար զում, որ իր սի րե-
լու պատ ճառ նե րը իար կա նում պատ րանք են: Ա մե րիկ յան ե րա զան քին 
հաս նե լու հա մար հրեա հե րոս նե րը հրա ժար վում են ի րենց եբ րա յա կան 
գե նե րից, քա նի որ չկա «եբ րա յա կան ե րա զանք»,կա միայն ա մե րիկ յան: 
իսկ Քոուլ ման Սիլ քը հա կա ռա կը՝ ընտ րում է իր հա մար եբ րա յա կան ինք-
նութ յուն՝ խու սա փե լու հա մար սևա մորթ նե րի նկատ մամբ ե ղած ա նար-
դա րութ յուն նե րից, սա կայն նրա կյան քի վեր ջում դա ուղղ վում է իր դեմ. 
ե թե սկզբից նրան չէին ըն դու նում, ո րով հետև սևա մորթ էր, հե տո չեն ըն-
դու նում, քա նի որ սպի տա կա մորթ է: Ի վեր ջո, ա մե րիկ յան ե րա զան քը վե-
րած վում է ող բեր գութ յան, քա նի որ ե րա զան քը այն քան ու ժեղ չէ, որ քան 
ճա կա տա գի րը: Իսկ ճա կա տա գի րը կա րող է ա մեն ինչ դա սա վո րել հե-
րոս նե րի պատ կե րաց րա ծի ճիշտ հա կա ռակ ձևով, ին չը հե ղի նա կը ցույց 
է տա լիս՝ դի մե լով«Վր դով մունք» և « Նե մե սիս» գոր ծե րում:

1Philip Roth’s Latest Novel, Nemesis, The Broadkill Review,Volume 5, issue 1 
2Նեմեսիս՝հատուցում կամպատիժ սխալ արարքի համարկամ այն ուժը, 

որ իրականացնում է այդ պատիժը, այն հաճախանձնավորվածէՆեմեսիսի 
տեսքով՝ հունական աստվածուհու, որ պատասխանատու է աստվածների 
վրեժխնդրությունը մեղսավոր մարդկանց նկատմամբ իրականացնելու համար: 
Տերմինըկիրառվումէհատկապես գլխավոր հերոսի պատժի համար նրա 
կամակորության՝ հյուբրիսիհամար,տե՛ս. Baldick Chris, Oxword Dictionary of Literary 
Terms,Oxford University Press, Revised Edition, 2004, p. 54
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LUSINE ADAMYAN - THE SUBJECT OF AMERICAN DREAM AND ITS 
TRANSFORMATION IN THE FICTION OF PHILIP ROTH - This article is devoted 
to the analysis of American Dream and its transfiguration into American Tragedy in 
the works of modern American Jewish writer Philip Roth, particularly in his American 
trilogy:«I Married a Communist», «American Pastoral» and «The Human Stain»,where 
characters’ illusory happiness is usually destroyed because of their denial of 
themselves, urge to appear the person they are not.

ЛУСИНЕ АДАМЯН - ТЕМА АМЕРИКАНСКОЙ МЕЧТЫ, ЕЕ 
ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ И ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ ФИЛИПА РОТА 
- В данной статье анализируется тема американской мечты и ее превращения 
в американскую трагедию в произведениях современного американского 
писателя еврейского происхождения Филипа Рота, в частности, в его так 
называемой американской трилогии: «Мой муж-коммунист», «Американская 
пастораль» и «Людское клеймо». Причиной разрушения иллюзорного счастья 
героев в основном становится их отказ от собственной идентичности ради 
мечты, стремление казаться тем, чем они в реальности не являются.
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ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ
ՎԱՆՈ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ

Բ. գ. դ., պրոֆեսոր, ՎՊՀ
ԱՐԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Գյումրու թիվ 32 հիմնական դպրոցի և Գյումրու «Ֆոտոն» 
վարժարանի աշխարհագրության ուսուցիչ

ՄԻ ՃՇԳՐՏՈՒՄ ՁԻՐԱՎԻ ԴԱՇՏԻ ՄԱՍԻՆ1

Բանալի բառեր.- տեղանունների բառարան, Նպատ լեռ, Ձիրավի դաշտ, 
տեղեկության ճշգրտում, արևելյան ստորոտ

« Հա յաս տա նի և հա րա կից շրջան նե րի տե ղա նուն նե րի բա ռա րան»-ի 
հե ղի նակ նե րը Ձի րա վի դաշ տի մա սին գրում են. « Դաշտ, ճա կա տա մար-
տի վայր Մեծ Հայ քի Այ րա րատ աշ խար հի Ծաղ կոտն գա վա ռում (ըստ 
ո մանց` Բագր ևանդ), Ա րա ծա նիի ա կուն քի շրջա նում, Ծաղ կանց լեռ նե րի 
Ն պատ լեռ նա գա գա թի հյու սի սա յին ստո րոտ նե րին: Կազ մում էր Ա լաշ-
կեր տի դաշ տի հա րավ-ար ևել յան մի փոք րիկ հատ վա ծը և փռ ված էր նոր 
ժա մա նակ նե րի Էրզ րու մի նա հան գի Բա յա զե տի գա վա ռի Դիա դի նի և 
Կա րա քի լի սա յի գա վա ռակ նե րում` Ջու ջան գյու ղից և սուրբ Հով հան նես 
վան քից մինչև Դիա դին գյու ղա քա ղա քի մո տեր քը: Ո մանք նույ նաց րել են 
Ա բա ղա յի դաշ տին, որ ա նըն դու նե լի է»2:

Շեշ տենք, որ Ա բա ղա յի դաշ տը գտնվում է Բերկ րի գե տի վե րին հո-
սան քում (այժմ յան Բա յա զե տից դե պի Վան գնա ցող ավ տո մայ րու ղին 
անց նում է հենց Ա բա ղա յի դաշ տով), որ տեղ Ա բա ղա գա վա ռակն է, իսկ 
Բերկ րիի ստո րին հո սան քում` Բերկ րի քա ղա քից դե պի հա րավ, Բերկ րիի 
դաշտն է: Ա բա ղա յի դաշ տը Բա յա զե տից դե պի հա րավ` դե պի Վան գնա-
ցող ավ տո մայ րու ղու ճա նա պար հին է, իսկ Ձի րա վի դաշ տը` դե պի արև-
մուտք` դե պի Ա լաշ կերտ գնա ցող ավ տո մայ րու ղու ճա նա պար հի հար-
ևա նութ յամբ: Ա բա ղան Ծաղ կանց լեռ նե րից հա րավ-ար ևելք է, Ձի րա վը` 
հյու սիս: Ս րանք շփո թել անհ նար է:

1 Հոդվածի համահեղինակ Վ. Եղիազարյանը կատարել է հայագիտական և 
աղբյուրագիտական քննությունը, իսկ Ա. Գրիգորյանը կատարել է աշխարհագրական 
քննությունը:

2 Հայաստանի և հարակից շրջանների տեղանունների բառարան, հտ. 3, Ե., 
1986, էջ 478:



ՍՈՒՐԵՆ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

182

Սույն հոդ վա ծի խնդրո ա ռար կան Ձի րա վի դաշ տի աշ խար հագ րա-
կան տե ղադ րութ յան ճշգրտումն է: Հոդ վա ծի նպա տակն է « Հա յաս տա նի 
և հա րա կից շրջան նե րի տե ղա նուն նե րի բա ռա րան»-ում Ձի րա վի դաշ տի 
մա սին ե ղած տե ղե կութ յու նը լրաց նել և  ամ բող ջաց նել: Հոդ վա ծի ար դիա-
կա նութ յու նը հա յա գի տութ յան մեջ Ձի րա վի դաշ տի մա սին ճշգրտված 
մաս նա գի տա կան տե ղե կութ յան ներդ րումն է: Հոդ վա ծում կի րա ռել ենք 
պատ մա կան և հեր մենև տի կա յի մաս նա գի տա կան մե թոդ նե րը: Հոդ վա-
ծի գի տա կան նո րույ թը Ձի րա վի դաշ տի տե ղո րոշ ման և « Հա յաս տա նի 
և հա րա կից շրջան նե րի տե ղա նուն նե րի բա ռա րան»-ում ներ կա յաց ված 
տե ղե կութ յան ճշգրտումն է:

Հարկ է նշել, որ Ձի րա վի դաշ տի մա սին ա ռա ջին վկա յութ յու նը հան-
դի պում է Փավս տո սի պատ մութ յան հին գե րորդ դպրութ յան դ գլ խում` 
« Յա ղագս դար ձեալ պա տե րազ մին, որ ե ղեւ ի Բա գա ւան յա ւա նին Բագ-
րա ւանդ գա ւա ռին ընդ Պապ թա գա ւորն Հա յոց եւ ընդ զօրսն Պար սից» 
վեր նագ րով: 

Ըստ Փավս տո սի` հույ նե րի խորհր դով Պա պը և Ներ սե սը բարձ րա-
նում են Ծաղ կուն յաց լեռ նաշղ թա յի Ն պատ լե ռը և  այն տե ղից դի տում ճա-
կա տա մար տը. «Ա պա թա գա ւորն Պապ հա ւա նե ցաւ բա նիցս այ սո ցիկ. 
առ ընդ իւր զմեծ քա հա նա յա պետն Ներ սէս, եւ ե լա նէր նստէր ի վե րայ 
նպա տա կան լե րինն. եւ ա մե նայն զօրքն Յու նաց եւ Հա յոց ի ջա նէին ի 
տե ղի պա տե րազ մին: Ա պա եկն եւ զօ րա վարն սպա րա պետն Հա յոց Մու-
շեղ, եւ ե բեր զնշանսն իւր եւ զզէնն առ Ներ սէս ե պիս կո պո սա պետն, զի 
օրհ նես ցէ զնա, եւ իջ ցէ ի պե տե րազմ: Եւ ի ժա մա նա կին յայն միկ յի շեաց 
թա գա ւորն Պապ զհին զրոյցսն, եւ ա սէ. Յի շե ցի ես զայն, զի բա րե կամ է 
Մու շեղն թա գա ւո րին Պար սից Շապ հոյ: Ո՞չ այդ այն Մու շեղն է, որ ար ձա-
կեաց զկա նայս թա գա ւո րին Պար սից Շապ հոյ հան դերձ ժա նո ւա րօք եւ 
վաշտ կա նօքն. եւ լո ւեալ եւս է իմ թէ` ի Պար սիկս խօ սի. արդ մի’ մտցէ դա 
ի ճա կատ»1: 

Ու շադ րութ յուն դարձ նենք շա րու նա կութ յան մեջ հան դի պող մի փաս-
տի, որ Մու շեղն իր զոր քով մի պահ կոր չում է թա գա վո րի տե սա դաշ տից, 
և փոր ձենք տե ղան քում պատ կե րաց նել աս վա ծը2:

1 Փավստոս Բուզանդ, Ե, դ:
2 Նշենք, որ Վ. Եղիազարյանն առիթ է ունեցել անձամբ այցելելու նաև պատմական 

Հայաստանի այդ տարածքներ` Բայազետից դեպի Դիադին ու Ալաշկերտ, անցել 
Ծաղկունյաց լեռների և Հայկական պարի միջակա դաշտավայրով, եղել Արածանիի 
վերին հոսանքներում, նաև Նպատ լեռան ստորոտին և իր աչքով տեսել Ձիրավի 
դաշտը:



ՍՈՒՐԵՆ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 2021-1

183

«Եւ մինչ դեռ նա զա ղօթսն մա տու ցա նէր առ Աս տո ւած, խա ղա ցեալ 
ճա կա տեալ իբ րեւ զհուր ա մե նայն զօրքն Հա յոց ընդ դէմ զօ րացն Պար-
սից, իսկ գունդն մու շե ղեան յա ռա ջեալ քան զայլ գունդսն` յա ռա ջա մուխ 
տագ նա պեալ եր թա յին. մինչ զի նա յէր թա գա ւորն եւ տե սա նէր զի ըստ 
ակն ան գա նէին, մինչ զի ոչ ե րե ւէին թա գա ւո րին նշանքն Մու շե ղի: Իսկ 
իբ րեւ չե րե ւել սկսան նշանքն, ա ղա ղա կել սկսաւ թա գա ւորն Պապ առ 
Ներ սէս եւ ա սէ. Դու խա բե ցեր այ րե ցեր զիս. զի ա սա ցի ես բանս, մի’ յղեր 
զայրն զայն ի գործ պա տե րազ միս. ա հա ի զօրսն Պար սից ան կաւ, եւ արդ 
մե ծա մեծ վնաս գոր ծես ցէ: Եւ ա սէ ե պիս կո պո սա պետն Ներ սէս. Մի’, ար-
քայ, մի’ կար ծեր. զի ոչ ստէ մեզ այրն այն. այլ տես ցես քե զէն զքա ջու թիւն 
նո րա, զոր գոր ծես ցէ ծա ռայ քո ա ռա ջի քո»1:

Ինչ պես վկայ ված է, խնդրո ա ռար կա դաշ տը Ն պատ լե ռան ստո րո-
տին է, իսկ Փավս տո սի վկա յութ յու նից բա ցի Ն պատ լե ռան մա սին հի-
շա տա կութ յուն է թո ղել նաև Փար պե ցին. «Եւ լո ւեալ զայս պի սի բանս 
ա նօ րէն դա տա ւո րացն ի սրբոյն Յազ դայ՝ սրով կտրել զգլուխ ե րա նել ւոյն 
հրա մա յե ցին, մերձ ի տե ղի սուրբ մատ րանն ա ռա քե լան ման նա հա տա-
կին սրբոյն Գ րի գո րի, ի գեօղն որ կո չի Բա գա ւան, ի նա հան գին Բագ րե-
ւան դայ, ի յան ջա կող ման լե րինն որ ա նո ւա նի Ն պատ մօտ ի սուրբ տե-
ղի մատ րանն որ պէս եր կու քա րըն կե ցօք։ Եւ կա տա րեալ սրբոյ Սիւ նի 
սեպ հին Յազ դայ զըն թացս նա հա տա կու թեան իւ րոյ յամ սեանն հո ռի, որ 
օր վեշ տա սան էր ամ սոյն, եւ ամ փո փեալ նշխարք նո րա ե դան ան դէն ի 
սուրբ մատ րանն Գ րի գո րի»2։

Ձի րա վի դաշ տի մա սին վկա յութ յուն է թո ղել Մով սես Խո րե նա ցին Գ 
գրքի լէ գլխում` վեր նագր ված « Ձի րա վում տե ղի ու նե ցած մեծ պա տե-
րազ մի մա սին, և  ամ բա րիշտ Մեհ րու ժա նի սա տա կու մը»: Ու շագ րավ 
է, որ Խո րե նա ցին է ա ռա ջին ան գամ տա լիս այս դաշ տի ա նու նը. « Պա-
տե րազ մը գու մար վեց Ձի րավ կոչ ված դաշ տում, և ճա կատ ներն ի րար 
մո տե ցան: Հա յոց քաջ նա խա րար նե րի պա տա նի ներն ի րենց կամ քով 
խի զա խե լով` մտան եր կու ճա կատ նե րի մեջ, ա ռաջ նոր դութ յամբ ի րենց 
սպա րա պետ Սմ բատ աս պե տի` Բա գա րա տի որ դու, որ Բագ րա տուն յաց 
ցե ղից էր: Պար սից զոր քե րի մի ջից էլ դուրս ե կան նրանց հա սա կա կից նե-
րը, եր կու ճա կատ նե րի մեջ այս ու այն կող մը շարժ վե ցին և ց րիվ ե կան: 
Երբ պար սից պա տա նի նե րը ետ էին դառ նում, մե րոնք ան մի ջա պես հաս-
նում էին նրանց հետ ևից և  ինչ պես փո թո րիկ, որ ան տա ռը տեր ևա թափ 

1 Փավստոս Բուզանդ, Ե, դ:
2 Ղազար Փարպեցի, Հայոց պատմություն, Ե., 1982, էջ 342:
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է ա նում, այն պես էլ նրանք ա րա գո րեն նի զակ նե րով նրանց վար էին 
գցում ձիե րից և սա ռը դիակ նե րը գետ նի ե րե սին փռում, քա նի որ նրանք 
չէին կա րո ղա նում ի րենց ճա կա տի մեջ մտնել: Իսկ երբ պար սիկ ներն էին 
մե րոնց ետ դարձ նում, սրանք մտնում էին հու նաց` վա հան նե րով պատս-
պար ված ճա կա տը, իբրև մի ա մուր քա ղաք և  ա մեն ևին չէին վնաս վում: 
Ո րով հետև Գոր գո նոսլ, հետ ևակ զոր քի հրա մա նա տա րը, այս պես վա-
հան նե րով պա տեց Պա պի ճա կա տը, ինչ պես պարս պով»:

Խո րե նա ցին տա լիս է ոչ միայն Ձի րա վի դաշ տի ա նու նը, այլև իր վկա-
յութ յամբ հու շում է, որ դաշ տը գտնվում է ոչ թե Ն պատ լե ռան հյու սի սում, 
այլ դե պի ար ևելք, քա նի որ ար ևի ճա ռա գայթ նե րը ա ռա վոտ յան ընկ նում 
են զոր քի վրա և խան գա րում կռվող նե րին. «Երբ Մեծն Ներ սե սը այս բո լո-
րը տե սավ, բարձ րա ցավ Ն պատ լե ռան գլու խը և ձեռ քե րը դե պի եր կինք 
բարձ րաց րեց և  ա ռանց ի ջեց նե լու ա ղոթք էր ա նում, նա խա մար գա րե 
Մով սե սի նման, մինչև երկ րորդ Ա մա ղե կը պար տութ յուն կրեց:

Իսկ երբ ար ևը ծա գեց մեր զոր քե րի դեմ ու դեմ, պղնձա պատ վա հան-
նե րի ցոլ քը լեռ նե րի վրա էր փայ լա տա կում ինչ պես մեծ ամ պից, և  այդ 
ճա կա տից դուրս էին թռչում մեր նա խա րար նե րից լավ զրա հա վոր ված-
նե րը ինչ պես փայ լա տա կող ճա ռա գայթ ներ, ո րոնց տես քից միայն պարս-
կա կան գուն դը երկ յու ղի մեջ ըն կավ, բայց մի քիչ նաև մեր գուն դը, ո րով-
հետև դի մա ցից ծա գած ար ևի պատ ճա ռով չէր կա րող դե մու դեմ նա յել: 
Բայց երբ միմ յանց ընդ հար վե ցին, ամ պը հո վա նի ե ղավ և մեր կող մից 
սաս տիկ քա մի փչեց պարս կա կան գնդի դեմ: Կռ վի խառ նուր դի ժա մա-
նակ Ս պան դա րատ Կամ սա րա կա նը պա տա հեց մի մեծ խմբի, ո րի մեջ 
էր քաջ Ղե կաց (լեզ գի նե րի) թա գա վոր Շեր գի րը, որ ճա կա տի մեջ տե ղում 
պինդ կանգ նած էր` մի ջին գնդի գլուխն ան ցած: Ս պան դա րա տը հար-
ձակ վեց, խում բը ճեղ քեց և քա ջին գե տին տա պա լեց շան թա հար ե ղա ծի 
նման, և խում բը շուռ տա լով փա խուս տի մատ նեց: Եվ այս պես հա յոց և 
հու նաց զոր քերն առ հա սա րակ, երկ նա յին օգ նութ յամբ զո րա ցած, թշնա-
մի նե րի դիակ նե րով ամ բողջ դաշ տը լցրին և մ նա ցած նե րին փախց նե լով 
հա լա ծե ցին: Ս րանց թվում էր և Ուռ նայ րը, Աղ վա նից թա գա վո րը, որ խոց-
ված էր Մու շե ղից, Վա սակ Մա մի կոն յա նի որ դուց, և պա տե րազ մից դուրս 
հա նե ցին»:

Հայ մա տե նագ րութ յան մեջ հան դի պում են այլ վկա յութ յուն ներ ևս 
Ձի րա վի դաշ տի մա սին: Հով հան նես Դ րաս խա նա կերտ ցին, օգտ վե լով 
Խո րե նա ցու պատ մութ յու նից, պար զա պես ա նո րոշ տե ղագ րութ յամբ հի-
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շա տա կել է Ձի րա վի դաշ տի ա նու նը1: Իսկ 10-րդ դա րի պատ միչ Մես րոպ 
ե րեց Վա յոց ձո րե ցին հի շա տա կում է Ձի րա վի ճա կա տա մար տի մա սին 
պատ մա կան այս դեպ քը` աղբ յուր ու նե նա լով 5-րդ դա րից ա վանդ ված 
« Հա յոց մնա ցոր դաց Ար ևե լից գիրք»-ը, ո րի պատ մա կան ար ժե քը չի կա-
րե լի թե րագ նա հա տել, ինչ պես չի կա րե լի թե րագ նա հա տել նաև Մես րոպ 
ե րե ցի պատ մութ յու նը:

Մեջ բե րենք Վա յոց ձո րե ցու վկա յութ յու նը. «Եվ հա վա քե ցին հա յոց ու 
հո ռո մոց զոր քե րը Ն պա տակ դաշ տում` հա յոց Պապ թա գա վո րի մոտ, 
նրանց հետ տե ղա փոխ վեց նաև Ներ սես ե պիս կո պո սա պե տը: Իսկ Պա-
պը թույլ չէր տա լիս պա տե րազմ մտնել Մու շեղ Մա մի կոն յա նին` ա սե լով, 
թե` «Այ սօր վա հա մար թո ղեց Մու շե ղը Շա պու հի կա նանց, որ ապս տամ-
բե լով մեր դեմ ա ռա վել կո րուստ ներ պատ ճա ռի մեր զոր քե րին, քան մեր 
թշնա մի նե րը»: Իսկ Մու շե ղը ընկ նում է սուրբ Ներ սե սի ոտ քե րը և բա-
րե խոս է ու նե նում ու միջ նորդ և բռ նե լով նրա ա ջը` խիստ երդ վում է և  
ա սում, թե` «Այդ խոր հուրդն իմ միտ քը չի ըն կել, որ դուք կար ծում եք»: 
Եվ ա սում է սուրբ Ներ սե սը Պա պին. «Ես եմ դրա վնա սի տե րը այ սօր»: Եվ 
ա պա լսեց թա գա վո րը, հրա մա յեց նրան զի նել պա տե րազ մի: Իսկ սուրբ 
Ներ սեսն ար թուն է մնում գի շե րը նրանց հետ միա սին և մա տու ցում է 
պա տա րագ և հա ղոր դա կից դարձ նում Տի րոջ ար յանն ու մարմ նին ար-
ժա նի դար ձած նե րին: Եվ Մու շեղ Քա ջը բե րեց պա տե րազ մի գոր ծիք նե րը` 
զեն քե րը, սուրբ Ներ սե սի մոտ, որ նա հագց նի ի րեն: Եվ բե րում էին հա-
յոց և հո ռո մոց բո լոր զո րա վար նե րը սուրբ Ներ սե սի մոտ, որ խա չակն քի 
զեն քե րը, և նա խա չակն քեց նրանց զեն քե րը և  օրհ նում էր նրանց: Իսկ 
Մու շե ղը առ նում է սուրբ Ներ սե սի թաշ կի նա կը և կա պում իր գե ղար դին 
և  ա ռաջ գնում դե պի պա տե րազմ: Եվ սուրբ Ներ սե սը ել նում է Ն պատ լե-
ռան գա գա թը և բարձ րաց նե լով իր սուրբ ձեռ քը ան խո նար հե լի եր կինք` 
ա ղո թում է առ Աստ ված»2:

Հիշ յալ տեքս տում կա տա րել ենք նաև ծա նո թագ րութ յուն ներ Ն պա-
տակ դաշ տի և Ն պատ լե ռան մա սին` մաս նա վո րա պես ճշտե լով, որ 
Ն պա տակ դաշ տը ձե ռագ րե րում հան դի պում է Ն պատ դաշտ ձևով, իսկ 

1 Հովհաննես Դրասխանակերտցի, Հայոց պատմություն, աշխարհաբար 
թարգմանությունը և ծանոթագրությունները Գ. Բ. Թոսունյանի, Ե., 1996, էջ 52-53:

2 Մեսրոպ Վայոցձորեցի, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի տոհմի մասին և սուրբ 
Ներսես հայոց հայրապետի պատմությունը, արևելահայերեն թարգմանությունը, 
առաջաբանը և ծանոթագրությունները` Վանո Եղիազարյանի, Վանաձոր, 2015, էջ 
71:
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Մես րոպ ե րե ցի խոս քից էլ հաս կաց վում է, որ Ն պա տակ դաշ տը Ն պատ 
լե ռան մոտ է, ուս տի խոս քը Ձի րա վի դաշ տի մա սին է1: 

Ձի րա վի դաշ տի մա սին ու շագ րավ վկա յութ յան ենք հան դի պում 
Մի քա յել Չամչ յան ցի « Հա յոց պատ մութ յան» ա ռա ջին հա տո րում. «…և  
ի ջեալ ի դաշտն` որ կո չիւր Ձի րաւ, բա նա կե ցան անդ առ Ն պատ լե րին: 
Ե կեալ և պար սիկք` հա րին զբա նա իւ րեանց յար ևելս կոյս հան դեպ նո-
ցա` ճա կատ առ ճա կատ»2: 

Ինչ պես տես նում ենք, Մի քա յել Չամչ յանցն այս տեղ հստակ նշել է, 
որ պար սիկ նե րը ե կան և բա նա կե ցին Ն պատ լե ռան ար ևել յան կող մում` 
«յար ևելս կոյս»: Ա վե լին` Մի քա յել Չամչ յանցն իր պատ մութ յան եր րորդ 
հա տո րում ա վե լի ո րո շա կի է գրում ար ևել քում լի նե լու մա սին. « Ձի րաւ 
դաշտ, որ և կո չի յո մանց Ա պա ղի դաշտ, որ առ Ն պատ լե րամբ` յար ևե-
լից»3:

Հայր Ղ ևոնդ Ա լի շա նը ևս «Այ րա րատ»-ում անդ րա դարձ ու նի Ձի րա-
վի դաշ տին. «Այլ ‘ի ստու գա գոյն պատ մու թեան մե րում նո ւի րա կան է 
լեառնս` յի շա տա կաւ Մե ծին Ներ սի սի, և  ո խե րիմ պա տե րազ մին` որ սո-
վո րա բար կո չի յա նուն Ձի րաւ դաշ տի` յե լից կու սէ նո րին տա րա ծե լոյ մին-
չեւ ‘ի սահ մանս Կո գով տի և  ընդ մեջ Տիա տի նայ և Ս. Յով հան նու վա նաց, 
զոր մէ կայ մեզ ճա ռել ոչ յետ բազ մաց ‘ի տե ղագ րու թեան Ծաղ կո տան»4: 
Ն կա տենք, որ կրկին «յե լից կու սէ»` ար ևել յան կող մի մա սին է խոս քը, 
ո րը երկ րոր դում է նոր վկա յութ յամբ. « Յե լից Ճու ճա նայ և մե ծի վա նաց Ս. 
Յով հան նու` ձգեալ տա րա ծա նի Ձի րաւ դաշտ մին չեւ մերձ ‘ի սահ մանս 
Տիա տի նոյ, ընդ հիւ սի սի, որ պէս և յա ռաջ նշա նա կե ցաք, հռչա կեալ վասն 
մե ծի ճա կա տա մար տին, զոր Հայք` յետ գե րու թեան Ար շա կայ Բ-ի ‘ի դար-
ձին Պա պայ ‘ի դրա նէ կայ սեր, օգ նու թեամբ Յու նաց մղե ցին ընդ Պար սո, 
ո րոց ա ռաջ նոր դէր վատ չո ւէր ու րա ցողն Մե րու ժան…»5:

Մեր ո րո նում նե րի արդ յուն քում գտնվեց մի հնա գույն քար տեզ, ո րում 
ևս Ձի րա վի դաշ տը պատ կեր ված է Ն պատ լե ռան ար ևել յան կող մում:

Աշ խար հա ցոյց Հա յաս տա նեայց ըստ հին եւ նոր աշ խար հագ րաց: 
Քար տեզ, Վե նե տիկ, 1751.

1 Տե´ս անդ, էջ 178:
2 Միքայել Չամչյանց, Հայոց պատմություն, հտ. 1, Ե., 1985, էջ 465:
3 Միքայել Չամչյանց, Հայոց պատմություն, հտ. 3, Ե., 1984, էջ 163:
4  Ալիշան Ղ., Այրարատ, Բնաշխարհ Հայաստանեայց Տեղագրեաց, Վենետիկ, Ս. 

ղազար, 1890, էջ 512:
5 Անդ, էջ 520:
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Բա ցի այս, հարկ է հաշ վի առ նել նաև, որ ֆի զի կաաշ խար հագ րա-
կան տե սանկ յու նից դե պի Ձի րա վի դաշտ պարս կա կան զոր քի շարժ ման 
հա վա նա կան ուղ ղութ յու նը կա րող էր հա մար վել ներ կա յիս Դո ղու բա յա-
զետ բնա կա վայ րի ուղ ղութ յամբ ձգվող ճա նա պար հը` հար մար ռե լիե ֆի 
և կարճ ճա նա պար հի պատ ճա ռով: Այն կիր ճե րով ձգվում է Մա կո ւից դե-
պի Դո ղու բա յա զետ, այ նու հետև դե պի Դիա դին բնա կա վայ րը` հաս նե լով 
մինչև Ն պատ լե ռան ար ևել յան շրջան նե րը:

Եզ րա կա ցութ յուն` Ձի րա վի դաշ տը գտնվում է ոչ թե Ն պատ լեռ նա-
գա գա թի հյու սի սա յին ստո րոտ նե րին, ինչ պես ներ կա յաց ված է « Հա-
յաս տա նի և հա րա կից շրջան նե րի տե ղա նուն նե րի բա ռա րան»-ում, այլ` 
Ն պատ լե ռան ար ևել յան կող մում:
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ՎԱՆՈ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ - Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն ներն ընդգր կում են հայ 
հին և միջ նա դար յան գրա կա նութ յու նը, բնագ րա գի տութ յու նը` գրա բար բնագ րե-
րի փո խադ րութ յամբ, բա նա գի տութ յու նը, ար դի հայ գրա կա նութ յու նը և գ րա կան 
քննա դա տութ յու նը: Տ պագր վել են հար յու րից ա վե լի հոդ ված ներ, 20 գրքեր: Մի քա-
նի աշ խա տութ յուն ներ թարգ ման վել և տ պագր վել են այլ լե զու նե րով:

ԱՐԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ, Գ յում րու թիվ 32 հիմ նա կան դպրո ցի և Գ յում րու « Ֆո տոն» 
վար ժա րա նի աշ խար հագ րութ յան ու սու ցիչ

VANO YEGHIAZARYAN, ARA GRIGORYAN - SPECIFICATION ABOUT THE 
DZIRAV PLAIN - The scientific novelty of the article lies in the addition and correction 
of the information about the Dzirav plain stated in the «Dictionary of Toponyms of 
Surrounding Regions of Armenia». The Dzirav plain is located not at the northern foot 
of Mount Npat, as erroneously stated in the dictionary, but on the eastern side of 
Mount Npat, which has been proved by bibliographic data and other facts of Armenian 
studies. 

Keywords - Dictionary of Toponyms, Mount Npat, Dzirav plain, information 
specification, eastern foot of the mountain.

ВАНО ЕГИАЗАРЯН, АРА ГРИГОРЯН - ОДНО РАЗЬЯСНЕНИЕ О 
ДЗИРАВСКОМ ПОЛЕ - Научной новизной статьи является дополнение 
и разъяснение информации о Дзиравском поле, которая приводится в 
«Словаре топонимов Армении и прилегающих областей». Дзиравское поле 
находится не у северных подножий горной вершины Нпат, как по ошибке 
представлено в указанном словаре, а в восточной части горы Нпат, что было 
обосновано библиографическими данными и фактами, имеющимися в других 
арменоведческих исследованиях. 

Ключевые слова: словарь топонимов, гора Нпат, Дзиравское поле, 
разъяснение информации, восточное подножие.
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ԱՆԱՀԻՏ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ Գ րա կա նութ յան ինս տի տուտ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԴԻԴԱԿՏԻԿ 
ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ՇՏԵՄԱՐԱՆԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄԸ 

ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ
(Եր ևա նի գա վա ռա կան դպրոց, 1843-48 թթ․)

Բա նա լի բա ռեր. - Խա չա տուր Ա բով յան, Եր ևա նի գա վա ռա կան դպրոց, Անդր
կով կաս, Դոր պատ, մշա կույթ, վա վե րագ րեր, ու սում նա կան գրա կա նութ յուն 

Խա չա տուր Ա բով յա նը, սո վո րե լով հայ րե նի քում, ա պա նրա հոգ ևոր 
ան բա ժան մա սը կազ մող Թիֆ լի սում և, վեր ջա պես, գի տա կան ա ռա ջըն-
թա ցին հա մա քայլ շարժ վող Դոր պա տի հա մալ սա րա նում, եր կար ժա մա-
նակ ու ա ռիթ ներ էր ու նե ցել արժ ևո րե լու իր ա վար տած ու սում նա կան 
հաս տա տութ յուն նե րի ծրագ րե րը, դա սա վանդ ման մե թոդ նե րը։ Ս րա նով 
էլ նա կազ մել էր հայ հան րութ յան նոր սերն դի զար գաց մանն ուղղ ված 
մի ջոց նե րի ու մի ջո ցա ռում նե րի հա մա կարգ, որ տեղ նոր գի տե լիք նե րը, 
դա սա վանդ ման ա ռա ջա դի մա կան մե թոդ ներն ու դա սագր քե րը պետք է 
գտնվեին ներ դաշ նա կութ յան մեջ։ Սե փա կան փոր ձը ցույց էր տվել, որ 
հայ կա կան կրթա կան հաս տա տութ յուն նե րին մի կող մից հար կա վոր են 
ո րակ յալ ու սու ցիչ ներ ու շեշտ ված հա յե ցի դա սա վան դում, սե փա կան 
մշա կույ թի ա վե լի գոր ծուն շրջա նա ռութ յուն ու սում նա կան ծրագ րե րում, 
իսկ մյուս կող մից՝ փաս տա կան տվյալ նե րով թար մաց ված ու ա շա կերտ-
նե րին թե´ լեզ վով ու թե´մե թո դա պես մատ չե լի դա սագր քեր և ձեռ նարկ-
ներ։ 

Ա բով յա նը, լի նե լով ժա մա նա կի ա մե նաա ռա ջա դեմ ու լայ նա խոհ 
մտա վո րա կան նե րից մե կը, ժո ղովր դի և հատ կա պես մա տաղ սերն դի 
կրթութ յամբ մտա հոգ ված՝ իր գի տա ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյան 
ըն թաց քում զբաղ վել է նաև հա մա պա տաս խան դա սագր քե րի ստեղծ-
մամբ․ « Նա խա շա ւիղ կրթու թեան ի պէտս նո րա վար ժից, աշ խա տա սի-
րեալ ի Խա չա տուր Ա բո վեա նէ», որ պայ մա նա կա նո րեն կոչ վում է տպա-
գիր « Նա խա շա վիղ» (պատ րաստ վել է 1836-38 թթ․, ընդ հա տում նե րով 
տպագր վել է նախ՝ 1838-39 թթ․, «Տփ խիս, ի հայ տպա րա նի եղ բարց Ար-
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զա նեանց», ա պա՝ 1840-ա կան թթ․, թերևս, նույն տպա րա նում)1, մեկ այլ 
« Նա խա շա վիղ» (ձե ռա գիր տար բե րա կը), որ նա խոր դից տար բեր վում է 
իր բո վան դա կութ յամբ ու կա ռուց ված քով․ բաղ կա ցած է Ա և Բ մա սե րից՝ 
Այբ բե նա րան-ըն թեր ցա րա նից ու Գ րա բա րի և  աշ խար հա բա րի հա մե մա-
տա կան քե րա կա նութ յու նից (1840 թ․)2, « Նոր տե սա կան և գործ նա կան 
քե րա կա նու թիւն ռու սաց վասն հա յոց» (ա վար տել է 1839 թ․ սեպ տեմ-
բե րին)3, «Ա մե րի կու լիս քցի լը»(1844-47 թթ․)4, « Վասն մտա վար ժու թեան 
ման կանց»5, «Арифме ти че ские задачи на все правила» («Թ վա բա նա-
կան խնդիր ներ բո լոր կա նոն նե րի հա մար», 1838 թ․)6, «Арифметические 
задачи, составленные на пользу учеников Тиф<лисского> уезд<ного> 
училища» («Թ վա բա նա կան խնդիր ներ՝ կազմ ված ի պետս Տփ ղի սի գա-
վա ռա կան դպրո ցի ա շա կերտ նե րի», 1838 թ․)7։

1839 թ․  աշ նա նը Անդր կով կաս յան դպրոց նե րի վե րա տես չութ յանն 
ուղղ ված մի զե կու ցագ րում Ա բով յա նը հի շա տա կում է իր կազ մած ևս մի 
ձեռ նարկ՝ «Сокращения всех наук и познаний»(« Հա մա ռո տումն բո լոր 
գի տութ յուն նե րի և գի տե լիք նե րի»․չի´ պահ պան վել)՝ ա վե լաց նե լով, որ 
ար տագ րող նե րի և ժա մա նա կի բա ցա կա յութ յան պատ ճա ռով չի կա րող 

1 Նախաշաւիղ կրթութեան ի պէտս նորավարժից։ Լուսատիպ նմանահանություն։ 
Առաջաբանով և ծանոթություններով Ռուբեն Զարյանի, Երևան, Հայպետհրատ, 
1940: Նույնը տե´ս նաև Խ․ Աբովյան, Երկերի լիակատար ժողովածու ութ հատորով 
(այսուհետև՝ ԵԼԺ), հ․ V, Երևան, ՀՍՍՌԳԱ հրատ․, 1950, էջ 9-38: Սկզբից (1-8) և 
վերջից (73-96) պակասող էջերը, որ գտնվել են 1951 թ․, տպագրվելեն՝Խ․ Աբովյան, 
ԵԼԺ, հ․ VII, Երևան, ՀՍՍՌԳԱհրատ․, 1956, էջ 413-432: 

2 Նախաշաւիղ կրթութեան ի պէտս նորավարժից, աշխատասիրեալ ի Խաչ․ 
Աբովեանէ, Մասն Առաջին և Երկրորդ։ Տպագրվել է՝ Խ․ Աբովյան, ԵԼԺ, հ․ V, էջ 51-
164: Նախապես Հովսեփ Փոնդոյանի ջանքերով դասագրքի Առաջին մասը լույս է 
տեսել առանձին գրքով․ տե´ս Նախաշաւիղ կրթութեան ի պէտս նորավարժից, 
աշխատասիրեալ ի Խաչատուր Աբովեանէ, Մասն Առաջին, Տփխիս, ի հայ տպարանի 
Գ․ Մելքումեանց և Հ․ Էնֆիաճեանց, 1862: 

3 Նոր տեսական և գործնական քերականութիւն ռուսաց վասն հայոց, հանդերձ 
բազում օրինակօք ի պէտս թարգմանութեան ի ռուսաց լեզուէ ի հայկական և ի 
հայկականէ ի ռուս ըստ գլխաւոր կանոնացքերականութեան հանդերձ համառօտ 
քաղուածով պատմութեանն Ռուսաց ի Խաչ․Ապովեանէ, աշխատա սիրեալըստհեղ
ինակութեանպարոնՎիլհելմիՏափփէի, դօքտորինաստուածաբանութեանևփիլիսո-
փա յութեան։Տպագրվելէ՝Խ․ Աբովյան, ԵԼԺ, հ․ IX, Երևան, ՀՍՍՌԳԱհրատ․, 1959, էջ 
7-333: 

4 Առաջին անգամ լույս է տեսել՝ Խ․ Աբովյան, Ընտիր երկեր, հ․ II, Երևան, 
Պետհրատ․, 1940, էջ 297-338: Երկրորդ տպագրությունը՝ Խ․ Աբովյան, ԵԼԺ, հ․ V, 
էջ 233-271: Նաև՝ Խ․ Աբովյան, Երկեր, «Հայ դասականների գրա դարան», Երևան, 
«Սովետական գրող» հրատ․, 1984, էջ 500-540: 

5Խ․ Աբովյան, ԵԼԺ, հ․ V, էջ 203-216:
6 ԳԱԹ, Խ․ Աբովյանի արխիվ, № 128, թ․ 1-10բ։
7 ԳԱԹ, Խ․ Աբովյանի արխիվ, № 127, թ․ 1-9ա։ 
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այժմ ներ կա յաց նել1։Դժ բախ տա բար այս դա սագր քե րը, տար բեր պատ-
ճառ նե րով, Ա բով յա նի կեն դա նութ յան օ րոք այդ պես էլ լույս չտե սան, իսկ 
միակ տպագր վողն էլ՝ « Նա խա շա վի ղը», մնաց կի սատ։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, 
նույ նիսկ ոչ ամ բող ջա կան վի ճա կում, հե ղի նակն այն գոր ծա ծում էր և´ 
Թիֆ լի սում, և´ Եր ևա նում։

Վե րա դառ նանք մյուս ձեռ նարկ նե րին։ Ա բով յա նը ա շա կերտ նե րի հա-
մար  Թիֆ լի սի գիմ նա զիա յի գրա խա նու թից մշտա պես պատ վի րում էր 
«Друг детей» գր քի2 օ րի նակ նե րից, ո րի սկզբուն քը ե րե խա նե րի մտա-
ծո ղութ յան աս տի ճա նա կան զար գա ցումն էր ա ռա վել պարզ հաս կա-
ցու թյուն նե րից դե պի բար դը։ Դա թարգ մա նութ յուն էր գեր մա նե րե նից․ 
հե ղի նա կը գեր մա նա ցի գրող և ման կա վարժ Ֆ րիդ րիխ Ֆի լիպ Վիլմ սենն 
էր (1770-1831)3: Ինչ պես և Գեր մա նիա յում՝ Ռու սաս տա նում ևս  այդ յու-
րօ րի նակ քրես տո մա տիան մեծ տա րա ծում ու ներ և գ րե թե ա մեն տա րի 
վե րահ րա տա րակ վում էր4։

Նա խա պես ռու սաց լեզ վի դա սե րի հա մար դպրո ցում գոր ծած վում 
էին Դա վիթ և Հա կոբ Ար զան յան նե րի տպագ րած «Ա ռակ նե րը»5 և  ինչ-որ 
այբ բե նա րան («Русский букварь»)6: 1843թ․ վեր ջե րին Ա բով յա նը Թիֆ-
լի սի գիմ նա զիա յի գրա խա նու թից պա հան ջում է նույն տար վա ըն թաց-
քում տպագր ված « Նոր և լիա կա տար ռու սաց այբ բե նա րան» («Новая и 
полная российская азбука»)7: Մեր ո րո նում նե րի ըն թաց քում չկա րո ղա-
ցանք գտնել այդ տար վա հրա տա րա կութ յու նը, բայց պար զե ցինք, որ հա-
ջորդ՝ 1844 թ․ հիշ յալ Այբ բե նա րա նը վե րա հրա տա րակ վել է 6-րդ  ան գամ8։ 

1 Ս․ Պետերբուրգ, Պետական կենտրոնական պատմական արխիվ, ֆ․ 733, ց․82, 
գ․42, թ․ 54:

2«Друг детей, книга для первоначального чтения»[Первое издание]. Санкт-
Петербург, 1841․

3Friedrich Philipp Wilmsen, Der Deutsche Kinderfreund, ein Lesebuch fur 
Volksschulen, Berlin, 1802.

4 «Друг детей, книга для первоначального чтения». Издание четвертое, 
Санкт-Петербург: в тип. Императорской Академии Наук, 1844; Изд. 10-ое, Исправ-
ленное и дополненное, СПб., 1865; Изд. 15-ое, Исправленное и дополненное, СПб., 
1869; Изд. 19-ое, Исправленное и дополненное, СПб., 1882 և այլն։ Ավելացնենք 
միայն, որ Գերմանիայում գիրքն ունեցել է 200 վերահրատարակություն։

5 Басни и рассказы, книга для первоначального чтения. В пользу учащихся в 
Закавказских училищах. Тифлис: в тип. Я. И Д. Арзановых, 1839.

6Խոսքը, հավանաբար, Արզանյանների կազմած երկլեզվյան դասագրքի մասին է․ 
Դարաստան հատուկտոր գրուածոց հայ մատենագրաց ի պէտս ընթերցանութեան 
և թարգմանութեան ի Հայ լեզուէ ի Ռուս․Хрестоматия Армянская, в пользу Закав-
казских училищ. Тифлис, 1838.

7Հայաստանի ազգային արխիվ (այսուհետև՝ ՀԱԱ), ֆ․1, ց․1, գ․66, թ․ 15:
8«Азбука русская новейшая, или Букварь для обучения малолетних детей чте-

нию». Изд. 6-е. СПб., 1844.
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Ի դեպ, այդ առ թիվ 1844 թ․մա յի սի 30-ին «Отечественные записки»  ամ-
սագ րի № 6-ում տպագր վել է Վ․ Գ․ Բե լինս կու (1811-1848) գրա խո սութ-
յու նը1։

Ռու սաց խո սակ ցա կան լե զուն զար գաց նե լու հա մար II և III դա սա-
րան նե րում Ա բով յա նը ըն թեր ցա նութ յան հա մար օգ տա գոր ծում էր ինչ-
պես ռուս գրող նե րի գե ղար վես տա կան եր կե րը, այն պես էլ մաս նա գի տա-
կան ձեռ նարկ ներ։ Եր ևան յան տա րի նե րի գրութ յուն նե րից պարզ վում է, 
որ ա շա կերտ նե րի հա մար Ա բով յա նը Թիֆ լի սի գիմ նա զիա յի գրա խա նու-
թին պատ վի րել է Ի վան Կ ռի լո վի (1769-1844) «Ա ռակ նե րը»2, Վա սի լի Բա-
ժա նո վի (1800-1883),« Բա րո յա խո սա կան վի պակ նե րը»3,19-րդ դ․ հայտ նի 
գիտ նա կան ներ՝ լեզ վա բան Ի վան Պե նինս կու (1791-1868)4 և ռուս գրա-
կա նութ յան տե սա բան Ա լեք սեյ Գա լա խո վի (1807-1892)5 դա սագր քե րը, 
ո րոնք հա մար վում են ժա մա նա կի ա մե նա պա հանջ ված ու սում նա կան 
ձեռ նարկ նե րից։

Նախ՝ նա ա շա կերտ նե րին բա ցատ րում էր այս կամ այն ստեղ ծա-
գոր ծութ յու նը, սո վո րեց նում կար դալ, իսկ այ նու հետև հանձ նա րա րում էր 
չա փա ծո հատ ված ներն ան գիր ա նել։ Ն յու թը յու րաց նե լուց հե տո ե րե խա-
ներն Ա բով յա նի ղե կա վա րութ յամբ սո վո րում էին այն վեր լու ծել ու մեկ նա-
բա նել սե փա կան բա ռե րով։ III դա սա րա նում այս բա նա վոր վար ժութ յուն-
նե րին գու մար վում էր նաև գրա վոր «կոմ պո զի ցիան»։ Ա բով յա նը ե րե խա-
նե րին հանձ նա րա րում էր տվյալ ստեղ ծա գոր ծութ յան վե րա բեր յալ գրել 
ար ձակ ու չա փա ծո շա րադ րութ յուն ներ, մեկ նել ա ռան ձին ա ռակ ներ, 
դրանք վե րա շա րադ րել ար ձակ։

1Ю. Оксман, Летопись жизни и творчества В. Г. Белинского. М., Гос. изд. Худо-
жественной литературы, 1958, с. 380. 

2 1809 թ․մինչև 1840-ական թթ․ վերջերը Կռիլովի առակներն ունեցել են 
բազմաթիվ հրատարակություններ։ Աբովյանն օգտագործել է դրանցից որևէ մեկը․ 
Басни Крылова, Санкт-Петербург, 1809 [Первое издание]; Басни Ивана Крыло-
ва. В восьми книгах. Санкт-Петербург: в типографии А. А. Плюшара, 1840; Басни 
И. А. Крылова. В девяти книгах. Санкт-Петербург: в типографии военно-учебных 
заведений, 1843; Басни И. А. Крылова. В XI книгах. С биографиею, писанною П. 
А. Плетневым. Санкт-Петербург, 1847.

3В. Б. Бажанов, Нравоучительные повести. Издание 3-е и умноженное. 
Санкт-Петербург: При Императорской Академии Наук, 1839.

4И. С. Пенинский, Российская хрестоматия, или Отборные сочинения отече-
ственных писателей в прозе и стихах. 2 части. СПб., Печатано при Императорской 
Академии Наук, 1833; Изд. 2-е, 2 ч., СПб., 1837; Изд. 3-е, 2 ч., СПб., 1842. И. С. 
Пенинский, Книга для чтения и упражнения в языке, составленная для уездных 
училищ и низших классов гимназий, СПб., 1848.

5А. Д. Галахов, Полная русская хрестоматия, или Образцы красноречия и по-
эзии, заимствованные из лучших отечественных писателей. В 2-х частях. Москва, 
1843.
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Այս դա սա ժա մե րին Ա բով յանն անց նում էր նաև ռու սաց լեզ վի քե րա-
կա նութ յուն՝ նա խա պատ վութ յու նը տա լով բա նա սեր Ա լեք սանդր Վոս տո-
կո վի (1781-1864) ձեռ նարկ նե րին1 և Պ յոտր Սո կո լո վի բա ռա րա նին2։ 

Ա բով յա նի տես չութ յան տա րի նե րին Ռու սա կան կայս րութ յան դպրոց-
նե րում լայ նո րեն կի րառ վում էին փո խա դարձ ու սուց ման աղ յու սակ ներ 
ըստ Լան կաս տե րի մե թո դի։ Հե ղի նա կը անգ լիա ցի ման կա վարժ Ջո-
զեֆ Լան կաս տերն էր (1778-1838), ո րը զբաղ վե լով աղ քատ ե րե խա նե-
րի կրթութ յամբ՝ մշա կել էր մի ու րույն դպրո ցա կան հա մա կարգ։ Հա մա-
ձայն այդ մե թո դի՝ ա վե լի ա ռա ջա դեմ և  ա վագ տա րի քի ա շա կերտ նե րը 
ու սուց չի ղե կա վա րութ յամբ դա սեր էին անց կաց նում մյուս ա շա կերտ նե-
րի հետ։  Լան կաս տերն իր ման կա վար ժա կան սիս տե մի մա սին բազ մա-
թիվ աշ խա տութ յուն ներ է գրել3։ Դա սա վանդ ման այս ե ղա նա կը 19-րդ դ․ 
ա ռա ջին կե սին մեծ տա րա ծում ու ներ Եվ րո պա յում, այդ թվում և` Ռու-
սաս տա նում։ Դեռևս 1810-ա կան թթ․ կայսր Ա լեք սանդր I-ի (1777-1825) 
հրա մա նով չորս ու սա նող ներ՝ ա պա գա հայտ նի գիտ նա կան ներ Ֆ յոդր 
Բուս սեն (1794-1859), Ա լեք սանդր Օ բո դովս կին (1795-1852), Կարլ Ս վենս-
կեն (1797-1871) և Մատ վեյ Տի մա ևը (1796-1858) մի քա նի տա րով վե-
րա պատ րաստ ման էին ու ղարկ վել Եվ րո պա (մաս նա վո րա պես՝ Անգ լիա, 
Գեր մա նիա, Շ վեյ ցա րիա), ու սում նա սի րե լու այն տեղ կի րառ վող դա սա-
վանդ ման մե թոդ նե րը և դ րան ցից ա ռա վել արդ յու նա վետ նե րը ներ մու-
ծե լու Ռու սաս տա նի ու սում նա կան հաս տա տութ յուն նե րում։ Այս ա ռու մով 
ան չափ ու շագ րավ է այն փաս տը, որ Ա բով յա նը, որ պես իր ժա մա նա կի 
ա ռա ջա դեմ մտա վո րա կան և հ մուտ ման կա վարժ, թե´ ու սու ցիչ նե րի, 
թե´ ա շա կերտ նե րի կա տա րե լա գործ ման հա մար կար ևո րում ու կի րա-
ռում էր ռուս հայտ նի մա թե մա տի կոս և ման կա վարժ Ֆ․Ի․ Բուս սեի ձեռ-
նարկ նե րը4։

1А. Х. Востоков, Сокращенная русская грамматика для употребления в низ-
ших учебных заведениях. СПб., 1831. Русская грамматика Александра Востоко-
ва, по начертанию его же сокращенной Грамматики, полнее изложенная. Санкт-
петербург: в типографии И. Глазунова, 1831.

2П. И. Соколов, Общий церковно-славяно-российский словарь. Собрание ре-
чений, как отечественных, так и иностранных, в церковно-славянском и россий-
ском наречиях употребляемых (Словарь справочного типа, снабженный грамма-
тическими таблицами)․ В 2-х частях. СПб., 1834.

3Joseph Lancaster, Improvements in Education, London, 1803. Joseph Lancaster, 
The British System of Education: Being a Complete Epitome of the Improvements and 
Inventions Practised at the Royal Free Schools, Borough-Road, Southwark, London, 1810.

4Ф. И. Буссе, Руководство к арифметике для употребления в уездных учили-
щах Российской империи, изданное Департаментом народного просвещения. Ч. 
1-2. Санктпетербург, 1829-1830. Ф. И. Буссе, Руководство к преподаванию ариф-
метики для учителей. Москва, 1832.
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Ա բով յա նը II և III դա սա րան նե րում ա վան դում էր նաև աշ խար հագ-
րութ յուն և պատ մութ յուն (վեր ջի նը անց նում էին միայն III դա սա րա նում)։ 
Պահ պան ված վա վե րագ րե րից պարզ վում է, որ Ա բով յա նի ձեռ քին ե ղել են 
Նի կո լայ Կա րամ զի նի (1766-1826) « Ռու սաց պե տութ յան պատ մութ յու նը» 
բազ մա հա տոր յա կի ա ռա ջին ե րեք հա տոր նե րը1։ Պատ մա կան գրքե րից 
նրա ու շադ րութ յու նը գրա վել է նաև Պե տեր բուր գի հա մալ սա րա նի պրո-
ֆե սոր Նի կո լայ Ուստր յա լո վի (1805-1870) « Ռու սաց պատ մութ յու նը»2, 
ո րը Թիֆ լի սի գիմ նա զիա յի գրա խա նու թից դուրս է գրել դպրո ցի լա վա-
գույն ա շա կերտ նե րին պարգ ևատ րե լու հա մար։ Բա ցի այդ, Անդր կով-
կաս յան դպրոց նե րի վե րա տե սուչ Ի․ Գ․ Կուլ ժինս կու՝1846 թ․ հու նի սի 4-ի 
շրջա բե րա կա նից հայտ նի է, որ Պե տեր բուր գի ման կա կան հի վան դա նո-
ցին նվի րա բե րում ներ ա նե լու հա մար ա ռա ջարկ վել է գնել պատ մա բան 
Նի կո լայ Պոլ ևո յի (1796-1846) « Ռուս զո րա վար ներ» և  ինչ-որ հե ղի նա կի 
«История двух царствований» գր քե րը3։

Ինչ վե րա բե րում է աշ խար հագ րութ յան դա սե րին, ա պա սկզբնա կան 
շրջա նում Ա բով յա նը դա սա վան դել է Դոր պա տի հա մալ սա րա նի պրո ֆե-
սոր Ի վան Պավ լովս կու (1800-1869) « Ռու սա կան կայս րութ յան աշ խար-
հագ րութ յուն» երկ հա տոր յա կով4, իսկ հե տա գա յու մ այն փո խա րի նել է 
Կոնս տան տին Ար սեն ևի (1789-1865) ձեռ նար կով, ո րը բազ մա թիվ ան-
գամ վե րահ րա տա րակ վել է5։Ի դեպ, 1846 թ․ դեկ տեմ բե րի 14-ին Թիֆ լի-

1Н. М. Карамзин, История государства Российского. Т. 1-3. Изд. 2-е, исправ-
ленное. Иждивением братьев Слениных. СПб.: в типографии Н. Греча, 1818. I 
հատորը Ռուսաստանի տարածքում հնուց ի վեր բնակվող ժողովուրդների մասին է, 
II հատորը՝ սլավոնների և մյուս ժողովուրդների, III-ը՝ հին սլավոնների ֆիզիկական 
ու բարոյական բնութագրի։Կարամզինն այդ մենագրության վրա աշխատել է մինչև 
իր կյանքի վերջը, բայց այդպես էլ ավարտին չի հասցրել․բնագիրնընդհատվումէXII 
հատորով` ռուսաց պատմության շարադրանքը հասցնելով մինչև 1610-ական 
թվականները։ 

2Н. Г. Устрялов, Начертание русской истории, для учебных заведений. Санкт-
петербург: в типографии Императорской Российской Академии, 1839.

3 ՀԱԱ, ֆ․ 1, ց․ 1, գ․ 1719, թ․ 24: Մեզ հաջողվել է պարզել միայն առաջին գրքի 
տվյալները․Н. А. Полевой, Русские полководцы, или Жизнь и подвиги Российских 
полководцев от времени Императора Петра Великого до царствования Импера-
тора Николая Первого. Санктпетербург: в типографии Константина Жернакова, 
1845.

4И. Я. Павловский, География Российской империи. В 2-х частях. Дерпт: в 
типографии Шюнманна, 1843.

5К. И. Арсеньев, Краткая всеобщая география. Шестое издание, исправлен-
ное. Санктпетербург: при Императорской Академии Наук, 1831; Краткая всеобщая 
география Константина Арсеньева. 16-е издание, вновь исправленное. Москва: 
в Университетской типографии, 1841; Краткая всеобщая география Константина 
Арсеньева. 17-е издание, вновь исправленное. Санктпетербург: в типографии 
Императорской Академии Наук, 1843.



ՍՈՒՐԵՆ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 2021-1

195

սի գիմ նա զիա յի գրա խա նու թին ուղղ ված գրութ յու նից տե ղե կա նում ենք, 
որ Ա բով յա նի խնդիր քը ան տե սե լով՝ Ար սեն ևի դա սագր քի հեր թա կան 30 
օ րի նակ նե րի փո խա րեն դպրո ցին ու ղարկ վել են Ա լեք սանդր Օ բո դովս կու 
(1796-1852) «Աշ խար հագ րութ յան» օ րի նակ նե րը1, և նա պա հան ջել է ուղ-
ղել սխա լը, քա նի որ ա շա կերտ նե րի մեծ մա սը Ար սեն ևի գրքով է ղե կա-
վար վում, և շա տերն «աղ քա տութ յան պատ ճա ռով» ի վի ճա կի չեն նո րը 
գնել2։ Վե րո հիշ յալ ձեռ նարկ նե րից բա ցի, Ա բով յա նը աշ խար հագ րութ յան 
դա սե րին գոր ծա ծել է նաև Ս տե պան Բա րա նովս կու (1817-1893) և Նի կո-
լայ Պավ լիշչ ևի (1801-1879) ատ լաս նե րը3, Ա լեք սանդր Եր շո վի (1818-1867) 
« Մա թե մա տի կա կան աշ խար հագ րութ յու նը»4։

Վե րո հիշ յալ ձեռ նարկ նե րից մի քա նի սին անդ րա դար ձել է նաև Ժ․ Գա-
նի նը իր « Խա չա տուր Ա բով յա նը աշ խար հագ րութ յան ու սու ցիչ» գրքում, 
որ տեղ հան գա մա նո րեն ներ կա յաց րել է մեծ գրո ղի ու ման կա վար ժի աշ-
խար հագ րա կան գի տե լիք նե րի է վոլ յու ցիան և  ու սուց չութ յան տա րի նե րի 
նրա դա սա վանդ ման մե թո դի կա յի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը5։  Միայն 
հա վե լենք, որ մենք անդ րա դար ձել ենք միայն այն գրքե րին, ո րոնք պատ-
վի րել է ան ձամբ Ա բով յա նը՝ դպրո ցի գրա դա րա նի հա վա քա ծուն հարս-
տաց նե լու կամ ա շա կերտ նե րին բա ժա նե լու հա մար։ Բա ցի այդ, մեր ու-
սում նա սի րու թյան հա մար  հիմք են ծա ռա յել ոչ թե Ա բով յա նի թղթե րի՝ 
« Դի վան Խա չա տուր Ա բով յա նի» ա ռա ջին հա տո րում տպագր ված հա յե-
րեն թարգ մա նութ յուն նե րը, այլ հե ղի նա կի ան տիպ ռու սե րեն բնագ րե րը։ 
Ո րոշ դեպ քե րում մենք նաև ուղ ղել ու լրաց րել ենք Գա նի նի նշած գրքե րի 
տվյալ նե րը։ 

1А. Г. Ободовский, Учебная книга всеобщей географии, принятая для употре-
бления в учебных заведениях Министерства народного просвещения: С приложе-
нием карты железных дорог в Западной Европе. Санктпетербург: в типографии 
Академии Наук, 1846. Մեզ մատչելի է եղել այս գրքի մի ավելի ուշ հրատարա-
կություն․տե´ս Всеобщей географии учебная книга, принятая для употребления в 
учебных заведениях Министерства народного просвещения. Составил А.Ободов-
ский. Четырнадцатое издание, исправленное. Санктпетербург: в типографии И. 
И. Глазунова, 1874.

2ՀԱԱ, ֆ․1, ց․1, գ․1719, թ․40 (հմմտ․П. Акопян, Г. Шатирян, Документы Эри-
ванского периода жизни и деятельности Х. Абовяна.- «Բանբեր Հայաստանի 
արխիվների», 1962, № 3, էջ 131):

3С. И. Барановский, Географический атлас Древнего мира. СПб., 1842. С. И. 
Барановский, Исторический атлас Древнего мира. СПб., 1843. С. И. Баранов-
ский, Краткий географический атлас. СПб., 1845. Н. И. Павлищев, Исторический 
атлас России. Варшава: в типографии Станислава Стромбского, 1845.

4А. С. Ершов, Математическая география. В двух частях. Санкт-Петербург, 
1844.

5Ժ․ Ի․ Գանին, Խաչատուր Աբովյանը աշխարհագրության ուսուցիչ, Երևան, 
«Լույս» հրատ․, 1986:
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Ա բով յա նի գրագ րութ յուն նե րից պարզ վում է, որ հա յոց լե զուն դպրո-
ցում ան ցել են Ա ղա նու րի « Հա յոց լեզ վի ըն թեր ցա րա նով»1և Ար զան յան 
եղ բայր նե րի « Հա յոց լեզ վի քրես տո մա տիա յով»2, հա յոց կրո նի պատ-
մութ յու նը՝ «Армянский катехизис» ձեռ նար կով3,թուր քե րե նը՝ Ղա զա-
րոս Բու դաղ յա նի (1812-1878) « Թուրք-թա թա րա կան այբ բե նա րա նով»4, 
իսկ նկար չութ յու նը՝ 19-րդ դ․ ա ռա ջին քա ռոր դի նկա րիչ և գ րող Նա զար 
Ս տանկ ևի չի «Դպ րոց նկար չութ յան» ալ բոմ-ձեռ նար կով5։

Բա ցի նշված նե րից, Ա բով յա նի տես չութ յան տա րի նե րին նրա գրած 
զե կույց նե րում հի շա տակ վում են այլ գրքեր ևս, ո րոնց մի մա սը նա գնել 
է Եր ևա նի գա վա ռա կան դպրո ցի գրա դա րա նի հա մար։ Դ րանք են՝ Հա-
կոբ Շա հան Ջր պետ յա նի մի քա նի աշ խա տութ յուն նե րը ֆրան սե րեն6 Շո-
թա Ռուս թա վե լու « Վագ րե նա վո րը» վրա ցե րեն(«Барсова кожа Руставели 
на грузинском»); Ստ․ Ման դին յա նի « Հա յե րեն տա ռե րը» («Армянская 
пропись дьякона Манденова»);Ստ․ Նա զար յան ցի«Обозрение истории 
Гайканской письменности в новейшие времена»7;Русско-грузино-
армяно-латино-немецкая пропись; Сельское чтение8; Курс нраво-

1Յ․ Աղանուրեանց, Այբբենարան կամ Աղանուրական կարգ ուսմանց, Յորինեալ ի 
պէտս նորավարժ մանկանց Մարդասիրական ճեմարանի, Կալկաթա, ի տպարանի 
Մարդասիրական ճեմարանի, 1824: 

2Հակոբ և Դավիթ Արզանյանները այդ տարիներին մի քանի դասագիրք են 
կազմել, և Աբովյանի պատվիրածը պետք է դրանցից որևէ մեկը լինի։ Ահա դրանք․ 
Դարաստան հատուկտոր գրուածոց հայ մատենագրաց ի պէտս ընթերցանութեան 
և թարգմանութեան ի Հայ լեզուէ ի Ռուս․ Хрестоматия Армянская, в пользу 
Закавказских училищ. Тифлис, 1838 (որ արդեն մեկ անգամ հիշատակել ենք); 
Այբբենարան հայոց ի պէտս նոր ուսումն մանկանց, Տփղիս, ի տպարանի հեղինակաց 
Յ․ և Դ․ Արզանեանց, 1838; Քերականութիւն հայ, համառօտ, Տփղիս, ի տպարանի 
հեղինակաց Քերականութեանս Յ․ և Դ․ Արզանեանց, 1840։ 

3 Այս գիրքը ևս տպագրել են Հակոբ և Դավիթ Արզանյանները․տե´ս Կրթութիւն 
աւետարանական ի պէտս Հայաստանեայց ս․եկեղեցւոյ, Տփղիս, ի տպարանի Յ․և 
Դ․ Արզանեանց, 1839:

4Л. Будагов, Турецко-татарский букварь, Тбилиси, 1844.
5Н. Станкевич, Рисовальная школа, или Правила рисовального искусства, с 25 

рисунками, содержащими фигуры, цветы и ландшафты, с кратким толкованием о 
пропорции человеческого тела, на российском, французском и немецком языках. 
СПб.: в Императорской типографии, 1811.

6Դրանցից մեկը, անշուշտ, հայոց լեզվի քերականությունն է ֆրանսերեն 
լեզվով (տե´սGrammaire de la langue arménienne, par J.-Ch. Cirbied, Arménien. 
Paris: De L’Imprimerie d’Éverat et Barrois, 1823), իսկ մյուսը՝ Դիոնիսոս Թրակացու 
«Քերականության» համեմատական ուսումնասիրությունը (տե´ս Grammaire de 
Denis de Thrace, tirée de deux manuscrits arméniens de la Bibliothèque du Roi. Paris, 
Almanach du Commerse, 1830)։

7Ст. Назарянц, Обозрение истории Гайканской письменности в новейшие 
времена. Казань, 1846. Այս աշխատությունը տե´ս նաև Ստ․ Նազարյան, Երկերի 
ժողովածու, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ․, 1996, էջ 30-106:

8 Сельское чтение. Книжка вторая, изданная князем В. Ф. Одоевским и А. П. 
Заблоцким. СПб.: в типографии Министерства государственных имуществ, 1841.
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учения; Ординарный календарь на 1844 год; Кавказский календарь на 
1846 год (Тифлис, 1845); Кавказский календарь на 1848 год (Тифлис, 
1847) և  այլն1։

Անդր կով կաս յան դպրոց նե րի վե րա տես չութ յու նից հա ճա խա կի շրջա-
բե րա կան ներ էին ստաց վում պար բե րա կան ներ բաժ նեգ րե լու վե րա բեր-
յալ․դպ րո ցի գրա դա րա նի հա մար հանձ նա րար վում էին՝ «Сенатские 
ведомости», «Журнал министерства народного просвещения», « 
Журнал военных заведений», «Библиотека назидательного чтения», 
«Закавказский вестник», «Кавказ», իսկ ու սու ցիչ նե րի հա մար, պար տա-
դիր կար գով, Ս․ Ա․ Բու րա չո կի «Маяк»  ամ սա գի րը: Չ նա յած այս հան դե սը 
շատ կարճ պատ մութ յուն ու նե ցավ՝ գո յատ ևե լով ըն դա մե նը վեց տա րի 
(1840-1845 թթ․), բայց ի դեմս իր խմբագ րի՝ հա մար վում էր 19-րդ դա րի 
ա ռա ջին կե սի ա մե նա հե տա դեմ ու ազ գայ նա կան պար բե րա կա նը, բա-
ցա հայտ ա տե լութ յամբ քննա դա տում ժա մա նա կի տա ղան դա վոր ու ճա-
նաչ ված գրող նե րին։ Ուս տի միան գա մայն բնա կան է, որ Ա բով յա նի հա-
մար ան չափ տհաճ էր կա տա րել վե րա տե սուչ Ի․ Կուլ ժինս կու նման կար-
գադ րութ յու նը։ Միշտ էլ ի պաշ տո նե կախ ված լի նե լով վե րա դաս նե րից՝ 
Ա բով յա նը, այ նո ւա մե նայ նիվ, եր բեք չէր լռում, ա զատ ար տա հայ տում էր 
իր տե սա կե տը։ Ա հա այս ան գամ էլ նա ո րո շում է ան տե սել Կուլ ժինս կու 
հրա հան գը և  ամ սա գի րը դուրս է գրում դպրո ցի տնտե սա կան գու մար նե-
րի հաշ վին՝ վե րա տես չին ուղղ ված զե կույ ցում պնդե լով, որ ու սու ցիչ նե րը 
«ըն տա նիք նե րի տեր մար դիկ են, իսկ նրանց ռո ճիկ նե րը․․․ չա փա զանց 
սահ մա նա փակ», և  ե թե մի ան գամ բա ժա նոր դագր վեն, այ նու հետև դա 
նրանց վրա կմնա «հար կի պես մի բան», ո րը ստիպ ված կլի նեն ա մեն 
տա րի «զուր տե ղը» վճա րել2։

«Маяк» -ի գա ղա փա րա կան հա կա ռա կոր դը «Отечественные 
записки»հան դեսն էր՝ ժա մա նա կի ա մե նա հայտ նի և պա հանջ ված պար-
բե րա կա նը, և Ա բով յա նը դեռ թիֆ լիս յան տա րի նե րից (1837-43 թթ․) մեծ 
ու շադ րութ յամբ էր հետ ևում նրա գոր ծու նեութ յա նը, Եր ևա նում էլ մշտա-
պես դուրս գրում իր ու դպրո ցի հա մար և հո գում, որ պես զի ամ սագ-
րի հա մար նե րը Պե տեր բուր գից ան կո րուստ հաս նեն հաս ցեա տի րո ջը։ 
«Отечественные записки» -ի է ջե րում տեղ էին գտնու մ ա մե նա տար բեր 
բո վան դա կութ յան հոդ ված ներ՝ գի տա կան, գրա կան, մշա կու թա յին, քա-

1 ՀԱԱ, ֆ․ 1, ց․ 1, գ․66, թ․ 17, գ․ 1710, թ․ 46ա, գ․1719, թ․ 21, գ․ 1725, թ․ 8-9, 36ա, 
գ․ 2193, թ․ 8:

2 ՀԱԱ, ֆ․ 1, ց․ 1, գ․1710, թ․ 7 (հմմտ․П. Акопян, Г. Шатирян, Документы 
Эриванского периода жизни и деятельности Х. Абовяна, с. 107):
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ղա քա կան, ո րոնք գա ղա փա րա կան ա ռու մով հա մա հունչ էին Ա բով-
յա նի հա յացք նե րին։ Բա վա կան է նշել, որ հան դե սին թղթակ ցում էր 
հռչա կա վոր ռուս բա նաս տեղծ և քն նա դատ Վա սի լի Անդ րե ևիչ Ժու կովս-
կին(1783-1852), ո րի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րով Ա բով յա նը հափշ տակ-
ված էր դեռ ման կութ յան տա րի նե րից, երբ Ներ սիս յան դպրո ցի ա շա-
կերտ էր, իսկ Դոր պա տում էլ բախտ էր ու նե ցել ան ձամբ ծա նո թա նա լու 
բա նաս տեղ ծի հետ՝ հե տա գա յում հան դի պում ներ ու նե նա լով նաև Պե-
տեր բուր գում և պահ պա նե լով նա մա կագ րա կան կապ։ Բա ցի Ժու կովս-
կուց, «Отечественные записки» -ում տպագր վում էին այլ նշա նա վոր 
գիտ նա կան ներ ու գրող ներ ևս՝ Պ․ Ա․ Վ յա զեմս կին․ Վ․ Ֆ․ Օ դոևս կին, Մ․ Պ․ 
Պո գո դի նը, Մ․ Ա․ Դ միտ րի ևը, Կ․Ս․Ակ սա կո վը, Մ․ Յու․ Լեր մոն տո վը, Ա․ Ի․ 
Գեր ցե նը, վեր ջա պես՝ Վ․ Գ․ Բե լինս կին, ո րը 1839-46 թթ․ ղե կա վա րում էր 
ամ սագ րի Քն նա դա տա կան բա ժի նը։

Նախ քան Եր ևան ժա մա նե լը Ա բով յանն ար դեն հստակ ծրագ րել էր, 
թե գա վա ռա կան դպրո ցում ինչ պես պետք է կազ մա կեր պի դա սա վանդ-
ման գոր ծըն թա ցը։ Բ նա կա նա բար, նա մշտա պես ա ռաջ նորդ վում էր այն 
մե թոդ նե րով, ո րոնք կի րառ վում էին զար գա ցած երկր նե րի կրթա կան 
հաս տա տութ յուն նե րում, այդ թվում՝ Դոր պա տում իր ու սում նա ռութ յան 
տա րի նե րին, ձգտե լով հնա րա վո րինս չշեղ վել դրան ցից, չնա յած որ ան-
չափ դժվար էր 19-րդ դա րի 40-ա կան թվա կան նե րի Եր ևա նում ստեղ ծել 
այն կրթա կան մթնո լոր տը, որն առ կա էր ժա մա նա կի եվ րո պա կան քա-
ղաք նե րում, մա նա վանդ երբ ա մեն քայ լա փո խին ծա ռա նում էին բա զում 
բնա կան ու ար հես տա կան խո չըն դոտ ներ։ Դա վե րա բե րում էր և´ Անդր-
կով կաս յան դպրոց նե րի վե րա տես չութ յան դիր քո րոշ մա նը, և´ ու սու ցիչ-
նե րի ո րա կին, և´ դա սա վանդ վող ա ռար կա նե րի բո վան դա կութ յա նը։ Այս 
ա ռու մով ան չափ ու շագ րավ է Մ յուն խե նի հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր Մո-
րից Վագ նե րի (1813-1887) մի վկա յութ յու նը․ «Այ նու հան դերձ, գեր մա նա-
կան ո գու, գեր մա նա կան ա ռա քի նութ յան այդ քաջ սեր մա նո ղը մինչ ևիսկ 
իր այժմ յան բա վա կան սահ մա նա փակ պայ ման նե րում ոչ մի բա նի առջև 
կանգ չի առ նում՝ իր հայ րե նի քա ղա քի ա նու շադ րութ յան մատն ված պա-
տա նե կութ յան մեջ սքան չե լի հույ սե րի և գե ղե ցիկ հա ջո ղու թյուն նե րի բա-
զում սեր մեր ցա նե լու հա մար․․․»1։

Ա բով յա նը հոգ էր տա նում, որ պես զի դպրոցն ա պա հով ված լի նի ոչ 
միայն անհ րա ժեշտ դա սագր քե րով, այլև բազ մա զան ու սում նա կան պա-
րա գա նե րով։ Դեռևս Թիֆ լի սում, Եր ևան տե ղա փոխ վե լու նա խօ րեին, 

1M. Wagner, Reise nach dem Ararat und dem Hochland Armenien, Stuttgart und 
Tübingen, 1848, S. 85-86.
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1843 թ․  օ գոս տո սին, Ա բով յա նը Մ․ Վագ նե րին գու մար էր տվել (30 ար ծաթ 
ռուբ լի)՝ խնդրե լով Գեր մա նիա յում գնել և  ի րեն ու ղար կել դպրո ցա կան 
զա նա զան պա րա գա ներ ու գոր ծիք ներ, ո րոնք անհ րա ժեշտ էին «բնութ-
յան զա նա զան եր ևույթ ներն ա շա կերտ նե րին բա ցատ րե լու հա մար»1։

Եվ ա հա, 1846 թ․ դեկ տեմ բե րի սկզբնե րին, ա վե լի քան ե րեք տա րի 
անց, Վագ նե րից նա մակ էր ստաց վել, ո րում նա տե ղե կաց նում էր, թե տա-
րի ներ ա ռաջ Ա բով յա նի պատ վի րած ու սում նա կան պի տույք ներն ար դեն 
գնել և  ու ղար կել է Կոս տանդ նու պո լիս՝ այն տե ղի վա ճա ռա կան ներ Ֆ լու-
բա խե րին և Կամ պին։ Դժ բախ տա բար, այդ նա մա կի բնա գի րը չի´ պահ-
պան վել, սա կայն բո վան դա կութ յան ո րոշ ման րա մաս ներ գտնում ենք 
Ա բով յա նի՝ Անդր կով կաս յան երկ րա մա սի ու սում նա կան մա սի կա ռա վա-
րիչ Շ րամ II-ին ուղղ ված գրութ յան մեջ2։

Չ կա րո ղա նա լով այդ խնդի րը լու ծել սե փա կան ու ժե րով՝ Ա բով յա նը 
1846 թ․ դեկ տեմ բե րի 21-ին հա տուկ գրութ յամբ դի մում է Անդր կով կաս-
յան երկ րա մա սի ու սում նա կան մա սի կա ռա վա րիչ Շ րամ II-ին՝ խնդրե լով 
նրա միջ նոր դութ յու նը, որ պես զի վե րո հիշ յալ ի րե րը Կոս տանդ նու պոլ սից 
բեր վեն Թուր քիա յում Ռու սաս տա նի դես պա նութ յան մի ջո ցով3։Ու սում-
նա կան մա սի կա ռա վար չի պա տաս խա նը ստաց վում է հա ջորդ տար-
վա սկզբնե րին։ Պատ ճա ռա բա նե լով, թե Ա բով յա նի զե կույ ցից պարզ չէ՝ 
դոկ տոր Վագ նե րի մի ջո ցով ինքն ինչ ի րեր է դուրս գրել ար տա սահ մա-
նից, և  արդ յո՞ք դրանք պետք կլի նեն դպրո ցին, ու նաև շեշ տե լով, որ այդ 
քայլն ար վել է ա ռանց դպրո ցա կան իշ խա նութ յան թույլտ վութ յան, Շ րամ 
II-ը հայտ նում է, որ ի րենք նպա տա կա հար մար չեն գտնում դես պա նութ-
յան մի ջո ցով այդ պի տույք ներն ու ղար կե լու մա սին մի ջամ տել4։ Այս պես 
էլ ա վարտ վում է Գեր մա նիա յից ու ղարկ ված ու սում նա կան գոր ծիք նե րը 
Եր ևան հասց նե լու պատ մութ յու նը։ 

Այս պարզ և կայս րութ յան հա մար հատ կան շա կան օ րի նա կով եր-
ևում է, թե ինչ պես էր պե տութ յունն ար գե լա փա կում իր ստեղ ծած մե քե-
նա յի փոքր օ ղակ նե րից մե կին, կա պում նրա ձեռ քե րը՝ ա մեն նա խա ձեռ-
նութ յուն ցու ցա բե րե լիս, և մե կու սաց նում նրան ար տա քին աշ խար հից 
ու քա ղա քակր թութ յան ի րա կան կենտ րոն նե րից՝ դառ նա լով, չնա յած 

1 ՀԱԱ, ֆ․ 1, ց․ 1, գ․ 1718, թ․ 5 (հայերեն թարգմանությունը տե´ս Դիվան 
Խաչատուր Աբովյանի, հ․ I, էջ 180):

2 ՀԱԱ, ֆ․ 1, ց․ 1, գ․ 1718, թ․ 5։ Առաջին անգամ հիշատակվել է՝ Ա-Դօ, Խաչատուր 
Աբովյանի կյանքի վերջին հինգ տարիները։- «Նոր հոսանք», 1914, № 5, էջ 770, 
նույնը՝ «Գործ», 1917, № 5-6, էջ 40-41 և № 7-8, էջ 49: Հայերեն թարգմանությունը 
տե´ս Դիվան Խաչատուր Աբովյանի, հ․ I, էջ 180։

3Նույն տեղում։
4 ՀԱԱ, ֆ․ 1, ց․ 1, գ․ 1718, թ․6:
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իր հսկա յա ծա վալ սահ ման նե րին, ըստ էութ յան, մի փակ հա մա կարգ, 
ո րի ներ սում պե տա կան օ րենք ներն ու պաշ տո նա կան կա ղա պար նե րը 
խիստ սահ մա նա փա կում էին ազ նիվ ու մտա ծող մար դու զար գաց ման 
բո լոր ինք նա բուխ փոր ձե րը։

ANAHIT HAKOBYAN - THE CREATION OF REPOSITORY OF ACADEMIC 
LITERATURE AND DIDACTIC ACCESSORIES BY KHACHATUR ABOVYAN - 
(Yerevan Provincial School, 1843-48) - Textbooks and manuals in all countries 
and times are the foundation on which the methods of developing knowledge and 
transfering it from one generation to the other are anchored. Besides, they bear 
the impact of certain ideology and methodological principles of teaching and their 
alignment with the imperative needs of the time are an essential factor stimulating 
the development of the society.

Khachatur Abovyan who studied in his motherland and then in Tiflis, its inseparable 
spiritual part, and, finally, in the University of Tartu which kept in step with scientific 
progress, had much time and opportunities to re-evaluate the programmes of the 
educational institutions from which he graduated and their teaching methods. Using 
these he compiled a system of methods and measures for the development of the 
new generation of the Armenian society in which new knowledge, progressive means 
of teaching and textbooks were meant to be in harmony.

Own experience had prompted him that Armenian educational institutions were 
in need of qualified teachers and teaching based on Armenian national values, as well 
as more extensive reflection of the Armenian culture in academic curricula on the one 
hand and on the other hand – manuals and textbooks that are accessible to students 
both in terms of language and methodology and are updated with factual data. Such 
textbooks and manuals had either to be compiled by Abovyan himself or the great 
Armenian enlightener had to select certain samples from the narrow choice available 
at the time.

Abovyan’s students and their parents who represented a fairly broad palette of the 
society were largely no more the bearers of the classic Armenian language, ‘grabar’, 
and the many areas of the complex system of the Armenian culture: there was a 
big gap between the culture and the descendants of the people who had created it. 
Therefore, by retreating and descending to a simpler but a more comprehensible level, 
Abovyan gradually developed the young generation by injecting them with information 
relating to all areas of the Armenian and world culture in a slow but consistent manner, 
encouraging them and stimulating the national spirit in them. The main instrument for 
this difficult mission were textbooks and manuals.
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АНАИТ АКОПЯН - СОЗДАНИЕ БАЗЫ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И 
ДИДАКТИЧЕСКИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ХАЧАТУРОМ АБОВЯНОМ - 
(Эриваньское уездное училище, 1843-48 гг.) - Учебники во все времена и во 
всех странах являлись той основой, на которой базировались способы развития 
знаний, передачи их от одного поколения к другому. Кроме того, учебники несут 
влияние определенного моровоззрения и методических принципов обучения, и 
их соответствие к потребностям времени становится существенным фактором, 
стимулирующим развитие общества.

Великий писатель и гуманист Хачатур Абовян (1809-1848), обучаясь на 
родине (в Эчмиадзинском монастыре), а затем в составляющем ее неразрывную 
часть Тифлисе (в Нерсисянновской семинарии), и, наконец, идущим в ногу 
с научным прогрессом в Дерптском университете, имел много времени и 
возможностей для оценки и сравнения программ, методов преподавания 
этих учебных заведений. Именно в результате своих исследований он создал 
систему средств и мероприятий, направленных на развитие нового поколения 
армянского общества, где новые знания, прогрессивные методы обучения и 
учебники должны были быть гармоничными.

Собственный опыт уже показал, что армянским учебным заведениям нужны 
с одной стороны квалифицированные педогоги и подчеркнутое обучение 
на армянский лад, более эффективное внедрение собственной культуры в 
учебных программах, а с другой стороны – учебники и пособия, освеженные 
документальными данными и доступными для учеников как по языку, так и по 
методике. 

Ученики Абовяна и их родители, представляющие довольно широкий 
общественный пласт, в большинстве более не являлись носителями 
классического армянского языка – грабара, и многих областей сложной системы 
армянской культуры: существовало большое разобщение между культурой 
и последующими поколениями создавшего ее народа. Поэтому, отступив и 
опустившись на более простой уровень, понятный им, Абовян постепенно 
развивал молодое поколение – медленно, но последовательно прививая им 
сведения со всех областей армянской и мировой культуры, психологически 
воодушевляя и разжигая в них национальный дух. Главными инструментами 
этой сложной миссии были книги и пособия.
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Ալ բերտ Մա կար յան
բ.գ.դ., պրոֆ.,ԵՊՀ

Աստ ղիկ Սո ղո յան
աս պի րանտ, ԵՊՀ

ՀԱ ԿՈԲ ՊԱ ՐՈՆ ՅԱ ՆԻ ՄԱՆ ԿԱ ԿԱՆ 
ՊԱՏՄ ՎԱԾՔ ՆԵ ՐԸ

Բա նա լի բա ռեր. – Հա կոբ Պա րոն յան, « Թատ րոն. բա րե կամ ման կանց», ման
կա գ րու թյուն, ման կա կան պատմ վածք, փո խադ րութ յուն, սկզբնաղբ յուր, ո ճա կան 
փո փո խու թյուն ներ, դրա մա տի կա կան պատմ վածք, երկ խո սութ յուն ներ

Հա կոբ Պա րոն յա նը Կ. Պոլ սում 1876 թվա կա նի  հուն վա րի 1-ից, իր 
խմ բագ րած  հիմ նա կան` « Թատ րոն» եր գի ծա թեր թին  զու գըն թաց, հա յ 
ե րե խա նե րի  հա մար սկ սու մ է հ րա տա րա կել  մի  պատ կե րա զար դ երկ շա-
բա թա թերթ` « Թատ րոն. բա րե կամ ման կանց» ան վան մամբ:Այդ պար բե-
րա կա նի ժան րա յին հա մա կար գում, որ պես հե ղի նակ-ըն թեր ցող գրա կան 
երկ խո սութ յան տար բեր վող օ ղակ, ա ռանձ նա նում է  ման կա կան պատմ-
ված քը: Ե թե պա րոն յա նա կան ա ռակ ներն ու հե քիաթ նե րը մեծ մա սամբ 
հաս ցեա գրված են նա խադպ րո ցա կան և դպ րո ցա կան կրտսեր տա րի-
քի ե րե խա նե րին, դրանց դի պա շա րերն ա ռա վել պարզ են, բա րո յախ-
րա տա կան են թա շեր տը քո ղարկ ված չէ, իսկ հե քիա թի սկզբունք նե րը, 
դրա կան կամ բա ցա սա կան հե րոս նե րը շար ժում են ըն թեր ցա նութ յա նը 
նոր ծա նո թա ցող մա նուկ նե րի հե տաքրք րու թ յու նը, ա պա պատմ վածք նե-
րի կար դա ցող նե րը  պա տա նի ներն ու պար մա նու հի ներն են. դի պա շա րը 
բարդ է, հե րոս նե րը` ոչ միա գիծ, իսկ հիմ նա կան թե մա տի կան խարսխ-
ված է «բարձր գա ղա փար նե րի»՝ անձ նա զո հու թ յան, քա ղա քակր թութ-
յան, խե լամ տութ յան վրա: Ի տար բե րու թյուն ման կա կան ու րիշ ժան րե րի՝ 
պատմ վածք նե րը նա խա տես ված են ոչ այն քան դաս տիա րա կութ յան, 
որ քան ժա ման ցի, հե տաքր քիր ըն թեր ցա նութ յան հա մար: Այս պա րա գա-
յում հե ղի նա կա յին խրա տը քո ղարկ ված է, որն ըն թեր ցողն ինք նու րույն 
պետք է գտնի գոր ծը կար դա լուց հե տո:

Ն կա տենք, որ « Թատ րոն. բա րե կամ ման կանց»-ի է ջե րում տեղ 
գտած պատմ վածք նե րի զգա լի մա սի բո վան դա կութ յու նը, գա ղա փա րը 
և հե նա կե տա յին դի պա շա րը Պա րոն յա նի գրչի նը չեն. նա հան դես է գա-
լիս դրանք մշա կո ղի, շտկո ղի կամ փո խա դ րո ղի դե րում: Մեր կար ծի քով՝ 
թե մա նե րի այդ պի սի ընտ րու թյան պատ ճա ռը ժա մա նա կի սո ցիալ-քա-
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ղա քա կան ի րադ րութ յունն է և  եր գի ծա բա նի զբաղ վա ծու թ յու նը: Լի նե լով 
քա ղա քա կան ի րա դար ձութ յուն նե րի կենտ րո նում և  անդ րա դառ նա լով 
հա մաշ խար հա յին կար ևո րա գույն դեպ քե րին՝ Պա րոն յա նի ժա մա նա կը 
չի նե րում նույն ե ռան դով նաև ման կա կան գրա կա նութ յանն անդ րա-
դառ նա լուն, և նա ստիպ ված է լի նում «օգտ վել» այլ աղբ յուր նե րից: Դի-
պա շա րե րը վերց նե լով ժա մա նա կի ման կա կան պար բե րա կան նե րից, 
ման կա կան գրքե րից, դա սագր քե րից և  այլ հե ղի նակ նե րից՝ նա դրանք 
իր պար բե րա կա նում չի տե ղադ րում նույ նութ յամբ. ման րազ նին մշա կում 
է, կա տա րում ո ճա կան, դի պա շա րա յին, բա ռա գոր ծա ծա կան և գա ղա-
փա րա կան էա կան փո փո խութ յուն ներ՝ ո րոշ դեպ քե րում ակն հայ տո րեն 
բարձ րաց նե լով գոր ծի գե ղար վես տա կան ո րա կը:

Պա րոն յա նը փո խադ րում է մի կող մից՝ այ լա լե զու ման կա կան գոր ծե-
րը, մյուս կող մից՝ ի րեն նա խոր դած հայ կա կան պար բե րա կան նե րում և 
դա սագր քե րում լույս տե սած պատմ վածք նե րը, թարգ մա նութ յուն նե րը և 
վեր ջա պես հայտ նի ա ռաս պել նե րի1 կամ դի պա շա րե րի հի ման վրա կա-
տա րում նոր մշա կում ներ: Այս պի սով` « Թատ րոն. բա րե կամ ման կանց»-
ում տեղ են գտնում ան մի ջա կան ու միջ նոր դա վոր ված փո խա դ րութ յուն-
ներ ֆրան սիա ցի, անգ լիա ցի և  ան գամ ռուս հե ղի նակ նե րից. Պա րոն յա նը 
տեղ է հատ կաց նում և՛ ար ևել յան, և՛ արևմտ յան հե քիա թին:

Ինչ պես վկա յում է եր գի ծա բա նի քրոջ որ դին՝ Մաք սուտ Սան տալճ-
յա նը, Պա րոն յա նը տի րա պե տում էր ֆրան սե րե նին, հու նա րե նին, ի տա-
լե րե նին, թուր քե րե նին և  անգ լե րե նին2, մինչև ան գամ կա տա րում էր 
ա զատ թարգ մա նութ յուն ներ: Մենք կար ծում ենք, որ այդ լե զու նե րից փո-
խադ րութ յուն նե րի գե րակ շիռ մա սը կա տար վել է բնա գ րե րից, իսկ ռու սե-
րեն գոր ծե րի ա զատ թարգ մա նութ յուն նե րը միջ նոր դա վոր ված են:

Խո սե լով այդ թարգ մա նութ յուն նե րի մա սին՝ պետք է ա ռանձ նաց նել 
մի հե տա քրքիր օ րի նա չա փութ յուն: Ե թե պար բե րա կա նի ա ռա ջին հա-
մար նե րում գե րակշ ռում են եվ րո պա կան ու ար ևել յան մո տիվ նե րը, ա պա 
վեր ջին չորս հա մար նե րում Պա րոն յանն իր հա յացքն ուղ ղում է դե պի 
ռուս գրա կա նութ յու նը. դրան ցում գե րակշ ռում են ռու սե րե նից կա տար-
ված փո խադ րութ յուն նե րը, պատ կեր ված է ռու սա կան մի ջա վայր կամ 
գոր ծող ան ձինք ռուս հե րոս ներ են (օր.՝ « Ռուս ճամ փոր դի մը Ա մե րի կա-
յի մեջ գլխուն ե կած նե րը», « Հին պայ տը», «Եր կու գե ղա ցին և  ամ պը», 

1 Հիշենք թերևս Գիգեսի մատանու առասպելի պարոնյանական մեկնությունը 
«Կուկէսի մա տանին» հե   քիաթ-պատմվածքում (տե՛ս Մակարյան Ալ., Սողոյան 
Ա., Գիգեսի մատանու առասպելը Հակոբ Պա    րոն յանից մինչև Ջոն Թոլքին, «Վէմ» 
համահայկական հանդես, Եր., 2019, թ. 3 (67), էջ 71-84):

2  Տե՛ս «Հակոբ Պարոնյանը ժամանակակիցների հուշերում և վկայություններում» 
(աշխատասիրու թ յամբ՝ Ալ. Մակարյանի), Եր., 2004, էջ 133:
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«Անձն վեր կա ռա վա րը» և  այլն): Նույն օ րի նա չա փութ յու նը նկա տե լի է 
նաև « Թատ րոն»-ի է ջե րում, որ տեղ եր գի ծա բա նի սրա տես աչ քը կո միզ մի 
նյութ է դարձ նում Ռու սաս տա նի քա ղա քա կա նութ յու նը, ռու սա կան ի րա-
կա նութ յու նը կամ կեր պա վո րում է հա մաշ խար հա յին թա տե րա բե մում 
այդ երկ րի դե րը1: Ս տաց վում է՝ 1877-1878 թթ. ռուս-թուր քա կան պա տե-
րազ մի նա խօ րեին Պա րոն յա նը հա տուկ ու շադ րութ յուն է դարձ րել Ռու-
սաս տա նի քա ղա քա կա նութ յու նը և, ինչ պես փաս տվում է, ու սում նա սի-
րել է նաև ռուս գրա կա նութ յու նը:

Անդ րա դառ նա լով սկզբնաղբ յուր նե րին՝ ցա վով պետք է նշենք, որ մեզ 
չի հա ջող վել գտնել դրանց մեծ մա սի ա կուն քը: Պա րոն յա նը փո խադ րութ-
յուն նե րում բա վա կան հե ռա նում է սկզբնաղբ յու րից, կա տա րում էա կան 
փո փո խութ յուն ներ, գոր ծի հեն քում դնում իր հա յե ցա կե տը և տեքս տը 
հնա րա վո րինս հա յե ցի դարձ նե լով`ստեղ ծում է բնա գրի նոր ըն թեր ցում, 
որ ն ու սում նա սի րո ղի հա մար բնա կա նա բար բար դաց նում է սկզբնաղբ-
յու րի ճշտու մը: Գոր ծն  ա վե լի է խճճում նաև այն հան գա ման քը, որ պար-
բե րա կա նում թարգ մա նու թ յուն ներն ու ան հա տա կան գոր ծե րը չեն տա-
րան ջատ վում. Պա րոն յա նը չի դա սա կար գում դրանք կամ չի նշում աղբ-
յու րը, թարգ ման վող եր կի հե ղի նա կի ա նու նը. դա էլ պատ ճառ է դառ նում, 
որ ան գամ հմուտ ու սում նա սի րող նե րը թարգ մա նու թ յուն նե րի մի մա սը 
եր բեմն վե րագ րում են Պա րոն յա նի ան հա տա կան գոր ծե րին: Իսկ այդ 
շփո թը հան գեց նում է ոչ միայն ստեղ ծա գոր ծա կան խնդիր նե րի, այլև 
ո րոշ դեպ քե րում ա ղա վա ղում է հե ղի նա կի կեն սագ րութ յու նը: Օ րի նակ` 
Էռ նեստ Լը գու վեից ար ված փո խադ րութ յու նը («Հնդ կա հա վին թա թը»)2 
գրա կա նա գետ Գ ևորգ Մա դո յա նը հա մա րել է ինք նու րույն ստեղ ծա գոր-
ծութ յուն՝ դ րա մեջ տես նե լով ան գամ ինք նա կեն սագ րա կան են թա շեր-
տեր ու այն վե րագ րե լով գրո ղի ծանր ման կու թ յանն Ար շա կուն յաց վար-
ժա րա նում սո վո րե լու տա րի նե րին: Ա վե լին`ու սում նա սի րո ղը, հեն վե լով 
նշյալ փաս տի վրա, այն նույ նիսկ կա պել է եր գի ծա բա նի կյան քի հե տա-

1 Տե՛ս Պարոնյան Հ., Երկերի ժողովածու, հ. 4, Եր., 1965, էջ 95-141:
2 Այն, որ այս պատմվածքը փոխադրություն է, առաջին անգամ նկատել է 

գրականագետ Գառնիկ Ստե փանյանը՝ նշելով հեղինակի անունը (տե՛ս Ստեփանյան 
Գ., Հակոբ Պարոնյան. կյանքը և հրա պարա կա խոսությունը, Եր., Հայպետհրատ, 
1964, էջ 188): Մեր կարծիքով, սակայն, սա միջնորդավորված թարգ մանություն 
է, և Պարոնյանը սկզբնաղբյուրը վերցրել է ոչ թե բնագրից, այլ «Երկրագունտ» 
պար բերականից (Տե՛ս «Երկրագունտ», լրագիր, 1870, թ. 34, էջ 535), որտեղ 
նույն պատմվածքը դեռ 1870-ին թարգ մանել էին Նուպար-Շահնազարյան 
վարժարանի աշակերտները: Ասվածը փաստում են և՛ թարգ    մա  նու թ յունների 
բառագործածության, շարադասության նմանությունները, և՛ այն հանգամանքը, որ 
նույն պար բերականից երգիծաբանն «օգտվել է» նաև այլ ստեղծագործությունների 
պարագայում:
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գա տա րի նե րի հետ՝ փոր ձե լով պար զել, թե այդ ի րա դար ձութ յու նից ինչ 
հետ ևութ յուն ներ է ա րել գրո ղը. «Հնդ կա հա վի թա թի հետ կապ ված դա ռը 
հի շո ղութ յուն նե րը ստի պել են լի նել սթափ, շրջա հա յաց, խու սա փել մո լո-
րութ յուն նե րից, հաղ թա հա րել ցան կութ յուն ներն ու կրքե րը»1:

Գ. Մա դո յա նի այս սխա լը, ցա վոք, շա րու նակ վում է մինչ օրս. հա մա-
ցան ցում 2013-ի սեպ տեմ բե րի 17-ին տեղ է գտել գի տա ճա նա չո ղա կան մի 
հոդ ված (« Մեր մե ծե րի ման կութ յան հա մը»)2, որ տեղ խոս վում է հայ գրող-
նե րից Վիլ յամ Սա րո յա նի, Գուր գեն Մա հա րու և Հա կոբ Պա րոն յա նի ծանր 
ման կութ յան մա սին: Հ. Պա րոն յա նի ման կու թ յան հու շե րից ընտր ված է այս 
պատմ ված քի դի պա շա րը, որն իր գրքում մեջ բե րել էր Գ. Մա դո յա նը:

Ու սում նա սի րե լով « Թատ րոն. բա րե կամ ման կանց»-ին նա խոր դող 
ման կա կան պար բե րա կան ներն ու դա սագր քե րը՝ մեզ հա ջող վել է գտնել 
Պա րոն յա նի պատմ վածք նե րի մի մա սի աղբ յուր նե րը, ո րոն ցից հե ղի նակն 
օգտ վել է իր եր կերն ստեղ ծե լիս: Բայց կա տար ված էա կան փո փո խութ-
յուն նե րի, վեր նագ րե րի, հե րոս նե րի ա նուն նե րի, դի պա շա րա յին ո րո շա-
կի գծե րի տար բե րութ յան պատ ճա ռով, ան կեղծ ա սած, չենք կա րո ղա ցել 
պար զել բուն հե ղի նակ նե րին, ո րոնց եր կե րը Պա րոն յա նից ա ռաջ թարգ-
մա նել են ման կա կան մա մու լի օր գան նե րին աշ խա տակ ցող ա շա կերտ-
նե րը: Ուս տի ստաց վում է՝ պա րոն յա նա կան այդ պատմ վածք նե րը թարգ-
մա նութ յան փո խադ րութ յուն ներ են, և  այս տե սան կ յու նից հե տա քրքրու-
թյուն է ներ կա յաց նում այն աշ խա տան քը, որ կա տա րել է հե ղի նա կը գոր-
ծը մշա կե լիս ու փո փո խե լիս:

Ա ռա ջին ա ռանձ նա հատ կութ յու նը, որ աչ քի է ընկ նում այդ մշակ ված 
տար բե րակ նե րում, գոր ծե րի «ման կա կա նա ցումն» է՝ ըն թեր ցող ե րե խա յի 
քիմ քին հար մա րեց նե լը: Ման կա կան մյուս պար բե րա կան նե րի թարգ մա-
նիչ ա շա կերտ նե րը փո խադ րում էին տար բեր տեքս տե րի հիմ նա կան բո-
վան դա կութ յու նը՝ չհետ ևե լով ո՛չ կա ռուց ված քա յի ն ա ռանձ նա հատ կութ-
յուն նե րին, ո՛չ երկ խո սութ յուն նե րին ու հե րոս նե րի կեր պա րա կերտ մա նը, 
ո՛չ էլ հե ղի նա կա յին պա տու մին. նրանք ի րենց գոր ծե րը չէին հաս ցեա գ-
րում ե րե խա նե րին՝ խո սե լով հա մա պա տաս խան լեզ վով և կեր պա վո րե լով 
նրանց հե տա քրքրող հե րոս նե րին: Մինչ դեռ Պա րոն յա նը, վերց նե լով բո-
վան դա կա յին ա տաղ ձը, ստեղ ծում է իր կեր պա րա յին հա մա կար գը: «Ն շա-
նա ցի խօ սակ ցու թիւն» պատմ ված քը, օ րի նակ, ո րի ու րիշ թարգ մա նութ-
յուն նե րի հան դի պում ենք « Թու թակ հայ կա զեան» և «Երկ րա գունտ» պար-
բե րա կան նե րում (հա մա պա տաս խա նա բար՝ «Ն շա նա խօս վար ժա պե տը» 

1 Մադոյան Գ., Հակոբ Պարոնյան, Եր.,1960, էջ 4:
2 Տե՛ս URL:http://blognews.am/arm/news/85892/metseri-mankutyan-hamy.html, 

20.03.2021:
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(թարգ մա նիչ ներ՝ Ա. Գա լուստ, Գ. Կոս տան դեան) և « Ճար տար յի մա րը և 
ն շան նե րով խօ սող դա սա տուն» (թարգ մա նիչ՝ Յ. Արծ րու նի)1), ու նի մյուս 
եր կու թարգ մա նու թ յուն նե րից տար բեր վող հե րոս ներ, և  այլ է մի ջա վայ րը: 

Ա շա կերտ նե րի կա տա րած փո խադ րութ յուն նե րում, ո րոնք նման են 
ի րար, կեր պա վոր վում է Օքս ֆոր դի հա մալ սա րա նի մի ջա վայ րը։ Գոր ծող 
կեր պար ներն ու սու ցիչ ներն են, ո րոնք հնա րամ տո րեն եր գի ծում են հի-
մա րութ յունն ու միամ տու թ յու նը: Պա րոն յա նի գոր ծի հիմ քում նույն եր գի-
ծանքն է, բայց այս պա րա գա յում գոր ծո ղու թյան դաշտն Անգ լիա յի թա գա-
վո րի պա լատն է, իսկ եր գիծ վող կեր պա րը՝ Իս պա նիա յի դես պա նը:

Ո րա կա կան այս տար բե րութ յուն նե րով հան դերձ, սա կայն, ո րոշ 
պատմ վածք նե րում պա րոն յա նա կան փո փո խութ յուն նե րը կրում են զուտ 
ո ճա կան ար ժեք. փո փո խու թ յան են են թարկ վում միայն ո րո շա կի բա ռեր 
ու ար տա հայ տութ յուն ներ, շա րա դա սու թ յան կամ բա ռա գոր ծա ծութ յան 
տար բե րութ յուն նե րի մի ջո ցով տեքս տը դառ նում է ա ռա վել կա ռու ցիկ և 
գե ղե ցիկ, բայց գա ղա փա րը, բո վան դա կութ յու նը մնում են նույ նը: 

Աս վա ծը փաս տե լու հա մար բե րենք « Չա րա բա րոյ կա պի կը» պատմ-
ված քում կա տար ված ո ճա կան փո փո խութ յուն նե րի մի քա նի օ րի նակ՝ 
հա մե մա տե լով սկզբնաղ բ յու րը և պա րոն յա նա կան փո խադ րութ յու նը:

Պատմ ված քի սկզբնաղբ յու րի2 հիմ նա կան պա տու մը բա ցող նա խա-
դա սութ յու նը, օ րի նակ, եր գի ծա բա նը ձևա փո խել է հետև յալ կերպ.

« Չա րա գոր ծը ուշ կամ կա նուխ իր 
պա տի ժը կը գտնէ»

« Չա րա բա րոյ կա պի կը»

« Միա ցեալ  Նա հան գաց  հա-
րա ւա յին  կող մե րը  մէկ  հա րուս տ երկ-
րա գործ  մը  կը բ նա կէր և  Բը քա նո-
ւամբ  մէկ  մեծ  կա պիկ  մը ու ներ, որ ն 
իր ս րամ տու թեան  կող մա նէ ն շա նա-
ւո ր ե ղա ծ էր»1:

«Ա մե րի կա յի  Միա ցեալ  Նա հան գաց 
կող մե րը բ նա կող  մէկ  հա րուս տ երկ-
րա գործ  մը՝  Բը քա նու նով  մեծ  կա-
պիկ  մը ու ներ, որ ս րամ տու թեան և 
 չա րա բա րու թեան  կող մա նէ ն մա նը 
տես նո ւած  չէր»2:

Ինչ պե ս եր ևու մ է  մեջ բեր ված  հատ ված նե րից, փո փո խութ յուն նե րը 
զու տ ո ճա կա ն են՝  կա տար ված  բա ռա յին, ձևա բա նա կան և  շա րահ յու-
սա կան  մա կար դակ նե րում, և չու նեն  գա ղա փա րա կա ն ար ժեք:

Մ յուս  կող մից, սա կայն, մնա լով  նույն ձ ևա յին  փո փո խութ յուն նե րի 
դաշ տում՝  պատմ ված քի ա վար տը  Պա րոն յա նը հ յու սե լ է այ լ ար վես տով՝ 
եր ևան  բե րե լով գե ղար վես տա կան  տար բեր մո տե ցում նե ր ո ւ ա ռանձ-

1 Տե՛ս «Թութակ հայկազեան», լրագիր,  Զմյուռնիա, 1855,  թ. 3, էջ 38-40 և 
«Երկրագունտ», լրագիր, 1870, հ. 19, էջ 310-311:

2 Փոխադրության աղբյուրը տե՛ս «Չարագործը ուշ կամ կանուխ իր պատիժը 
կըգտնէ» (թարգմանիչ՝Յ. Մ. Գաբրիելյան), «Բուրաստան Ս. Սահակեան», ամսագիր, 
1851, հ. 10, էջ 158-160:
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նա հատ կութ յուն ներ: Բը ք ա նու նով  չար  կա պի կի  պա տի ժը սկզբ նաղբ յու-
րում և  պա րոն յա նա կան  փո խադ րութ յան մեջ ն կա րա գրվու մ է  հետև յալ  
տո ղե րով. 

« Չա րա գոր ծը ուշ  կամ 
 կա նու խ իր  պա տի ժը 
կըգտ նէ»

« Չա րա բա րոյ կա պի կը»

«Ընդ հա կա ռա կը օ ր 
օ րի  կը  գէշ նար, ա նանկ, որ 
 քա նի  մը ա մի սէն ետ ևեր 
բիր տ է ր ըինք զին քը կ ՚ա ծի-
լէր ՝ ա նոր ն մա նե լու  հա մար 
 մէ կէ ն իր կո կոր դը կտ րեց, 
ո րուն  լու րը  բո լոր  քա ղա-
քա ցի ք ան պատ մե լի ու րա-
խու թեան  մէջ ձ գեց»3:

« Բըք ՝ այս  պա տի ժը կ րե լէն տաս նը հինգ օ ր 
ետ քը, տա նը դ րա ն առջև նս տած  չա րու թիւն  կըմ-
տա ծէր: Այս  մի ջո ցին  կա պի կին  տե րը  տու ն ե կաւ, 
և գնաց  տա նը  բա կին վ րա յի ս ե ն եա կը մ տա ւ 
ա ծի լո ւե լու: Այ ն ա տեն  Բըք՝ գ նաց  սե նեա կին դ րան 
 նեղ  մի ջո ցէ ն իւր  տե րը  դի տեց, և սքան չա ցա ւ երբ 
 տե սա ւ ո ր ա ծե լին (ուս տու րա) ա ռա ծ ե րե սը  կա-
ծի լէ ր ու  կը  գե ղեց կա նար: Ուս տի ու շադ րու թեամբ 
և  մինչև  վեր ջը  կե ցա ւ ա ղէկ  մը  դի տեց:

Տէ րը  գոր ծը լմնց նե լո վ ե լավ  խա նութ գ նաց: 
Աս դին  Բըք, իր  տէ րո ջը ն մա նե լու  հա մար  սե նեա-
կը մ տաւ, և ա ծե լի ն առ նե լով  հա յե լիի ն առջ և ան-
ցավ:

Նախ ՝ա ծե լին  կա մաց  կա մա ց ե րե սին ք սեց, 
բայց  տես նե լո վ որ  մա զե րը ա ղեկ  չէր կտ րեր, 
սկսաւ ՝ իր  տէ րո ջը ը րա ծին պէս ՝ ա ծե լին  յե սա նին 
(պի լէ յի) քսել, կար ծե լո վ ո ր ա ծե լի ն ա ղէկ  մը սուր 
չէր: Այ ս ը նե լէն  վեր ջը  նո րեն սկ սա ւ ե րե սին ք սել, 
բայ ց այ ս ան գա մ ալ  նա յե ցա ւ որ  դար ձեալ  չըլ լար, 
ուս տի  հասկ ցա ւ որ  պա կաս  բան  մը  կա ր ի ր ը րա-
ծին  մէջ, և եր բ որ  քո վը գ տո ւա ծ օ ճա ռը (սա պօն) 
տե սաւ, ու րա խու թեամ բ ե րե սը ք սեց և  ջու րո վ ալ 
 լաւ մը փրփրց նե լէ ն ետ քը, ա ծե լին  ձեռ քը ն ա ռաւ:

Բըք՝  քա նի  մը ան գա մ ա լ ա ծե լին  յե սա նին 
ք սե լէ ն ու  սուր ցը նե լէ ն ետ քը ե րե սին  տա րա վ ու 
մէկ շար ժու մո վ ե րե սին մա զե րը ա ծի լեց:

Այս  գիւ տին վ րայ  չա փա զան ց ու րա խա նա-
լով ՝ ան մի ջա պես կո կոր դին  տա րաւ, բայ ց այ ս 
ան գամ  փո խա նակ  մա զե րը կտ րե լու՝  Բը ք իր կո-
կոր դը կտ րա ծ էր:

Ա ւե լոր դ է ը սել ՝ որ  Բըք ւի  մա հո ւան  լու րը ան-
պատ մե լի ու րա խու թիւն  պատ ճա ռեց  գիւ ղաց-
ւոց» (էջ 167):
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Պա րոն յա նը, պահ պա նե լով  նույն  պա տի ժը  և ան խա թար  թող նե լով 
բո վան դա կու թյու նը, փո փո խութ յա ն է են թար կում ս տեղ ծա գոր ծութ յան 
միայն ձ ևա յին  կող մը. այս  փո փո խութ յուն նե րով  կա ռու ցու մ է  պատ կե-
րա վոր  խոսք, կեր պա վո րում  դեպ քեր ն ո ւ ի րադ րութ յու նը  կա պի կի աչ քե-
րով, նրա ըմբռն մամբ  և ան շարժ ն կա րա գ րու թ յու նը  դարձ նում  ման կա նը 
 հե տաքրք րող  շար ժուն  գոր ծո ղութ յուն: Այ դ ա մե նով  հան դերձ, սա կայն, 
նա մ նու մ է  սոսկ  բո վան դա կութ յու նը մ շա կե լու, ան կա տար ձ ևը շտ կե լու, 
հղկե լու  տի րույ թում:

Պատմ վածք նե րի այս  փո խադ րութ յուն-մշա կում նե րի  շար քին  պետք 
է  դա սել  նաև « Ռուս  ճամ փոր դի  մը Ա մե րի կա յի  մէջ գլ խու ն ե կած նե րը»1, 
«Ոս կի ըն չա տու փը»2, « Բա րե կա մու թեան  տի պար  մը»3, «Հնդ կա հա վին 
թա թը»4 գոր ծե րը5, որ հ րա տա րակ վե լ են  պար բե րա կա նի  վեր ջին  հա-
մար նե րում, երբ  բա ժա նորդ նե րի  պա կա սի  հետ ևան քով  Պա րոն յան ն ու-
ներ  գու մա րա յին խն դիր ներ, իր  հաշ վի ն էր  լույ ս ըն ծա յում  հայ ման կան 
 միա կ ըն թեր ցա րա նը և պ լա նա վո րու մ էր  տար վա ա վար տին  դա դա րեց-
նել դ րա հ րա տա րա կութ յու նը: Ուս տի այդ  հա մար նե րում  տեղ գ տա ծ այս 
 փո խադ րութ յուն նե րը, որ  միայն ձ ևա յին  կող մով  և ո ճա բա նո րե ն են շտկ-
վել  հե ղի նա կի  կող մից, հետ ևանք ն են ն րա ն յու թա կան  ծանր  կա ցութ յան 
և  սո ցիալ-քա ղա քա կա ն ի րա դար ձութ յուն նե րի  պատ ճա ռով  ժա մա նա կի 
ս ղութ յան:

Պա րոն յա նա կան  փո խադ րութ յուն նե րի  շար քու մ ա ռանձ նա նու մ են 
նա և այն  դեպ քե րը, եր բ իբրև բո վան դա կա յին  հիմ ք օգտ վե լով  մի ս տեղ-
ծա գոր ծութ յու նից՝  Պա րոն յա նը դ րա  հի ման վ րա հ յու սու մ է ամ բող ջութ-
յամբ  նո րը ՝ եր ևան  բե լե րո վ ան գա մ ու րիշ  ժան րին բ նո րո շ ա ռանձ նա-
հատ կութ յուն ներ: Պատմ վածք նե րի  դեպ քու մ այդ պի սի օ րի նա կ է « Վար-
դու հի և իր  մայ րը» գոր ծը:

Ամբ րո սիոս  Գալ ֆա յա նի (1826-1906)6 « Նո ր ըն թեր ցա րան» գրքում-
1 Փոխադրության աղբյուրը տե՛ս «Ռուս ճանապարհորդի մը ամերիկայի մէջ 

պատահած արկածները» (թարգմանիչ՝ Ս. Վ. Գ. Շամլըեանց), նույն տեղում, 1852, 
թ. 3, էջ 42-44, թ. 4, էջ 57- 59:

2 Փոխադրության աղբյուրը տե՛ս «Ոսկի քթատուփ», Գալֆայեան Ա., Նոր 
ընթերցարան, Փարիզ, 1861, էջ 277-278:

3 Փոխադրության աղբյուրը տե՛ս նույն տեղը, «Աստվածսիրութիւն և 
ծնողասիրութիւն», էջ 279-281:

4 Փոխադրության աղբյուրը տե՛ս «Հնդկահավի թաթը», «Երկրագունտ», լրագիր, 
1870, թ. 34, էջ 533-535:

5 Նշված են այն պատմվածքները, որոնց միջնորդավորված ակունքները 
կարողացել ենք պարզել. չենք բացառում նաև պարոնյանական այլ գործերի 
փոխադրություն լինելը:

6 Նա համբավավոր Խորեն արքեպիսկոպոս Գալֆայանի (Խորեն Նար-Պեյ) 
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տե ղ է գ տե լ երկ խո սութ յան ձ ևով կազմ ված  մի  պատ մութ յուն (« Մա յի ս 
ամ սոյն  մէջ շր ջա գա յու թին Սո ֆի  տիկ նո ջ ե ւ իւր Ան նիկ դս տերն  յար տո ր 
այս»)1, որ տեղ  պատ կեր վու մ էր մոր  և աղջ կա զ րույ ցը  ծա ղիկ նե րի, բնութ-
յան, կեն դա նի նե րի և դ րան ց ա րար չի՝ Աստ ծո  մա սին: Ե րե խա յի  հար ցե րի 
ու դ րանց տր վող  պա տաս խան նե րի  մի ջո ցով  բա ցատր վում և մեկն վու մ 
են  տար բե ր եր ևույթ ներ. մայ րը  ներ կա յաց նու մ է դս տե րը կ յան քի ս տեղծ-
ման և  մարդ-բնութ յուն  կա պի պտտ վող շղ թա յի  կա ռույ ցը:

Այս ս տեղ ծա գոր ծութ յու նը  վերց նե լո վ իբրև  հիմք՝  Պա րոն յան ն այն 
տրո հե լ է ե րեք  փոք րիկ  պատմ վածք նե րի՝  պար բե րա կա նի  տար բեր  հա-
մար նե րում (« Վար դու հի և Ագ ռաւ» հ. 1, « Վար դու հի և  մե ղու» հ. 3, « Վար-
դու հի  և իր  մայ րը» հ. 7) ստեղ ծե լով  չա րաճ ճի Վար դու հու  կեր պա րը, ո ր 
ա մե ն ան գա մ ընկ նու մ է  մի  փոր ձութ յան մեջ. մի  դեպ քու մ աղջ կան վ նա-
սու մ է ագ ռա վը, մյուս  դեպ քում՝  մե ղուն, եր րորդ  պատմ ված քում  կեր պա-
վոր վու մ է խ րատ վա ծ աղ ջի կը, որ զ բոս նու մ է իր  մոր  հետ և Ա. Գալ ֆա յա-
նի՝ Ան նի կի  պես հար ցեր  տա լիս ն րան:

Ան նի կի և  մո ր երկ խո սութ յան ըն թաց քում  տի կին  Սո ֆի ն աղջ կան 
պատ մու մ է  մեղ վի  մա սին՝  բա ցատ րե լով ն րա դեր ն ու ն շա նա կութ յու նը 
բ նութ յան շղ թա յում:

Պա րոն յա նը Ա. Գալ ֆա յա նի  գոր ծից վերց նում է դի պա շա րա յի ն այս 
գիծ ն ու դ նու մ ի ր երկ րորդ պատմ ված քի  հիմ քում՝  հան դի պադ րե լով  Վար-
դու հուն և մեղ վի ն ոչ  թե  սոս կ երկ խո սութ յան  կոն տեքս տում, այլ  գոր ծո-
ղութ յուն նե րի  դաշ տում՝  դե մ առ  դեմ, երբ  հե տաքրք րա սե ր աղջ կան  խայ-
թու մ է  մի ջա տը:

Եր րորդ  պատմ ված քու մ ար դեն, որ  կա ռուց վա ծ է Ա. Գալ ֆա յա նի  գոր-
ծի սկզ բուն քով  և ո րոշ  դեպ քե րում կրկ նու մ է ն րան, մայ ր ո ւ աղ ջիկ  խո-
սու մ ե ն ոչ  թե որ ևէ  մեղ վի  մա սին, ինչ պե ս ա նու մ են Ան նիկ ն ու  տի կին 
 Սո ֆին, այ լ այն  մի ջա տի, որ  Վար դու հու  խոս քե րով՝ «ան ցեա լ օր  ձեռքս 
խայ թեց»:

Ինչ պես նշ վեց, Վար դու հու  չա րաճ ճիութ յուն նե րին ն վիր վա ծ եր րորդ 
պատ մութ յու նը  կա ռուց վա ծ է Ա. Գալ ֆա յա նի ս տեղ ծա գոր ծութ յան ն մա-
նութ յամբ. մայ րն  ո ւ իր  վատ  սո վո րութ յուն նե րից հ րա ժար վա ծ աղ ջի կը 
բ նութ յան գր կում զ րու ցու մ են կ յան քի և բ նութ յան շղ թա յի, ա րա րիչ Աստ-
ծո  մա սին:

Այ ս երկ ն ու նի  պա տու մի ա ռանձ նա հա տուկ ձև. դրա մի  հատ վա ծը 
ներ կա յաց նու մ է  հե ղի նա կա յին  պա տու մը, մյու սը  կա ռուց վա ծ է երկ խո-
սութ յուն նե րով՝ դ րա մա տի կա կա ն եր կե րի ն մա նո ղութ յամբ.
հարազատ եղբայրն էր։

1 Տե՛ս Գալֆայեան Ա., նշվ. աշխ., էջ 65-73:
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«ՎԱՐԴՈՒՀԻ. Ո՜հ, ա րե ւուդ  մեռ նիմ Աստ ված, ո՜ր քան  բա րի  և ի մաս-
տու ն ես:

ՄԱՅՐ. Ա յո, սի րե լի աղ ջիկս, ինք ն է ս տեղ ծե ր ար ևը, անձր ևը, հո վը և 
ծա ղիկ նե րը:

ՎԱՐԴՈՒՀԻ. Հա պա մե ղուն, ո րան ցեա լօր ձեռքս խայ թեց» (էջ 50):
 Նա րա տի վի այս յու րօ րի նակ կա ռույ ցը գա լիս է  Պա րոն յա նի դրա մա-

տի կա կան մտա ծո ղութ յու նից, երբ նա ան գամ է պի կա կան գոր ծե րում 
կա ռու ցում է կեն դա նի երկ խո սութ յուն ներ և  տար բեր ժան րե րի հա մա-
տեքս տում անց նում դրա մա տի կա կան սե ռին բնո րոշ ա ռանձ նա հատ-
կութ յուն նե րին:

 Պա րոն յա նի դրա մա տի կա կան աշ խար հա յաց քի խնդրին անդ րա-
դար ձել են հարցն ու սում նա սի րող գրե թե բո լոր գրա կա նա գետ նե րը: 1931-
ին տպագր ված իր դա սա խո սութ յուն նե րում Ա.  Տեր տեր յա նը, օ րի նակ, 
նկա տում է. «« Շո ղո քորթն» կա տա կեր գութ յունն ել, ինչ պես և «Ար ևել յան 
ա տամ նա բույժն» ու « Բաղ դա սար աղ բա րը» գա լիս են ա պա ցու ցե լու, վոր 
 Պա րոն յա նի տա ղան դը դրա մա տի կա կան չե, այլ ե պի կա կան»1:  Սա կայն 
դա սա խո սութ յուն նե րի հրա տա րա կութ յու նից տա սը տա րի անց՝ 1941-
ին, « Պա րոն յա նի գե ղա գի տա կան հա յացք նե րը» աշ խա տութ յան մեջ 
վաս տա կա շատ ա կա դե մի կոսն ար դեն հայտ նում է տրա մագ ծո րեն հա-
կա ռակ տե սա կետ՝  Պա րոն յա նի ստեղ ծա գոր ծութ յան հա մա տեքս տում 
ի րա վա ցիո րեն կար ևոր տեղ հատ կաց նե լով դրա մա տի կա կա նին և ն րա 
պիես ներն ան վա նե լով «պա րոն յա նա կան կո մե դիա»2: 

Խնդ րին անդ րա դար ձել է նաև Ար շակ  Չո պան յա նը, ո րը,  Պա րոն յա նի 
բուն դրա մա տի կա կան եր կե րը («Ա տամ նա բույժն ար ևել յան» և « Պաղ-
տա սար աղ բար») զար մա նա լի չա րա կա մութ յամբ թե րագ նա հա տե լով և  
եր գի ծա բա նի «ա մե նէն տկար գոր ծե րը» հա մա րե լով հան դերձ, մեծ տեղ 
է հատ կաց նում նրա դրա մա տի կա կան աշ խար հա յաց քին՝ գրե լով. « Պա-
րո նեան ան տա րա կու սե լի կեր պով ու նե ցած է՝ իր կա տա կեր գա կա նի 
զգաց ման հետ, թա տե րա կան կա րո ղու թիւնն ալ: Այդ եր կու խա ղե րուն 
կա ցու թիւն նե րը հին են, բայց տե սա րան նե րը շատ վառվ ռուն, խո սակ-
ցու թիւն նե րը միշտ ա րագ և  աշ խույժ, ու գրե թե միշտ շատ բե մա կան… 
 Պա րո նեա նի գոր ծին մե ծա գոյն մա սը թա տե րա կան զգա ցու մով մը շի նո-
ւած է ար դէն»3: 

Իսկ ա հա ինչ է գրում համ բա վա վոր  Հա կոբ Օ շա կա նը. « Պա րո նեան 

1 Տերտերյան Ա., Հայոց նոր գրականության պատմություն, XIX – XX դ.դ., ՅԵր., 
1931, էջ 49:

2 Տե՛ս Տերտերյան Ա., Հայ կլասիկներ, Եր., 1945, էջ 312:
3 Չօպանեան Ա., Դէմքեր, Փարիզ, 1929, էջ 46-47:
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թա տե րա գիր մը չէր ծնած»:  Բայց, որ քան էլ ան կա տար հա մա րե լով պա-
րոն յա նա կան պիես նե րը, քննա դա տը, այ նո ւա մե նայ նիվ, արժ ևո րում է 
նրա դրա մա տի կա կան ձիր քը, «թա տե րա կան զգա յան քը», «ան ձե րը խօ-
սեց նե լու ա նոր բնա տուր շնոր հը»՝ իբրև դրա ար տա հայ տութ յուն տես-
նե լով հե ղի նա կի կա ռու ցած խո սուն ու ճկուն նա խա դա սութ յուն նե րը, 
որ «բա ցա ռիկ կեն դա նու թիւն» ու նե ցող գլխա վոր և  երկ րոր դա կան կեր-
պար նե րի խոս քում վե րած վում են կեն դա նի երկ խո սութ յուն նե րի1:

Եվ ի րոք, չնա յած այն փաս տին, որ  Պա րոն յա նի գրչին են պատ կա-
նում միայն հինգ կա տա կեր գութ յուն ներ («Եր կու տե րով ծա ռա մը», 
«Ա տամ նա բույժն ար ևել յան», « Շո ղո քորթն», « Պաղ տա սար աղ բար», 
«Պ ռույգ»2), և  եր գի ծա բա նի գրա կան ու հրա պա րա կագ րա կան ժա ռան-
գութ յան զգա լի մասն է պի կա կան է, դրա մա տի կա կան սե ռի տա րաբ-
նույթ ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը եր ևան են գա լիս պա րոն յա նա կան 
ար ձա կի հա մա տեքս տում:

Ե թե ան գամ մի կող մում թող նենք է պի կա կան սե ռի գոր ծե րում հե րոս-
նե րի խո սուն և  կեն դա նի երկ խո սութ յուն նե րը, ին չի վառ օ րի նակ են « Մե-
ծա պա տիվ մու րաց կան նե րը» վի պա կի` Ա բի սո ղոմ և  Մա նուկ ա ղա նե րի 
զրույց նե րը, ա պա աս վա ծը կփաս տեն հե ղի նա կի ստեղ ծա գոր ծութ յան 
հա մա պատ կե րում փոք րիկ պիես նե րը և  կա տա կեր գութ յան ժան րաձ-
ևով կա ռուց ված ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը:

 Պա րո յա նը գե ղար վես տա կան, հրա պա րա կա խո սա կան և  ան գամ 
քննա դա տա կան գոր ծե րում տար բեր գա ղա փար ներ ու ի րա վի ճակ ներ 
մարմ նա վո րում է դրա մա տի կա կան երկ խո սութ յուն նե րի ձևով՝ շեշ տը 
դնե լով ոչ թե պա տու մի, այլ աշ խույժ գոր ծո ղութ յուն նե րի և  գոր ծող կեր-
պար նե րի կեն դա նի խոս քի վրա. որ ևէ հատ կա նիշ կամ եր ևույթ կար ևո-
րե լով ու ցան կա նա լով շեշ տել դրա ազ դե ցութ յու նը ըն թեր ցո ղի վրա՝ հե-
ղի նա կը է պի կա կա նից անց նում է դրա մա տի կա կա նին:

Իր դրա մա տի կա կան մտա ծո ղութ յու նը  Պա րոն յա նը կեր պա վո րում 
է ա ռա կի ժան րաձ ևով, երբ հե րոս նե րի պիե սաց ված երկ խո սութ յուն նե-
րին հետ ևում է հե ղի նա կի բա րո յախ րա տա կան հատ վա ծը (օր.՝ « Ծի-
ծաղ» (1883) հան դե սի է ջե րում լույս տե սած «Զ բո սանք», « Կա չա ղակ և 
 ծի ծաղ», « Ծա ռա յութ յուն ներ» և  այլն), քննա դա տա կան հոդ վա ծով (օր.՝ 
«Այ տամ» (1883), ո րով եր գի ծա բա նը քննում է վի պա սա նու հի Սր բու հի 
Տ յու սա բի « Մայ տա» վե պը), հրա պա րա կա խո սա կան հոդ վա ծով (օր.՝ 

1 Տե՛ս Օշական Հ., Համապատկեր արեւմտահայ գրականութեան, հ. 4, 
Երուսաղեմ, 1956, էջ 37:

2 Սրանցից առաջինը հեղինակը թերի է համարել և չի հրատարակել, երկրորդը 
հրատարակությունից անմիջապես հետո հավաքել է գրավաճառների մոտից և 
ոչնչաց րել, իսկ «Շողոքորթն» ու «Պռույգ»-ը մնա  ցել են անավարտ:
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« Թատ րոն»-ի անդ րա նիկ հա մա րի « Հա ռա ջա բա նը» (1874), « Թե լեկ րա-
ֆի վկա յա կա նով բժիշկ մը. կա տա կեր գութ յուն մեկ ա րա րով» (1874) և  
այլն), եր գի ծա կան փոք րիկ պիես-պատմ ված քով (օր.՝ « Չորս վա րա գույ-
րով կա տա կեր գութ յուն մը» (1873), հատ ված ներ «Առտ նին տե սա րան-
ներ»-ից (1887-1888)), դրա մա տի կա կան վի պակ-եր գի ծա պա տու մով («-
Լե ռը մար գա րէին քով չեր թա նէ՝ մար գա րէն լե ռան քով կ’եր թայ»1 (1875)):

Դ րա մա տի կա կան սե ռի եր կե րի սկզբունք նե րով հյուս ված այս միջ սե-
ռա յին և  միջ ժան րա յին գոր ծե րի հե րոս նե րը, ընդ ո րում, կա րող են լի նել 
մար դիկ (օր.՝ « Սի րո միջ նորդ նե րը» (1884)), կեն դա նի ներ (օր.՝ «Եզն և  կա-
պի կը» (1883)) հե թա նո սա կան աստ ված ներ (օր.՝ «Զ բո սանք» (1883)) և 
 վե րա ցա կան եր ևույթ ներ, հաս կա ցութ յուն ներ (օր.՝ մահ « Մահ և  ծի ծաղ» 
(1883), խեն թութ յուն « Ծի ծաղ և  խեն թութ յուն» (1883)), ին չը փաս տում է, 
որ դրանք գրված են ե ղել ոչ թե բե մադր վե լու հա մար, այլ սոսկ դար ձել են 
հե ղի նա կի եր գի ծան քի ար տա հայտ ման նա խընտ րե լի մի ջոց և  աշ խար-
հա յացք:

Ս տաց վում է՝ ստեղ ծա գոր ծե լով հիմ նա կա նում է պի կա կան ժան րե-
րում՝  Պա րոն յանն ստեղ ծել է դրա մա տի կա կան տա րաբ նույթ տե սա րան-
ներ: Գ րա կա նա գետ Արծ վի  Հու նան յա նի խոս քե րով՝ «…Գ րո ղի մեջ նրան 
ի վե րուստ տրված եր կու տա րերք ներն ան բա ժան էին, ուղ ղա կի գիր-
կընդ խառն ու բնավ զար մա նա լի չէ, որ նա ոչ միայն դրա մա տուր գիա յում 
եր գի ծա բան էր (մա նա վանդ որ գրում էր միայն կո մե դիա ներ), այլև եր գի-
ծա կան ար ձա կի ո լոր տում թա տե րա գիր…»2:

Այս ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի թի վը լրաց նե լու է գա լիս « Վար դու հի 
և  իր մայ րը» ման կա պա տա նե կան պատմ ված քը, որ տեղ հե ղի նա կա-
յին պա տու մին ու նկա րագ րութ յուն նե րին ներհ յուս վում է դրա մա տի կա-
կան երկ խո սութ յուն նե րի ձևով կա ռուց ված զրույ ցը: Ե րե խա յի միա միտ 
հար ցե րը դառ նում են գե ղար վես տա կան յու րօ րի նակ հնա րանք, ո րոնց 
դի տանկ յու նից  Պա րոն յա նը ներ կա յաց նում է ըն թեր ցող մա նուկ նե րին 
իր նա խընտ րած թե մա ներն ու եր ևույթ նե րը դաս տիա րակ չա կան լույ սի 
ներ քո: Աշ խարհն ու բնութ յու նը շնչա վոր վում են, դրանց տար բեր հա-
րա բե րութ յուն նե րում ե րե խա յի փնտրած պատ ճա ռա հետ ևան քա յին կա-
պե րը զու գա հեռ վում են մար դուն բնո րոշ հատ կա նիշ նե րով, և  Վար դու-
հին ա մեն ինչ տես նում է իր զու գա հե ռի մեջ: Ե թե ե րե խա յին խնա մում 
ու դաս տիա րա կում է մայ րը, ա պա բնութ յու նը, ծա ղիկ ներն ու ծա ռե րը 
խնա մում է Աստ ված, և  ե թե չար ու սխալ քայ լեր ա նող ե րե խան կա րող է 

1 Այս գործի միջժանրային առանձնահատկությունների մասին մանրամասն 
տե՛ս Մակարյան Ալ., Կրկին Պարոնյանի հետ, Եր., 2018, էջ 51-

2 Հունանյան Ա., Հակոբ Պարոնյանը դրամատուրգ, Եր., 2003, էջ 157-158:
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դար ձի գալ և  ուղղ վել, ինչ պես  Վար դու հին, ա պա բնութ յան մեջ նույն պես 
չկա վատ ու ան պետք եր ևույթ. «Աստ ծոյ ստեղ ծած նե րուն մէջ գէշ բան 
չկայ, ա մենքն ալ բա րի են, ա մենքն ալ պետք են», և  ան գամ «այդ ան պի-
տան կո չած թրթուր նե րէդ կել նեն այն գոյնզ գոյն թի թեռ նիկ նե րը» (էջ 50):

* * *
 Փո խադ րութ յուն նե րի կող քին պա րոն յա նա կան պատմ ված քի հա-

մա պատ կե րում առ կա են նաև ինք նու րույն ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներ:  Փո-
խադ րութ յան՝ բնագ րից բա վա կա նա չափ հե ռա ցած լի նե լու պատ ճա ռով, 
սա կայն, մենք միան շա նա կո րեն չենք կա րող տա րան ջա տել դրանք կամ 
նշել կոնկ րետ քա նակ և  Պա րոն յա նին վստա հա բար կա րող ենք վե րագ-
րել միայն «Ան վա խու թեան ու ժը» պատմ ված քի նախ նա կան դի պա շա րը, 
ո րի հիմ քում ըն կած է ի րա կան դեպք՝ 1870-ի  Բե րա յի հրդե հը1: 

 Գոր ծում հե ղի նա կը կեր պա վոր վում է ա կա նա տե սի դե րում, ո րը հինգ 
տար վա հե ռա վո րութ յու նից պատ մում է հրդե հի ժա մա նակ տա նը փակ-
ված մնա ցած եր կու քույ րե րի մա սին. փոք րը խի զա խո րեն փոր ձում էր 
փրկել ի րենց, իսկ մե ծը վա խից կար կա մել, «խել քը կո րու սել էր»:  Դի պա-
շա րի հիմ քում եր կու քույ րե րի հա կադ րութ յունն է ճա կա տագ րա կան պա-
հին, մե կի վախ կո տութ յու նը, մյու սի՝ խի զա խութ յու նը, ին չը գե ղար վես-
տա կան պա տու մի հա մա տեքս տում դառ նում է  Պա րոն յա նի կենտ րո նա-
կան դա սը՝ ուղղ ված ըն թեր ցող ե րե խա նե րին. «Եր բոր պա տա նե կու թեան 
հաս նող մէ կը իր տղա յու թե նէն վախ կոտ մեծ ցած չըլ լայ, ա նանկ վտան գի 
մը մէջ ին կած ա տեն՝ կրնայ իր խել քը չկորսց նե լու չափ քա ջասր տու թիւն 
ու նե նալ» (էջ 113):

Այս պի սով՝ պատմ ված քի ժան րը  Պա րոն յա նի ման կա կան ստեղ ծա-
գոր ծա կան հա մա կար գում ա մե նից մեծ միա վորն է. այն ու նի հա մե մա-
տա բար բարդ դի պա շար, կեր պար նե րը բևե ռաց ված չեն, իսկ հե ղի նա-
կա յին խրա տը ար տա հայտ ված չէ բաց տեքս տով՝ հե ղի նա կի խոս քի մի-
ջո ցով, այլ ե րե խան ին քը պետք է կռա հի այն՝ կար դա լով տեքս տը:  Թեև 
պատմ վածք նե րի գե րակ շիռ մա սը փո խադ րութ յուն է, այ նո ւա մե նայ նիվ 
դա շատ կար ևոր է հե ղի նա կի ստեղ ծա գոր ծութ յան պատ մութ յան ու-
սում նա սի րութ յան հա մար, իր վրա է կրում պա րոն յա նա կան կնի քը, իսկ 
ո րոշ գոր ծեր ան գամ այն քան են հե ռա ցել բնագ րից, որ ինչ-որ տեղ ստա-
ցել են ան հա տա կան ստեղ ծա գոր ծութ յան ար ժեք:

1 Հայտնի է, որ այդ հրդեհի ժամանակ այրվել է նաև երգիծաբանի՝ նույն 
թաղամասում վարձած փոք րիկ բնակարանը (մանրամասն տե՛ս Ստեփանյան Գ., 
նշվ. աշխ., էջ 27-28):
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ALBERT MAKARYAN, ASTGHIK SOGHOYAN - HAKOB PARONYAN’S 
CHILDREN’S STORIES - The article is dedicated to the analysis of Hakob Paronyan’s 
children’s stories. These works, which deviate from the general regularity of Paronyan’s 
satirical works, have their sig nificant place in general structure of «Theater: Friend 
to Children»: from the structural point of view, they play a specific role and have a 
definite meaning. 

Most of the works of this genre are adaptations.
While creating children’s works, Paronyan took the works of other authors as a 

timber for the plot, but elaborated them, reinterpreted and adapted to the Armenian 
children’s taste.

Key words: Hakob Paronyan; «Theatre: Friend to Children »; children’s book; 
child ren’s story; adaptation; initial source ; stylistic changes; dramatic story; dialogues

АЛЬБЕРТ МАКАРЯН, АСТГИК СОГОЯН - ДЕТСКИЕ РАССКАЗЫ АКОПА 
ПАРОНЯНА - Статья посвящена анализу детских рассказов Акопа Пароняна.

Откклоненные от общей закономерности сатирических произведений Акопа 
Парон яна, со структурной точки зрения данные рассказы играют конкретную 
роль и имеют о со бое значение в общей структуре журнала «Театр – друг детей».

Подавляющая часть произведений этого жанра является переложением: 
при созда нии детских произведенийв качестве сюжетной канвы Паронян 
использовал произ ве де ния других авторов, обработав и приспособив их к 
армянской детской аудитории.

Ключевые слова: Акоп Паронян, «Театр – друг детей», детский рассказ, 
перело же ние, первоисточник, стилистические изменения, драматический 
рассказ, диалоги.
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ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ
ԼԻԼԻԹ ՍԵՅՐԱՆՅԱՆ

Բ.գ.թ., ՀՀ ԳԱԱ Գրականության ինստիտուտ

Ս.ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆԻ «ԱՐԴԻ ՀԱՅ ՊՈԵԶԻԱՅԻ 
ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ» ԳԻՐՔԸ

Բանալի բառեր. – Սուրեն Աբրահամյան, արդի հայ պոեզիա, համա-
կարգ, ապոետիկ սկիզբ, «անհետացման» տեսություն, հերմենևտիկա, 
նշանագիտություն:

Ս. Աբ րա համ յա նի «Ար դի հայ պոե զիա յի գե ղար վես տա կան հա մա-
կար գը» վեր նագ րով ու սում նա սի րութ յու նը (Եր ևան, «Ար մավ», 2020)՝ 
«Քն նա դա տութ յու նը և գ րա կան ըն թաց քը. պատ մա կան ակ նարկ», «Ռ. 
Դա վո յա նի բա նաս տեղ ծա կան ժա ռան գութ յու նը», «Ի րա կա նութ յան 
պոե զիա. «ա պոե տիկ սկզբի» կամ բա նաս տեղ ծութ յան «ան հե տաց ման» 
տե սութ յուն», « Պոե զիա յի ի րա կա նութ յու նը. բա ռի մե տա ֆի զի կա կան 
նա խասկզ բի ո րո նու մը», «20-րդ դա րա վեր ջի բա նաս տեղ ծա կան ըն թաց-
քի ո րոշ ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներ», « Բա նաս տեղ ծա կան նոր շրջա նի 
ո րո նում ներ և խնդ րադ րում ներ» վեր տա ռութ յամբ վեց գլուխ նե րից բաղ-
կա ցած, թե մա յի քննա բան ման՝ բա ցա ռիկ խոր քով և  ընդգր կու մով հատ-
կանշ վող նմուշ է, հե ղի նա կի գրա կա նա գի տա կան, գրաքն նա դա տա կան 
բազ մամ յա ճա նա պար հի նշա նա կա լի հանգր վա նը, բո լո րան վեր ջան քի 
հեր թա կան վկա յութ յու նը: Ճշգր տե լով և ձ ևա կեր պե լով ար դի գրա կան 
ըն թաց քը տե սա կան հա մա կարգ ման և ներ քին պար բե րաց ման մի ջո ցով 
քննե լու խնդի րը և  ըստ ար ժան վույն գնա հա տե լով վեր ջին տաս նամ յա-
կի քննա դա տութ յան՝ այդ ուղ ղութ յամբ կա տար ված փոր ձե րը՝ Աբ րա-
համ յա նը շեշ տադ րում է գրա կան ըն թաց քի պատ մա կա նութ յան ըն կալ-
ման հար ցի բար դութ յու նը: Գ րա պատ մա կան ար դի փու լը հատ կո րո շող 
ա ռանց քա յին օ րի նա չա փութ յուն է հա մար վում ժխտման և  է վոլ յու ցիա յի 
տե սութ յու նը, ո րը սահ մա նում է շար ժու մը և շարժ ման ըն թաց քի պատ-
մա կա նութ յու նը՝ որ պես «գրա կան միաս նա կան ար տա հայ տութ յուն»: 
Աբ րա համ յա նը եր ևույ թը դի տար կում է դեռևս նա խորդ դա րասկզ բին 
շրջա նառ վող «մայ րա մու տի գա ղա փա րի», եվ րո պա կան փի լի սո փա-
յա կան մտքի և գե ղար վես տա կան զար գա ցում նե րի զու գա հե ռի մեջ՝ 
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հատ կա պես կար ևո րե լով ժխտման և ճգ նա ժա մի՝ պատ մա կան օ րի նա-
չա փութ յամբ միաս նա բար հան դես գա լը. Ճգ նա ժա մը ո րոն ման է մղում, 
ժխտու մը՝ նո րի ձևա վոր ման: Հան գա մա նո րեն մեկ նա բա նե լով գրա կան 
նոր պար բե րաշր ջա նի ձևա վո րու մը հնա րա վոր դարձ նող ժխտման հաս-
տա տա կան չա փու մը՝ Աբ րա համ յա նը գե ղար վես տա կան մտա ծո ղութ յան 
զար գա ցու մը պայ մա նա վո րող ազ գա յին և հա մաշ խար հա յին հոս քե րի, 
ներգ րա կան և  ար տագ րա կան ի րո ղութ յուն նե րի, գրա կան բա նա վե ճե-
րով հատ կանշ վող գրա պատ մա կան մի ջա վայ րի, մար դու և ժա մա նա կի 
փո խառն չութ յու նը պար զող ընդ հան րա կան և հե ղի նակ նե րի ան հա տա-
կան աշ խար հա տե սութ յամբ և կեն սազ գա ցո ղութ յամբ պայ մա նա վոր-
ված խառն ված քա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի վեր հան մամբ մեկ-
նա բա նում է նոր պատ մա կան հա մա կար գի կա յաց ման ըն թաց քը, նկա-
րա գի րը և  էութ յու նը: Աբ րա համ յա նի քննա բան ման պա րագր կում նե րում 
հմտո րեն զու գակց վում են մեկ նա բա նա կան շրջա նա կի ո րո շարկ ման, 
հեր մենև տի կա կան մե թո դի կի րառ ման, ար դի բա նաս տեղ ծութ յան կա-
ռուց ված քի մեկ նա բան մանն ուղղ ված մո տե ցում նե րի, կա ռուց ված քա-
յին-նշա նա գի տա կան վեր լու ծութ յան, պոե տի կա յի և  աշ խար հա յաց քի 
միաս նութ յան քննութ յան սկզբունք ներ: Վեր լու ծութ յան հիմ քում, իր իսկ 
վկա յութ յամբ, պատ մութ յան տե սութ յունն է և տե սութ յան պատ մա կա-
նութ յու նը:

Հե տա զո տո ղի տե սա դաշ տում և քն նա բան ման տի րույ թում է ան-
պատ կե րաց նե լի հա րուստ նյութ՝ Ս ևա կի գրա պատ մա կան կշիռն արժ-
ևո րող տե սա կան-ու ղեն շա յին ըմբռ նում նե րի դաշ տից, 60-70-ա կան 
թվա կան նե րի՝ գրա կան մա նի ֆես տի նկա րա գիր ու նե ցող բո լոր նշա-
նա կա լի հոդ ված նե րից և  ու սում նա սի րութ յուն նե րից, սևակ յան և  ար-
դի պոե զիա յի նա խա հիմ քը կազ մող հետս ևակ յան շրջա նի նկա րա գիրն 
ար տա պատ կե րող և պայ մա նա վո րող ըն կա լում նե րից սկսած՝ մինչև 
ար դի հայ բա նաս տեղ ծութ յան հա րուստ ու բազ մա չափ գա ղա փա րա-
կան-գե ղար վես տա կան խո րա պատ կե րը: Աբ րա համ յա նը, անհ րա ժեշտ 
վկա յա կո չում նե րը քննա կան մեկ նութ յուն նե րով ու եզ րա հան գում նե րով 
ամ բող ջաց նե լով, բա նա վե ճե րի ե լա կե տին՝ պոե զիա յի ար դիա կա նութ-
յան գա ղա փա րին, բազ մա ձայ նութ յան ըմբռն մա նը, հայ րե նա կան բա-
նաս տեղ ծութ յան ա վանդ նե րի և ժա մա նա կա կից պոե զիա յի առն չութ յան 
խնդիր նե րի նկատ մամբ «հնե րի» և «նո րե րի» մո տե ցում նե րին, բա ռի և  
ի րա կա նութ յան փոխ հա րա բե րութ յան տար բեր ըն կա լում նե րին, «ան բա-
նաս տեղ ծա կան բա նաս տեղ ծութ յանն» ուղղ ված իր դիր քո րո շումն է հիմ-
նա վո րում:
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Աշ խա տութ յան սկզբում հիմ նագ ծա յին շեշ տադ րում նե րով ներ կա-
յաց վում են ար դի հայ բա նաս տեղծ նե րը՝ ժա մա նա կի գե ղար վես տա կան 
մտա ծո ղութ յան նկա րա գի րը կա ռու ցա կազ մող ու ամ բող ջաց նող ի րենց 
բա նաս տեղ ծա կան դի մագ ծով, մաս նակ ցութ յամբ ու մաս նա բաժ նով: Ար-
դի պոե զիա յի գե ղար վես տա կան հա մա կար գի քննա բա նու մը հա գե ցած 
է թե´ ա ռանց քա յին հե ղի նակ նե րի, թե´ ար դի գրա կան շար ժըն թա ցում 
ի րենց ո րո շա կի ներդ րու մով ինք նա տի պո րեն ա ռանձ նա ցած և թե գրա-
պատ մա կան նշա նա կութ յուն ու նե ցող բա նաս տեղծ նե րի գրա կան վաս-
տա կի գնա հա տում նե րով:

Ու սում նա սի րութ յու նը մեկ նար կում է քննա դա տութ յան և գ րա կան 
ըն թաց քի վեր լու ծութ յամբ՝ պատ մա կան ակ նար կով, ո րին օ րի նա չա-
փո րեն հա ջոր դում է բա նաս տեղ ծա կան մի ամ բողջ պար բե րաշր ջա նի 
ա վար տի և նոր շրջա փու լի կազ մա վոր ման խնդիր նե րի քննա բա նու մը: 
Վեր ջի նի հատ կան շա կան պատ կե րա վո րու մը Ռ. Դա վո յա նի գե ղար վես-
տա կան մտա ծո ղութ յան ա ռանձ նա հա տուկ նկա րագ րով և գ րա պատ մա-
կան շար ժըն թա ցի տրա մա բա նութ յամբ պայ մա նա վոր ված ո րո նում նե րի 
և  ի րա գոր ծում նե րի նկա րա գիրն է, ո րի մեկ նութ յանն ու արժ ևոր մանն 
է ուղղ ված գրքի հա ջորդ հատ վա ծա մա սը: Կա ռուց ված քում զա տո րոշ-
վում են ար դի գրա պատ մա կան ըն թաց քի հա մա կար գա յին դի տարկ ման 
շնոր հիվ ա ռանձ նաց ված եր կու ճյու ղեր. ա ռա ջի նի ըն կա լում նե րի հա մար 
հատ կան շա կան է «ի րա կա նութ յան պոե զիան», երկ րորդ խմբի հա մար՝ 
«պոե զիա յի ի րա կա նութ յու նը»: «Ի րա կա նութ յան պոե զիա յի» և բա նաս-
տեղ ծութ յան «ան հե տաց ման» տե սութ յան քննա բա նումն ամ բող ջա նում 
է Ս. Չի լո յա նի, Հովհ. Գ րի գոր յա նի, Ա. Հա րութ յուն յա նի, Դ. Հով հան նե սի 
դի ման կար նե րի կեր տու մով: Պոե զիա յի ի րա կա նութ յան և բա ռի մե տա-
ֆի զի կա կան նա խասկզ բի ո րոն ման շրջա ծի րում արժ ևոր վող հե ղի նակ-
ներ են Հ. Է դո յա նը, Ա. Ավ դալ յա նը, Հ. Մով սե սը, Հ. Սա րու խա նը և Ա. Մար-
տի րոս յա նը: Աբ րա համ յա նի քննա կան տե սա ծի րում են նաև 20-րդ դա րի 
բա նաս տեղ ծա կան ըն թաց քին բնո րոշ ինք նա տի պո րեն ա ռանձ նա ցող 
այլ հատ կա նիշ ներ. այս տե սանկ յու նից ու շար ժան են Վ. Հա կոբ յա նի պոե-
զիան և բա նաս տեղ ծա կան ան հա տա կա նութ յու նը: Ար դի հայ պոե զիա յի 
գե ղար վես տա կան հա մա կար գի քննութ յունն ամ բող ջա նում է բա նաս-
տեղ ծա կան նոր շրջա նի ո րո նում նե րի և խնդ րադ րում նե րի, մի տում նե րի, 
զար գաց ման տես լա կա նը պատ կե րագ ծող, քննա դա տի մտա հո գութ յուն-
նե րը բա ցա պար զող ի րո ղութ յուն նե րի մեկ նա բան մամբ:

Աշ խա տութ յունն արժ ևոր վում է նաև պոե զիա յի զար գաց ման օ րի նա-
չա փութ յուն նե րը նոր ար ձա կի ընդ հա նուր նկա րագ րի՝ սկզբնա մա սում 
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կա տար վող զու գա հեռ մամբ, ժա մա նա կի գե ղար վես տա կան մտա ծո-
ղութ յան հա մա պատ կե րում դի տար կե լու շնոր հիվ: Աբ րա համ յա նը, գրա-
կան նոր ըն թաց քը թե´ պոե զիա յում և թե´ ար ձա կում մինչև 80-ա կան-
նե րի վեր ջը ո րա կե լով ճգնա ժա մա յին, պատ կե րագ ծում է «դա սա կան 
շրջա նի անկ մա նը զու գա հեռ, ո րը տևում է մինչև 80-ա կան նե րի վեր ջը», 
ար դի գրա կա նութ յան ձևա վո րու մը, իսկ 90-ա կան նե րի երկ րորդ կե սից 
սկսած՝ ամ բող ջա ցու մը իբրև հա մա կարգ: Գր քի հե ղի նա կը հիմ նա վո րում 
է հա մա կար գի պատ մա կա նութ յան խնդրի ե լա կե տա յին նշա նա կութ-
յու նը, հեր մենև տի կա կան շրջա նա կի կի րարկ մամբ բա ցատ րում հնի և 
նո րի փո խառն չութ յան իր ըմբռ նու մը, պատ մա կան հիմ քի նե րազ դու մով 
պայ մա նա վո րե լով՝ բա ցա հայ տում նո րի կա յաց ման ըն թաց քում ոչ միայն 
ժխտման, սահ մա նագ ծա յին նկա րագ րի, այլև նո րի և հ նի միաս նութ յան 
հաս տատ ման, դրանց հա մադ րութ յան օ րի նա չա փութ յուն նե րը, «հի նը 
նո րի մեջ է, նո րը՝ հնի» սկզբուն քը:

Ու սում նա սի րութ յունն ու նի ընդգծ ված բազ մա չափ, բախ տին յան 
ըմբռ նու մով՝ երկ խո սա կան նկա րա գիր, որն ամ բող ջա նում է Աբ րա համ-
յա նի՝ այս կամ այն հե ղի նա կին ուղղ ված խոս քի տա րո ղութ յամբ (աս վա ծը 
հատ կա պես տե սա նե լի է Հովհ. Գ րի գոր յա նի պա րա գա յում), հո գու և սր-
տի, մարդ կա յին ճա կա տագ րի խո րա չա փում նե րով, մյուս կող մից ար դի 
գրա կան շար ժըն թա ցի մեկ նա բան նե րին, գրաքն նա դատ նե րին ուղղ ված 
խոս քով՝ գնա հա տան քի, բա նա վե ճի ու ան հա մա ձայ նութ յան, դի մա դար-
ձում նե րի և հա կա դար ձում նե րի շեր տե րով, ժա մա նա կա յին մեծ շրջա ծի-
րով՝ հայ և հա մաշ խար հա յին գե ղար վես տա կան, գրա կա նա գի տա կան 
տե սա կան (ար դի քննա դա տութ յան տե սութ յան լայն և խոր ընդգր կու-
մով) և փի լի սո փա յա կան մտքի նշա նա կա լի ա նուն նե րի ներ կա յութ յամբ:

Նշ ված ար ժա նիք նե րի շար քում, այ նո ւա մե նայ նիվ, գե րա կա է քննա-
բան ման՝ հստա կո րեն ձևա կերպ ված հա յե ցա կար գա յին տե սանկ յու նը, 
ո րի լույ սով Աբ րա համ յա նը ար դի բա նաս տեղ ծութ յան ա ռանց քա յին հե-
ղի նակ նե րի՝ գրա կան շար ժըն թա ցում զբա ղեց րած տե ղի և ն շա նա կութ-
յան, պատ կե րամ տա ծո ղութ յան ճշգրտմանն ուղղ ված բա ցա հայ տում-
ներ է կա տա րում և հան րա գու մա րա յին ընդ հան րա ցու մով դի տար կում 
հա մա կար գի մեջ: Յու րա քանչ յուր հե ղի նա կի Աբ րա համ յա նը դի տար կում 
է թե´ տվյալ բա նաս տեղ ծի ստեղ ծա գոր ծա կան ներ քին հա մա կար գի մեջ՝ 
ժո ղո վա ծու առ ժո ղո վա ծու հետ ևե լով նրա գե ղար վես տա կան մտա ծո-
ղութ յան զիգ զագ նե րին ու հանգր վան նե րին, զար գաց ման նկա րա գի րը 
պատ կե րագ ծող ներ քին շրջա նա բա ժա նում ներ կա տա րե լով, թե´ ար դի 
հայ պոե զիա յի՝ հա մա պա տաս խան ուղղ վա ծութ յան են թա հա մա կար-
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գում և թե´ ար դի հայ բա նաս տեղ ծութ յան ամ բող ջա կան հա մա կար գում՝ 
եր ևույ թը հա մա կող մա նիո րեն ներ կա յաց նե լով հեր մենև տի կա կան ինք-
նօ րի նակ խո շոր շրջա նա կի մեջ: Հա յաց քի բազ մա չափ ընդգր կու մը հնա-
րա վո րութ յուն է տա լիս եր ևույթ նե րը դի տար կե լու հա մա ժա մա նակ յա և 
տար ժա մա նակ յա հա տույթ նե րով՝ ազ գա յին բա նաս տեղ ծա կան ա վան-
դույ թի, նա խըն թաց շրջա փու լե րի ճգնա ժա մա յին-ան ցու մա յին հա մար-
ժեք զար գա ցում նե րի տրա մա բա նութ յան մեջ և շր ջա ծի րի ընդ լայն մամբ՝ 
հա մաշ խար հա յին բա նաս տեղ ծա կան և հոգ ևոր-մշա կու թա յին ա վան-
դույ թի հա մա պատ կե րում:

Աշ խա տութ յան մեջ կա տար վում են նաև առ հա սա րակ պոե զիա յի 
էութ յա նը և գո յա բա նա կան առն չութ յուն նե րին վե րա բե րող ընդ հան րա-
ցում ներ՝ պոե զիա յի և հայ րե նի քի, ինք նա ճա նաչ ման մի ջո ցով հնա րա վոր 
ին քէաց ման և հայ րե նա ճա նա չո ղութ յան, դե պի հո ղը կա տար վող դար-
ձի և հո ղում պահ ված եր գի ար մա տի, եր գի և մե ղե դու, մե ղե դու փո խա-
կերպ վող եր գի ո րոն ման, ռիթ մի և խոս քի, բա ռի և  ո գու, բա ռի և դ րա 
նախ նա կան ի մաս տի պեղ ման, եր գի անհ նա րի նութ յան և մղ ձա վան ջի, 
բզկտված աշ խար հի, սի րո բա ցա կա յութ յան և մե ղե դու ան հա սա նե լութ-
յան, եր գի և տե սիլ քի ու շագ րավ ա ղերս նե րի մա սին: Այս շար քում Դա-
վո յա նի պոե զիա յի կա պակ ցութ յամբ հատ կան շա կան ընդ հան րա ցում 
է ար վում. եր գը բնո րոշ վում է իբրև գո յութ յան նա խա հիմ քի ար տա հայ-
տութ յուն, պոե զիան՝ իբրև գո յութ յան նա խա հիմ քը պե ղե լու ու ղի, աստ-
ծո և մահ վան դեմ հան դի ման հա տու ցում: Հովհ. Գ րի գոր յա նի բա նաս-
տեղ ծութ յան են թա հա մա կար գում դար ձի, ար դիա կա նի և նախ նա կա նի, 
նույ նութ յան և տար բե րութ յան բարդ առն չութ յուն նե րի մեջ այն ի մաս-
տա վոր վում է որ պես հայ րութ յան և մահ վան, սկզբի և վեր ջի հա վի տե-
նա կան շրջապ տույ տի, գո յա բա նա կան ներհ յուս ման դրսևո րում: Այն 
գո յութ յան միակ խա րիսխն է, ժա մա նա կի հայտ նութ յան միակ հանգր-
վա նը, բա նաս տեղ ծի սիր տը միկ րո տիե զերք է, ուր պոե զիա յի շնոր հիվ 
կա րող են հա վաք վել ու ամ բող ջա նալ բե կոր ված աշ խար հը, աշ խար հի 
փլուզ ված պատ կե րը, փե ղեկ ված հայ րե նի քը: Ա. Հա րութ յուն յա նի բա-
նաս տեղ ծա կան են թա հա մա կար գում, ո րի ըն կալ ման ա ռանց քը դարձ յալ 
ժխտումն է՝ որ պես շարժ ման օ րենք, ման կութ յու նը և բ նութ յունն են դառ-
նում քա ղա քակր թութ յան քաո սից փա խուս տի վայր, դարձ յալ առ կա են 
դար ձի ե րազն ու անհ նա րի նութ յու նը, անց ման դրա ման, և պոե զիան է լի 
միակ պատս պա րանն է, փրկութ յան ե զեր քը, կոս մո սը՝ տու նը և կար գը, 
էութ յու նը, հա րա զա տը՝ ի հա կադ րութ յուն օ տա րի, հյու րա նո ցի, հա մաշ-
խար հի, քա ղա քի և քաո սի:
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Ար դի հայ բա նաս տեղ ծութ յան մեկ նա բան ման ծի րում ո րո շադր վող և 
պոե զիա յի էութ յու նը և գո յա բա նա կան առն չութ յուն նե րը բա ցա հայ տող 
վե րոնշ յալ շար քի հա մալր մա նը միտ ված ի րո ղութ յուն ներ են նաև մար դը 
և ժա մա նա կը, պոե զիան և ժա մա նա կը, աշ խար հի ամ բող ջա կան պատ-
կե րաց ման կո րուս տը, գիր քը և մար դը, մար դա գիրք-շնչա վոր մատ յա նը, 
նախ նա կան միակ գրքի ե րա զանքն ու անհ նա րի նութ յու նը, շար ժու մը 
և ճա նա պար հը, վեր ևի և ներք ևի միջև շրջապ տույ տը՝ որ պես բա նաս-
տեղ ծա կան միս տե րիա, աստ վա ծա յի նի, դա սա կան-ա վան դա կա նի և 
մարդ կա յի նի հեր թա փո խու մը, ճա կա տա գի րը, սե րը և մա հը՝ որ պես հա-
վեր ժա կա նի ի պոս տաս ներ:

Պոե տի ճա կա տագ րի թե մա յի խո րա չա փում նե րով է հատ կանշ վում 
սևակ յան «աստ ծո քար տու ղա րի» ըն կալ մա նը հա կադր վող Չի լո յա նի 
պա րա կա նոն ինք նութ յան և ճա նա պարհ բա ցո ղի, զո հի և նա հա տա կի 
կեր պա րի աբ րա համ յա նա կան քննութ յու նը, ո րը կա տար վում է ոչ այն-
քան պատ մա կան զար գաց ման, որ քան մշա կու թա բա նա կան տե ղա շար-
ժե րի չա փու մով: 

Ժա մա նա կի և պոե զիա յի առն չութ յան իր բա նաձևն ու նի Դ. Հով հան-
նե սը. ժա մա նա կը, քա ղա քա կա նութ յու նը և պատ մութ յու նը Դ. Հով հան նե-
սի բա նաս տեղ ծութ յան «վա վե րա կան աղն» են, «ան բա նաս տեղ ծա կան 
բա նաս տեղ ծութ յու նը» նրա ե լա կետն է, ում կեր պա րում հա մա գո յակ ցում 
են եր կու ես-եր՝ բա նաս տեղ ծի և վ կա յո ղի, քեր թո ղի և պատ մի չի, քրո նի-
կագ րի և ս տեղ ծո ղի, ում մտա ծում նե րի ա ռանց քում պոե զիա յի և հայ-
րե նի քի միաս նութ յան գա ղա փարն է, մտաս ևե ռու մը՝ ոչ թե «ա վան դա-
կան» «պայ ծառ ու լու սա վոր», այլ «ա նո ղոք ու ա հեղ» բա նաս տեղ ծութ-
յան ա րա րու մը: Նա ևս պոե զիան ինք նօ րի նակ ա պաս տան՝ դրախ տի և 
դ ժոխ քի միջև հայտն ված քա վա րան է հա մա րում: Ու շար ժան է ար դի հայ 
պոե զիա յի՝ Ալ. Թոփչ յա նի բնո րոշ մամբ «պո լե միստ ներ և մե տա ֆո րիստ-
ներ» հա կադ րութ յամբ ո րո շադր ված եր կու ճյու ղե րի ըն կա լու մը Դա վիթ 
Հով հան նե սի կող մից, որն ի րեն պրո լե տար էր հա մա րում՝ ի հա կադ-
րութ յուն «թաք նա մարդ» Է դո յա նի: Աբ րա համ յա նը գրաքն նա դատ նե րի և 
գ րող նե րի՝ ար դի հայ պոե զիա յին ուղղ ված հա յաց քի շրջա ծի րը ներ կա-
յաց նե լով, և  այ դու ըն կա լում նե րի ընդգր կումն ա վե լաց նե լով՝ մե ծաց նում է 
իր ու սում նա սի րութ յան երկ խո սա կան տա րո ղութ յու նը (ներ կա յաց վում է 
այդ «երկ խո սութ յան» հին ու նոր մաս նա կից նե րի ամ բող ջա կան շար քը՝ 
Վ. Դավթ յան, Ալ. Թոփչ յան, Զ. Ա վե տիս յան, Ս. Սա րին յան, Ա. Ե ղիա զար յան, 
Դ. Գաս պար յան, Կ. Դա նիել յան, Ս.Գ րի գոր յան, Վ. Օ շա կան և  այլք): Աս վա ծի 
վկա յութ յունն է նաև աշ խա տան քի՝ Է դո յա նի գե ղար վես տա կան հա մա-
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կար գի քննա բան մա նը նվիր ված հատ վա ծը, ուր ա տե նա խո սի գնա հա-
տում նե րի հա մա տեքս տը, պոե զիա յին ուղղ ված հա յաց քը՝ ազ գա յի նի և 
հա մա մարդ կա յի նի փո խառն չութ յան, հա մաշ խար հա յին պոե զիա յի հետ 
երկ խո սութ յան մեջ մտնե լու դիր քո րոշ ման չա փում նե րով, փոխ կան չի 
մեջ են Է դո յա նի տե սա կան ըմբռ նում նե րի հետ: Խոս քը մաս նա վո րա պես 
վե րա բե րում է ին տե լեկ տո ւալ բա նաս տեղ ծութ յան, բա ռի ո րոն ման և  աշ-
խար հի կոնստ րուկ ցիա յի կերտ ման տե սութ յա նը՝ բա ռի հայտ նութ յան, 
«լի նե լութ յան պա հին» նրա էութ յա նը հա ղոր դակց վե լու, ին տե լեկ տո ւալ 
տա ռա պան քի, բառ-պատ կե րի՝ ներ քին փո խա կեր պում նե րով մե տա ֆո-
րի վե րա ճե լու և խոս քի ո լոր տի հայտ նա կերպ ման բա ղադ րիչ նե րով: Այս 
հիմ քով էլ Աբ րա համ յա նը ար տա ծում է Է դո յա նի պոե զիա յի հիմ նա կան 
հար ցադ րու մը՝ մար դու, ժա մա նա կի և պոե զիա յի ամ բող ջա կա նութ յան 
ո րո նու մը: Է դո յա նի ըն կալ մամբ՝ «բա ռի ի րա կա նութ յան ժա մա նա կա կից 
պատ կե րը քա ղաքն է»՝ փո ղո ցի և տան հատ կան շա կան պատ կե րա յին 
լու ծում նե րով, և քն նա բա նը, հետ ևե լով է դո յա նա կան բա ռի՝ պատ կե րի 
վե րա ճող «ար կած նե րին», նա յե լով «բա ռի ան դուն դին», հայտ նա բե րե-
լով սահ մա նում է կրկնվող շրջա նա կը, սկզբի և  ա վար տի, ար տա քի նի և 
ներ քի նի միա ձուլ ման սկզբուն քը, «Ո դիսև սի հայ րե նի քը»՝ պոե զիան՝ այս 
դեպ քում ևս  իբրև միակ հանգր վան ու հե նա րան, և  արժ ևո րում ճամ-
փոր դին՝ բա նաս տեղ ծին, որ ել նում է խոս քի նա վար կութ յան «սկզբից 
դե պի վերջ», «վեր ջից դե պի սկիզբ»՝ բա նաս տեղ ծութ յան նա խասկզ բի 
ո րոն ման, ո րը պսակ վում է Գր քի ե րա զան քով: Աբ րա համ յանն ի րա վա-
ցիո րեն շեշ տադ րում է նաև Է դո յա նի գե ղար վես տա կան մտա ծո ղութ յան 
հա մար ա ռանց քա յին, ո գու հայտ նա բեր մա նը միտ ված վեր ևից ներքև և 
ներք ևից վերև ուղղ ված շար ժու մը:

Աբ րա համ յա նի՝ ար դի հայ պոե զիա յի ու սում նա սի րութ յունն ամ բող-
ջա նում է Ա շոտ Ավ դալ յա նի՝ «երկ րա տե սի» ե կած բա նաս տեղ ծի՝ պոե-
զիա յի մա քուր սկիզբ նե րին հառ ված հա յաց քի, վաս տա կի և տե ղի արժ-
ևոր մամբ ու ո րո շադր մամբ, Հա կոբ Մով սե սի մշա կու թա բա նա կան ըմբռ-
նում նե րի լույ սով նրա բա նաս տեղ ծա կան հա մա կար գի մեկ նա բան մամբ՝ 
իր իսկ ձևա կեր պած հա մաք րիս տո նեա կան մշա կույթն իբրև նա խա հիմք 
դի տար կե լու, ան վերջ դար ձի և հա րութ յան սկզբունք նե րի նկա տա ռու-
մով, դե պի «որ սա տե ղին»՝ խոս քի ո լորտն ուղղ վող «որ սորդ բա նաս տեղ-
ծի» բնո րոշ պատ կեր-ըմբռ նում նե րի հա մա կար գա յին դի տար կու մով, 
«գետ նա վեր մե տա ֆի զի կա յի» բա ցո րոշ մամբ, խաչ քա րի ի մաս տա բա-
նութ յան մեկ նութ յամբ: Ի դեպ, ա տե նա խո սութ յան այս հատ վա ծա-
մա սում նույն պես պահ պան վում է երկ խո սա կան նկա րա գի րը. Աբ րա-
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համ յա նը հա վե լում է ևս մի շերտ՝ Մով սե սի պոե զիան բնո րո շե լով իբրև 
«մշա կու թա յին-գե ղա գի տա կան նա խա հիմ քով երկ խո սա կան», «խոս քի 
ո լոր տի հրա վեր»: Հա մա կար գա յին մո տեց ման կի րար կու մը հետ ևո ղա-
կա նո րեն գոր ծում է նաև «պոե զիա յի ի րա կա նութ յու նը» դարձ յալ որ պես 
միակ հանգր վան դի տար կող, ժա մա նակն իբրև պոե զիա յի հիմ նա խա-
րիսխ ըն կա լող Հ րաչ յա Սա րու խա նի, բա նաս տեղ ծին հոգ ևոր ընտր յալ, 
ինքն ի րեն և  իր ժա մա նա կը վկա յող հա մա րող Ար մեն Մար տի րոս յա նի, 
բա նաս տեղ ծա կան ինք նա տի պութ յամբ և  ու րույն կշռով ա ռանձ նա ցող, 
բա ռի գե ղա գի տութ յան ինք նօ րի նակ ըմբռ նում ու նե ցող, բա ռը դիրք և  ոչ 
ա պաս տան, պա տե րազ մե լու ձև հա մա րող Վար դան Հա կոբ յա նի, ար դի 
հայ պոե զիա յի հա մա կար գում «ըն թաց քի ինք նութ յամբ» հատ կո րոշ վող, 
«դա սա կա նի և նո րի հա մադր մամբ ու միահ յուս մամբ» հատ կանշ վող 
Էդ վարդ Մի լի տոն յա նի, ճա կա տագ րի քաոսն ու կյան քի ու նայ նութ յու նը 
«աշ խար հում իս կա կան ու միակ օթ ևա նի»՝ պոե զիա յի մի ջո ցով հաղ թա-
հա րե լու հնա րա վո րութ յու նը բա նաս տեղ ծո րեն ձևա կեր տող, ազ գա յին 
կեն սա փոր ձի, ժա մա նա կի և մար դու տագ նապն իբրև բա նաս տեղ ծի 
կեն սագ րութ յուն «թվագ րող» Ղու կաս Սի րուն յա նի, «ար քա յա կան Ի թա-
քե»՝ պոե զիա յի հայ րե նիք և  աստ ծո հետ խո սե լու վայր վե րա դառ նա լու, 
աստ ծո հետ խո սե լու հնա րա վո րութ յուն ստա նա լու ե րա զան քով ապ րող 
Հու սիկ Ա րա յի, գրա կան ըն թաց քին ի րենց ու րույն մաս նակ ցութ յու նը բե-
րած հե ղի նակ նե րի՝ Հ րաչ յա Թամ րազ յա նի, Վառ լեն Ա լեք սան յա նի, Սամ-
վել Կոս յա նի, Խա չիկ Մա նուկ յա նի, Շանթ Մկրտչ յա նի, Ռո միկ Սար դար-
յա նի, Վա հե Ար սե նի, Է դո ւարդ Հա րեն ցի, Դա վիթ Մ շե ցու, Հաս միկ Սի-
մոն յա նի և մ յուս նե րի գե ղար վես տա կան հա մա կար գե րի քննութ յամբ: Ի 
դեպ, Ար մեն Մար տի րոս յա նի պա րա գա յում ևս, ում եր ևա կա յութ յան մեջ 
անտ րո հե լի է կյան քի և մահ վան սահ մա նա գի ծը, ինչ պես վե րոնշ յալ այլ 
հե ղի նակ նե րի դեպ քում՝ գե ղար վես տա կան տար բեր հա մա կար գե րում, 
աշ խա տում է նույ նա կան բա նաձ ևը, ըստ ո րի միակ հանգր վա նը դարձ-
յալ պոե զիա յի տունն է, երկն քին մեր ձե ցող բա ռե րի թա գա վո րութ յու նը:

Կա տար ված ու սում նա սի րութ յու նը ընտր ված մե թո դա կան հա մադ-
րութ յամբ, քննա բան ված գե ղար վես տա կան և տե սա կան-գրա կա նա-
գի տա կան նյու թի ան նա խա դեպ ընդգր կու մով և ծա վա լով, գրա կան 
շար ժըն թա ցի խոր քա յին ի մա ցութ յամբ և մեկ նա բան մամբ, հա յե ցա կար-
գա յին մո տեց մամբ և հա մա կար գա յին քննութ յամբ, գի տա կան հա մա-
կող մա նիո րեն ար ժա նա վա յել ձևա չա փով ար դի հայ պոե զիա յի գե ղար-
վես տա կան նկա րագ րի քննութ յան ծան րակ շիռ նմուշ է: Գր քի ներ կա-
յութ յու նը տևա բար սպա սե լի էր ար դի հայ գրամ շա կու թա յին դաշ տում, և  
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ազ դե ցութ յան կան խա տե սե լի անդ րա դար ձը (ռե զո նանս) վստա հա բար 
կլի նի ար ժա նա վո րա պես լայն ու խոր:

Լի լիթ Սեյ րան յան – Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի ա ռանց քում հայ նո-
րա գույն գրա կա նութ յան պատ մութ յան և տե սութ յան, Սփ յուռ քի գրա կա նութ յան 
խնդիր ներն են: Անդ րա դարձ ներ է կա տա րում ար դի գրա կա նութ յան հիմ նա հար-
ցե րին: Հե տաքրք րութ յուն նե րի շրջա ծի րում են նաև ար դի գրա կա նա գի տա կան 
ուղ ղութ յուն նե րը, մշա կու թա բա նա կան հար ցեր: Գի տա կան մա մու լում հրա պա-
րա կել է չորս տասն յա կից ա վե լի հոդ ված ներ:

LILIT SEYRANYAN – THE BOOK OF S. ABRAHAMYAN «THE LITERAL 
SYSTEM OF THE MODERN ARMENIAN POETRY» - In the article the author 
discusses the book of one of the significant literary critics of Armenia S. Abrahamyan 
«The literal system of the modern Armenian poetry». The methodological basis of the 
research, the volume of analyzed literal and theoretical material, deep knowledge and 
understanding of the literary process, conceptual approach and systematic study of 
the topic are highly appreciated.

Key words: Suren Abrahamyan, contemporary Armenian poetry, system, apoetic 
beginning, the theory of «disappearance», hermeneutics, semiotics.

 
ЛИЛИТ СЕЙРАНЯН – КНИГА С. АБРААМЯНА «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

СИСТЕМА СОВРЕМЕННОЙ АРМЯНСКОЙ ПОЭЗИИ» - В статье рассматривается 
книга одного из значительных критиков и литературоведов Армении С. 
Абраамяна «Художественная система современной армянской поэзии». Высоко 
оцениваются методологическая основа исследования, объем анализируемого 
художественного и теоретического материала, глубокое знание и понимание 
литературного процесса, концептуальный подход и системное изучение темы.

Ключевые слова : Сурен Абраамян, современная армянская поэзия, 
система, апоэтическое начало, теория «исчезновения», герменевтика, 
семиотика.
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ՅՈՎՍԷՓ ԵՒ ԳԱՐՈԼԻՆ ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆ ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ
( Հիմ նո ւած  Սեպտ. 4, 2005)

 Ցարդ լոյս ըն ծա յո ւած են հե տե ւեալ հրա տա րա կու թիւն նե րը

1.  Յով սէփ  Նալ պան տեան, « Լոյս» ընդ հա նուր գի տե լիք ներ, թիւ 3: Ե րե ւան, 
2006, 320 էջ, տպա քա նակ՝ 1100:

2.  Յով սէփ  Նալ պան տեան, « Լոյս» հան րա գի տակ, թիւ 5: Ե րե ւան, 2009, 
366 էջ, տպա քա նակ՝ 3000:

3.  Յով սէփ  Նալ պան տեան, « Լոյս» հան րա գի տակ, թիւ 6: Ե րե ւան, 2009, 
366 էջ, տպա քա նակ՝ 3000:

4.  Վազ գէն Ա ռա քե լեան, « Շի րազ- Նա մէ», չա փա ծոյ վէպ: Ե րե ւան, 2009, 196 
էջ, տպա քա նակ՝ 500:

5. Ա նի  Յա րու թիւ նեան, «Ու թե րորդ եր կինք», բա նաս տեղ ծու թիւն ներ: Ե րե-
ւան, 2009, 60 էջ, տպա քա նակ՝ 500:

6.  Ռո մա նոս  Սա հա կեան, «Ars Poetica», բա նաս տեղ ծու թիւն ներ: Ե րե ւան, 
2009, 208 էջ, տպա քա նակ՝ 600:

7.  Վազ գէն  Շու շա նեան, «Ընտ րա նի», գլխա ւոր խմբ.  Սու րէն  Դա նիէ լեան, 
խմբ. Ք նա րիկ Աբ րա հա մեան, պատ մո ւածք ներ: Ե րե ւան, 2010, 394 էջ, 
տպա քա նակ՝ 650:

8.  Յով սէփ  Նալ պան տեան, «Ա մե րի կա հայ գիր քի պատ մու թիւն.1858 – 
2011» մա տե նա գի տու թիւն:  Լոս Ան ճե լըս, 2011, 178 էջ, տպա քա նակ՝ 
300:

9.  Յով սէփ  Նալ պան տեան, « Հայ կա կան բա ռա րան նե րու հա մա ռօտ պատ-
մու թիւն», մա տե նա գի տու թիւն:  Լոս Ան ճե լըս, 2011, 71 էջ, տպա քա նակ՝ 
300:

10.  Ռու բէն  Սա քա պե տո յեան, «Ա րեւմ տա հա յե րէն-ա րե ւե լա հա յե րէն նոր 
բա ռա րան»: Ե րե ւան, 2011, 380 էջ, տպա քա նակ՝ 1000:

11.  Յով հան նէս  Շի րազ, « Հա յոց դան թէա կա նը», պոէմ, կազ մեց եւ խմբագ-
րեց՝  Յով սէփ  Նալ պան տեան:  Լոս Ան ճե լըս, 2011, 162 էջ, տպա քա նակ՝ 
500:

12.  Սա մո ւէլ  Մու րա տեան, « Յով հան նէս  Շի րազ. բա նաս տեղ ծը, մար դը»: 
Ե րե ւան, 2012, 560 էջ, տպա քա նակ՝ 1000:

13. « Հա յոց լե զու»,բա նաս տեղ ծու թիւն եւ ար ձակ, կազ մեց եւ խմբագ րեց՝ 
 Յով սէփ  Նալ պան տեան:  Լոս Ան ճե լըս, 2012, 377 էջ, տպա քա նակ՝ 450:

14.  Յով սէփ  Նալ պան տեան, «Ուղ ղագ րու թեան նիւ թե րու ժո ղո վա ծու. բա-
ռա րան»:  Լոս Ան ճե լըս, 2012, 154 էջ, տպա քա նակ՝ 350:

15. « Մես րոպ  Մաշ տոց.  Մե ծաս քան չը», բա նաս տեղ ծու թիւն եւ ար ձակ, 
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կազ մեց եւ խմբագ րեց՝  Յով սէփ  Նալ պան տեան:  Լոս Ան ճե լըս, 2013, 687 
էջ, տպա քա նակ՝ 350:

16. « Կա մուրջ 2013» տա րե գիրք:  Կազ մեց եւ խմբագ րեց՝ Ա նա հիտ 
 Բոս տան ջեան: Թ բի լի սի, 2014, 480 էջ, տպա քա նակ՝ 400:

17.  Յով սէփ  Նալ պան տեան, « Կեան քի շա րու նա կո ւող շա ւիղ ներ», հրա պա-
րա կագ րու թիւն:  Լոս Ան ճե լըս, 2015, 252 էջ, տպա քա նակ՝ 350:

18. Ա. Ջ. « Հա յա պա տում» պոէմ:  Լոս Ան ճե լըս, 2015, 130 էջ, տպա քա նակ՝ 400:
19.  Յով սէփ  Նալ պան տեան, « Հայ գիր քը Ա մե րի կա յի մէջ» մա տե նա գի տու-

թիւն:  Լոս Ան ճե լըս, 2015, 385 էջ, տպա քա նակ՝ 300: 
20. « Սի րոյ մա տեան» բա նաս տեղ ծու թիւն եւ ար ձակ, կազ մեց եւ խմբագ-

րեց՝  Յով սէփ  Նալ պան տեան:  Լոս Ան ճե լըս, 2016, 650 էջ, տպա քա նակ՝ 
350:

21. «101 ա ղօթք յի շա տա կի»,  Հա յոց  Ցե ղաս պա նու թեան նո ւի րո ւած բա-
նաս տեղ ծու թիւն նե րու ընտ րա նի, կազ մե ցին՝ Ար մէն Ա ւա նէ սեան եւ Ս. 
 Կա րա պե տեան: Ե րե ւան, 2016, 144 էջ, տպա քա նակ՝ 500:

22.  Յով սէփ  Նալ պան տեան, « Հայ գիր քը Ա մե րի կա յի մէջ. յա ւե լո ւած»:  Լոս 
Ան ճե լըս,  Յու նիս 2016, 75 էջ, տպա քա նակ՝ 200:

23. « Բա ռը սահ մա նի վրայ», բա նաս տեղ ծու թիւն եւ ար ձակ, կազ մեց եւ 
խմբագ րեց՝  Սո նա  Համ բար ձու մեան: Ար ցախ, Ս տե փա նա կերտ, 2016, 
240 էջ, տպա քա նակ՝ 500:

24. « Հայ կա կան պատ մո ւածք ներ» հա տոր Ա, ար ձակ, կազ մեց եւ խմբագ-
րեց՝  Յով սէփ  Նալ պան տեան:  Լոս Ան ճե լըս, 2016, 245 էջ, տպա քա նակ՝ 
350:

25. « Հայ կա կան պատ մո ւածք ներ» հա տոր Բ, ար ձակ, կազ մեց եւ խմբագ-
րեց՝  Յով սէփ  Նալ պան տեան:  Լոս Ան ճե լըս, 2017, 243 էջ, տպա քա նակ՝ 
350:

26. « Հայ կա կան պատ մո ւածք ներ» հա տոր Գ, ար ձակ, կազ մեց եւ խմբագ-
րեց՝  Յով սէփ  Նալ պան տեան:  Լոս Ան ճե լըս, 2017, 299 էջ, տպա քա նակ՝ 
350:

27.  Ժան նա Աբ րա հա մեան, « Բո ւի ակ նո ցը», ման կա կան: Ե րե ւան, 2017, 34 
էջ, տպա քա նակ՝ 500:

28. Ա ւե տիս  Ռազ միկ, « Կեան քի կա րու սել. հրա պա րա կագ րա կան է ջեր»: 
Ե րե ւան, 2017 362 էջ, տպա քա նակ՝ 400:

29.  Սո նա  Համ բար ձում, « Գանգ րա հեր կա րօտ», բա նաս տեղ ծու թիւն: Ս տե-
փա նա կերտ, 2017, 184 էջ, տպա քա նակ՝ 400:

30. «Ս փիւռ քա հայ պատ մո ւածք» պատ մո ւածք ներ, կազ մեց եւ խմբագ րեց՝ 
 Յով սէփ  Նալ պան տեան:  Լոս Ան ճե լըս, 2018, 434 էջ, տպա քա նակ՝ 350:
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31.  Ժան նա Աբ րա հա մեան «Ձ մեռ պա պին ու տղան» ման կա կան: Ե րե ւան, 
2018, 32 էջ, տպա քա նակ՝ 500:

32.  Վա նօ Ե ղիա զա րեան «Գ րի գոր  Նա րե կա ցին եւ 10-րդ  դա րի  Հայ գրա կա-
նու թիւ նը»: Ե րե ւան, 2018, 560 էջ, տպա քա նակ՝ 320:

33. Ա նա հիտ  Դա նիէ լեան « Հա յաս տա նը մենք ենք» բա նաս տեղ ծու թիւն: 
Ե րե ւան, 2018, 252 էջ, տպա քա նակ՝ 500:

34.  Ժան նա Աբ րա հա մեան « Վասն հո գու» բա նաս տեղ ծու թիւն: Ե րե ւան, 
2018, 200 էջ, տպա քա նակ՝ 350:

35.  Յով սէփ  Նալ պան տեան « Մի ջազ գա յին պատ մու թիւն. ժա մա նա կագ-
րու թիւն (1789-2015 թթ.)»: Ե րե ւան, 2018, 720 էջ, տպա քա նակ՝ 300:

36.  Պո րու չիկ Ա լեկ սէյ  Կոլ մա կով « Պատ մա կան հայ կա կան վաշ տը: Անդ-
րա նի կի վեր ջին զօ րա մա սի սի բի րեան վաշ տը», թարգ մա նիչ՝  Կա րօ 
 Վար դա նեան: Ե րե ւան, 2018, 96 էջ, տպա քա նակ՝ 300:

37. « Հայ ե րաժշ տա հան ներ», կազ մեց եւ խմբագ րեց՝  Յով սէփ  Նալ պան տեան: 
 Լոս Ան ճե լըս, 2019, մե ծա դիր 45 էջ: Այս գրքոյ կի հա զար օ րի նա կը նո ւէր 
պի տի բաժ նո ւի դպրոց նե րուն եւ հայ ե րաժշ տու թեամբ հե տաքրք րո ւող նե-
րուն: 

38.  Ժան նա Աբ րա հա մեան «Երբ քսւում է ցա ւը հա ցին» ար ձակ եւ բա նաս-
տեղ ծու թիւն: Ե րե ւան, 2019, 128 էջ, տպա քա նակ՝ 400:

39. Ան նա  Գէոր գեան « Հո գու թռիչք» բա նաս տեղ ծու թիւն եւ ար ձակ: Ե րե-
ւան, 2019, 136 էջ, տպա քա նակ՝ 300:

40.  Ժան նա Աբ րա հա մեան « Փոս տա տար ա րա գի լը» ման կա կան: Ե րե ւան, 
2019, 48 էջ, տպա քա նակ՝ 500:

41.  Գե ղե ցիկ  Մար գա րեան « Քա մի նե րից...» բա նաս տեղ ծու թիւն: Ե րե ւան, 
2019, 222 էջ, տպա քա նակ՝ 360: 

42. « Յու շար ձան մայ րե րուն» բա նաս տեղ ծու թիւն եւ ար ձակ, կազ մեց եւ 
խմբագ րեց՝  Յով սէփ  Նալ պան տեան: Ե րե ւան, 2019, 543 էջ, տպա քա նակ՝ 
350:

43.  Վա նօ Ե ղիա զա րեան, մաս նա կի աշ խա տան քով  Թա գու հի Ա միր խա-
նեան «Մ խի թար  Գո շի ա ռակ նե րը» գրա կա նա գի տու թիւն: Ե րե ւան, 
2019, 476 էջ, տպա քա նակ՝ 350:

44.  Յով հան նէս  Շի րազ «Ան տիպ է ջեր. գիրք Բ» խմբա գիր  Սա մո ւէլ 
 Մու րա տեան: Ե րե ւան, 2019, 296 էջ, տպա քա նակ` 500:

45. Ար սէն  Մար մա րեան ( Լե ւոն  Թիւ թիւն ճեան,  Վա հան  Թո թո վենց) 
« Զօ րա վար Անդ րա նիկ եւ իր պա տե րազմ նե րը. Ար ձակ եւ բա նաս տեղ-
ծու թիւն» կազ մեց եւ խմբագ րեց՝  Յով սէփ  Նալ պան տեան: Ե րե ւան, 
2019, 655 էջ, տպա քա նակ՝ 250:
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46. « Հայ ե րաժշ տա հան ներ եւ եր գա հան ներ» կազ մեց եւ խմբագ րեց՝ 
 Յով սէփ  Նալ պան տեան:  Լոս Ան ճե լըս, 2020, մե ծա դիր 81 էջ: Այս գիր քի 
հա զար օ րի նա կը նո ւէր պի տի բաժ նո ւի դպրոց նե րուն, հա մալ սա րան-
նե րուն եւ հայ ե րաժշ տու թեամբ հե տաքրք րո ւող նե րուն:

47.  Խա չիկ  Մա նու կեան « Վեր ջին մեղ րա միս» խմբա գիր՝ Ար մէն Ա ւա նէ-
սեան, Եր ևան, 2020։ 320 էջ, տպա քա նակ՝ 400։

48.  Գա գիկ  Վար դա նեան, «75 գա րուն յաղ թա նա կից յե տոյ», Ե րե ւան, 2020, 
224 էջ, տպա քա նակ՝ 200։

49.  Կա րօ  Վար դա նեան, « Կո րո նա պա տում», եր գի ծա կան: Ե րե ւան, 2020, 
246 էջ, տպա քա նակ՝ 400:

50. «Ա րեւմ տա հայ եւ սփիւռ քա հայ կին գրող ներ», կազ մեց եւ խմբագ րեց՝ 
 Յով սէփ  Նալ պան տեան, ար ձակ եւ բա նաս տեղ ծու թիւն: Ե րե ւան, 560 էջ, 
տպա քա նակ՝ 200:

51.  Հեն րիկ  Բախ չի նեան, « Սա յաթ- Նո վա յի կեան քը»: Ե րե ւան, 248 էջ, 
տպա քա նակ՝ 300:

52. Գրականագիտական հանդէս, Երեւան, 232 էջ, տպաքանակ՝ 200:
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