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ԻԲՐԵՎ ՄՈՒՏՔ
Հրանտ Մաթևոսյանի գրական ժառանգությունը հայ արձակի զարգացման մի նոր հանգրվան է՝ արտահայտության սահմանված ու չսահմանված
ձևաչափերի մեջ չտեղավորվող, գեղագիտական աննախադեպ ըմբռնումներով, իրատեսականի ու երևակայականի սահմաները վարպետորեն համահարթեցնող, հինը, թվում է, չմերժող, բայց և, ակնհայտ է, չկրկնող
հանգրվան, որին հասնելու համար ի՜նչ առերևույթ կածաններ ու բավիղներ
է անցել տաղանդաշատ արձակագիրը: Ի՜նչ խոչուխութեր է հաղթահարել,
մինչև որ բացել է իր՝ մաթևոսյանական ստեղծագործական ուղեծիրը, որում
այսօր շատերն են ապարդյուն հանգրվանել, քանի որ թվում է՝ չեն մերժում,
բայց շարունակ կրկնում են Մաթևոսյանին՝ չկարողանալով դուրս պրծնել
այդ «կախարդանքից», որի ակունքը, ինչպես Սևակն է մեկ այլ առիթով
ասել, «5000 տարվա, 500 տարվա և 50 տարվա պատմություն ունի»: Այդ
ակունքը երբեք չի ցամաքել. նրանից ջուր են խմել Գողթան երգիչները,
Փավստոս Բուզանդը, «Սասնա ծռեր» «հրաշակերտողներն» ու ասացողները, Հովհաննես Թումանյանը… Հրանտ Մաթևոսյանը հենց նրանց ազնիվ
շառավիղն է, մեր ժողովրդի հավաքական հիշողության, հավաքական լեզվամտածողության, հավաքական գեղագիտական ընկալումների նոր կրողը
և, որն ամենակարևորն է, այդ ամենը գեղարվեստորեն վերարտադրելու,
սպիտակ թղթին հանձնելու աստվածատուր շնորհով օժտված անհատականությունը: Նա ևս իր նախորդների նման չի ջանում խոսքը կոկել գրական
կաղապարներով կամ զարդարել ժողովրդական բառ ու բանով: Բնավ ո՛չ:
Նրա խոսքն ի բնե այդպիսին է՝ կենդանի, կոկված և ժողովրդական բառ ու
բանով ընդելուզված: Այդ է պատճառը, որ նա, ով մեկ անգամ Մաթևոսյան է
կարդում, մեկընդմիշտ դառնում է նրա ընթերցողը:
Հրանտ Մաթևոսյանի՝ տարեցտարի կառուցվող ամեն մի անդրի,
կիսանդրի կամ աղբյուր-հուշարձան ուխտատեղի է՝ գնահատանքի, մեծարման, հավերժացման և խոնարհման ուխտատեղի: Այդ քարե հուշարձանների կողքին տարեցտարի «կերտվում են» հոգևոր հուշակոթողներ՝ մենա-
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գրություններ, ժողովածուներ ու առանձին հոդվածներ՝ դառնալով գնահատանքի, մեծարման, հավերժացման և խոնարհման յուրօրինակ ուխտատեղիներ: Սույն ժողովածուն վերջիններիս շարքում է, որի 25 գիտական
հոդվածներում լեզվաբանական կամ գրականագիտական ուսումնասիրության են ենթարկվել տաղանդաշատ արձակագրի մեծ ու փոքր կտավի մի
շարք ստեղծագործություններ: Ժողովածուի մեջ տեղ են գտել նաև ժամանակակիցների «արձագանքները» Մաթևոսյան մարդու մասին: «Մաթևոսյանական արձագանքներ – 3» խորագիրն ինքնին վկայում է, որ ժողովածուն
միջակա

օղակ

է

նախորդ

(«Մաթևոսյանական

արձագանքներ – 1»

(Հանրապետական գիտաժողով՝ նվիրված Հրանտ Մաթևոսյանի ծննդյան
70-ամյակին), Վանաձոր, 2005:

«Մաթևոսյանական արձագանքներ – 2»

(Հանրապետական գիտաժողով՝ նվիրված Հրանտ Մաթևոսյանի ծննդյան
75-ամյակին), Վանաձոր, 2011) և գալիք «արձագանքների», ուստի համոզված եմ, որ 5 (10, 15 ...) տարի հետո բանասերի սեղանին կդրվեն նոր
«արձագանքներ», ինչպես համոզված եմ, որ 5 (10, 15 ...) տարի հետո կկառուցվեն նոր ուխտատեղիներ, մասնավորապես՝ նրանք, որոնց մասին
ժամանակին գուշակում էր մայրական սիրտը. «Ահա իմ մայրական սիրտն
ասում է, որ Արմենակը արձան է ունենալու:

.... Արձանը պետք է դնել

Վանքեր: Բայց մի արձան էլ պետք է դնել հին գոմատեղը. այստեղ Աղունը
տանջանքով

մեծացրել

է

Հովհաննես

Թումանյանի

և

Արտաշես

Արզումանյանի նման մարդու» («Աշնան արև»):

Բանասիր. գիտ. դոկտ.,
պրոֆ. ԳՈՒՐԳԵՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
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ՎԵՐՆԱԳՐԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹԸ
Հ. ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ
Սոնա Ալավերդյան
Հանգուցային բառեր՝ Ժ. Ժենետ, պարատեքստ, պերիտեքստ,
ամփոփող վերնագիր, շրջադարձային վերնագիր, մոլորեցնող
վերնագիր

Ներածություն: Տեքստերի փոխհարաբերության հարցերը գրականագիտության ուշադրության կենտրոնում հայտնվեցին 20-րդ
դարում՝ շնորհիվ ստրուկտուրալիստների և պոստստրուկտուրալիստների (Յուլյա Կրիստևա, Ռոլան Բարտ և այլք): Ֆրանսիական
ստրուկտուրալիստական գրականագիտության ամենանշանավոր
դեմքերից մեկը՝ Ժերար Ժենետը, տեսաբանական մտքում մտցրեց
տրանստեքստայնություն եզրույթը՝ իբրև «տեքստի տեքստային
անդրանցում» [10, 1]: «Բոլոր տեքստերը բացահայտ կամ թաքնված
կերպով փոխկապակցված են այլ տեքստերի հետ» [10, 1],– գրում է
Ժենետը «Կրկնագրեր»
Կրկնագրեր» աշխատության մեջ՝ առաջարկելով տեքստերի հարաբերության հինգ դասակարգումներ՝ 1. ինտերտեքս
ինտերտեքստեքստայնություն
տայնություն1, երբ մի տեքստը պարունակում է այլ տեքստեր
(մեջբերում, պլագիատ, ակնարկ), 2. պարատեքստայնություն,
պարատեքստայնություն որը
տեքստի և տեքստի հիմնական մասին շրջապատող իրողությունների հարաբերությունն է (1. վերնագիր, ենթավերնագիր, ներվերնագիր, 2. նախաբան, վերջաբան, ներածություն, ծանոթագրություն
և այլն, 3. էջի լուսանցքում, ներքևում առկա նշումներ, 4. բնաբան,
5. նկարազարդում, 6. գովազդման նպատակով հեղինակի կամ
հրատարակչի կողմից գրված կամ ստեղծագործությունից հանված
հատված՝ տպագրված գրքի վրա, գրքի կազմ, գրքաշապիկ և այլ
միջոցներ), 3. մետատեքստայնություն,
մետատեքստայնություն որն այլ տեքստերի ծանոթագրությունը կամ մեկնաբանությունն է, 4. հիպերտեքս
հիպերտեքստայ
տեքստայնու
տայնունուԺ. Ժենետը արդարացիորեն նշում է, որ «ինտերտեքստ» եզրույթը
տերմինաբանական հարացույցի մեջ մտցրել է տեսաբան Յուլյա
Կրիստևան, սակայն նա, ի տարբերություն Կրիստևայի, ինտերտեքստայնության սահմանները փոքրացնում է [10, 1-3]:
1
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թյուն,
թյուն որը տեքստ Բ-ն (հիպերտեքստ) նախկինում ստեղծված
տեքստ Ա-ին (հիպոտեքստ) միավորող ցանկացած հարաբերությունն է, ստեղծվում է այն ձևով, որը մեկնաբանության ենթակա չէ,
5. արխիտեքստայնություն,
արխիտեքստայնություն որը տեքստերի ժանրային կապն է ու
անհրաժեշտությունը՝ տեքստերի քննումն իրականացնելու՝ տեքստը դիտելով իբրև ժանրային շղթայի մի մաս [10, 1-7]:
Վերոնշյալ դասակարգումներից տվյալ պարագայում մեզ համար առավել հետաքրքրական է պարատեքստայնությունը,
պարատեքստայնությունը որին
Ժենետը շատ ավելի մանրամասն անդրադարձել է «Պարատեքստ
Պարատեքստ»
տեքստ»
աշխատության մեջ՝ քննելով ստեղծագործության բուն տեքստը
շրջանակող տարրերի լայն ցանցը: Այդ տարրերը, ըստ նրա, ո՛չ
բուն տեքստի արտաքին, ո՛չ էլ ներքին կողմին են պատկանում, այլ
կանգնած են շեմին. «Պարատեքստը չսահմանված գոտի է՝ ներսի և
դրսի միջև» [11, 2]: Ժենետը տարբերակում է պարատեքստայնության երկու հիմնական ձև.
1. Պերիտեքստ,
Պերիտեքստ որը բաղկացած է այնպիսի տարրերից, ինչպիսիք են վերնագիրը, ենթավերնագիրը, հեղինակի անունը, ընծայականը, բնաբանը, նախաբանը, ներածությունը, վերջաբանը, ներվերնագրերը, ծանոթագրությունը, էջի լուսանցքում, ներքևում առկա
նշումները, այսինքն՝ տեքստի ներսում առկա այն ամենը, ինչը միջնորդ է ծառայում գործի և ընթերցողի միջև [11, XVIII]:
2. Էպիտեքստ,
պիտեքստ որի մեջ մտնող տարրերն առկա են ստեղծագործության հանրային և մասնավոր պատմության ներսում:
Հանրային
Հանրային էպիտեքստերը գովազդման նպատակով հեղինակի
(ինքնագրախոսություն, տեքստի վերաբերյալ ավելի ուշ արված
մեկնաբանություններ) կամ հրատարակչի (նրա կողմից գրված կամ
ստեղծագործությունից հանված հատված՝ տպագրված գրքի վրա,
գրքի կազմ, գրքաշապիկ, հարցազրույցներ, այլոց կողմից արված
գրախոսություններ և այլն) կողմից մշակված միջոցներն են, իսկ
ահա մասնավոր էպիտեքստերը՝ հեղինակային նամակագրությունը, բանավոր զրույցները, օրագրերը, նախնական տեքստերը
(պրետեքստ) [11, XVIII]:
Սույն հետազոտության շրջանակում նպատակահարմար ենք
գտել առաջնորդվել պարատեքստայնության ժենետյան տեսուտեսությամբ,
թյամբ որը թույլ է տալիս մեզ ըստ պատշաճի քննել պարատեքս–9–

տային ամենակարևոր տարրերից մեկը՝ վերնագիրը՝ իբրև
պերիտեքստային տարր,
տարր և ճշտել, թե Հրանտ Մաթևոսյանի ստեղծագործությունների վերնագրերը2 ինչպիսի հարաբերության մեջ
են բուն տեքստի հետ և ինչպիսի գործառույթ են իրականացնում:
Ուստի գրողի ստեղծագործության վերնագրային ապարատի մասին համապարփակ պատկերացում կազմելու համար նախ կխոսենք Ժենետի կողմից վերհանված վերնագրային գործառույթների
մասին, որին կհետևի մեր կողմից առաջարկված վերնագրային
դասակարգումը: Այն թույլ կտա հայացքն ուղղել Հ. Մաթևոսյանի
ստեղծագործությանը և վերլուծել վերնագրերը՝ ըստ նախորդիվ
նշած դասակարգաման:
1. Վերնագրերի գործառույթներն ու դասակարգումը: Վերնագիրը տեքստը բաղադրող ամենանշանակալի միավորներից մեկն
է, որով ստեղծագործությունները տարբերակվում են միմյանցից:
միմյանցից
Այն նաև, ինչպես վերը նշեցինք, միջնորդ է ստեղծագործության և
ընթերցողի միջև: Հետևաբար վերնագրային ընտրությունը ցանկացած գրողի համար պատասխանատու քայլ է, որը ենթադրում է
բարդ և մանրակրկիտ աշխատանք: Այն կարող է ինչպես վճռորոշ
նշանակություն ունենալ տվյալ ստեղծագործության հետագա
կյանքի՝ անցնելիք ճանապարհի վրա3, այնպես էլ առաջնորդել
տեքստի մեկնաբանման գործում, ցույց տալ, թե ինչպես պետք է
կարդալ և ընկալել ստեղծագործությունը:
Նկատում ենք փաստորեն, որ վերնագրի գոյության իրավունքը
հենվում է իր իսկ գործառույթների ու դերի վրա: Ուստի ժամաՀ. Մաթևոսյանի ստեղծագործությունների վերնագրային ապարատը
հետազոտական հետաքրքրությունների առարկա է եղել նաև գրականագետ Վ. Փիլոյանի համար, որը վերնագրելու մաթևոսյանական նախասիրությանը անդրադարձել է «Վերնագիր և վերնագրի փոփոխակ. վերլուծական տարընթերցումներ (Հր. Մաթևոսյանի ստեղծագործության օրինակով)» հոդվածում [9, 437-448]:
3
Ըստ Ժենետի, եթե տեքստը ընթերցանության օբյեկտն է, ապա վերնագիրը՝ շրջանառության կամ հաղորդակցության, ընդ որում՝ հաղորդակցման գործընթացում հաղորդագրություն-ուղարկող-ստացող հարաբերության մեջ հաղորդագրող կողմը հենց վերնագրին է [11, 75]:
2
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նակն է քննարկելու այն գործառույթները, որոնք վերագրվում են
վերնագրերին:
Ժենետը, աչքի առաջ ունենալով վերնագրային գործառույթների վերաբերյալ Չարլզ Գրիվելի և Լեո Հուկի տեսակետները,
որոշ մեկնաբանություններ անելուց հետո առանձնացնում է չորս
գործառույթ [11, 76-94].
1. ԱնվանողականԱնվանողական-նշանակողական կամ նույնականացման
գործառույթ. միակ պարտադիր գործառույթն է, քանի որ վերնագրի
միջոցով է ստեղծագործությունը ներկայացվում, մատնանշվում,
ճանաչվում հասարակության կողմից:
2. Նկարագրական գործառույթ.
գործառույթ ներկայացնում, նկարագրում է
ստեղծագործության բովանդակությունը: Նկարագրումը կարող է
լինել թեմատիկ, ռեմատիկ, խառը կամ երկիմաստ՝ կախված
նրանից, թե ինչ նշան կամ նշաններ է ուղարկողը (հասցեատիրոջ
համար hեղինակն է) ընտրում՝ որպես այդ նկարագրության կրող
(ներ), ինչպես նաև կախված վարկածներ ուղարկողի՝ նման կերպ
վերնագրելու դրդապատճառների մասին հասցեատիրոջ մեկնաբանությունից:
3. Նշանակցական (կոն
(կոնն
ոննոտատիվ)
ոտատիվ) գործառույթ.
գործառույթ անկախ հեղինակային մտադրությունից մշտապես կցված է նկարագրական
գործառույթին, անխուսափելի է անգամ կարճ և ստեղծագործության մասին քիչ բան հայտնող վերնագրերի պարագայում և վերհանում է քողարկված, լրացուցիչ, ենթադրվող, իմաստային կողմը:
4. Գրավչության գործառույթ.
գործառույթ շարժում է ընթերցողների հետաքրքրությունը: Եթե այն առկա է, ապա ավելի շատ կոննոտատիվ,
ոչ թե նկարագրական գործառույթի հետ է կապված:
Ելակետ ունենալով վերնոշյալը՝ մեր առաջադիր նպատակի
համար փորձենք հանդես գալ վերնագրերի դասակարգման սեփական մոտեցմամբ: Մեր կարծիքով՝ վերնագրերի երեք հիմնական
տեսակ կարելի է առանձնացնել՝ ամփոփող, շրջադար
շրջադարձային,
դարձային,
մոլորեցնող:
մոլորեցնող
1. Ամփոփող ենք կոչել այն վերնագրերը, որոնք հիմնականում
իրականացնում են նկարագրական գործառույթ և, հղում անելով
հերոսին, գլխավոր դեպքին կամ մեկ այլ իրողության, նպատակ
ունեն տալու ստեղծագործության վերաբերյալ ամփոփ նկարագիր:
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Ըստ այդմ՝ տարբերակելի են ամփոփող վերնագրերի երկու հիմնական ձևեր՝ բացահայտ (վերնագրեր, որոնք պատմողին, գլխավոր հերոսին կամ թեման ներկայացնում են հստակորեն,
հստակորեն օրինակ՝
«Աննա Սարոյան», «Սամվել», «Սաքուլն ուխտ գնաց», «Ո՞ւր ես,
Լյո՛վ») և կիսաբացահայտ (վերնագրեր, որոնք որոշ չափով են
միայն նկարագրում պատմողին, գլխավոր հերոսին կամ թեման և
թողնում են տեղեկության բաց, որը ընթերցումից հետո ենթադրաբար պետք է լցվի, օրինակ՝ «Վերք Հայաստանի», «Թե ինչ եղավ
հետո, երբ շաքարամանից երկու կտոր շաքար պակասեց»):
2. Շրջադարձային համարել ենք այն վերնագրերը, որոնք ոչ
թե ընդգծում են թեման, կերպարին կամ ամփոփում բովանդակությունը, այլ ընթերցողի ուշադրությունը սևեռելով ինչ-որ բառի,
կապակցության վրա` նրան տալիս են ստեղծագործության շուրջ
ևս մեկ պտույտ գործելու հնարավորություն (օրինակ՝ «Լուր չկա»,
«Դանդաղ ժամեր», «Կարմրահեր կինը»): Եվ հասկանալու համար,
թե ինչն է կապում վերնագիրը տեքստին, և ինչ նոր իմաստ է
ծնվում այդ փոխկապակցության արդյունքում, ընթերցողը կարիք է
զգում ուշադրություն դարձնելու վերնագրային բառերի կոննոտացիային: Նկատում ենք, որ նման վերնագրերի շնորհիվ հեղինակներն առաջարկում են ստեղծագործության ընկալման և մեկնաբանման տարբեր մոտեցումներ՝ միտքը պահելով որոշակի
սահմաններում:
սահմաններում Եթե արտահայտվենք Ու. Էկոյի բառերով, ապա
դրանք «մեկնության բանալի» [1, 5] վերնագրեր են:
3. Մոլորեցնող4 անվանել ենք այն վերնագրերը, որոնք
Նման կերպ անվանելու միտքը ծնվել է «Վարդի անունը» վեպի վերնագրի վերաբերյալ Էկոյի տված բացատրության ազդեցությամբ. ««Վարդի
անունը» վերնագրի գաղափարը պատահմա՛մբ ծագեց և դուր եկավ ինձ,
որովհետև վարդն այնքան իմաստներով հագեցած խորհրդանշական
պատկեր է, որ այլևս գրեթե իմաստ չունի: … Ընթերցողը, հիրավի, կմնար
մոլորված (ընդգծումը մերն է – Ս. Ա.) ու ի վիճակի չէր լինի նախապատվությունը տալ մի մեկնության և եթե անգամ խորամուխ լիներ նոմինալիստական մեկնակերպերի մեջ, բուն ավարտին հասնելուց առաջ արդեն
այլևայլ ենթադրություններ արած կլիներ: Վերնագիրը պետք է խառնի
մտքերը, ոչ թե կարգավորի» [1, 8]:
4
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ակնհայտ կապեր չեն ցուցաբերում տեքստի հետ կամ կապված են
ընթերցողի համար ոչ սովորական միջոցներով՝ բնորոշ հենց
միայն տվյալ երկին (օրինակ՝ «Վարդի անունը»): Նման վերնագրերի պարագայում (2-րդ տիպի վերնագրերի հետ համեմատած)
ընթերցող
ընթերցողների
ցողների միտքը առավել ազատ է ընկալման և մեկնաբան
մեկնաբանբանման հարցում,
հարցում և յուրաքանչյուրը կարող է ի հայտ բերել նույն
ստեղծագործության համար իմաստային նորանոր երանգներ:
2. ՎերնագիրՎերնագիր-տեքստ հարաբերությունները Մաթևոսյանի
ստեղծագործություններում:
ստեղծագործություններում: Այս հատվածում վերը քննարկածի
կիրառմամբ կվերլուծենք Հ. Մաթևոսյանի ստեղծագործությունների
վերնագրերը՝ համեստ նպատակ ունենալով ինչ-որ չափով ուրվագծելու մաթևոսյանական վերնագրերի տիպական առանձնահատկությունները մի քանի ստեղծագործությունների օրինակով:
Ամփոփող: Սա վերնագրային այն տեսակն է, որը գերակշռում
է մաթևոսյանական արձակում: Բազմաթիվ գործեր կարելի է
թվարկել, որոնք ունեն այդպիսի վերնագրեր կամ ներվերնագրեր:
Հիշենք «Հովսեփը վերադարձավ բանակից», «Լեռներս թողեցի
վերևում», «Ահնիձոր», «Արջը»5, «Գոմեշը», «Բեռնաձիեր» (նաև շարքի
բոլոր ներվերնագրերը), «Շները», «Մեսրոպ», «Իմ գայլը», «Մեր
վազքը», «Պատիժը», «Միամիտ պատմություն», «Ծաղրածուների
մեր տոհմը», «Թափանցիկ օր» և այլն: Նկատում ենք՝ առկա են ինչպես բացահայատ, այնպես էլ կիսաբացահայտ ամփոփող վերնագրեր: Անդրադառնանք այս երկու ենթատեսակներին առանձինառանձին:
Մաթևոսյանական բացահայտ ամփոփող վերնագրերը պարզ
ու բացատրական են: Սովորաբար հանգում են գլխավոր հերոսի
անվանը, երբեմն պարունակում են նաև դիմավոր բայեր: Անշուշտ,
այս խմբում ընդգրկված վերնագրերը տարբերվում են տրամադրած տեղեկության ծավալով (օրինակ՝ «Հովսեփը վերադարձավ
բանակից»-ը կամ «Լեռներս թողեցի վերևում»-ը նկարագրում են
Այս գործը առաջին անգամ տեղ է գտել «Ահնիձոր» ակնարկում, ապա
իբրև առանձին պատում հայտնվել է (որոշ փոփոխություններով) նաև
«Օգոստոս» ժողովածուում:
5
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ստեղծագործության համար էական նշանակություն ունեցող իրադարձությունն ու կերպարին առավել մանրամասն, քան օրինակ
«Մեսրոպ» կամ «Մեր վազքը»), սակայն բոլոր դեպքերում ստեղծագործության հիմնական գաղափարը արտահայտված է վերնագրում: Ընդ որում՝ հարկ է նշել, որ համեմատաբար ընդարձակ ու
նկարագրական են հեղինակի գեղարվեստական առաջին գործերի
վերնագրերը (իմա՝ «Հովսեփը վերադարձավ բանակից», «Լեռներս
թողեցի վերևում»), քան հետագա ստեղծագործություններինը:
Բնականաբար ավելի կարճ վերնագրերը անորոշության մեջ են
գցում ընթերցողին, քանի որ վերնագրերում վկայակոչվում է
պատմվածքի մի մանրամասն միայն, որը ցույց է տալիս, թե ինչի
մասին է լինելու պատմությունը, բայց ավելին չի ասում: Օրինակ՝
«Արջը
Արջը»
Արջը» և «Գոմեշը»
Գոմեշը ակտիվացնում են իմաստային որոշ կապեր,
ինչպես +կենդանի, +անտառ, հանդ (արջ), +գյուղ, հանդ, գոմ
(գոմեշ), և ընթերցողին պատրաստում են գործողությունների ընթացքին այնպիսի մի տարածքում, որտեղ սովորաբար կարելի է
հանդիպել նման արարածների: Վերնագրերից ենթադրվում է նաև,
որ այս արարածները կա՛մ ստեղծագործության գլխավոր կերպարներն են, կա՛մ գործողություններում կարևոր դեր ունեցողները,
սակայն պարզ է, որ տեքստն ընթերցելու դեպքում միայն հնարավոր կլինի ավելի հստակորեն տալ նրանց բնութագրական գծերը:
Այլ է «Իմ գայլը
գայլը» ստեղծագործության պարագան. առաջին հայացքից ընթերցողը կարող է բախվել իմաստային հակասության, քանի
որ սովորաբար գայլի կարծրատիպային կերպարը ծնում է վախ,
բացասական հակազդեցություն, բայց ահա այստեղ «իմ» բառով
ենթադրվում է, որ մտերմություն կամ առնվազն ինչ-որ կապ պիտի
լինի պատմողի և գայլի միջև: Տեքստին ծանոթացումը միանգամից
հերքում է գայլի և պատմողի միջև մտերմիկ հարաբերության առկայությունը (հիշենք այն դրվագը, երբ պատմողը «մտերմությամբ»
փորձում է ճշտել՝ արդյոք մոտեցող շունը Բասարն է, ապա հասկանում է. «.… նա չվերցրեց իմ մտերմությունը, որովհետև գայլ էր»
[4, 460]), սակայն վերնագրի «իմ»-ը դրդում է ընթերցողին ուշադրությունը սևեռելու այն դրական նշանակությանը, որ ունեցավ
գայլը պատմողի համար: «Իմ» բառի օգնությամբ գայլը և քաղա– 14 –

քային միջավայրն ու նրան պատկանողները համեմատության մեջ
են մտնում, և պարզվում է, որ եթե գայլի (նա պատկանում էր
պատմողի հարազատ միջավայրին) նկատմամբ վախը ներքին ուժ
էր տվել պատմողին՝ մոռանալու ցրտատար ոտքի ցավի մասին,
ապա նույնը չէր հաջողվել անել օտար միջավայրին պատկանողներին: Փաստորեն տեսնում ենք, որ «Արջը», «Գոմեշը», «Իմ գայլը» և
այլ կենդանիների անուններ վերնագիր տանելով՝ Մաթևոսյանը
դրդում է ընթերցողին ստեղծագործության ընկալման գործընթացում շեշտելու նրանց կերպարները, քանի որ նրանցում է ամփոփված երկերի բուն ասելիքը՝ մարդու, բնության և կենդանական
աշխարհի ներդաշն հավասարակշռությունն ու գոյությունը:
Բացահայտ ամփոփող վերնագրերի պես Մաթևոսյանի կիսակիսաբացահայտ
բացահայտ ամփոփող վերնագրերը շարունակում են բացատրական լինել, սակայն ենթադրելի է, որ պարզության աստիճանը
նվազում է: Սովորաբար նկատում ենք գոյականական կապակցություններ, որոնց գերադաս անդամները ներկայացնում են տեքստի
ձևային կամ բովանդակային կողմը, իսկ ահա կախյալ անդամները
ազդում են վերնագրի բարդության կամ արդյունավետության վրա:
Այս դասակարգմանը համապատասխանում են, օրինակ, «Միամիտ պատմություն», «Ծաղրածուների մեր տոհմը», «Թափանցիկ
օր» (որոշ վերապահումով) ստեղծագործությունների անվանումները: Սրանցից երկրորդը հատկապես հետաքրքրական օրինակ է
և դասակարգման առումով կարող է շփոթեցնող լինել, քանի որ, ի
տարբերություն Մաթևոսյանի գեղարվեստական ստեղծագործությունների մեծ մասի վերնագրերի, որոնք բավական սեղմ են, այս
մեկը աչքի է ընկնում համեմատաբար ոչ սեղմ ծավալով և տեղեկատվության առատությամբ («ծաղրածուների տոհմ» կապակցությունը հուշում է, որ ընթերցողի առջև կատակաբանների, ծիծաղկուն ու սրամիտ ընտանիքի պատկեր է ուրվագծվելու, իսկ ահա
«մեր»-ը տալիս է պատմողի մասին տեղեկություն՝ բացահայտելով,
որ տեքստում նա հավանաբար հանդիպելու է հոմոդիեգետիկ
պատմողի): Սակայն այդ ամենը չի խանգարում մեզ այս վերնագիրը ևս համարելու կիսաբացահայտ, այլ ոչ թե բացահայտ ամփոփող: Պատճառն այն տեղեկության բացն է, որն ստեղծվում է
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«տոհմ» բառով. այն հղում է ոչ թե կոնկրետ կերպար(ներ)ին, ոչ թե
պատմողին, այլ նրանց ամբողջությանը, ուստի ընթերցողը այդ
բացը լցնում է տեքստին ծանոթանալուց հետո միայն: Նկատենք,
սակայն, որ ճանաչման և նկարագրման առումով՝ տվյալ վերնագիրը ճիշտ նույնն է անում, ինչ, օրինակ, «Մեսրոպը»: Այսինքն՝ այն
նպատակ ունի անմիջապես շեշտելու գլխավոր հերոսին, որը
տվյալ պարագայում տոհմն է:
Մի փոքր այլ է «Թափանցիկ օր»
օր» էսսեի վերնագրի պարագան,
քանի որ այն տատանվում է բացահայտ և կիսաբացահայտ
կիսաբացահայտ
ամփոփող դասակարգումների միջև: Եթե վերնագիրը քննենք
տեքստը դեռ չընթերցած մարդու դիտանկյունից, ապա այն միանշանակ կիսաբացահայտ ամփոփող պիտի համարենք, որովհետև
ընթերցողի համար այնքան էլ պարզ չէ, թե ինչ նկատի ունի
հեղինակը՝ «թափանցիկ» ասելով, իսկ տեքստին ծանոթ մարդու
դիտանկյունից՝ վերնագիրն ամբողջությամբ բացահայտ ամփոփող
է. դա այն օրն է, երբ իրերն ու երևույթները պատկերանում են
թափանցիկ, հետևաբար այդ գործը թափանցիկ օրվա արդյունք
թափանցիկ խոսք է:
Իբրև ամփոփում Մաթևոսյանի կիրառած բացահայտ և կիսաբացահայտ ամփոփող վերնագրերի վերաբերյալ ասված խոսքի՝
քննենք «Ահնիձոր» ակնարկը, որի վերնագիրն ու ներվերնագրերն
այդ առումով բավական ուշագրավ օրինակներ են: Այն, որ քննվող
ակնարկը աչքի է ընկնում հենց ամփոփող տիպի գերվերնագրով և
ներվերնագրերով, անշուշտ, առաջին հերթին բխում է ժանրի
առանձնահատկություններից:
«Ահնիձոր»
Ահնիձոր»-ը, որը բացահայտ ամփոփող վերնագիր է, ինքնին
ամբողջացնում է պատումը, պարունակում ամբողջական տեքստի
բովանդակությունը, ընդգծում քննության կենտրոնական օբյեկտը,
իսկ ահա 10 ներվերնագրերից ութը դարձյալ բացահայտ պարզ,
թափանցիկ, նկարագրական ու ամփոփոխ բնույթ ունեն, ներկայացնում են վայրը («Հողը և գյուղը»), առօրյան ու ծավալվելիք գործողությունները («Հետո անտառն սկսեցին կտրել», «Եվ Ճրագթաթն
սկսեցին կտրել», «Ճանապարհը։ Պոստում», «Խոտհունձ»), գործողություններում կարևոր դեր ունեցողներին («Արջը», «Կապույտ
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աստղերով սպիտակ ձին»), ստեղծագործության ժանրը («Ընդհանուր ակնարկ»): Եվ միայն երկուսն են, որ պետք է համարել կիսաբացահայտ ամփոփող («Ամենամարտական դեպքը մոտավոր
անցյալից», «Բացի հունձը»), որոնք կրկին ներկայացնում են գերվերնագրից արդեն իսկ պարզ դարձած միջավայրում ծավալվելիք
գործողությունն ու առօրյան, սակայն միևնույն ժամանակ թողնում
են տեղեկության բաց:
Բացահայտ ամփոփող վերնագրերից իրենց ցուցանշանային
բնույթի համար առանձնակի ուշադրության արժանի են «Հետո
անտառն սկսեցին կտրել»
կտրել» ու «Եվ Ճրագթաթն սկսեցին կտրել»
կտրել» իրար
հաջորդող ներվերնագրերը: Նկատում ենք, որ դրանք կրկնվում են
մեկ բառի փոփոխությամբ, ինչն ընթերցողի ընկալման և վերլուծման գործընթացում, մեր կարծիքով, հեղինակային երկու նպատակ
ուներ՝ 1. առաջինում շեշտը դնել անտառի նույնականացման,
ճանաչման վրա, երկրորդում ընդգծել, որ կտրվողը Ճրագթաթն է,
այն անտառը, որը նախորդ հատվածում ընթերցողը հասցրել է
հեղինակի օգնությամբ «տեսնել», և այդպիսով զգացնել տալ այն
ցավը, որ հեղինակն ապրել է, 2. էլ ավելի ամրացնել կապը նախորդ
հատվածի հետ՝ ցույց տալով, որ եթե առաջինում բնակչությունը
լուրջ չէր ընդունում անտառի հատման գործընթացի մեկնարկը,
ապա երկրորդում արդեն գիտակցումն առկա է:
Կառուցվածքային առումով հետաքրքրական է «Ճանապարհը։
Պոստում»
Պոստում» ներվերնագիրը, քանի որ այն ունի կրկնակի վերնագիր:
Առաջին մասը՝ Ճանապարհը, հիմնական է, իսկ ահա Պոստումը՝
ենթավերնագիրը6: Սովորաբար կրկնակի վերնագրերի պարագայում յուրաքանչյուր տարր խաղում է իր դերը, ուստի պետք է հասկանալ, թե դրանք ինչ դերեր են: Տվյալ պարագայում ենթավերնագրի գոյությունը ներվերնագիրը դարձնում է շատ ավելի նկարագրական, քան կարող էր լինել առանց դրա առկայության, ավելի
ճշգրիտ է ամբողջացնում թեման, քան հիմնական մասը կարող էր
անել միայնակ:
Վերնագիր+ենթավերնագիր կառուցվածքի քննության վերաբերյալ
տե՛ս Ժանետի աշխատությունը [11, 56-61]:
6
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Իսկ «Ընդհանուր ակնարկ»
ակնարկ» ներվերնագիրը եզակի է իր տեսակով, քանի որ այն ոչ թե նկարագրում ու ամբողջացնում է տվյալ
հատվածի բովանդակությունը, այլ ներկայացնում է նրա ձևը7:
Բայց այս ներվերնագրի դերը շատ ավելին է, քան կարող է թվալ.
լինելով վերջին ներվերնագիրը՝ այն դառնում է ժանրային ցուցանշան ոչ միայն տվյալ հատվածի, այլև ամբողջ գործի համար:
Կիսաբացահայտ ամփոփող երկու ներվերնագրերից մեզ
համար առավել հետաքրքրական է «Բացի հունձը»
հունձը»: Իհարկե, պարզ
է, թե ընթերցողի մտքում իմաստային ինչ կապեր կարող է արթնացնել «հունձ» բառը՝ այդպիսով որոշ տեղեկություններ բացորոշելով, սակայն պարզ է նաև այն, որ նա չի կարող հաշվի չառնել
մյուս կարևոր բաղադրիչը՝ «բացի
բացի»
բացի կապը, որն անմիջապես հուշում
է՝ գործը, հունձից բացի, լինելու է մի բանի մասին, որից ընթերցողը
տեղյակ չէ: Ահա տեղեկության այդ բացը լրացվում է հատվածն
ընթերցելու ընթացքում միայն, երբ ընթերցողը պարզում է, որ այդ
«բացի
բացի»-ն
վերաբերում է հանգստի ու հարմարավետության
բացի
խնդրին: Նա տեսնում է, թե ինչպես են Ահնիձորին իրապես պատկանողները (Իգնատ, Վալոդ, Գիրիշ, Զավեն) գիտակցաբար հրաժարվում Ահնիձորին չպատկանողների պատկերացրած հարմարավետությունից, հանգստի միջոցներից՝ ծանր առօրյայում ունենալով ահնիձորյան իրենց փոքրիկ անկյունը, հանգստի իրենց ձևը,
որին, սակայն, միջամտում են ուրիշները: Ստացվում է, որ, հունձից բացի, ոչինչ էլ չկա, քանի որ «ավերում թողնում» են [4, 40]:
Նախքան ամփոփող վերնագրերի վերաբերյալ մեր անդրադարձը ավարտելը նշենք միայն, որ այս խմբին պատկանող մաթևոսյանական բոլոր վերնագրերի մեջ իր սեղմությամբ, բայց
միևնույն ժամանակ հաղորդած նյութի ընդհանրացնող բնույթով
առանձնահատուկ է «Բեռնաձիեր
Բեռնաձիեր»
Բեռնաձիեր գերվերնագիրը: Այն ուշագրավ է
նաև ներվերնագրերի ընտրության, հաջորդականության, միմյանց
հետ հակադրության մեջ մտնելու («Ալխո», «Նարինջ զամբիկը») և,
իհարկե, շատ այլ առումներով, որոնց մասին ամբողջական խոսք
7

Ժ. Ժենետն այս տեսակ վերնագրերն անվանում է ռեմատիկ [11, 86-69]:
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հնչվել է «Լեզվի պոեզիան» վերնագրված հարցազրույցում [5]:
Շրջադարձային: Մաթևոսյանի արձակում իրենց ուրույն դերով
ու նշանակությամբ աչքի ընկնող բազմաթիվ գործերի վերնագրեր
կարելի է թվարկել, որոնք ստեղծագործության բուն էությունը
միանգամից չեն բացահայտում, միևնույն ժամանակ ունեն շրջադարձային նշանակություն: Նման վերնագրերի պարագայում նկատում ենք, որ Մաթևոսյանի կողմից նախնական միջամտությունը
տեքստի ընթերցման գործընթացին հասցվել է նվազագույնի
նվազագույնի,
գույնի դրա
փոխարեն ընդգծված միջամտություն առկա է տեքստի ամբողջական ընկալման և վերլուծման ժամանակ: Եթե ամփոփող վերնագրերի պարագայում ընթերցողը կարող է նույնիսկ առանց վերնագիրն իմանալու կարդալ տեքստն ու այն ամբողջովին ընկալել
(որովհետև ամփոփող վերնագիրը պարզապես հեշտացնում է ընկալման գործընթացը, հուշում՝ ինչին ուշադրություն դարձնել և,
տեքստում քննված հարցերից բացի,
բացի, նոր հարցեր չի ծնում),
ծնում ապա
նույնը չի կարելի ասել շրջադարձային վերնագրերի մասին, քանի
որ տվյալ դեպքում գործ ունենք վերնագիր-տեքստ այնպիսի հարաբերության հետ, որտեղ երկու կողմերը փոխադար
փոխադարձա
դարձաբար
ձաբար
ներառում են միմյանց:
միմյանց Այդպիսի վերնագրերի փայլուն օրինակներ
են «Մենք ենք, մեր սարերը», «Խումհարը», «Ծառերը» և «Աշնան
արևը»: Սրանցից համեմատաբար հեշտ ընկալվող ներիմաստ
ունեն «Աշնան արևը
արևը» (նաև նախորդ տարբերակը՝ «Երկրի ջիղը»8) և
«Ծառերը
Ծառերը»
Ծառերը»: Առաջինը խորհրդանշում է ստեղծագործության կերպարների՝ Աղունի ու Սիմոնի անցած կյանքն ու օրեցօր աճող
մենակությունը. աշնան մեղմ արևի մեջ ամեն ինչ գեղեցիկ է, ջերմացնող, բայց միևնույն ժամանակ այն թախիծ է առաջացնում
մարդու մեջ. մարդը գիտակցում է, որ ծերանում է, և դրան զուգահեռ մեծանում է մենակության վախը (օրինակ՝ «Տեսավ, որ խեղդվում է: Եվ նստելով գերանին, Աղունը լաց եղավ: Եվ լաց լինելով
մտածեց, որ փոքրին չի ուղարկի Երևան. թող այստեղ աշխատի
վարորդ, տրակտորի վրա, անասնաբույժ, իրիկունը տուն գա,
Ստեղծագործության ռուսերեն տարբերակի վերնագիրը («Մայրը
գնում է որդուն ամուսնացնելու») բացահայտ ամփոփող է:
8
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տանը հարս լինի, և ինքը նստի ու նայի հարսին ու տղային» [7, 507]
կամ «…Արմենն էլ իրենցը չէր» [7, 534]): Իսկ ահա երկրորդը
խորհրդանշում է միասնության բացակայությունը. ծառեր, որոնք
այդպես էլ անտառ չեն դառնում:
Համեմատաբար դժվարընկալելի են «Մենք ենք, մեր սարերը» և
«Խումհար» վերնագրերը: «Մենք ենք,
ենք, մեր սարերը
սարերը» վերնագրի դժվարությունը թաքնված է հենց իր թվացյալ պարզության մեջ: Նկատի
ունենք՝ ձևակերպումն այնքան պարզ է, որ ընթերցողը չի էլ կռահում, որ դրա տակ թաքնված խոր ասելիք կա՝ մաթևոսյանական
արձակի ամենակարևոր բանաձևումը: Դրա մասին խոսել է հեղինակը «Էս ժողովրդի, էս կյանքի մարգարեն էի լինելու…. հիմա
դառնալու եմ սև տարեգիր։ Կյանքը ինձնից առաջ ընկավ….» վերտառությամբ զրույցի ժամանակ. ««Ահնիձորում» մի փոքրիկ գլուխ
կա՝ «Արջը»: Էդտեղ ես առաջին անգամ հասկացա, որ՝ մենք ենք,
մեր արջը, երրորդը այստեղ գործ չունի: Էստեղից առաջացավ
«Մենք ենք, մեր սարերը», որ գրեթե միաժամանակ գրեցի, 1960-61
թվերին, երբ 25 տարեկան էի: Դուք այստեղ գործ չունեք, ձեր քիթը
մի խոթեք մեր գործի մեջ, երբ դուք մարդու և նրա աշխատանքի
մեջ եք խցկվում՝ մարդը աշխատանքից, աշխատանքն էլ մարդուց
պիտի խռովեն, դառնանան» [6]:
Այժմ անցնենք «Խումհարին
Խումհարին»
ին»: Ինչպես շրջադարձային ցանկացած վերնագրի, նույպես և այս պարագայում «խումհար» բառից
ծնված իմաստային նախնական կապերը (+խնջույքների տոնակատարություն, +սրտխառնոց, գլխացավ և այլն) չեն նպաստում ստեղծագործության հիմնական շեշտադրումների, գլխավոր թեմայի
կանխատեսմանը (խնջույքների ու հարբեցողության խնդիրները չեն
կենտրոնում դրված): Նույնիսկ տեքստն ընթերցելուց հետո դժվար է
անմիջապես պատասխանել, թե ինչու գործը հատկապես այդ
անունն է ստացել, ուստի խնդրի շուրջ մտորելու կարիք է զգացվում:
Այս առումով նախ անհրաժեշտ ենք համարում կրկին անդրադառնալ «Լեզվի պոեզիան» խորագրով հարցազրույցին, որտեղ
Մաթևոսյանը «Խումհարի» ընկալման վերաբերյալ երկու կարևոր
դիտարկում է անում.
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▪ Իր գլխավոր խնդիրն է եղել «գրել պատանեկության տարիքի
ավարտի մասին: Ուզում էի տեսնել մեր ժամանակների հերոսի սկիզբը, այդ «ֆանտոմի» ոչ ներկա, դրական, այլ հին,
լերմոնտովյան ընկալումով» [5]:
▪ Եսակենտրոն, փառասեր, «ալխոյանմանության» ուղղակի
հակադիր խառնվածքով գլխավոր հերոսը միևնույն ժամանակ «հուսահատորեն ձգտում է պահպանել իր ներքին
«ալխոյանմանությունը», դիմակայում է մեծ քաղաքի ու իր
«քաղցր կյանքի» գայթակղություններին... » [5]:
Շարունակելով այս կետից՝ կարող ենք ասել, որ, հանձին
Արմեն Մնացականյանի, Մաթևոսյանը ստեղծում է երկու ես-երի
խնդրահարույց կեցությամբ տառապող հերոս, որը տատանվում է
կազմակերպված, իրատեսական, նաև կարեկցող ես-ի՝ ալխոյա
ալխոյակա
յակականության
նության,
թյան և եսակենտրոն, չկոորդինացված բնազդական մղումների, ցանկությունների կրող ես-ի՝ հակաալխոյականության միջև:
Ահա ստեղծագործության նման ընկալմանն է միտված «Խումհար»
վերնագիրը9՝ իբրև խորհրդանիշ այդ տատանումների հետևանքով
ստեղծված վիճակի, որովհետև հայտնի է՝ ուժեղ խումհարը (իսկ
ուժեղ խումհար առաջացնող խմիչքներից է կոնյակը՝ վիպակում
Արմենի նախընտրածը) կարող է ունենալ նաև հոգեբանական
ախտանշաններ, հատկապես անհանգստության զգացողություն,
որը ճնշող է, առաջացնում է խուճապ և դյուրագրգռություն: Եվ
քանի որ վիպական ողջ տիրույթում Արմեն Մնացականյանը, դիմելով իր ստեղծագործական երևակայությանն ու հմտություններին
(մեջբերված մասերը պատմվածքից), հիշողություններին (դրվագներ սեփական կյանքից, մանկությունից, երեխաներից, Հասմիկից,
Կարծում ենք` «Կենդանին և մեռյալը» միջտեքստային նախկին վերնագիրը փոփոխելը ևս նման նպատակ ուներ, որովհետև նախկին վերնագրի դեպքում ընթերցողը գուցեև ուշադրությունը սևեռեր «Գիշերը» ֆիլմից
վիպակում տեղ գտած հատվածին և այդ դիտանկյունից միայն գնար երկի
ամբողջական ընկալմանը, ինչպես, օրինակ, արել է Ա. Խառատյանը
«Մոնտաժը Հրանտ Մաթևոսյանի «Կենդանին և մեռյալը» վիպակում
Միքելանջելո Անտոնիոնիի «Գիշերը» ֆիլմի հիմքով» հոդվածում [2]:
9
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ծնողներից, Ծմակուտից) ու դատողություններին (լրագրային հատվածը, ֆիլմը, զրույցները Եվայի և այլ գործող անձանց հետ), փորձում է հասկանալ արտաքին իրականությունն ու այդ իրականության մեջ սեփական սխեմայի ոչ միայն արտաքին՝ մակերեսային,
այլև ներքին բարդ կառուցվածքը, նրա փորձարկվող ես-ը, ինչպես
խումհարային վիճակում հայտնված մարդը, նախնական և հասկանալի վախ է ապրում: Բայց նրա վախն ու անհանգստությունը
պայմանավորված չեն խմիչքի հետևանքներով. նրա վախը ալխոալխոյակա
յականու
նության
թյան
ու
հակաալ
հակա
ալխո
խոյա
յակա
կանության
նության
բախումի
և
բախման
կանու
ալխոյակա
վերջնարդ
վերջնարդյունքի
նարդյունքի հետ է կապված:
կապված Փաստորեն նկատում ենք, որ
«խումհար» բառը տեքստն ավարտած ընթերցողին, իսկապես,
հնարավորություն է տալիս ամբողջ ստեղծագործության շուրջ ևս
մեկ պտույտ գործելու՝ գտնելու հիմնականը, ընկալումն ու մեկնաբանումն ընդհանրացնողը:
Մոլորեցնող: «Տերը
Տերը»
Տերը» վերնագիրը բացառիկ է իր տեսակով,
որովհետև մաթևոսյանական վերնագրային ապարատում, կարծում ենք, այն միակն է, որ մոլորեցնում է ընթերցողին իր անորոշությամբ ու բազմիմաստությամբ: Այն ընթերցողին պարգևում է
ազատություն՝ տեքստին մոտենալու տարբեր դիտանկյուններից և
համապատասխանաբար տարբեր մեկնաբանություններ անելու:
Չկա պարտադրող, միտքը վերահսկող վերնագրային այն տարրը,
որը ճշգրտորեն կհասցնի հեղինակային մտադրությանը: Արդյո՞ք
Մաթևոսյանը միտումնավոր է նման վերնագիր ընտրել՝ այլոց ընթերցումների արդյունքում բացահայտումների նորանոր հնարավորություններ տալու, իմաստային տարբեր երանգների ծանոթանալու համար: Չենք կարծում: Ծանոթ լինելով մաթևոսյանական
խառնվածքին, քննելով նրա՝ վերնագիր ընտրելու կերպը՝ վստահ
կարող ենք ասել, որ նա այն հեղինակներից է, որ անընդհատ ցանկանում է վերահսկել իր տեքստը անգամ ընթերցողական ընկալման գործընթացում, փորձում է կանխատեսել տեքստը ստացողի
ընկալումը: Նա սիրում է իր իշխանության տակ պահել սեփական
ստեղծագործությունները: Այդպես մտածելու առիթ տալիս է, օրինակ, հեղինակի այս խոսքը. «Կարճ ասած՝ նույնիսկ սեփական զա– 22 –

վակին «մարդամեջ» հանելով, շարունակում եմ ինձ նրա տերն
զգալ: Տեր, որ իրավունք ունի վերափոխել, վերաձևել, վերակառուցել: Եվ դա վերաբերում է ոչ միայն ոճական հղկմանը, այլև
առավել կայուն բաների՝ իրավիճակ, սյուժե, սյուժեի ճյուղավորումներ: Դե իսկ մանրամասների մասին արդեն չեմ խոսում՝
դրանք բոլորն իմ իշխանության տակ են» [5]:
Ամեն դեպքում ստացվել է այնպես, որ «Տերը» դարձել է մոլորեցնող վերնագրի մի օրինակ, որը ենթադրում է խճճված հետևություններ: Ուստի ընթերցողական դիտանկյունից արված, տեքստից
և վերնագիր-տեքստ հարաբերությունից բխող հիմնավորված
բոլոր մեկնաբանությունները պետք է համարել հավանական:
Վիճել չենք կարող թերևս միայն այն հարցում, որ «տեր» բառը
ընթերցողին պարտադրում է կենտրոնանալ «իշխողի, ղեկավարի»
իմաստային կապի վրա և ակնկալել այնպիսի ստեղծագործություն, որում որոշիչ դերը առաջնորդինը, տիրակալինն է, ոչ թե
հասարակ մարդունը կամ մարդկանցը: Սակայն ընթեցողին առաջադրվում է խնդիր՝ ո՞վ է տերը:
տերը Վիպակի սկզբնամասում տրվում
են ակնարկներ (պատմողի՝ սեփական ես-ին «մենք»-ով դիմելը, այլ
կերպարների և իր կողմից տեր-տիրակալ հորջորջվելը, շատ հաճախ Սարգսյանի փոխարեն Մամիկոնյան ազգանունով հանդես
գալը, խառնվածքն ու բնավորությունը և այլն) այն մասին, որ տերը
պատմողն է՝ Ռոստոմը, սակայն ընթացքում ահա ընթերցողը հանդիպում է իրական, օրինական ղեկավարների ևս, և դրան գումարվում է հենց Ռոստոմի գիտակցումը իր՝ տեր չլինելու, ուրիշների
կողմից այդպես չընկալվելու մասին [8, 363]: Իսկ վերջում, հասկանալու համար՝ ով է այս պատմության մեջ իրական տերը, ընթերցողը, իսկապես, մոլորվում է՝ դժվարանալով պատասխանել՝ ո՞ւմ է
հղում վերնագիրը.
▪ վիպակի գլխավո՞ր հերոսին՝ Ռոստոմին,
Ռոստոմին որ, լինելով կենսաբանական ծնողների խնամքից զրկված ու անտեր մեկը
(գուցե այս իրողությամբ շեշտվում է չեղած պետականության, նրա պաշտպանությունից և խնամքից զրկված լինելու
խնդիրը), իր անտառի, հողի, գյուղի, երկրի, ապրողների ու
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մեռածների, նրանց հիշողությունների տերն է, աչքի է ընկնում սեփական հայրենիքի նկատմամբ տիրակալի պատասխանատու վարքով անգամ այն դեպքում, երբ նկատում է, որ
ինքը միայնակ է, իր հետևից եկող, իր նման մտածող մարդկանց բանակ չունի,
▪ տիեզերակա՞ն ծնողին՝ Աստծուն,
Աստծուն որ որդուն՝ Ռոստոմին՝
իբրև ձևափոխված Փրկիչ, վերադարձրել է՝ երկրորդ անգամ
մարդկանց համար ծառայեցնելու10,
▪ երկրին օտար «խազեինխազեին-պարոնատերերի՞ն»
պարոնատերերի՞ն» [8, 234], որոնք
մարդկանց ծառայելու փոխարեն նրանց օգտագործում են,
չեն ցավում իրենց իշխանության տակ գտնվող երկրի,
ժողովրդի համար, նրանց նկատմամբ պատկառանք չեն
զգում, բայց որոնք, այնուամենայնիվ, երկրի ղեկավարման
իրական մասնակիցներն են, իրական «իրավունքավորները»:
Նկատում ենք, որ վերնագիրը մոլորեցնելով, իսկապես, վիճահարույց տարբեր կարծիքների տեղիք է տալիս (բերվածը դեռ
ամենը չէր), և միանշանակ ասել՝ որ տարբերակն է շեղում, որը
մոտեցնում ստեղծագործության էությանը, չենք կարող: ԱյնուամեՉնայած չենք կարծում, թե հեղինակը նման իմաստային կապ ստեղծելու ամենափոքր իսկ մտադրություն ունեցել է (գոնե գիտակցաբար),
սակայն, վստահ ենք, ընթերցողը նման տեսակետի կհանգի, ընդ որում՝ ոչ
առանց պատճառի: Հիշենք թեկուզ վիպական այս դրվագը. «.... Անտառապահ, ավազակի դեմ ավազակ և խոնարհի առաջ հնազանդ մեր հերացուն՝
մշտապես յափնջավոր-ձիավոր-հրացանավոր՝ մի պարզ արև օր հանկարծական անձրևից հալածվել է, երեսի խաչը հանելով մտել է մատուռ,
ասել է մի րոպե պատսպարվեմ, երեսը դեպի դուրս ու թիկունքը դեպի
ներս կանգնել է, հետո զգացել է, որ մատուռում իրենից բացի մի ուրիշ
շունչ էլ կա: Սրսփացել, երեսի խաչը «Հիսուս Քրիստոս» ասելով նորից է
հանել, դանդաղ դարձել է դեպի մատուռի մութ ներսը: Թաց լուցկին վառելու վրա չարչարվել, մոմի կտոր է գտել կպցրել և խորանի սեղանին
գտել է սև շալով խանձարուրած մեզ: Եվ քանի որ աստվածամոր խամրած
պատկերից զատ այդտեղ ուրիշ մարդ-մարդաշունչ չի եղել, ուրեմն կակարելի է համարել,
համարել, որ մենք աստծու ծնունդ ենք (ընդգծումը մերն է – Ս. Ա.)»
[8, 295-296]:
10
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նայնիվ, կարծում ենք, որ հեղինակն ինքը վերնագրելիս նկատի է
ունեցել վերոնշյալներից առաջինի իմաստային կապը՝ երկրորդի
իմաստային կապին ներմարմնավորած: Այսպես մտածելու համար
իրավունք է տալիս Մաթևոսյանի հետևյալ խոսքը. «Նա իմ վզին է
նստած՝ այդ Ռոստոմը՝ ինքն իրեն առաքյալ սարքած, իր բարձր
սկզբունքների զոհը, և ոչ մի կերպ չեմ կարողանում նրանից
ազատվել...» [5]: Միևնույն ժամանակ կարծում ենք նաև, որ այս
շեշտադրումով տիրոջ ներմարմնավորված կերպարը Մաթևոսյանը հակադրում է տիրոջ՝ երրորդ կետում նշված տեսակին և
բոլոր այն հայրենակիցներին, որոնք նույն պատասխանատվությամբ չեն մոտենում այն հողին, որն իրենցն է, քանի որ սեփականատիրոջ գիտակցումը չունեն, ինչպես հեղինակն է ասում,
հանձնվել են «խորթ ինչ-որ ռեժիմի» [3]:
Այսքանից հետո մեզ մնում է միայն արձանագրել, որ Մաթևոսյանին հաջողվել է ստեղծել մոլորեցնող, բայց այդ մոլորության
շնորհիվ տարաբնույթ մեկնաբանությունների առիթ տվող և իմաստային նրբերանգներ երևան հանող վերնագիր:
Եզրակացություններ: Վերնագրերը, միջնորդ ծառայելով
ստեղծագործության և ընթերցողի միջև և իրականացնելով անվանողական-նշանակողական, նկարագրական, նշանակցական և
գայթակղող գործառույթներ, ստեղծագործության ընկալման և մեկնաբանման հարցում կարող են վճռորոշ նշանակություն ունենալ:
1. Վերնագրերի գործառութային տարբերությունների հիման
վրա մեր առաջարկած դասակարգման նոր մոտեցումը թույլ
է տալիս Մաթևոսյանի ստեղծագործություններում ուսումնասիրել վերնագիր-տեքստ հարաբերությունները՝ համապարփակ պատկերացում կազմելու գրողի տեղծագործության վերնագրային ապարատի մասին:
2. Մաթևոսյանի արձակում նկատելի են և՛ ամփոփող, և՛ շրջադարձային, և՛ մոլորեցնող վերնագրեր, սակայն գերակշռում
են ամփոփող վերնագրերով ստեղծագործությունները:
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ВЫБОР И ФУНКЦИЯ ЗАГЛАВИЙ
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Г. МАТЕВОСЯНА

Сона Алавердян
Резюме

Ключевые слова:
слова Ж. Женетт, паратекст, перитекст, обобщающее
заглавие, переломное заглавие, вводящее в заблуждение заглавие
Цель статьи – рассмотреть проблемы рецепции и комментария
произведений Г. Матевосяна с позиции взаимоотношения текста и
его заглавия. Исходной точкой исследования послужило учение
французского филолога Жерара Женетта о паратексте. Для того,
чтобы составить всеобъемлющее представление об аппарате номинизации произведений Г. Матевосяна, заглавия проанализированы
согласно предложенной нами классификации заглавий.

THE SELECTION AND FUNCTION
OF TITLES IN H. MATEVOSYAN’
MATEVOSYAN’S WORKS

Sona Alaverdyan
Summary

Key words:
words G. Genette, paratext, peritext, summarizing title,
twisting title, misleading title
The aim of the article is to consider the issues of perception and
interpretation of Hrant Matevosyan’s works, from the perspective of the
relationship between the text and its title. French researcher Gérard
Genette’s concept of the paratext has served as a starting point for our
research. In order to build up a comprehensive picture of the apparatus
of entitling the works by H. Matevosyan, we have proposed a
classification of titles and analyzed the titles according to it.
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ԳՐԱԿԱՆ ԿԵՐՊԱՐԻ ՅՈՒՐԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ՀՐԱՆՏ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆԻ «ՏԵՐԸ»
ՏԵՐԸ» ՎԻՊԱԿՈՒՄ
Հովիկ Այվազյան
Հանգուցային բառեր՝
բառեր՝ փոփոխություններ, ընդհանրացում,
կեցություն, մարդկայնություն, կերպարակերտման յուրահատկություններ
Անցյալ դարի 60-ական թվականներին Խորհրդային Միությունում արձակի զարգացման մի նոր փուլ նշանավորվեց։ Այն գրականություն բերեց հետպատերազմյան գյուղում տեղի ունեցող
տեղաշարժերն ու փոփոխությունների միտումները՝ սոցիալտնտեսական ու բարոյական խնդիրների ողջ ծավալով։ Կյանքի
հարափոփոխ շարժումը հանգում էր հողի և մարդու նոր փոխհարաբերությանը, հողից գյուղացու խորթանալուն, դարերից եկող
նրանց բնական կապերի խզմանը։ Գրողները հանգում էին այն
եզրակացությանը, որ գիտատեխնիկական առաջընթացը նպաստում է ոչ միայն մարդկային գոյության բարելավմանը, այլև թողնում է աղետալի հետևանքներ հատկապես մարդու բարոյական
կերպարը անաղարտ պահելու տեսակետից։ Գրողների (Վ. Ռասպուտին, Վ. Աստաֆև, Չ. Այթմատով, Հր. Մաթևոսյան և ուրիշներ)
տագնապն արտահայտվում էր գյուղաշխարհի հետագա ճակատագրի հանդեպ, որովհետև քաղաքակրթության առաջընթացն իր
հետ բերում էր լուրջ փոփոխություններ՝ հողի և աշխատանքի
նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքի մեջ։
Ժամանակակից հայկական գյուղի, նրա զարգացման միտումների, մարդու քաղաքացիական դիրքորոշման, բարոյական կերպարի պատկերման խնդիրները նույնպես դառնում են 20-րդ դարի
60-70-ական թվականների մեր գրականության հետաքրքրությունների առարկա, որը ենթադրում է ժողովրդի հոգեկան ուժերի և
ստեղծագործական ձիրքերի բացահայտման կարևոր նախադրյալ։
Այդ շրջանի հայ արձակում մեծանում է ավանդական-բանահյուսական պատումի ու էպոսային մտածողության կերպը՝ պայմանավորված նրանով, թե գրողը ինչպես է ներկայացնում պատկերվող
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իրականության ներքին հասարակական էությունը։ Այդ տեսակետից բնորոշ է Հրանտ Մաթևոսյանի ստեղծագործությունը, մասնավորապես՝ «Տերը» վիպակը, որ ժամանակի նշված խնդիրների արձագանքն է, մի հանգամանք, որ բարձրացնում է նրա թեմատիկայի
գեղարվեստական արժեքը։
Բնութագրելով Հր. Մաթևոսյանի ստեղծագործությունը՝ գրականագետ Ս. Աղաբաբյանը գրում է. «Հրանտ Մաթևոսյանը ձևավորվեց իբրև սինթեզների՝ համադրությունների գեղագետ, իսկ
սինթեզների մեջ մտնում են և՛ բովանդակությունը, և՛ պատումային
ձևակառուցվածքը, և՛ խոսքը՝ լեզուն, ոճը, որն ունի բարձր արժեք,
այնքան բարձր, որ կարող է մրցության դուրս գալ հոգևոր արժեքների համաշխարհային շուկայում» [1, 338]։
Մաթևոսյանի արձակը բնաշխարհի մարդկանց հոգու ճիչն է,
որն արտահայտվում է գյուղացիների կողմից իրենց իսկ կառուցած
հին աշխարհի քանդում-ավերումով։ Այդ երևույթը նրանց կանգնեցնում է անելանելի խնդրի առջև։ Դա գյուղի աստիճանական
քայքայման տխուր ընթացքն է, իրողություն, որի հետևանքով
վերանում և փոխվում են գյուղաշխարհի մարդկանց բնորոշ բարքերն ու սովորույթները։
Իր ստեղծագործական թեմատիկայի և արծարծվող հարցերի
մասին Մաթևոսյանը գրում է. «Հնարավոր է, որ իմ անբավականությունը բխում է մեր իրականության, մեր ժամանակի մեծ պահանջներից։ …. Համաշխարհային գրականության հայացքի տակ մեր
խնդիրները, որ ամենից լավ մենք գիտենք, մեր խնդումը, մեր տագնապները, հեռանկարները պետք է բարձրացնենք բոլորին հուզող
մակարդակին» [2, 205]։
«Տերը» վիպակի գաղափարական հիմքը հայկական գյուղի քայքայման պատմությունն է, երբ գյուղն աստիճանաբար զրկվում է իր
նախկին դեմքից ու դիրքից, դառնում «եկող-գնացողի տնամերձ»։
Հարևան Հովիտ գյուղի կոլտնտեսությանը միացած Ծմակուտի
ներկա տխուր վիճակը շատ է մտահոգում վիպակի գլխավոր կերպարին՝ Ռոստոմ Սարգսյան-Մամիկոնյանին, որովհետև միացման
հետևանքով գյուղը դարձրել էին «մեռյալ ժողովուրդ», իսկ գրասենյակը՝ «լքված գերեզմանոց»։ Ռոստոմը զգում էր գյուղի լճացած
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կյանքի, տաղտուկ միջավայրի, անորոշ ապագայի ծանր կացությունը, հասկանում էր, որ մարդիկ կարծես «դեմքները կորցրել են»,
վերացել է տեղական պատվախնդրությունը։ Գյուղի լքված տների,
ամայի բակերի տխուր պատկերը գլխապտույտ էր առաջացնում
«երկրի տիրոջ»՝ Ռոստոմի մեջ, և նրա մտապատկերում վերականգնվում էին նախկին կենդանի տեսարանները՝ պարանից կախված լվացքը, դպրոցական զանգի ղողանջները, հին երգերի հնչյունները։ Դրանք կարծես խեղդում էին նրա կոկորդը, և նա ցավագին
տնքում էր։ Դա ցավից գալարվող մարդու սրտակեղեք ձայնն էր, որ
հանգիստ չէր տալիս նրան։ «.... հազար անգամ հազար տեսակ մարդով շենացած ու այդքան անգամ էլ ամայացած մեր երկիրն էր,–
մտորում է Ռոստոմ Սարգսյան-Մամիկոնյանը,– մաշված ճանապարհը և մենք – մասրի խեղճ թփեր, մի երկու գաճաճ կաղնի, փշոտ
մի սզնի, խարկված աղքատ լանջեր» [3, 380-381]։
Վիպակի սյուժեն ծավալվում է միացյալ տնտեսության ղեկավարի համար գետափնյա վայրում մենատուն կառուցելու շուրջ,
երբ շինարարական մի ջոկատ գալիս է Ծմակուտ և որոշում
քանդել հին, մեծ գոմը և փայտը տրամադրել մենատան կառուցմանը։ Այս փաստը միջոց է, որպեսզի հեղինակն արծարծի ժամանակի հասարակական կյանքին վերաբերող բազմաբնույթ հարցեր
և ստեղծի տիպական կերպարների մի ամբողջ շարք։ Նյութի ճիշտ
ընտրության շնորհիվ Մաթևոսյանը կենսական փաստը դարձնում
է գեղարվեստական համոզիչ պատկեր, կատարում կարևոր ընդհանրացումներ։ Նրա ուշադրության կենտրոնում «հովիվների
հանրապետության», այսինքն՝ գյուղի տխուր վիճակն է, գյուղ, որ
կարծես «գաղութացվել է», դարձել «օտար մարդկանց» գերին, ուր
իրենց սև գործն են կատարում միացյալ տնտեսության ղեկավարը,
անտառապահ Ալբերտը, «վիթխարին» և ուրիշներ, որոնց Ռոստոմն
անվանում է «ավերակիչներ»։ Դիմելով միացյալ տնտեսության
ղեկավարին՝ Ռոստոմն ասում է. «Էս երկրին անծանոթ օտար
ժողովուրդ եք, ձեզ ո՞վ է բերել էստեղ» [3, 228], ապա՝ «Էս իմ տեղն
է, իմ հայրենիքն է, իմ երկիրն է, քու օտար շնչից զզվում եմ, չեմ
ուզում իմ երկիրն օտար շունչ մտնի» [3, 253]։
Մաթևոսյանական դիրքորոշումը իրականության նկատմամբ՝
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«մարդկային հայացք բնությանն ու աշխարհին», կարևորեց նոր
հերոսի բացահայտման անհրաժեշտությունը։ Վիպակի գլխավոր
կերպարը՝ Ռոստոմ Սարգսյան-Մամիկոնյանը, Ծմակուտի անտառապահն է՝ իր դիրքն ու պաշտոնը գնահատող, իրեն այդ տարածքի տերը համարող, ինքնամեծարանքի դիրք ու կեցվածք
ընդունած մի մարդ, ում համար հանրային ունեցվածքի պահպանությունը գերագույն նպատակ է։ Նա իրեն համարում է դարեր
առաջ այդ տարածքում ապրած ու տիրած Մամիկոնյանների
շառավիղը, ուրեմն արժանի է կրելու երկրորդ ազգանունը՝ Մամիկոնյան։ «Երանության տրվեցինք, հավատացինք՝ որ մի մեծ տոհմի
ժառանգ ու նահապետ ենք, երանությունը մեր դեմքը ողողեց....»,–
մտորում է Ռոստոմ Սարգսյան-Մամիկոնյանը [3, 325]։ Նա իր
մասին խոսում է հոգնակի թվով (մենք), այսինքն՝ դրանով արտահայտվում է իր համայնքի, իր տոհմի, իր ցեղի անունից և ներկայացնում է աշխատավոր մարդկանց դրական հատկանիշները՝
ավանդապահ, ճշմարտախոս, գյուղական աշխարհի բարքերի ու
սովորույթների նախանձախնդիր, այնպիսին, ինչպիսիք են Աղունը,
հնձվոր-անասնապահները և ուրիշներ։ Ռոստոմ ՍարգսյանՄամիկոնյանը ժողովրդի մարդկանց հոգեբարոյական հարուստ
ներաշխարհը իր մեջ մարմնավորող կերպար է, ով անզիջում պայքար է մղում Ալբերտի և նրա նմանների սպառողական հոգեբանության դեմ, ով չի ներում անգամ հարազատների ոտնձգությունները
հանրային ունեցվածքի նկատմամբ։
Ինչպես «Աշնան արև», «Տաշքենդ», «Մենք ենք, մեր սարերը» և
այլ գործերում, այնպես էլ այս վիպակում երևում է ժողովրդական
ավանդական պատկերացումներով ամրագրված աշխատանքի
գաղափարը՝ որպես կեցության հիմնական չափանիշ։ Մաթևոսյանը մեկ անգամ ևս հաստատում է, որ աշխատանքն է հասարակության առաջընթացի շարժիչ ուժը, մարդկային ստեղծագործ
ոգու բնորոշ արտահայտությունը։ Իսկ այդպիսի նվիրագործ աշխատանքի իրականացման համար պահանջվում են ամուր ձեռքեր
և հզոր կամք։ Այդպիսին է Ռոստոմ Սարգսյան-Մամիկոնյանը, ով
ունակ է նույնիսկ միայնակ պայքարելու չարի ու չարիքի դեմ։ «Ընդհանրապես ինձ գրավում են ուժեղ բնավորությունները, կրքերի
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բախումները, կյանքի լարված դրամատուրգիան»,– ասել է գրողը,
ապա՝ «Հիմա, երբ մարդկային բանականությունը սանձազերծվել է
կաշկանդվածությամբ և բացարձակ հաղթարշավի է գնում, երբ
թվում է, թե աշխարհը հասել է գրականության երազած հեռուներին,– գրականությունը ներբողո՞ւմ է կյանքը։ Ամենևին։ Գրականությունը փնտրում է մոնումենտալ մարդուն» [2, 205]։
Այդ ճանապարհով Մաթևոսյանը ձգտում է բացահայտելու
կյանքի ճշմարտությունը, բարու և գեղեցիկի գոյությունը, այլ կերպ՝
խղճի փիլիսոփայությունը, իսկ խիղճը՝ որպես մարդկային հարաբերությունները կարգավորող գործոն, պետք է մշտապես արթուն
պահել։
Մաթևոսյանը կիրառում է հակադրության գեղարվեստական
մեթոդը, որի միջոցով բացահայտում է ժամանակի իրականության
արատավոր կողմերը։ Վիպակում ստեղծված են երկու հակադիր
բևեռներ, բարոյական երկու տարբեր սկզբունքների կրողներ՝ տեր
և թալանչի, հանրային ունեցվածքի պահապան և գող, անտառի
հսկիչ և փայտագող։ Ռոստոմ Սարգսյան-Մամիկոնյանը շատ լավ է
գիտակցում իր պաշտոնի կարևորությունը, իրեն համարում է ոչ
միայն անտառի, այլև երկրի, նույնիսկ աշխարհի տերը. «Ինքնամեծար ու հպարտ, որպես այս երկրի միակ տեր՝ մենք մյուս օրը
դարձյալ մեր նժույգի վրա էինք» [3, 282]։ Եթե Ռոստոմը ցանկանում է իր հարազատ երկրի համար «ընդօրինակելի տիպար» լինել,
ապա գործողությունների հակառակ բևեռում կանգնած են շվայտ
կյանքին գերի դարձած մարդիկ՝ միացյալ տնտեսության ղեկավարը, նրան ենթակա բաճկոնավոր տղաները, վիթխարի չափերով
հսկա կինը, ավտովարորդ Ալբերտը և մյուսները, որոնք վատնում
են ժողովրդի ունեցվածքը։ Եվ որքան էլ Ռոստոմը պայքարում է
Ծմակուտի թշնամիների դեմ, այնուամենայնիվ գյուղը գնում է
դեպի անկում։
Ռոստոմ Սարգսյան-Մամիկոնյանը յուրահատուկ կերպար է՝
ոչ միայն բնությունն ու իր տոհմի ավանդույթները պահպանելու
իմաստով, այլև մարդկային բարոյական հին արժեքները չկորցնելու
առումով։ «Ժողովուրդ եք, հավաքվել եք – մի երգից – ուրախությունից, մի զրույցից – պատմությունից, մի խաղից – տեսարանից...
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նայողը նայի, փառավորվի, ասի՝ հայ ժողովուրդ է... »,– դիմում է
Ռոստոմը հրապարակում հավաքված գյուղացիներին [3, 355]։
Արվեստագետն առաջ է քաշում ոչ միայն ընդհանուրի գործին
վնասող անտարբերության, այլև բարոյական նորմերի՝ օրեցօր
մեծացող խորթացման ու անկման խնդիրը ընդհանուր կողոպուտի
ու թալանի միջավայրում, և այդ ֆոնի վրա բարձրանում է միայնակ
անհատի՝ Ռոստոմի առնական կերպարը, ում պայքարը, սակայն,
ապարդյուն է անցնում։ Այս կերպարը ինչ-որ տեղ, ինչ-որ ձևով
հիշեցնում է Շեքսպիրի Համլետին («Օ՜հ, բախտ իմ դժխեմ, ինչո՞ւ
ծնվեցի, որ հենց ե՛ս ուղղեմ») [4, 43]։ Ռոստոմ Սարգսյան-Մամիկոնյանը նույնպես խոսում է փոփոխված ժամանակների մասին և
նշում, որ ինքը «հին ժամանակներից ընկել է նոր ժամանակներ» և
կյանքում տեսնում է լուրջ փոփոխություններ։ Եթե մի փոքր վերանանք ժամանակների ու հասարակական-քաղաքական կյանքի
էական տարբերություններից, կտեսնենք, որ երկու դեպքում էլ
գործ ունենք հզոր անհատականությունների հետ՝ մեկը կրթված
մտավորական, մյուսը՝ տառապանքի կնիքը ճակատին հասարակ
գյուղացի, բայց երկուսն էլ արդարության համար պայքարող հերոսներ են։ Այս դեպքում առաջ է գալիս գեղագիտական իդեալի և
իդեալական հերոսի պատկերման խնդիրը։
Գեղագիտական իդեալի մասին խոսելիս պետք է նկատի
ունենալ, որ այն հեղինակի կողմից ներկայացվող բարձրագույն
գաղափարն է, որն արտահայտվում է ինչպես գլխավոր հերոսի,
այնպես էլ այլ կերպարների ու գործողությունների միջոցով։
Ռոստոմ Սարգսյան-Մամիկոնյանն ընթերցողին ներկայանում է
որպես լրջախոհ, նպատակասլաց ու անզիջող անձնավորություն։
Հեղինակը հատկապես ընդգծում է Ռոստոմի կամային ուժը, մի
հատկանիշ, որով նա զգալիորեն տարբերվում է շրջապատի մարդկանցից։ Բելինսկու կարծիքով՝ իդեալի ամբողջ ուժը նրա մարդասիրության մեջ է, և այդ կատարելությունն է ստեղծում անթերի
ներդաշնակություն։ Ռոստոմի ողջ գործունեությունն ուղղված է
ժողովրդի բարօրության գործին, այսինքն՝ իր էությամբ մարդասիրական է։ Կերպարին յուրահատուկ գեղեցկություն է տալիս այն
զրույցը, որ նա տանում է անտառագող Ալբերտի հետ։ Վերջինիս
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բռնելով գողության մեջ՝ Ռոստոմը չի ցանկանում, որ իր զայրույթը
նկատեն Ալբերտի երեխաները, որպեսզի իրենց հոր հեղինակությունը չընկնի երեխաների աչքում։ «…. երեխեքդ թող չտեսնեն, որ իրենց հերը մեկի առաջ խեղճացել է, ծանր պատկեր կլինի,
հավիտյան կհիշեն...»,– ասում է Ռոստոմը Ալբերտին [3, 263]։
Լինելով իր համոզմունքներին հավատարիմ՝ Ռոստոմն արժանանում է շքեղ մենատուն կառուցող միացյալ տնտեսության ղեկավարի ու նրա համախոհների հակակրանքին ու հալածանքին,
սակայն չի ընկճվում և չի դավաճանում իր սկզբունքներին։ Մի
հարցազրույցում Մաթևոսյանն այդ կերպարի մասին ասել է.
«Կյանքում կան մարդիկ, որոնք ապրում, աշխատում, կարեկցում և
նույնիսկ հանցագործություն են կատարում՝ իրենց չտալով «այդ
ամենը բարոյակա՞ն է, թե՞ անբարոյական» հարցը։ Բայց և կան
ուրիշները՝ նրանք, ովքեր շարունակ իրենց վերահսկում են մարդկային մի հարցով՝ իսկ ճի՞շտ եմ արդյոք վարվում։ Այդպիսին են,
օրինակ, մի քանիսը իմ համագյուղացիներից, որոնց օրինակով ես
ստեղծեցի իմ Ռոստոմին» [5, 196]։
Ռոստոմն ազգային բնավորությունն իր մեջ մարմնավորած
հայ մարդու կերպարն է՝ նպատակասլաց ու գործին նվիրված։
Ուրեմն կարող ենք ասել, որ իդեան վիպակի գաղափարն է, իսկ
իդեալը՝ նրա կոնկրետ արտահայտությունը տվյալ կերպարի միջոցով։ Գրողը Ռոստոմի կերպարով արտահայտում է իր իդեալը հայ
մարդու ազգային բնավորության ու գործունեության վերաբերյալ։
«…. Գրականությունը,– գրում է Հրանտ Մաթևոսյանը,– փնտրում է
Աստծու մարդուն։ Փնտրում է մարդու անաղարտ վիճակը։ Գրականությունը փնտրում է չաղավաղված մարդուն ու չաղավաղված
փոխհարաբերությունները՝ մի կողմից չափազանցնելով մինչև
աբստրակցիա մարդու և փոխհարաբերությունների աղավաղումը,
մյուս կողմից մարդկանց փոխհարաբերությունները ցուցադրելով
անաղարտ, մաքուր, բնական, մինչև անգամ նախնական վիճակում» [2, 43]:
Գլխավոր կերպարի ամբողջական պատկերը տալու նպատակով Մաթևոսյանն անդրադառնում է Ռոստոմի մանկության ու
պատանեկության տարիներին, ցույց տալիս, որ նա դառը մանկու– 34 –

թյուն ճաշակած որբերից է, ում կյանքի ճանապարհին ուղեկցել է
անվերջ կորուստների շղթան։ Նա աղքատ է ու անզավակ։ «Մի
օգնական չունեցավ իմ ախպերը»,– ցավով ասում է քույրը։ Սակայն
այդ ամենը ոչ թե դառնություն է առաջացրել կյանքի ու մարդկանց
հանդեպ, ոչ թե չարացրել ու դաժանություն է ներարկել նրա մեջ,
այլ ընդհակառակը՝ կոփել նրա կամքը, դարձրել նրան ազնիվ,
բարի ու առաքինի՝ օժտված գյուղի համայնքի շահերի պաշտպանության բարձր գիտակցությամբ («Ժողովրդի թիկունք իմ
ախպերը»)։ Մաթևոսյանն իր հերոսին մշտապես պահում է ակտիվ
գործողությունների կիզակետում։ Նա ամեն տեղ է, ամենուր,
կարողանում է գտնել հանցագործներին ու պատժել (անտառում
թաքցրած դինամիտի հայտնաբերելը, կոպիտ լախտախաղի մեջ
մտնելը, անտառագողին, եղնիկի սպանողին գտնելն ու հանցագործների խնջույքը խափանելը և այլն)։ Զայրացած Ռոստոմը յուրօրինակ Սասնա ծուռ է՝ հայրենիքին նվիրվածությամբ, ազնվությամբ, «անհաշտ» բնավորությամբ, նույնիսկ տարօրինակությամբ,
որի դեմ ոչ ոք չի համարձակվում դուրս գալ։ Անգամ խնջույքի մասնակիցներից մեկը` անտառտնտեսության պետը, տեսնելով զայրացած Ռոստոմին, հիացած ասում է. «Տա՜ակ... Իրա նման տասը
տղա լիներ՝ Ղարսը հիմա մերն էր» [3, 400]։
Վիպակի դիպաշարի զարգացման ընթացքում դրսևորվում են
Ռոստոմի բնավորության տարբեր շերտերը, որոնց հանրագումարը տալիս է ամբողջական ու լիարժեք կերպար։ Ինքնավստահությունը զուգորդվում է խղճմտանքին, բարությունը՝ չարությանը,
հանդգնությունը՝ մեղմությանը, ինչպես նաև ուրախությունն ու
հոգու ցավը, ողբերգականն ու կատակերգականը հաջորդում են
միմյանց։ «…. նրա (երեխայի – Հ.Ա.) հուսահատ ճիգի վրա,– գողացված փայտով մեքենան կանգնեցնելիս մտածում է Ռոստոմը,– մենք
շուռ եկանք, զսպված կատաղության ու ատելության թանձր
աշխարհից մի րոպե մարդկայնության դարձանք....» [3, 275]։ Մաքառող կերպար է Ռոստոմը։ Նա և՛ գործողությունների կենտրոնում է, և՛ գործողությունները առաջ տանող գլխավոր «շարժիչ
ուժը», որ ապրում է երկրի տիրոջ սրտացավ գիտակցությամբ։ «Էս
երկրում ինչ որ լինում է, ամեն քարութուփի համար մենք պատաս– 35 –

խանատու ենք,– ասում է նա և, դիմելով որսագող ու անտառագող
Ալբերտին՝ շարունակում է,– ձեր երեխեքի երկիրը քսան մանեթով
ծախում, էգուցվա օրը ձեր ժառանգին հայրենիքից զրկում ու ասում
եք՝ երեխեքի առաջ ենք ծառայության կանգնել», «Երկիրը Ռոստոմինը չի, քոնն է, երկրում քո երեխեքն են ապրելու, Ռոստոմի
կյանքն իրենով վերջանում է, Ռոստոմը շարունակություն չունի»
[3, 347, 363]։ Ապա՝ «Մենք քո դունչը անտառի առաջ կապած ենք
պահելու, որ թոռներդ գան տեսնեն ծառուծաղիկն ինչ է» [3, 357]։
Վիպակում կարևորվում է գլխավոր կերպարի ինքնաբնութագրումը որպես գեղարվեստական մտածողության յուրահատուկ
միջոց։ Ոճական նման հնարի կիրառումը միաժամանակ բացահայտում և ճշգրտում է հերոսի տոհմական կապը իր նախնիների,
այսինքն՝ երկրի նախկին տերերի հետ, որոնց գործի շարունակողն
ինքն է՝ երկրի ներկա տերը («Էս երկիրը հնում Մամիկոնյան
իշխաններինն է եղել»)։ Հիշողությունները Ռոստոմի միտքը տանում են դեպի անցյալ, դեպի ցեղասպանություն ու Հայրենական
մեծ պատերազմի տարիներ։ Դրանք միաժամանակ հիշեցնում են
մեր ժողովրդի ստեղծագործ ոգու մեծ կարողության, փյունիկ
թռչունի նման մոխիրներից վեր հառնելու աստվածային շնորհքի և
հույսն ու հավատը ամուր պահելու կարողության մասին։ Ռոստոմն իրեն համարում է հին սերնդի մարդ, որ ընկել է անցյալից
ներկա ժամանակներ, իսկ նոր ժամանակներում ոչ ոք օտարություն չի քաշում։ «Օտարը թերևս միայն մենք ենք»,– մտածում է
Ռոստոմը և խորապես գիտակցում իր պաշտոնի կարևորությունը։
«Սրա-նրա դռանը մի բաժակ արաղի վրա վիզ ծռողից անտառապահի պատկերը մենք բարձրացրել, հասցրել ենք մեր ձիավոր
բարձրության» [3, 265]։ Այդ «բարձրության» յուրահատուկ արտահայտությունը նաև այն է, որ Ռոստոմն իր անունից դիմում է գրում
հենց իրեն, որով խնդրում է ծառ կտրել ճամփափակոց կապելու
համար։ Իր գրած և իր իսկ կողմից մերժված դիմումի փաստը մեկ
անգամ ևս վկայում է «Ոսկեպար-Ծմակուտյան աշխարհի տեր»
Ռոստոմի վերաբերմունքը հանրային ունեցվածքի նկատմամբ։
Գուցե սա չափազանցություն կամ գեղարվեստական պայմանականության եղանակ է, սակայն կարևոր միջոց է կերպարի էու– 36 –

թյունը մի այլ կողմով բացահայտելու համար։ Մաթևոսյանն իր
հերոսին ներկայացնում է որպես յուրատեսակ «գերմարդ», բարձրագույն արժեքներ կրող, որ, ինքն իրեն հաղթահարելով, բարձրանում է իր աչքում և ձգտում է վերադարձնելու կորցրած կյանքի
իմաստը։ Նա օժտված է ինքնադատության անժխտելի կարողությամբ, սեփական գործողությունների նկատմամբ քննադատական
վերաբերմունքով, իրերն ու երևույթները ճիշտ գնահատելու ունակությամբ։ Ռոստոմի կերպարով պատկերվում է այն տխուր վիճակը, որ անցյալ դարի 70-80-ական թթ. հասարակական կյանքում
տեղի էր ունենում մեր ժամանակների ամենացավոտ երևույթներից մեկը՝ բարոյական ազնիվ սկզբունքներից մարդկանց հեռանալը, հոգեկան սնանկությունը, կուշտ ու անկիրթ մարդկանց գոյությունը: Մաթևոսյանը համոզիչ փաստերով ցույց է տալիս մարդ
տեսակի այլափոխությունը, հոգու ամայացումը, որի պատճառով
փոշիանում է մեր լինելիության կերպը, մարդը մղվում է դեպի
գետնաքարշ բնազդը, խամրում է մարդու իսկական դեմքը, իշխում
է ստրկամտությունը, տեղի է ունենում արժանապատվության
կորուստ: Նման մարդկանց Ռոստոմն անվանում է «ավերակիչներ», ովքեր ոչնչացրին հազարամյա կաղնիները, իսկ հանդերում
խաչքարեր չթողեցին։ «Ես ձեր անհայրենիք հերն անիծեմ,– զայրանում է Ռոստոմը,– ես ձեր վնասարար, ես ձեր անսիրտ, անհոգի
վայրենի՜...» [3, 243]։ Հեղինակը հաստատում է այն տեսակետը, որ
ուրացումի, ժխտման, քանդման դիվական ճանապարհը սկիզբ է
առնում մարդկանց հոգիներից, որ գթասրտության ու խղճի
դրսևորման փոխարեն նույն հոգիներից դուրս է ժայթքում ավարի
ու ավերի դժոխային ճանապարհը։ «Ատելության, ժխտման ու
ավերակման ուղին սկիզբ է առնում մեր հոգիներից»,– գրում է
Մաթևոսյանը։
Որպես ռեալիստ գրող՝ Մաթևոսյանը համոզիչ պատկերներով
է ներկայացնում կյանքի զարգացման ու փոփոխությունների
ընթացքը, դրա ազդեցությունը մարդ-անհատի հոգեբարոյական
աշխարհի վրա։ Սերտորեն կապված լինելով իրականության հետ
և սնվելով նրանից՝ ռեալիզմը՝ որպես ստեղծագործական մեթոդ,
գտնվում է անընդհատ փոփոխության ու զարգացման մեջ, ինչպես
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որ կյանքը։ Այդ տեսակետից մոտենալով հարցին՝ տարակուսում
ենք՝ հնարավոր է արդյոք Ռոստոմի նման կերպարի գոյությունը
60-70-ական թվականների իրականության մեջ։ Տուրք չտալով
ուղղագիծ մոտեցման՝ կարող ենք ասել, որ նախ՝ գրականությունը
իրականության լուսանկարչական պատճենումը չէ, և երկրորդ՝
չմոռանանք, որ հեղինակը Ռոստոմի անհատականությունը դիտում է որպես եզակի գոյություն, ուրեմն և առավել հստակ է ըմբռնում նրա գործողությունների ու արարքների ճշմարտությունը։
Գրողը ցույց է տալիս, որ Ռոստոմը չափազանց սուր է ընդունում
մարդկային կապերի խզման և օտարման տխուր փաստը, մարդու
արժեզրկումը։ «.... մաշված երկրի պատկերի առջև մեր սիրտը
բացվեց։ Զգացինք, որ անչար, հաշտ ու խաղաղ լաց ենք լինում,
արտասուքը թրջում է ծերացող մեր կոպերը....» [3, 390]։ Ռոստոմի
մտահոգությունը Ծմակուտի ապագայի հարցն է։ Նա տանջվում է
այն մտքից, որ իրենից հետո գյուղն ամայանալու է. «.... մենք էլ
կանցնենք կգնանք՝ ու ո՞վ կպատմի, ո՞ւմ կպատմի, ո՞ւմ մեջ կլինեն,
ո՞վ կլսի, անտեր եղելություն են» [3, 268]։
Մաթևոսյանը վիպակում առաջադրում է մի կարևոր խնդիր՝
նման մարդկանցով ու մտածելակերպով ո՞ւր ենք գնում, ի՞նչ է
լինելու երկրի վիճակը. չէ՞ որ խարխլվում են հասարակության
զարգացման կենսական հիմքերը՝ արդարությունն ու արդարամտությունը։ Նման հարցադրումն այժմեական է նաև այսօր, քանզի
այժմ նույնպես հրատապ է դարձել երկիրը ամուր ձեռքերում
պահելու և արժանապատիվ ապրելու պահանջը։ Գրողի գեղարվեստական ու գաղափարական հայացքն ուղղված է ապագային, և
դա հույս է ներշնչում։ Որքան էլ Ռոստոմը ներկայացներ ասպարեզից հեռացող մարդու մտորումները, այնուամենայնիվ երազանքը
և ապագայի հանդեպ եղած հույսը անբաժան է նրանից։ Նա շարունակում է հուսալ ու երազել, թե՝ «.... այս գյուղը նորից է զարթնելու,
կյանք կոչված մեծ հարսանիքը զվարթ աղմուկով կրկին վերադառնալու է այստեղ» [3, 233]։ Թեև Ռոստոմը դառնում է նոր ժամանակների վերջին մոհիկանը և այլևս շարունակություն չի ունենալու,
սակայն հանձին գնդապետի որդու տեսնում է նոր կյանք կառուցող
հայրենասերի։ «.... շատ լավ երեխա է՝ իսկական ծմակուտյան հայ– 38 –

րենասեր…. մարդամոտ, հարեհաս, մեր ցեղի ամբողջ պատմությունը.... հայրենիքի ծաղիկն ու թռչունը, անցյալն ու գալիքը» [3, 336]։
Հեղինակը ընթեցողին չի զրկում Ռոստոմի՝ նոր շարունակություն
ունենալու ակնկալիքից, որովհետև գալու է նոր սերունդը՝ գնդապետի որդու սերունդը, որի գոյությունն իսկ հույս է ներշնչում, թե
Ծմակուտի համայնքը չի կորչելու, և այդ սերունդն է իր մեջ ամփոփելու հայրենիքի «անցյալն ու գալիքը»։
Մաթևոսյանի ռեալիզմը արտահայտվում է նաև գյուղական
կյանքը, զանազան սովորույթները, նիստուկացը, առօրյան ճշմարիտ պատկերելու մեջ, որի շնորհիվ վերակենդանանում է 60-70ական թվականների գյուղը՝ իր մարդկանցով ու կենցաղով։
Մաթևոսյանը մի քանի բառով, բառային մի մանրամասով բնութագրում է կերպարը և տիպականացնում, ցուցաբերում է լեզվական
մտածողության յուրահատուկ արտահայտություն, իր խոսքը կառուցում է այնպես, ինչպես մեր նախնիները պատմում էին որևէ
դեպքի կամ իրադարձության մասին։ Մաթևոսյանի արձակը
հիշեցնում է Թումանյանին, ում հերոսները ժողովրդական խոսք ու
զրույցով էին ներկայացնում որևէ դեպք կամ եղելություն։
Ելնելով երկի բովանդակությունից և տվյալ միջավայրի ու գործողության տեղի նպատակահարմարությունից՝ Մաթևոսյանն իր
կերպարներին խոսեցնում է ժողովրդախոսակցական բառերով ու
արտահայտություններով՝ դրանով իսկ ստեղծելով անհրաժեշտ
կոլորիտ, ցույց է տալիս երևույթների լույսն ու ստվերը, կատարում
կարևոր ընդհանրացումներ։ Կերպարների անհատականացման և
նրանց հոգեկան աշխարհն առավել տիպական դարձնելու նպատակով Մաթևոսյանը դիմում է ոչ միայն բնության գեղեցիկ նկարագրությունների, այլև լեզվաոճական տարբեր միջոցների կիրառման
(մակդիր, համեմատություն, փոխաբերություն, հեգնանք, ծաղր,
երգիծանք և այլն)։ Բազմաթիվ օրինակներից բերենք մի քանիսը՝

լուռ տխրություն, մեր ծանր կոպերը մենք իջեցրինք, մեր ունքը
բարձրացրինք, երեխան չդիմացավ ու իրեն աչքառ հանեց, թախիծը
մեզ ուտում էր, մեր արարքը մեր հսկողության տակ է, մեր
հայացքից թարախ էր ծորում, մեր համարձակությունը հավաքեցինք, ասացինք, անցուդարձի մեջ ուղղակի ոտքում էր և այլն։
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Այսպիսով՝ ինչպես նախորդ մի շարք գործերում, այս վիպակում ևս Մաթևոսյանն անդրադառնում է իր նախասիրած թեմային՝
ժամանակակից գյուղում կատարվող ներքին տեղաշարժերին ու
փոփոխություններին, դեպքերի, իրադարձությունների ու մարդկային հարաբերությունների սթափ գնահատմամբ կատարում գեղարվեստական համոզիչ ընդհանրացումներ, դրանով իսկ իմաստավորում մարդու սոցիալական ու բարոյական կեցությունը։
Երկրի տիրոջ՝ Մաթևոսյանի առաջադրած գաղափարը նույնքան արդիական է, որքան տասնամյակներ առաջ, քանզի այժմ
նույնպես կարևորվում են անհատի ու հասարակության անմնացորդ կապի արտացոլման, անհատի քաղաքացիական դիրքորոշման, մարդու մարդկայնության և նրա կատարելության խնդիրները։ Այս ամենի շնորհիվ էլ «Տերը» վիպակի գաղափարը արդիական
է ու կարևոր։
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ОСОБЕННОСТИ ЛИТЕРАТУРНЫХ ОБРАЗОВ
В ПОВЕСТИ ГРАНТА МАТЕВОСЯНА «ХОЗЯИН»

Овик Айвазян
Резюме

Ключевые слова: трансформация, обобщение, бытие, гуманность,
особенности создания образов
В повести «Хозяин» Г. Матевосян обращается к своей излюбленной теме – внутренним сдвигам и трансформациям, которые
происходят в современной деревне. Автор объективно оценивает
события, происшествия и человеческие отношения, использует
художественно убедительные обобщения, тем самым, придавая
смысл социальному и нравственному бытию человека. Предложенная Г. Матевосяном идея Хозяина земли по-прежнему остается
актуальной как и десятилетия назад, потому что сейчас также
приобретают особую важность проблемы, связанные с личностью и
обществом, политической позицией индивида, гуманностью человека и его совершенства.
DISTINCTIVE FEATURES OF A LITERARY CHARACTER
IN HRANT MATEVOSYAN’S NOVEL “THE MASTER”

Hovik
Hovik Ayvazyan
Summary

Key words: changes, generalization, entity, humanity, character
creating peculiarities
In his novel “The Master” Hrant Matevosyan refers to his favourite
theme – the inner shifts and changes occurring in the present-day
village. By his sound judgement of incidents, events, and human
relationships he makes convincing literary generalizations, hence
justifying a person’s social and moral existence. The notion of the master
of the land, suggested by Matevosyan, is as topical today as it was some
decades ago, since the issues of the reflection of the vital link between
the individual and the society, of the civic position of an individual and
of the person’e humanity and his perfection have crucial importance
in our days, too.
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ԱՆՏԻՊՆԵՐԸ
ԱՆՏԻՊՆԵՐԸ ՀՐԱՆՏ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆԻ
ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
Վաչագան Գրիգորյան
Հանգուցային բառեր՝ դիալեկտիկա, դիալոգիկա, մետաֆիզիկա,
մոդեռն, հետմոդեռն, մասնավոր սեփականություն, վերափոխում,
ռացիոնալիզմ, մեթոդ, ճգնաժամ, մշակույթ, պատմական հիշողություն, ցեղի երկարակեցություն, իշխանության հասարակություն,
պատասխանատվություն
Հրանտ Մաթևոսյանի անտիպները մեր գրականության երևելի
գործերից են: Առաջին հատորում տպագրված «Եզրով» և «Մեռելալույս» երկերն իրենց առաջադրած խնդիրներով ու մանավանդ
մատուցման ձևով դառնում են գրականւթյան հետագա ընթացքը
նախանշող վստահելի արահետ: Հարկ է նկատի ուենալ, որ գրողի
ստեղծագործության շրջանաբաժանումը զուտ փիլիսոփայական
առումով ամբողջական է: 1960-ականներ՝ «մասին գրականություն», 70-ականներ՝ ստեղծագործության սուբյեկտը «ես»-ն է, որ
ներկայացնում է իրեն, և վերջապես 80-ականներ՝ սուբյեկտը դառնում է «մենք»-ը: Ասենք, որ համաշխարհային գրականության մեջ
մոտավորապես նման ճանապարհ անցել է Մարկեսը, նրա վերջին
շրջանի երկերում էլ կարևորվում է ժողովրդի անունից խոսելու
հրամայականը, ինչը տեսնում ենք Մաթևոսյանի «Տաշքենդ»,
«Տերը», «Տախը» կոթողային ստեղծագործությունների մեջ:
Բովանդակային առումով գեղարվեստական աշխարհի զարգացումը հստակ օրինաչափության է միտվում: Մաթևոսյանը գրականություն է մտնում կյանքի ռացիոնալիստական, ծրագրված
կեցության ձևերը մերժելու և բնական կենսաձևերը պաշտպանելու
անխախտ մտայնությամբ: «Գոյության ընթացքն իր միջից դուրս է
հանում մեռյալ, կեղծ արժեքները, դրանք ճանապարհ չունեն անցնելիք: Իսկ երրորդ շրջանի գործերում նա պաշտպանում է բոլորի,
ամեն մեկի առաջանալու, կայանալու, ներունակ ուժն ազատորեն,
առանց սահմանափակման դրսևորելու իրավունքը: Դրանով հաղ-
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թահարվում է կեցության ռացիոնալիստական իմաստավորման
ճգնաժամը, և առաջնահերթ է դառնում մարդ արարածի կայացման, յուրաքանչյուրի պատասխանատվության խնդիրը» [2, 545]:
Այս շրջանաբաժանման մեջ երրորդ շրջանում են ներառվում
«Մեռելալույս», «Եզրով» երկերը, որոնք մտահղացվել են ավելի
շուտ, քան «Տերը» կամ «Տախը»: Այսպես՝ «Գրվեց «Մեռելալույս»
վեպը, մի 150 էջ, կիսատ մնաց, ասացի ինձ ավելի պատրաստեմ ու
սկսեցի պատահականորեն «Տերը» գրել, «Տերից» էլ արծարծվեց
համանուն կինովիպակը» [4, 408]: «Տերը» տպագրվել է 1982-ին, իսկ
«Մեռելալույսն» ավարտվել է, ամենայն հավանականությամբ,
1987-ին, նույնը կատարվում է և «Եզրով» վիպակի հետ, երրորդ
շրջանի սկզբում պիտի դնել «Մեռելալույս»-ը, իսկ վերջում՝
«Եզրովը»,– համոզված է Վալերի Փիլոյանը [3, 14]։
Այս վիպակները ոչ թե դառնում են երիտասարդության հաշվին արված գործեր (սա Մաթևոսյանի խոսքն է), այլ միանգամայն
նոր երկեր թե՛ առաջադրած խնդիրներով, թե՛ մանավանդ մատուցման ձևով, թեև աշխարհընկալման փիլիսոփայության մեջ այն
լրացնում է վերջին շրջանում ամբողջացրած եզրահանգումը՝
մարդու անհատական պատասխանատվության խնդիրն ինչպես
իր, ընտանիքի, այնպես էլ երկրի հանդեպ: Այս խնդիրը դրված է և
Մաթևոսյանի վերջին գործի՝ «Եզրով» վիպակի հիմքում. այն ավիշավորում է ամբողջ վիպակը. Աղունի խոսքը հենց պատասխանատվությունից խուսափելու անկամ վարքի դեմ է ուղղված: Մաթևոսյանը հարցը քննում է ողջ սպեկտրով հանդերձ՝ ուղղահայաց կարգով. անհատական երաշխավորը լինել սեփական տնամերձի հանդեպ նշանակում է անհատական պատասխանատվություն կրել
երկրի ճակատագրի, դրա ապագայի հանդեպ:
Հիշյալ վիպակներում առանձնահատուկ շերտ է կուսակցության և պետության հանդեպ գրողի վերաբերմունքը։ Հասարակական մարմինը պատառոտող քաղաքականությունն ավանդական
կենսաձևից վերցնում է նրա դիմադրության միջոցները՝ նոր համակեցության ձև ստեղծելու ականկալիքով: Բայց դրանք կորուստներ են, որ այլևս չեն վերագտնվում։
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«Եզրով» վիպակը «Ծառերի» նույն պայմանաձևն է. Աղունն է
աշխարհի տերը, նրա իմաստավորումներն են հանգեցնում խոր,
փիլիսոփայական եզրահանգումների, ընտրված ձևը հնարավորություն է տալիս ցանկացած չափումների մեջ տեղակայել անսկիզբ
ու անվերջ կայացող մաթևոսյանական աշխարհը: Պատումի
սկիզբը վիպակի փիլիսոփայական ընդհանրացումն է, իսկ ասելիքի միտումը կապված է ավանդական կենսաձևից ինքնակամ հրաժարվելու վարքի հետ, որն ավելի շուտ սեփական ինքնությունից
հրաժարվելու մասին է՝ հիմքում ունենալով ազգապահպանության
խնդիր. պատումի նախաբանը ավանդական կարգը կործանող և
սեփական խղճի ու կարողության չափով նոր կարգ սահմանող
ուժի մասին է, որ երկիրը առաջ է տանելու մեծ երկրի քաղաքականության ուժի վրա դրված վստահությամբ, որ իր նպատակով այլ
խնդիր է լուծում, իսկ դա քիչ է ասել, թե ծանր հետևանքներ է ունենալու գոյատևման ճանապարհին. «Զենքդ ուրիշի ես տալիս, լավը
ջան, չի կարելի, լավը ջան, չի կարելի: Զենքըդ եղբորըդ ես տալիս
ու գլխիդ տեր ու թշնամի կարգում – չի կարելի, լավը ջան, չի
կարելի: Դանակըդ իրենց ես տալիս ու առաջները երդումի սպասում՝ թե կնոջըդ ձեռ չեն տալու, թե տանըդ կարգը չեն խառնելու,
թե որբերիդ չեն պղծելու: Կըերդվեն, բարև ձեզ, ոնց չէ: Վիզները
ծուռ՝ հապա էլ ինչի՞ էին ձեռքները դանակիդ մեկնել-նայելու,
ուրախանալու, ե՞տ դնելու...– պղծելո՛ւ, խառնելու ու խառնակելու...
ու ցեղըդ զարհուրած կորչում է-մինչև Ռուսաստան, մինչև
Ամերիկա ու անհայտություն» [3, 403-404]։
Այս ամենը բերել է և հավատքի աղճատմանը, քանի որ դրան
փոխարինած համընդհանուր գաղափարախոսությունը պարտադրում է նոր աստված, որ հեռու է քո տեսակի էությունից. «արդեն
ամայի ու լքված ես, շփոթ ժողովուրդդ ետուետ է անում նրանց
աստծու անհունորեն պարապ աչքերի առաջ: Ու բնավեր ցեղըդ
զարհուրած կորչում է – մինչև դեղին Ռուսաստան ու անապատ ու
Ամերիկա ու սպիտակ ու կույր հեռուներ» [3, 404]։
Խոսքը սեփական արմատներից ոչ այնքան հրաժարումի,
որքան կորուստների մասին է, երբ քո մեջ կորցնում ես պատմա-
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կան հիշողությունը, երբ որդիներդ թողնում են իրենց բույնը՝
աշխարհով մեկ թափառելով: Ու եթե անգամ նրանք տուն գան,
ապա, միևնույն է, վերադարձի հույս չկա, քանի որ այլևս անհնարին է վերագտնել ցեղի երկարակեցության՝ պապից թոռ իր հայրենի հողը, ծառը, թուփը ժառանգելու նախնական կենսաձևը:
Աղունի տառապանքը կապված է հայրենիքի ամբող
ամբողջա
բողջակա
ջականու
կանունությունը վերագտնելու չընդմիջվող թախիծի հետ:
«Եզրով» վիպակը իր բերած խնդիրներվ ավելի էր խորացնում
Մաթևոսյանի՝ դեռևս 60-ականներին արծարծված թեման. խոսքը
«Միամիտ պատմություն» պատմվածքի մասին է: Հայաստանի
տնտեսությունը բնույթով ասիական էր մինչև հեղափոխությունը,
որին բնորոշ էր իշխանության-սեփականության գերիշխանությունը:
Եվ մարդը սեփականված էր իշխանության կողմից: Սա նման էր
խորհրդային ժամանակի տնտեսավարմանը, բայց և առկա էր
տարբերությունը: Ահա հենց այս տարբերությունն էր, որ գրողն
արդեն 80-ականներին դարձնում էր քննարկման առարկա: Բանն
այն է, որ ժառանգականությունը Հոկտեմբերից հետո գոյատևեց ոչ
այնքան նախկին ավանդակարգով (պատմվածքում թոռը մսխեց
տարիների ջանքով տատի ստեղծված տնտեսությունը), որքան
ժողովրդի՝ համաշխարհային կապիտալի հանդեպ դրսևորվող ագրեսիայով: Այլևս կտրվում են կապերը նախկինների հետ, մարդիկ
լուծում են միանգամայն այլ կարգի խնդիրներ: Տնտեսություն վարողն այլևս մտածելու կարիքը չունի, քանի որ նրա փոխարեն
մտածում է պետությունը, մասնավոր սեփականությունը ոչնչացվեց, «հանրայնացվեց» և մարդը. համընդհանուր օտարման արդյունքում նա կտրվեց ավանդական կենսաձևերից ու վերածվեց
զարգացման օբյեկտի [2, 66]։
Սակայն մաթևոսյանական դիտարկումներն ավելի հեռուն են
տանում. մասնավոր սեփականության զարգացման կասեցումը կամ
դրա ճնշումը իր հերթին բերում է անհատի տնտեսական, սոցիալական, քաղաքական իրավունքների խիստ նվազեցման, եթե չասենք՝
ոչնչացման: Այս կացությունը, որ բովանդակավորվում է անհատի
իրավունքների սահմանափակմամբ, վկայում է բոլորովին նոր ժամանակի մասին. դա հզոր սոցիալական կապերով ձևավորված
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ցանց է՝ հիմնված անհատական կախվածության վրա: Բայց վերջնարդյունքում այդ կապերի մեջ գերակայողը, այսպես ասած, մարդու ամբողջական «յուրացումն» է իշխանության կողմից:
Ամեն ինչի պետականացման գործընթացն ի վերջո ծնեց «իշխանության հասարակություն», որ սկսեց վերահսկել ամեն ինչ և
ամենքին, դարձավ «ստեղծող ու կարգադիր աստված». «Ոչինչ
չկար, ես եկա՝ ամեն ինչ եղավ – երկնքի արևը, երկիրն ու ժողովուրդը, Հովիտն ու Վաթինյանը, անտառն ու անտառապահը, մեր
ու պետության հավիտենական պատերազմը, Հարություն Վրացյանի անկյալ թոքախտը, Անշևան Գրիգորյանի ղեկավար թափը,
Գոդի Արտաշի անտեր կնիկային անեծքը... Ես եկա՝ և ամեն բան
ինձանից սկսվեց» [3, 405]։
Եթե համայնքային կենսաձևի բնական, նախնական հարաբերությունները կայացրել էին ինքնաբավ միջավայր, և ամեն մեկը
այդ կենդանի մարմինը ուժեղ էր դարձնում սեփական ուժի ու
հմտության չափով, ապա նոր ժամանակը, որ դրսևորվում է
Պիպոսի կերպարով, խառնում է ամեն ինչ՝ «տակնուվրայեց ու պլոկեց՝ անտառը Հարութից, գյուղը Գոդուց, ամոթը խեղճ Սիմոնից ու
ամաչող բոլորի երեսից»։ Ավանդական տնտեսավարումը փոխարինվեց պետականով. արդյունքում ամայացավ այդ աշխարհը։
Տնտեսական վերափոխումները նոր խնդրի առջև կանգնեցին,
քանի որ ժամանակը հատկանշվեց պատերազմով՝ համաշխարհային կապիտալի դեմ լիցքավորված մեծ ագրեսիայով ու նաև
ներքին թշնամությամբ: Պետությունը լուծում է այլ բնույթի մեծ,
ընդհանուր խնդիրներ:
Այնքան մեծ է պատերազմի՝ հասարակական մարմնի վրա
ունեցած ազդեցությունը, որ այն շարունակում է իր հետևանքները
նաև պատերազմի ավարտից հետո:
Իրականում ձևավորվում է ռազմականացված պետություն:
«Զինկոմիսարիատը իշխանության իր ժամանակը անցած չի
համարում.... Պետության մեջ պետություն են ու գործկոմի կողքին
գործկոմ» [3, 425]։ Այն, որ պատերազմը տարավ տղամարդկանց ու
գյուղի բանող ուժը, ինքնին հասկանալի է: Սակայն դրանք տեր են
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կանգնել բացատներին ու գյուղի սահմաններն են հնձում: Բայց սա
էլ քիչ է՝ «Դուք մեր հողերի վրա եք նստած»: Այլ կերպ՝ ոչ թե գյուղն
է սկզբում եղել, այլ զինկոմիսարիատի անտառապետությունը:
Աշխատավորը, որ սեփական քրտինքով հարուստ ու ուժեղ էր
դարձնելու երկիրը, իրականում դարձել է իշխանության կամակատարը: Նրա ձեռքում ոչ հող կա, ոչ էլ սոցիալական, քաղաքական
կշիռ, որ ասի՝ երկիրն իմն է, սահմանիցս քաշվիր: Զինկոմը
գործկոմի կողքին հավասար նստում է, և գործկոմը չի ասում «դու
իմ հավասարը չես» [3, 426]։
Գյուղը պատերազմին տվեց ինչ որ կարող էր, մսխեց անգամ
ապագայի ուժերը, իսկ պատերազմը գյուղին ոչինչ էլ չտվեց:
Հոգսը մնաց կանանց, երեխաների ու ծառայությունից ազատվածների ուսերին: Աղունը Ձորագեղից մինչև իրենց դուռը ծնի
կովն է հասցրել, Մարցա այգիների տակ «ռումին գերիները բլբլալով մի քիչ տեղ օգնեցին, «էս մեծ աշխարհի ձեր օգնությունը ինձ
էդքանն է» [3, 427]։
Խոսքը պատերազմի մասին է, ավելի որոշակի՝ պատերազմի և
հայ մայրերի մասին, ովքեր թիկունքում իրենց ուսերին տարան
ողջ ծանրությունը և անցան այնպիսի մեղքերի միջով, որ պարտադրված էր ու նաև անհույս... Մաթևոսյանը ձեռք է զարնել թեմայի,
որ երբեք չի իմաստավորվել նման խորությամբ, քանի որ խոսքը
չբռնվող, անշոշափելի, խուսափող երևույթի մասին է: Առավել
հեշտ էր գրել վարվող քաղաքականության մասին, երբ մեծագործության անվան տակ, պարզապես քաղցում, ապա նաև բարոյապես ոչնչանում է մարդը՝ որպես սուբյեկտ: Այդպիսին է Վասիլի
Բելովը, որին բարձր է գնահատում Մաթևոսյանը: Նրա՝ թիկունքը
ներկայացնող լավագույն գործը «Կազակն էր սլանում» [1, 108-136]
երկն է, որտեղ սովից ուժատ կանայք աշխատում են օրնիբուն, իսկ
տանը քաղցից սմքող երեխաների համար ցորեն են գողանւմ
կոշիկների մեջ պահած: Բայց Բելովին սա քիչ է թվում. Ցորնուկին
աքսորում են, իսկ սայլը քշում է նրա որդին: Գրողը սա էլ չի
համարում վերջը: Պատումը հասնում է բարձրակետին՝ պատանի
որդին մորը բանտ է տանում... երգելով:
Այնքան տարածուն է գաղափարախոսության ազդեցությունը:
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Ակնհայտ է, որ այս ամենն ավելի «մասին գրականություն» է: Առավել տպավորիչ է տեքստից վերացարկված գաղափարը, քան դրա
կայացման ընթացքը, որ ավանդական սյուժեի շրջանակում է: Ի
հակադրություն ավագ ընկերոջ՝ Մաթևոսյանը խոսում է թիկունքի
ողբերգության մասին, որ վերջին հաշվով անավարտ է, շարունակական բնույթով. նրան սյուժեն չի հետաքրքրում, քանի որ հոգու
պատմությունը սահմաններ չի ճանաչում: Մաթևոսյանը մարդկային տեսակի պատկերման ոլորտում ևս տարբերվում է Բելովից,
եթե վերջինս քաղաքականությամբ է պայմանավորում հարաբերությունները, ապա Մաթևոսյանը համոզված է, որ ո՛չ հեղափոխությունը, ո՛չ պատերազմը չեն փոխում մարդուն. Վրացոնք ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա նույնն են, նույնն են և ալխոյանմանները՝ կյանքի բեռն անմռունչ տանելու համառությամբ: Եթե
առաջիններն իրենց անկայուն վարքով ու վարվող քաղաքականությամբ սեփական անձն էին կարևորում ու նաև կայանում, ապա
երկրորդները հնարավորինս պահպանում էին սեփական տեսակի
սահմանները՝ հանկարծահաս քաղաքականության հնարավորությունն իրենց վրա կարած Վրացոնց հարձակումներից։
«Մեռելալույս» պատմվածքը պատերազմն է թիկունքում։ Այս
իմաստով «Եզրով»-ի հետ լրացնում են միմյանց։ Բայց այս պատումն ավելի տեղային խնդիրներ է արձանագրում։
Այսուհանդերձ, հարկ է նկատել, որ խնդիրը ոչ այնքան պատերազմն է, որքան կուսակցության և պետության վարած քաղաքականությունը։ Պատերազմը դրա հետևանքն է և ո՛չ պատճառը։
Այսինքն՝ սխալը, որ կատարվել է մանավանդ հեղափոխությունից
հետո, արդեն նոր պայմաններում ավելի խորացավ: Այստեղ չի կարելի խոսել իրավունքների մասին. մարդը եթե իշխանության մեջ
չէ, արդեն մեղավոր է։ Քեչոնց հարսը ուրիշից երեխա է ունեցել,
ապա երեխան մահացել է։ Եվ քանի որ այս ամենն ի վերջո մեծ քաղաքականության արդյունք էր, հարկ է կանխել աննշան թվացող
երևույթները, որոնք իրենց մեջ ակնարկ կարող են պարունակել
երկրի ղեկավարության հասցեին։ Հակառակը՝ մարդկանց խեղճությունը թաղված է որոտընդոստ լոզունգների տակ, որից ձերբա– 48 –

զատվելն անհնարին է. «ճամբարը վանքի բակից երգել էր кипучая,
могучая, Москва моя, և երեխան ձիգ քայլով никем не победимая
գնացել էր մինչև պատշգամբի ծայրը, страна моя, կտրուկ շրջվել ու
ետ եկել և, ասում է, Москва моя, քանի դեռ ճամբարը երգում էր, ты
самая любимая Իշխանից ու դարպասեցուց ելածը շխկալով քայլում
էր պատշգամբում, և Դարպասեցին լաց էր լինում։
Աղունն ու Սիմոնն ահա այդպես էին ամուսնացել» [3, 532]։
Կուսկազմակերպության Փառանձեմի ամենատես ու հիպնոսացնող հայացքի տակ գյուղը շնչահեղձ է լինում, տղամարդուց
սրբված գյուղը. ասել է թե՝ հոշոտված հասարակական մարմինը,
փորձում է գոյատևման ելքեր գտնել. խախտված բնական կենսաձևը
կուսակցության հրահանգներով կարգավորելու ձեռնարկումները՝
պատիժներով ու նվաստացնող հրապարկումներով «կարգավորելը», ավելի շուտ սեփական մեղքը թաքցնելու հետևողական ջանքեր են, քան թե հասարակական կարգը պահելու ձեռնարկումներ։
Մաթևոսյանը մշտապես ապավինում է ժողովրդի՝ ամեն կարգի պայմանականությունից վեր կանգնելու վարքին։ «Աքսորում է
թող աքսորի, ինքը հետներս հո չի գալու, գոնե իրենից կպրծնենք»
[3, 540]։ Կոտոյի մոր խոսքը վկայում է իշխանավորի պարտադրանքի և ապրելու բնական իրավունքի անհամատեղելիության,
ասել է թե՝ ժողովրդին ապրելու իրավունքից զրկելու անհնարինության մասին։
Բայց քանի որ Մաթևոսյանը երևույթներն ամբողջության մեջ է
վերցնում, ուստի որևէ պահի ուղղագիծ չէ, ինչպես որ ուղագիծ չէ
կյանքը։ Քանի որ գրողի հայացքի առջև մշտապես հավիտենությունն է, ուստի սովորական թվացող երևույթները հարաբերակցվում են տևականությանը, իր հայրենիքի գալիք օրվան։ Ամեն ինչ
ենթակա է հայրենիքի գաղափարին։
«– Կանգնած ես, բայց դու ինչ տղա ես, որ թող ես արել քո
երկիրը կիսել են:
– Բա էս երկի՞ր է, թե հող:
– Սիրուն երկիր է, էսքան լավ երկիր էս աշխարհում էլ չկա»
[3, 445-446]:
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Սա պապի և թոռան զրույցն է: Իշխանը ինչ-որ պահի վրա է
հասել, բայց աղջկա՝ ամեն ինչից խուսափող, միշտ կյանքի եզրերում գտնվող ամուսինը՝ Սիմոնը, անկամ զորությամբ ու զզվանքով
է նայել պետության կողմը անցած Սըհակին, որ հանդարտ ու
շողոմքոր խոսքով կիսել է արտը՝ այդ չափով նվազ դարձնելով
Սիմոնի սերը երկրի հանդեպ ու նույն չափով էլ պակաս դարձրել
երկրի ուժը: Բայց մաթևոսյանական հեգնանքը միտված է փիլիսոփայական եզրահանգումների: Հայի տեսակը մշտապես խուսափում է մետաֆիզիկայից. նրա համար երկիրն ընդամենը հող է,
ինչին հակադարձում է Իշխանը. «Էսքան լավ երկիր էս աշխարհում էլ չկա»: Մեծ երկրի քաղաքականությունն իրականացնողները
մտածում են դեռահասի նման (հող է, էլի), բայց ոչ դրա խորքում
գոյություն ունեցող էություն, խորհրդանիշ՝ երկիր, ինչպես «Չեզոք
գոտի» պիեսում. Անին ընդամենը խոտհարք է, իսկ Մասիսը՝ սար:
Մաթևոսյանը չի մնում այս եզրահանգման շրջագծում, ուր
մետաֆիզիկայից խորշանքը մեզ կարող է անպատրաստ կամ դանդաղաշարժ դարձնել քաղաքականւթյան մեջ, քանի որ մեզ թվում է,
թե այն, ինչ չենք տեսնում, չկա կամ թվում է, որ չկա: Այս իմաստով
բացառիկ է «Մեծամորը»՝ որպես մեր նկարագրի, պատմության գեղարվեստափիլիսոփայական իմաստավորում: Իսկ «Եզրով» վիպակը խորքի մեջ դառնում է այս երևույթի ոչ այնքան փիլիսոփայական, որքան գործնական արտահայտությունը. Սիմոնի տեսակը
կյանքի եզրով գնացողն է, որ տանում է աշխարհի բեռը, բայց չի
կարողանում կամ մասնակիցը չէ կյանքի հրճվանքին: Բայց այս
դեպքում ոչ թե հողից, այլ ժողովրդի միջից իր ապրուստը հանող
ուժը ծավալվելու է. «շատանալու է, քանի դեռ իրանց տակ հողի
ձեր անտղամարդ հնազանդությունն է» [3, 432]։
Հետևաբար՝ ելքը ոչ միայն մետաֆիզիական երևույթների հաղթահարումն է, դրանից չխուսափելը, այլև մարդկային հարաբերություններում հետևողական վարքը. «Էդ է, լավը ջան, ուր էլ փախչեք
ու որտեղ էլ լինեք՝ գտնելու են, աշխարհը փախչելով չի» [3, 432]։
Մեր մեջ գերակշռում է հայի բարոյագետ տեսակը, որ ավելի
քննում է իր և միջավայրի միջև եղած հարաբերությունների բնույ– 50 –

թը, քան նպատակին հասնելու կամքը, ինչը բնորոշ է հայի տրամաբան տեսակին: Աղունը պաշտպանում է վերջինի իրավունքը,
որ է՝ նպատակին հասնելու հրամայականը և ոչ թե կյանքի խնդիրներից խուսափումը. «Աշխարհը խռովելով չի, լավը ջան, կռիվ-տալով է» [3, 432]։ «Հորդ բնավորության մեջ էդ չկա. հերդ առիթ է
փնտրում՝ որ մարդու իրենից հեռացնի... ու հորըդ նեղանալը հավիտյան է» [3, 456]։ Որ խոսքը մարդկային տեսակի մասին է և ոչ թե
ասենք Սիմոնի, գրողն ընթացս հիշում է նախնիներին. «Ես
հարյուր տարի առաջ Հախպատից ուրեմն ձեզանից փախչեմ՝ դուք
ինձանից գաք էստե՞ղ կպչեք, ձեր գյուղամեջը ես ձեզ թողնեմ ու
գամ գյուղի էս խուլ ծերը – դուք հիմա էլ էստե՞ղ տնկվեք» [3, 432]։
Մաթևոսյանը մշտապես կարևորել է իր ժամանակի՝ երևույթների արտահայտման լեզվի հայտնաբերումը: Այս իմաստով այն
դառնում է «Տախը» երկի փիլիսոփայական կարևոր եզրահանգումներից մեկի գեղարվեստական որոշակի իրացումը (Մաթևոսյանը
պաշտպանում է բոլորի իրավունքը. «Բոլորն էլ պիտի ապրեն»):
Այստեղ արդեն առաջադրվում են հարցեր ու նաև գեղարվեստական իրացումներ, որոնք մեր գրականության համար երբևիցե
հաղթահարված չեն եղել:
«Տաշքենդից» սկսած՝ Մաթևոսյանը ծավալում է երևույթների
արտահայտման այլ ճանապարհ, ինչն իր կատարյալ ձևը գտնում է
«Եզրով» վիպակում. դժվարագույնը ձևով առաջին, բովանդակությամբ երրորդ դեմքով պատմելն է: Հեղինակը մշտապես հետևում է
առաջին դեմքով պատմողին, որ իմաստավորում է իրողությունները: Մտքերի վերափոխումը, «ես»-ի օտարումն այլևս ելք չի առաջադրում, մանավանդ որ Մաթևոսյանի գրականությունը պատվիրում էր բոլորի իրավունքը պաշտպանելու գերագույն կրեդոն կամ
հավատամքը:
Հետմոդեռնի փիլսոփայությունն ավելի հետևողականորեն
մերժեց մշակույթի դասական նկարագիրը, որտեղ ամեն ինչ համակարգված էր ու ամբողջական: Նորերը ցույց տվեցին երևույթների մեջ եղած միակ կոդի բացակայությունը, դրա հոսունությունը և դրա բոլոր մասերի փոխադարձ վերափոխումները: Բայց
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միայն մտքերի վերափոխումը ներկայացնելը քիչ է. անհրաժեշտ
էր ելքեր գտնել:
Տեսական գրականության մեջ Մ. Բախտինի մոտեցումներն
ավելի արդյունավետ եղան: Նա դիալեկտիկայից անցում էր կատարում դիալոգիկային: Եվ որպեսզի դա տեղի ունենար, հարկ էր
կարողանալ լսել. մշակույթի ուսումնասիրությունը ոչ թե լինելու
էր տեսողական, այլ լսողական բնույթի: «Մշակույթը պետք է ոչ
միայն տեսնել, բայց և կարողանալ լսել»: Աշխարհը լիքն է ձայներով, դա կլինի ներդաշնակ ձայների համակցություն թե աղմուկ:
Դրանց մեջ հարկ է տարբերել ձայները: Այս պահանջը Մաթևոսյանը
ներկայացնում է «Հաղարծին» վիպակում. «Երգում էին տարբեր
թռչուններ: Ես կարողանում էի առանձնացնել ու լսել միայն մեկ
տեսակի և, նույնիսկ, միայն մեկ թռչունի երգը, և այդ դեպքում
մնացած բոլոր ձայները ֆոն էին դառնում առանձնացված ձայնի
համար: Ապա ես առանձնացնում էի ֆոնի ձայներից մեկը, թեկուզ
կկվի կանչը, և ֆոն էր դառնում նախկին մեներգիչը» [3, 159]։
Թեև կորչում է շատ բան՝ օդը, լույսը, գույները, տարածությունը և այլն, բայց անհնարին է ամեն ինչ ընդգրկել գրականության
մեջ: Մաթևոսյանը ձայների համերգում լսում է բոլորի ձայները
առանձին-առանձին: Եվ բոլորի միասնությամբ ստեղծվում է կյանքի հարահոս ընթացք, ուր բացառապես մարդկային մտային հոսքի
էներգիան ձևավորում է երևույթների անշրջելի ընթացք, ուր խոսքը
դառնում է մարդկային հոգու կենդանի դրսևորում:
Մաթևոսյանական հանճարն առանձնակի հոգածություն է
ցուցաբերում հնչյունների աշխարհի հանդեպ: Անավարտներում
(«Եզրով», «Մեռելալույս») գրողի սրված զգացողություններն այլևս
բացառում են բնապատկերները. մնում է մարդը, ավելի որոշակի՝
նրա ձայնը, ինչը գրողը շարունակում է լսել հոգով և ոչ լսողությամբ: Վիպակի սկզբում խոսելով դեմքով առաջին, բովանդակությամբ երրորդ պատմելու պահանջի մասին՝ իրականում խոսում է
երևույթի արտաքին կողմի մասին: Մինչդեռ առավել բարդ է ու
կարևոր ունկնդրելու եղանակը, ինչի մասին չի արտահայտվում
գրողը: Լսել այս կամ այն հերոսին, նշանակում է էության մեջ բա– 52 –

ցարձակ առումով լռեցնել սեփական ձայնը և մնալ լռության տիրույթում: Այս պարագայում դիմացինին բացարձակապես անանձնականորեն լսելու վարմունքը ենթադրում է նաև սեփական բանիմացության, ավելին իմանալու զգացողության բացառում: Միայն
այս պարագայում է գրողը թափանցում ուրիշի էության մեջ, ավելի
որոշակի՝ նրա բառերի միջոցով կարողանում լսել ուրիշի հոգին:
Մաթևոսյանը դեռևս 1960-ականներին առաջադրում էր
երևույթների ռացիոնալիստական իմաստավորման ճգնաժամից
դուրս գալու ելքերը և դրանով հայ գրականություն էր բերում համաշխարհային գրականության մեջ ծավալվող մոդեռն գրականության պահանջները, իսկ երրորդ շրջանի անտիպները շատ
կողմերով կանխում են հետմոդեռն գրականության մեջ առաջադրվող գեղարվեստական լուծումները:
«Դիալեկտիկայում,– ասում է Բախտինը,– անհնարին է լսել
կենդանի ձայներ, դրանում միակը ձայնի՝ ոգու շարժումն է, դրա
ինքնորոշումը, դրա հակադիր դիրքը, վերադարձն ինքն իրեն, իր
կեցությունը (Հեգել): Դիալոգիկայում «ուրիշը» իրապես «ուրիշն»
է»: «Ես սիրում եմ նրան որպես «ուրիշին» և ոչ թե ինչպես իմ
օտարված էությունը», ինչը ստացվում է դիալեկտիկայում [5, 352]։
Այս ամենին Մաթևոսյանը հասել է իր գրականության գերակշիռ
մասով և ոչ միայն երրորդ շրջանում, քանի որ ուրիշին որպես
ուրիշ և ոչ թե սեփական գոյության առանձին ձևեր դիտելը նա
բացառել է վաղուց: Իսկ «Եզրով»-ն արդեն դառնում է կյանքի
համընդհանուր շառաչում տարորոշվող առանձին ձայները լսելու
կերպ: Սա բարդ խնդիր է, քանի որ գրողը ձևով առաջին, իսկ
բովանդակությամբ երրորդ դեմքով է պատմում եղելությունները:
«Թույլ գրիչներն իհարկե կընկնեն ձևի որոգայթը – ես-ը ես
կմնա»,– ասում է գրողը: Այսինքն՝ թույլ գրիչները պատումի սուբյեկտի ես-ով կփորձեն ծածկել մնացյալ ձայները, մինչդեռ ձևով
առաջին, բայց բովանդակությամբ երրորդ պատմելակերպը
ընթերցողից հայեցակետ, մասնակցություն է պահանջում, խոսքն
ամեն մի գեղարվեստական ձևի ինքնուրույնության, աշխարհը
սեփական տեսանկյունով իմաստավորելու մասին է: Ամեն պա– 53 –

րագայում մաթևոսյանական սրված զգացողությունները պահանջում են լսել ոչ միայն բնության ձայները, այլև մշակույթը: Դիալոգը դառնում է աշխարհը բացելու, մշակույթը հասկանալու
կարևորագույն ձև, և դրա առկայությամբ զգալիորեն թուլանում է
տվյալ երկում միմյանց հարադրվող պատկերների միջև եղած
կապերի դերը: Ամեն հերոս իր մասնակցային հոգեբանությամբ
ամբողջացնում է մաթևոսյանական աշխարհը: Սա՝ մատուցման
կերպի առումով: Եվ կարող ենք ասել, որ Մաթևոսյանն իր գեղարվեստական խոսքն ավարտում է բարձր նոտայի վրա՝ առանց
դույզն-ինչ զիջումների գնալու: «Այսօրվա ողջերի մեջ ես դատավոր չունեմ, ես եմ իմ դատավորը, և այսուհանդերձ չեմ ուզում, չեմ
կարող հրապարակ վատ տեքստեր նետել....» [3, 403]։
Եթե 60-, նույնիսկ 70-ականներին Մաթևոսյանին գրավում էր
աշխարհի գեղեցկությունը և կամ, պայմանականորեն ասած, «լավ
գրելը», ապա 80-ականներին նրա համար առաջնային էր ճիշտը
գրելը, բառի, մտքի դիպուկությունը։ Ահա թե ինչու այնքան խիտ ու
բազմաշերտ են նրա վերջին շրջանի երկերը։
Ակնհայտ է, որ Մաթևոսյանը իր գրականությամբ սպառեց ժամանակի գրական բոլոր չափանիշները, իսկ անտիպներով կանխեց
իրենից հետո եկողների ոգորումները՝ գրական նոր ուղիների
հայտնաբերման առումով:
Այսպես՝ եթե ընդհանրացնենք, ապա կարող ենք ասել, որ
Մաթևոսյանի ողջ գրականությունը շուրջ 30 տարվա ընթացքում
հաղթահարեց խորհրդային, ապա նաև հետմոդեռնի գրականության մեջ ի հայտ եկող երկու կարևորագույն ճգնաժամերը: Դրանցից առաջինը կապված էր իրականության ռացիոնալիստական
իմաստավորման ճգնաժամի հետ. նրա ողջ գրականությունը 7080-ականներին նվաճում էր բուն կյանքը՝ առանց կյանքի հաշվարկելի ձևերի վրա կայացող գրականության. ասենք, որ այս խնդիրը
գերազանցապես հաղթահարվեց ժամանակակից (կամ մոդեռն)
գրականությամբ: Հայ գրականության մեջ դրա լավագույն օրինակը
Մաթևոսյանի ստեղծագործությունն է։
Հետմոդեռնի գրականությունը (պոստստրուկտուրալիզմ, դե– 54 –

կոնստրուկտիվիզմ, հերմենևտիկա) ամեն ինչ արեց աշխարհի
դասական նկարագիրը ջարդելու համար, ուր այդ ամենը ամբողջական էր: Հետմոդեռնի գրականությունը ցույց տվեց մշակույթների հոսունությունը, դրանում եղած միակ կոդի բացակայությունը, դրա բոլոր էլեմենտների միմյանց մեջ ներթափանցող բնույթը։ Բայց մշակույթի մեջ տեսնել միայն մտքերի տրանսֆորմացիան, նկատել ծածուկ գործոնները՝ լռությունը և բացակայությունը, քիչ է։ Անհրաժեշտ էր գտնել առավել գործնական ելք, և դա
եղավ բախտինյան մեթոդը, որը կարելի է ձևակերպել որպես անցում դիալեկտիկայից դիալոգիկային։ Երևույթները լսելու, մշակույթը ոչ միայն տեսնելու, այլև ավելի շուտ լսելու պահանջը դառնում
է գրականության մեջ նոր ճանապարհ, որով անցնելու են միայն
խիզախները։ Դա փորձում է անել և ռուս գրականությունը, ասել է,
թե Մաթևոսյանը վաղուց է հաղթահարել Հայոց աշխարհի և հեծյալ
Ա. Պուշկինի միջև եղած անջրպետը. նրա նվաճած բարձունքը
օվկիանոսում մոլորվածներին դեպի ափը կանչող փարոս է՝
վստահելի ու հաստատուն։
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НЕИЗДАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ТВОРЧЕСТВА
ГРАНТА МАТЕВОСЯНА

Вачаган Григорян

Резюме

Ключевые слова: диалектика, диалогика, метафизика, модерн,
постмодерн, частная собственность, преобразование, рационализм,
метод, кризис, культура, историческая память, долговечность рода,
общество власти, ответственность
В статье анализируются произведения Гранта Матевосяна «По
краю», «Мертвый свет» из сборника «Неизданное» и отмечается, что
заявленные в них проблемы и формы изложения демонстрируют
неразрывность творческого мира прославленного писателя. Представленные произведения являются работами, которые придают целостность третьему творческому периоду Г. Матевосяна. В них зафиксированы выводы, к которым пришел писатель в последние годы своей
жизни: проблемы личной ответственности человека как перед самим
собой и своей семьей, так и перед страной. Речь Агун направлена
против безвольного поведения и уклонения от ответственности.
Необходимо не только преодолеть метафизическое отвращение, но и
сохранить последовательное поведение в человеческих отношениях.
Экономические преобразования, которые после революции прервали
развитие наследственных связей между поколениями, впоследствии
еще более углубились: эпоха была ознаменована войной, следовательно, была заряжена большой агрессией и внутренней враждебностью к мировому капиталу. Война выдавила все силы страны, оставшиеся в тылу в страданиях несли свой жизненный крест. Литература
Г. Матевосяна за почти тридцать лет преодолела два важных кризиса:
кризис рационалистического осмысления действительности и кризис,
возникший в результате запросов, предъявляемых постмодерном.
Быстротечность жизни, отсутствие единого кода, диффузия всех
элементов, которые, в конце концов, приводили к трансформации
мысли, не могли предложить выход из создавшейся ситуации. Выходом
стал только переход от диалектики к диалогике. Необходимость прислушиваться к различным явлениям и к культуре становится залогом
развития литературы. Одним из лучших примеров этого стала повесть
Г. Матевосяна «По краю».
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THE UNPUBLISHED IN THE CONTEXT
OF HRANT MATEVOSYAN’S WORKS

Vachagan Grigoryan
Summary

Key words: dialectics, dialogics, metaphysics, modern, post-modern,
private property, transformation, rationalism, methօd, crisis, culture,
historical memory, longevity of the tribe, society of power, responsibility
In this article we have studied the short novels “Along the Edge” and
“Scattered Light” included in Hrant Matevosyan’s collection of works “The
Unpublished” and have shown that they make the literary world of the
author complete with the problems raised in them and the way they are
presented. These are works that summarize the third period of
Matevosyan’s literary career and supplement the conclusion made by the
author in the last period- man is responsible for himself, his family, as well
as his country. Aghun’s speech is directed against the reluctant behaviour of
avoiding responsibility. It is necessary not only to overcome the aversion to
metaphysics, but also stick to consistent behaviour in human
relationships. After the revolution the economic reformations stopped the
development of genetic links existing between generations and this
situation worsened afterwards- the time was characterized by the war,
hence by the great aggression against world capital and inner hostility.The
war took the power of the country; those who were in the rear had a life
full of suffering. In almost thirty years Matevosyan’s literature handled two
major crises- the crisis of the rationalistic comprehension of reality, and the
one caused by the demands presented by the postmodern. The transience of
the world, the absence of the unique code, the interpenetration of all
elements, which leads to the transformation of thoughts, could not suggest a
solution. The only way-out was the transition from dialectics to dialogics.
The demand for listening to phenomena and culture becomes the road of
the development of literature. Matevosyan's «Along the Edge» is one of its
best illustrations.
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ՄՏՈՐՈՒՄՆԵՐ ՀՐԱՆՏ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆԻ
ՆԱՄԱԿՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ
Համո Մաթևոսյան
Հանգուցային բառեր՝
բառեր՝ Հրանտ Մաթևոսյան, նամակ, նամականի,
գրականություն, իրականության և արվեստի հարաբերություն
...ԳՅՈՒՂՆ իր Վազգեն Ղազարյանին բանակ է ուղարկել,
բանակային Վազգենը նամակով հայտնել է, թե էն հեռու լերկ
լանջին աղվեսին սպանել է մի կենտ կրակոցով։ Հետո այն, ինչը
բոլորից թաքուն իր սրտի խորքերում է՝ իբր կողմնակիորեն
իմանալ՝ թե Սումբաթենց այգու չափարին ցատկած սիրուն ուլիկը
դեռ էնտե՞ղ է, նրանց արևածաղիկները դեռ ժպտո՞ւմ են...
Նամակը գյուղի բերանն է ընկել, բայց, ա՛խ, այլևս անցել է՝ ինչ
իրենն էր, միայն իրենը...
Սա զուտ անձնակա՞ն նամակ է, թե կարելի է գյուղի իմանալիք
էլ,– չգիտեմ, և ով գիտի, իսկ գյուղը աշկարա հիացմունքի հետ
ափսոսանքի թախիծով տարուբերում է գլուխը...
Սա «Եզրով» վիպակից է, որ պետք է որ կապ չունենա Հրանտ
Մաթեւոսյանի նամակագրության հետ, բայց որը նորեն հաստատում է մի անհերքելի իրողություն՝ նամակը գեղարվեստական
գրականության կարևոր բաղադրիչն է, գուցեև ոչ թե բաղադրիչը,
այլ հենց կարևորագույն ասելիքը. Թումանյանի Գիքորի ողբերգությունը՝ ողբերգություն, բայց պատմվածքի «բարձրակետը» Համբոյի
նամակն է, Վարուժանի կարոտի ու սպասումի նամակում հեղինակի խոսքը կես տող է զբաղեցնում, Ռազմիկ Դավոյանի սիրո ու
նվիրումի «Նամակներ Հասմիկին» հիանալի բանաստեղծությունները... Սիրուն Թևիկի՝ ռուսաստանների անհայտություններում
կորած եղբոր հանկարծական հեռագիր-նամակն է թելադրում
հերոսի ողջ դրաման... («Անձրևած ամպեր»)...
Ոչ բանաստեղծություն, ոչ էլ... Մոսկվայից Երևան՝ կնոջն
ուղարկած այդքան անձնական, ընտանեկան թեկուզ «համբույրառատ» ոչ մի նամակ չի պարտակվում զուտ անձնականի նեղվածքում. երևի կարիք էլ չկա հատուկ ջանքի՝ ասես ինքնիրեն դռները
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կրնկի վրա բացվում են գրականության, արվեստի, անանձնական
մեծ աշխարհի դեմ. երանելի վիճակ է՝ անմասն չէ նաև կինը.
ուրեմն սկսենք այդտեղից. «...Ես ուզում եմ, որ քո, իմ մտածած,
երազած, ապրած գիրքը լինի ամենահիանալի, ամենալավ գիրքը
մեծ լավերի մեջ։ Ես չեմ ուզում, որ այս մկնաժողովում քեզ ծափահարեն, և այս ծափերից երջանիկ այսօր էլ հանգստանանք, վաղն
էլ, մյուս օրը նորից ծափ։ Ոչ, ես ուզում եմ լուրջ, շատ լուրջ և գեղեցիկ գրականություն, որ էս անտեր Հայաստանից հանես ու դնես մի
մեծ, հավասար սեղանի, որ այդտեղ զարմանան, դրա համար հարկավոր է ամենալուրջ աշխատանքը... Ես ուզում եմ քեզ համար աշխատանքի պայմաններ... գրասեղան... գրամեքենա...»,– սա հատված է նվիրումի, տագնապի, սպասումի ու սիրո նամակից՝ Երևանից Մոսկվա, 65 թ. դեկտեմբերին։
«Ահնիձորի» խառնափնթոր աղմուկն անցել էր, չէր անցել, ու
կարիքն ու պակասը կար ու կար, բայց հիմա արդեն 1965 ու 1966
թվականներն են, մոսկովյան բարձրագույն կինոկուրսերի տարիները, մեծ գրականության արարումի ու սպասումի գերխիտ տարիները. արտաքուստ՝ կնոջ մեծապահանջություն, ներքուստ՝ խոր
տագնապ՝ ներաշխարհը քրքրող կասկած՝ թե այդ ԲԵՌՆԱՁԻԵՐԻ
հրաշալի գործերի հետ ինչպես կարելի է համադրել այդ ... ինչ-որ
ակնարկ։ Այնինչ՝ ահա տնակյացի տքնանքը. «...հիվանդանում եմ,
առողջանում եմ, գրում եմ ակնարկը. հիմա տասնհինգերորդ էջի
վրա եմ, մնում է 3-4-ը։ Կամ խելագարություն է կամ շատ լավը,
միջին չկա» (29. 12. 65 թ.):
Մտավախությունը վաղեմի չէր. գալիս էր 1964-ին «Գրական
թերթում» տպագրված «Քաջարան» ակնարկից. իր գործի արժանիքը լավ իմացող ու խստապահանջ և միաժամանակ անգոհ
Հրանտը իր բնավորությամբ նաև երբեմն զիջող է. «... գրված է գրագետ, այդտեղի գրականության մակարդակով, բայց ես էլ չեմ ընդունում»։ Եվ դարձյալ զիջող համաձայնություն դեռ «անհասկանալի»
ակնարկի մասին. «...համաձայն եմ, որ ինչ-որ մասեր այդտեղ լավ
չեն (մասնավորապես՝ չի ստացվել Ղափանի հատվածը»)։
Ո՛չ անհասկանալի է, ո՛չ ինչ-որ է, ո՛չ վիճարկելի է ու ոչ էլ...
ակնարկ է. առանց վերնագիր ու բովանդակություն հուշելու՝ կես
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տողի ակամա հուշումով հասկացվեց՝ «Թափանցիկ օր» խոհագրությունն է, որը իսկապես միջին չէ, ու եթե որակումներն «իրար
բերենք»՝ խենթանալու չափ շատ լավը, որը ոչ թե մեծ գրականության ճանապարհի ուղեկից է, այլ վերձիգ ճանապարհի առաջնորդող... Սիրո, տագնապի, հիացումի այդքան մեծ ու խոր Հայրենասիրություն և՝ անտեղի կասկա՞ծ։ Այնուամենայնիվ, դա ոչ թե վհատեցնող, այլ ամեն սրբազան գործի առընթեր կասկածը։ Սխալ
հասկացվելու վախ չենք ունենա ասելու, որ այս խոհագրության
բարձրակետերն են «Մեծամորն» ու «Չեզոք գոտին»։
Չհասկանալու խնդիր կա,– ընթերցողի տեսակ կա, չէ՞, որ հասկանալու համար գլուխը ցավում է,– չհասկացվելն ավելի ծանր է։
Գրողի իր խոստովանությամբ՝ Մոսկվայի այդ տարիները եղել
են իսկապես արարումի արգասավոր տարիներ. «Մենք ենք, մեր
սարերին» հաջորդող ու հեղինակի անունը բացահայտող շատ
գործեր գրվել են այնտեղ. ասես միայն սցենարական բարձրագույն
կուրսեր չի գնացել, գնացել է գրողների ստեղծագործական տուն.
«...այսօր արդեն գրել եմ քա-ռա-սուն-հինգ էջ։ Մի տարի հետո
անունս կվերակնքես Հրանտ Մաթեւոսյան-Ծավալյան»։ Տարին
իհարկե դեռ չի անցել, իսկ ինքը դեռ իր տքնանքին է՝ «Դժվար է
գրվում, ամբողջ օրը նստած եմ տանը, և տանը նստելու գնով է
գրվել այդ քառասունհինգ էջը. և որովհետև դժվար է գրվում,
կարծում եմ որ լավ է ստացվում – ծանրաոճ, համոզիչ, կարծում եմ
գլուխ է բարձրացնում կավա-թրիքային մի մե՜ծ լիրիկա։ Իսկ դա
կարծում եմ ամենադժվարն է, որովհետև խուտուտ տվող քամիներ
չունի իր զինանոցում։ «Մայրս գալիս է ինձ ամուսնացնելու»
ամուսնացնելու» (սա
նշանավոր «Երկրի ջիղը» կամ «Աշնան արև» վիպակն է. ընդգծ. իմն
է.՝ Հ. Մ.) լինելու է երևի 100 էջ: Ամբողջը լինելու է երևի 600 էջ։
Ամբողջն այսքան որոշակի տեսնելու պայծառություն առաջին
անգամ է նկարվել գլխումս...»։
Մեջբերում թե շատ եմ անում՝ երևի անկարի իմ մեղքը չէ. ողջ
զինանոցն, այո՛, իրենն է՝ սիրո, համառ տքնանքի, կարոտի, պատվախնդրության, իսկ ահա այս տողերից, աստված իմ, իր ձայնը
լսվում է, դու ահա խոնարհ հարգանքով կանգնած ես դեմը, ինքը
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բաժակը ձեռքին թեթևակի ոտքից ոտք փոխվելով բան է ասում,
լարվելուց ականջներդ խշշում են, գլխիդ մեջ խշշոց է, ասում է՝
այտա, ես քեռուս պես սարթ եմ, ինձանից դժվար է սեր պոկել...
Երևի այդ է ասում, երևի այդպիսի մի բան. «Էդ ինչ կեղտոտ աշխարհ է... էդ ինչ ռոմանտիկա ու սեր ես պահանջում ինձանից էն էլ
ոչ թե կյանքում... այլ գրվածքներում, որ գրվում են օրերով ու
ամիսներով և չեն կարող դառը չլինել, որովհետև ես անդառը օր
չեմ ունեցել և չեմ էլ ունենալու»։ Դառնանալ գիտեր ու դառը չէր
երբեք, անչար բարկությունն էլ իրենն էր։ Այստեղ՝ գյուղում, մի
զրույցի մեջ բացսիրտ խոսում էր Վանոյի շնորհքի ու կարողության
մասին, մեր գրագետներից մեկը անտեղյակի պես խոսքի ճամփին
քար գցեց՝ նա էդ ինչ է որ... տարակուսանքի թու արեց, այսինքն թե
ես էլ ձեզ բան եմ ասում... Մոտիկներից մեկը եկավ, ամբողջ գիշեր
անշառ զրույցի պոչը չթողեց՝ սարերից ու հանդերից ու մանկությունից խոսելով ու հիշեցնելով լուսացրեց, լուսադեմին արդեն
գլուխը տարել պրծել էր ու անցել գործի՝ ա՜, դե երեխի գործի համար... ու գնացել։ Պատշգամբում դես գնաց, դեն գնաց ու՝ տաղտո՛կ,
թո՛ւ, տաղտուկ, դե միանգամից էդ ասեիր, գլուխս տարար, տաղտուկ, թո՛ւ...
Աղասի Այվազյանով էի զբաղված, հարցրեց՝ դե հիմա ինձ
ասա՝ Աղասն է լավը թե ես։ Իր դեմ միշտ անհամարձակ էի ու
կարկամող, ինձ ուտելով ջղայնանում էի անտեղյակ մեջընկնողների վրա, մի կերպ կմկմացի երևի այս՝ դու բարձր ես, Այվազյանն
էլ խոր է։ Խոսքը ծամելու պես ուսը անհամաձայնորեն թեքեց՝
Աղասը լավ է պատմում, կրկնեց՝ լավ է պատմում...
Միայն ընթերցողի՞ պահանջ էր խաղաղ (հանդարտ-վիպական) պատումի արձակը, գուցե ինքն էլ էր ցանկանում, չգիտեմ, ես
դժգոհների խմբից չեմ ու լիուլի գոհ եմ այդ «հատվածական», այդ
«կտրուկ», այդ «անխաղաղ» ոճից, բայց ահա 66 թ. մայիսին գրած
նամակի խոստովանությունը. «Ամսի վերջին այս «Մայրս գալիս է
ինձ ամուսնացնելու» վերջացրած կլինեմ... ես ինձանից գոհ եմ,
որովհետև առաջին անգամ լիրիկա եմ գրում ալիրիկ տեսքով –
իսկական արձակ։ Էն, հանգիստ պատմում են՝ դրանից է, քո
ուզածից... Ես իսկական գործ եմ անում»,– իսկապես մեծ, շատ մեծ
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գործ է, բայց թե ինչքան է այդ պատումը հանգիստ, ինչքան է
գոհացում բերում «դժգոհներին», էլի չգիտեմ։ Ինչ որ է, շատ
տարիներ հետո կարծես դարձյալ դրա պատասխանն է՝ բոլոր
դեպքերում ես չեմ ցանկանա այդքան հեշտ ու մատչելի լինել։
Դժվար աշխատանք, դժվար կյանք, հե՛րն անիծած՝ սպասվող
35 ռուբլու տեղ 3 ռուբլի 50 կոպ. են տվել, դեռ էսքան կոպեկ էլ
մնացել է,– դժվար գրել՝ դժվար էլ ընթերցվել՝ թե այնքան էլ անզոր
չես, իսկ հեշտ ընթերցանության համար՝ բո՜լ հեշտագիր գրողներ...
Այո – դժվար կյանք, ինչպես մեր ծնողների կյանքն է դժվար
եղել, նորեն հաստատելու այն ճշմարտությունը, թե «հեշտ կյանքը
մարդուս անասուն է դարձնում» (մի այլ՝ մեզ՝ գյուղ ուղարկած նույն
թվակիր նամակից), ու գուցե ձեռքը գնար ու վիպակի նախնական
«Շան կյանք» վերնագիրը թողներ, որը հետո Ռուբեն Հովսեփյանը
շատ տեղին «Երկրի ջիղը» վերնագրեց, այնինչ Մաթեւոսյանի
վերնագրած «Աշնան արևը» վիճարկումը չէ ԵՐԿՐԻ ՋԻՂԻ, և ռուս
ընթերցողի ու գրականագիտական մտքի շրջանառության մեջ
մտավ «Мать едет женить сына» վերնագրով, այստեղ դարձավ
կիսահաջող ֆիլմ, մեր թատրոնի բեմերում էլ այդ տառապանքի
կյանքը դարձավ դառը կատակաբանություն (բացառենք Վիոլետա
Գևորգյանին)։
Լավ չէ ու վատ է, չէ՞։
Երեսուն տարեկան տղան Մոսկվա բարձրագույն կինոկուրսեր
է գնացել՝ հանրակացարանի իր սենյակում նստած վիպակներ ու
պատմվածքներ է գրում, ասես սցենարը մոռացել է ու մոռացել։ Չէ,
իհարկե, դժգոհելու ակունքն այլ է՝ տեղակա՛ն՝ տե-ղա-կա՛ն. չեմ
կարող առատ քաղաբերում չանել. «Սցենարը առաջվա պես
էքսպերիմենտալ ստուդիայում է: Չգիտեմ, տեսնե՜մ, տեսնեմ, ոչինչ
չեմ հասկանում։ Կուրսերում սցենարը հայտարարվեց առաջինը,
անվերապահը, ամենալավը, և ինչի՞ս է պետք, և ինչի՞ս է պետք, ես
կուշտ եմ արդեն դատարկ գովեստներից։ Դիրեկտորը հայտարարեց ընդհանուր ժողովում։ Հայտարարեց գեղարվեստական
խորհրդի պաշտոնական կարծիքը և ասաց, որ մնացած երեսունը
արդեն երրորդ-չորրորդ-հինգերորդ տեսակի են, երկրորդ տեսակի
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չկա, իսկ առաջինը «Մենք...» է։ Ասաց, որ կուրսերը ամեն ինչ կանի
այդ սցենարի ճանապարհը բացելու Մոսֆիլմում, էքսպերիմենտալում կամ Հայֆիլմում։ Հիմա մի գրություն են ուղարկելու Հայֆիլմ
այն մասին, որ եթե այդտեղ դրանք չեմուչկամ են, ապա Մոսֆիլմի
կողմից հետաքրքրություն կա դեպի սցենարը, և կուրսերն իրենց
իրավունք են վերապահում դնելու Մոսֆիլմի տակ այդ սցենարը։
Բայց չգիտեմ թե հետո ինչ կլինի...»։
Հետո այստեղ այդ խմորը շա՜տ ջուր տարավ...
...Նամակներ են կորել, էջեր են պակասում... եղածերի մեջ մի
կողմ դնելու գոնե մեկը չկա, թե ահա այս մեկը զուտ անձնական է
ու զուտ կենցաղային. բոլորը վկայություններ են աշխատելու,
կարիքին դիմադրելու, կայանալու, հայրենիքում ստացած ցավոտ
հարվածներից հետո անընկճելի լինելու,– այս նամակները հենց
գրականություն են,– ինքը խորհուրդ է տալիս՝ 1-ից 3 օրում գրել մի
էջ նամակ՝ երեք օրում կդառնա գեղարվեստի մաքուր էջ,– այլապես չէին մտնի վիպական կառույց. «Խումհար» («Կենդանին ու
մեռյալը») վիպակում՝ կնոջն ուղարկած հեռագիր-նամակը՝ «Հասմիկ, վիպակը լավ է ստացվում...», կորզված է հենց նամակներից,
գյուղից ու փոքր ախպերը («Այդ մեկը ես եմ») ծանրոց՝ խնձոր ու
պանիր ու նամակ են ուղարկել՝ ծանրոցը դարձել է գյուղի կարոտի,
սիրո բուրմունք, նամակը «մտել է» վիպակ,– հայրը ոչինչ էլ չի
ուզում, միայն՝ արի, հա արի, բայց թե ինչու է այս նամակը Գիքորի
հոր՝ փողի սպասելիք նամակը հիշեցնում, թե տեղները նեղ է ու
տկլոր են, չգիտեմ,– երևի գեղջկական շունչն է... Թերևս՝ միայն
ա՛յդ։ «... Քո այդ մեծ ու հարազատ Մոսկվա քաղաքում...»,– այդ
ինչո՞վ է հարազատ,– հոր հպարտ սեր է՝ տղան Մոսկվա կինո
սովորելու, կինո սարքելու մեծ գործի է. սրան տարիներ հետո մանրամաղ հարցուփորձով հանդիպելու ենք «Հաղարծին» վեպում,
որտեղ «շրջափակման» մեջ են առել սցենարն, ու «հախից գալիս»
են հատկապես սցենարիստի։
Մեծ գործը ամենևին ծավալը չէ, ինքն էլ, իհարկե, կատակով է
Ծավալային, կնոջ պահանջած «մեծ գործը» չէ, բայց իր կարևորությամբ հենց մեծը այդ է. Բիտովն է, չէ՞, վկայում Հրանտ Մաթեւոսյանի թախծոտ կարոտի մասին՝ Երևան՝ կնոջ, երեխաների, գյուղ՝
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հայրենիքի, և այդ խոր կարոտը նա ապրում է իսկական մշակի
տքնանքով՝ վրա քշելով սպիտակ թղթին։ Այնպես որ՝ թող լինի
ընտիր հուրհրան կոնյակ, ընտիր ձուկն ու թանկ ծխախոտ... շարել
սպիտակ թղթին, տակը պինդ գիծ քաշել ու գծի տակ տողով մեկ
զրոներ շարել... Հե՛րն անիծած՝ ասկետը մերժելով մերժում է
զեխությունը՝ ավելորդ ճոխությունը մարդուս անասուն է դարձնում... և՝ բոլորովին ուրիշ բան, որ... «Հիմա եկավ Սերաֆիմ Սական, և մենք (երկուսով) մրցակցության մեջ ենք մտել՝ ո՞վ մեզանից
լավ կեփի կարտոֆիլը՝ կլպած, աղով, սև բիբարով, սոխով, սխտորով և մի հատ էլ կանաչ բիբարով... միշտ էլ նույն հոյակապ բուրմունքն է և համը, բայց կախված է մեր ախորժակից, հաղթում ենք
մեկ մեկս, մեկ մյուսս»։
Եվ իհարկե տրամադրությունից...
Ոչ շփերթություն, ոչ ասկետություն. այդ խնձորի ծանրոցի
բույրը, այդ խոհանոցային խաղաղ իրարանցումը... տես ո՛նց է
լցվում գրականության էջը։ Այդ է։
Եթե այդ է, ուրեմն այս էլ այս է. «Էսօր – մեկի մոտ մի հատ կին
էր եկել, ամուսինը եկավ բռնեց, կնկան մի լավ զխկեց, էդ մեկին էլ
կանչեց, որ փոր-մորը դանակով թափի՝ մոտը դանակ չկար։
Վոոբշեմ (ռս.), էդ մեկի հետ մի բաժակ գինի խմեց ու գնաց, իսկ
այդ կինը մնաց, իր ստանալիքն ստացավ, հետո գնաց։ Ես պատկերացնում եմ, թե ոնց էր և լաց լինում, և ստանում իր ստանալիքը»,–
սա էլ է համարյա նույնությամբ «մտել» «Խումհար». կյանք է, չէ՞,
երևի պետք է ճանաչվի, որ դառնա էջ։ Այդ տրամադրությամբ՝ «երբ
լավ է գրվում, ավելի ճիշտ՝ երբ լավ գրվելիք է հուսադրվում, աշխարհը թվում է կանաչ-կարմիր, Մոսկվան՝ հրաշք-քաղաք, ես՝
հրաշք նվեր Մոսկվային,– և ահա այդպիսի պայծառությամբ զինված ես գնում եմ կուրսեր. կանգնում եմ նոր ուսմասվարի դեմ և
ինձ ասում եմ.– Ահա սա Նատալյա Վասիլևնան է, ահա ես սիրում
եմ Նատալյա Վասիլևնային պլատոնական սիրով, ահա ես երեսունմեկ տարեկան եմ...»։
Եվ այդպես շարվում են կյանքի գուներանգը պայմանավորող
անուններ՝ Սերաֆիմ Սակա, Նատա Վասիլևնա, Եվա Օզերովա,
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Իվ. Վաքսբերգ, կուրսերի ղեկավար ու «Մենք ենք, մեր սարերի»
պաշտպան Վալենտին Եժով, Անդրեյ Բիտով, Ռեզո Գաբրիաձե,
Ֆազիլ Իսկանդեր, Ռուստամ Իբրահիմբեկով, Թիմուր Պուլատով...
Այն մյուս՝ հակառակ ծայրից՝ անտեղի ու շփերթ սիրառատությամբ էն թարգմանչուհին...
Հիանալ ու գոհանալ գիտի, պայծառանալ ու զզվել, սիրալիր
լինել ու արհամարհող, դժգոհել ու հանդուրժել... էդ Վահագն
Մկրտչյանին էլ, իր Թալինն էլ, էդ Թոփչյաններին էլ...
«Ահնիձորի» աղմուկի օրերից իր վրա հարձակվողների մեջ
գոնե մի հիշելու անուն էլ չկա։
Երախտագիտությամբ թեև զգացվել, որովհետև այն օրը
«Նաիրի Զարյանը բերանը ինձ համար նպաստավոր բացել է», Զորյանի խաղաղ քաջալերանքը շատերին է հայտնի... Զորյանն ու
Մահարին կան, Սահյանը, Դավթյանը, Պարույրը... «Հա, չմոռանամ, Մահարուն նամակ եմ գրելու»...
Նամակը լուրջ ժանր է, չի հանդուրժում դատարկություն,
անասելիք պարապ-սարապություն, իսկ... հորաքրոջ տղան գյուղ
նամակ է գրում, թե ինքը լավ է, Երևանում ինքը լավ է, դասի է
գնում, մարզումների է գնում, բիտկի են տալիս, վրայից էլ
գունավոր ջուր ու կակավո. անկարո՜տ, անհո՜ւյզ. կարևորն ինքն է,
տեղյակ է պահում զեկուցելու պես («Բաց երկնքի տակ հին
լեռներ») – իսկ Սիրուն Թևիկի՝ ռուսաստաններում տարիներով
կորած ու կորածը մեկ էլ կարևոր-կարևոր հեռագրում է՝ թե
իմացեք՝ տեղս նեղ է, պոխ՝ փող ուղարկեք («Անձրևած ամպեր»)։
Թեկուզ՝ պարապ-սարապ, բայց սա էլ է գրականության էջ, բայց՝
հակառակ ծայրից։
Եթե վրիպում եմ՝ դառնամ ուրիշ էջերի: Հրանտ Մաթեւոսյանը
մերժում է «մե՜ծ գործերը». «այդ Վիգենն էլ (Խեչումյան. – Հ. Մ.)
Դեմիրճյանից է գողանում ու ձու է ածում, համարյա նույնը՝ «իմ
լավ ընկեր Զորիկը (Խալափյան. – Հ. Մ.) գոգլի-մոգլի». այդ հետո էր,
իհարկե, գնահատելու Խալափյանի «Որտեղ էիր, մարդ Աստծոն» ու
«Մեռնող-հառնողը», ու դարձյալ հետո՝ 1999-ի մարտին ԳՄ-ի
նախագահի պաշտոնական նամակով «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի տնօրեն Վահան Տեր-Ղևոնդյանի ուշադրու– 65 –

թյանը ներկայացներ օժտված կարիքավոր գրողների մեջ հատկապես Զորայր Խալափյանին, Կամարիին (Տոնոյան. – Հ. Մ.) քննադատեցին, բայց ... շա՜տ ուժեղ է շան տղան. «Ամբողջ երջանկությունը»
ճշմարիտ, եվրոպական մակարդակով գործ է», պետք է շատ
հավաներ Ռուբեն Հովսեփյանի «Նոյը», Մուշեղը (Գալշոյան,– Հ. Մ.)՝
«սիրելի, սիրելի, սիրելի...», քեֆդ բերող հրաշալի Մանուկ Մնացականյանը,– կարևոր առաքելությամբ գրականության աշխարհը
բարեշրջող վաթսունականների իրենց սերունդը...
Այո՛, նամակը պետք է կարևոր ասելիք ունենա, ոչ թե գրվի մի
բան գրելու համար. կուզես՝ հատուկ փոստով ու հատուկ պատվերով, կուզես՝ կնիքով ու պաշտոնական, կուզես՝ շան վզից կապելով, ինչպես Ծովինար խաթուն հարսը աչքի լույսը պակաս
Մուրադբեկենց ծերունու ձեռքը թղթին դրած ապսպրանքի գիր է
ուղարկում ամուսնուն («Տախը»)...
Նամակը զրույց է. «ավանդական-նահապետական» իմաստով՝
զրուցող-պատմողի և ուշադիր ականջ-դնողի վիճակը, որ մերժելով
հեռու անտեղի իրար խոսք կտրող ու իրարից ոչինչ հասկացող
աղմկոտ «զրից»,– զրույցը մեծ կուլտուրա է, նամակը զրույց է,
հեռավորությամբ պայմանավորված գրավոր զրույց, այստեղից էլ՝
զրուցագիրք,– գրականագիտական խոսքով՝ թեկուզ մի քիչ վերամբարձ՝ ուղերձ, գրականության խոսքով՝ կարոտի, սիրո, հոգսի
խոստովանություն, որպես գուցեև՝ հանդիմանանք ու հորդոր
(«Ահնիձոր» ակնարկի հռչակավոր բաց նամակը)։ Զրույցի թեկուզ
ա՛յն վիճակը, երբ մենակիդ սրբազան տագնապներն էլ խառնող չկա,
և չկա նաև հոգածությամբ «իրեն ի սեր» խանգարողը՝ քի՛չ ծխիր...
Գուցե իզուր սկսեցի այն բանակային տղայի նամակից՝ մի
պահ «մոռացության տալով» նամակագրության պատմողական
ժանրի (սեռի) գեղարվեստական պատկառելի հարստությունը.
այսօրվա խելահեղորեն հապճեպ արագությունների, ինքն իրենից
փախչող գերխիտ ժամանակների, տեղեկատվական հեղեղի առաջ
խոսքի հազարամյա մշակութի մանրակոտոր ու ծվատվող հյուսվածքը դարձյալ նորոգվելու է որպես մեծագիր Բանի աշխարհ, որի
կարևոր էջերից է Հրանտ Մաթեւոսյանի Նամականին...
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПИСЬМАХ
ПИСЬМАХ ГРАНТА МАТЕВОСЯНА

Амо Матевосян
Резюме

Ключевые слова: Грант Матевосян, письмо, эпистолярное произведение, литература, соотношение между реальностью и искусством
Письма являются важным компонентом художественной литературы. Письма, адресованные Грантом Матевосяном домой и родным в
период обучения на Высших сценарных курсах, содержат не только
информацию персонально-семейного характера, но и отражают
проблемы, связанные с литературой и личностью писателя, раскрывают
роль литературы и искусства в борьбе против большого обезличенного
мира. Вместе с тем, в письмах уточняются подробности создания
отдельных произведений, и это фактически подтверждает мнение о том,
что указанный промежуток времени действительно был продуктивным
для писателя, а период учебы придал особый импульс для написания
конкретных произведений. Письмо – это беседа, письменная беседа,
обусловленная расстоянием. Эпистолярное наследие Гранта Матевосяна
стало важным компонентом его творчества.

PONDERINGS UPON HRANT MATEVOSYAN’S LETTERS
LETTERS

Hamo Matevosyan
Summary

Key words: Hrant Matevosyan, letter, collection of letters, literature,
relation between reality and art
A letter is an important constituent part of fiction. The letters that
Hrant Matevosyan sent home and to relatives from his screenwriting
courses not only contain personal-familial information, but also relate to
literary and writing issues, reveal the literary and artistic findings and the
writer’s inner world, simultaneously detailing some peculiarities of his
particular writings, and proving that the period of studies was highly
productive and fruitful, and the studies gave impetus for specific writings by
Matevosyan. The letter is a conversation – a written one conditioned by
distance. Hrant Matevosyan’s collection of letters comes to become a vital
component of his literary heritage.
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ՀՐԱՆՏ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆԻ ԿԵՐՊԱՐԱՇԱՐԻ
ՅՈՒՐԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
Գայանե Մալումյան
Հանգուցային բառեր՝
բառեր՝ կերպար, կերպարաշար, աշխատանք,
երգիծանք, միջավայր, պատկերման սկզբունք, բառընտրություն
Միտքը` «հաղթահարել գեղեցիկ բառի խարդավանքը՝ հասնելով վրիպած բառի ճշգրտությանը», վկայում է, որ գրողի` «խաղաղ
պատումի արձակ ստեղծելու» գեղեցիկ երազանքն ընկրկել է
ճշմարտացի նկարագրության փաստի առաջ: Եթե անգամ խաղաղ
պատում է, ներքին տագնապն անթաքույց է:
Հր. Մաթևոսյան գրողին հասկանալու բանալին պիտի դանդաղ
«փնտրել». դյուրին չէ պատկերային համակարգն ամբողջապես
ընկալելը, ամեն կերպարի ոչ ավելորդ լինելը բացատրելը: Անշուշտ, դեր է խաղում հեղինակի բազմապրոֆիլ լինելը` գրող, կինոգետ, սցենարիստ, լրագրող. նա կարողանում է լռելյայն դիտել,
մտապահել, մանրամասների խճանկարի օգնությամբ ի ցույց դնել
գլխավորը, հարակից դեպքերը, և արդյունքում` կերպարաշարի
յուրահատկություն, ինչի մասին կարելի է խոսել անսպառ: Այս շարադրանքն էլ իրականացրել ենք ընկալման գեղագիտության ընձեռած հնարավորություններով:
Հր. Մաթևոսյանի ստեղծագործական աշխարհի պատկերասրահը ամբողջական է ոչ միայն գլխավոր կերպարների համապարփակ նկարագրությամբ, այլև իբրև շրջանակ ծառայող մյուս
կերպարների թեկուզ և թռուցիկ նկարագրական հմտությամբ: Երկրորդական թվացող ամեն կերպար այնքան ինքնատիպ խոսք ու
գույն ունի, որ ռեալիզմի հիմնախնդիրը՝ «տիպական կերպար
տիպական հանգամանքներում», որոշ չափով նահանջում է: Ոչ մի
տիպական հանգամանք չկա, սակայն անտարակույս դրանք էլ
տիպական կերպարներ են՝ իրենց ուրույն մտածողությամբ, միայն
իրենց բնորոշ հումորով, «նախաստեղծ քաոսը տեսքի և հավասարակշռության բերող»: Հեղինակի խոստովանությունը՝ «Ես նրանց
որդին եմ», որին հաջորդում է Հիսուսի խաչը շալակող Սիմոնի
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հիշատակությունը, հետո էլ զուգահեռը բակունցյան կերպարների,
Սահյանի բանաստեղծական աշխարհի, «աշխարհի ծով գրականության» հետ, վկայում են՝ Մաթևոսյանի գրականության մեջ ոչ մի
պատահական հերոս չկա: Նա քարտեզագրել է ոչ միայն իր
հուշերի երկիրը, այլև մարդկանց՝ «հայի ու հասարակի» տիպը, որ
մղում է ճանաչելու ազգային խտացում ունեցող, հաճախ գիր ու
գրականության հետ կապ չունեցող մշակներին:
«Մեկ էլ տեսնում էի՝ էջը արթնացավ գտած բառի շնորհիվ» [4,
669]: Հոմանիշային առատությունից ընտրել միակը, որի շնորհիվ
ցանկացած կերպար գամվի հիշողության մեջ, բնավորության
ներքին էությունը ներկայացնելու-նկարահանելու տեխնիկային
տիրապետելու կարողությունը զուգորդվում է սովորական կյանքն
ու առտնին երևույթները դիպաշարային դարձնելու հմտությանը:
Հմտություն, որը գրական և առօրյա-խոսակցական լեզվի զարմանալի (իր խոսքով ասած` մացառուտային) միահյուսում է, ուր
ամեն ինչ կանոնակարգված է, բայց ոչ մի ակնբախ կանոն չկա:
Բառը բառին է փոխարինում, միտքը` մտքին, դիպվածները հաջորդում են միմյանց, մեկ էլ զգում ես` շրջանը սահուն փակվում է,
ընթերցողը շոշափում, տեսնում, զգում է անկաշկանդ խոսքարվեստի ամեն մանրամաս (երբեմն առաջին հայացքից ոչ լիարժեք
ընկալելի): Խճճված կծիկի թելի ծայրը գտնում ու առաջ է տանում`
ճանապարհին լրացնելով, միս ու արյուն տալով կիսատ մնացած
դեմքերին ու դեպքերին:
Իրեն քաջածանոթ միջավայրն ու մարդիկ են, իր տոհմը, հարազատները, որոնց անվանական փոփոխությունները մեզ հարազատ դարձած կերպարները ճանաչելուն չեն խանգարում. տարբեր
երկերում հանդիպում են Իշխան պապը, Ավետիք պապը, Ոսկան
հորեղբայրը, Շուշան քույրը, մայրը` Աղունը (Արուս), հայրը՝
Սիմոնը (Իգնատ) և այլք: Հանգամանքների ոչ տիպական լինելը,
երբ գրեթե բացակայում են դիպաշարային հանգույցն ու դրանից
բխած կոնֆլիկտները, երբ չկա առանցքային կարևորություն ունեցող իրադարձություն (ո՛չ ճակատամարտ, ո՛չ գաղտնի փաստաթուղթ կամ միլիոնատիրոջ կտակ, ո՛չ չբացահայտված սպանու– 69 –

թյուն), դժվարացնում են ընթերցողի հետաքրքրությունը երկի վրա
բևեռելու գործընթացը: Հեղինակի մոտ կարծես բացակայում է այդ
ճիգը` միտումնավոր սրվող (սերիալային) դեպքեր նկարագրել`
ընթերցողներ հավաքելու նպատակով (խոչընդոտում են նաև
սակավ երկխոսությունները, երբեմն մեկ էջի հասնող նախադասությունները): 1995 թ. հարցազրույցներից մեկում ասել էր. «Ես
չեմ հավատում, թե ընթերցող ենք կորցնում. հարյուրից հինգը կամ
երեքը մշտապես եղել է ու լինելու է, գրականություն է պահանջելու» [4, 647]: Մաթևոսյան գրողի գրականությունը հենց այդ
հինգի (կամ երեքի) համար է:
Նրան գրականություն բերող առաջին գործը`««Ահնիձոր»
Ահնիձոր»
ակնարկը, վկայությունն էր «բովանդակային աղը» դառնալու պահանջի, այն է` խորհրդային տարիներին առաջնահերթ համարվող
կենցաղային մանր-մունր խնդիրները, գյուղի մարդկանց հոգսաշատ առօրյան նկարագրել-բարձրաձայնել այնպես, որ ոչ միայն
ձանձրալի չդառնա, այլև, գեղագիտորեն հաճույք պատճառելով
հանդերձ, սուր պրոբլեմներն առաջ քաշի, միաժամանակ շրջադարձային դեր կատարի ակնարկի ժանրում: Այդ ամենը հաջողվում է հենց կերպարային վերլուծման մաթևոսյանական մոտեցմամբ. հերոսների մեծ մասը մեկ անգամ է «ներկայանում», բայց դա
կոլորիտային այնպիսի խոսքապատում է, որ դառնում է անմոռանալի: Այսպես՝ մարցեցի Մուխտիլ պապի «պատմական» վերլուծությունը թուրքերի և «Ուհանես» Թումանյանի մասին. «Տեսավ, որ
ուզում են էս ժողովրդի գլուխն ուտեն պրծնեն, նավ նստեց,
Բաթումա ծովովը գնաց թուրքի թագավորի մոտ: Ասաց. բա անհարմար չե՞ս զգում… Չէ, դու ինձ ասա, իսկի ամոթ չե՞ս անում: Էս
խառնակ ժամանակներումը որ էս մի ամբողջ ազգի գլուխը կերար,
բա հետո որ խաղաղությունն ընկավ, ի՞նչ պատասխան պտես տալ
մենձ ազգերին: Թագավորը մտածեց ու փաշին ետ կանչեց» [2, 9]:
Մի կողմից`հայի դյուրահավատությունը, մյուս կողմից` ակնածանքը մեծ գրողի հանդեպ (որի խաղաղասիրական գործունեության մասին լեգենդներ էին շրջում), լեզվաշերտի ճիշտ ընտրությունը, և կերպարը դառնում է տիպական ու կենդանի:
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Ահա մարդուն գործից կտրող բացարձակ ավելորդ հասարակական ժողովը (հիշենք, որ ակնարկը 1960 թ. է գրվել). «Մի երկու
տարի հարցուփորձ էին անում, դատում, վճռում, վճռածը դեն նետում, նորից դատում և` սովխո՞զն է լավ, թե՞ կոլխոզը: «Չգիտենք,
մեկ է, ուզում է սովխոզ լինի, ուզում է կոլխոզ: Ինչ ուզում եք արեք,
մեզ համար մեկ է»: Շրջկենտրոնից եկան` սովխոզացման օրակարգով: Եվ «հայեցողություն չունեցող» դիրեկտորը, և քվեարկությունը` իսկական զավեշտ.
– Ո՞վ է համաձայն: Համաձա՛յն: Չկա՞: Դե՛մ: Չկա՛: Ձեռնպա՞հ:
Բոլո՞րդ եք ձեռնպահ» [2, 26]:
Այդ «բոլորը» կենդանի կերպար է. նա աշխատում է, խուլ է
որակումներին, «փողոտվող» աշխարհին նայում է տոհմին հատուկ
անտարբերության քարե դիմակով: Այստեղից է սկսվում «մենք ենք,
մեր սարերը» գիտակցված օտարումը: Եթե խախտում էլ անում են,
էլի գիտակցված է, իսկ պատժողների դեմ համախմբված են. «Դատական ծանուցագիր եկավ` չստացան. ճանապարհին կորել է:
Կենտրոնից հեռախոսեցին, նորից զանգահարեցին…Նրանք ասում
էին` եկեք դատարան, Անտառամեջն ասում է` ինչէէէէէ՜» [2, 63]:
«Բազում կոչվածները» այստեղ անուն են ստանում, և տեսնում
ու ճանաչում ես ԵՐԵՎՈՒՅԹԸ, որը, ցավոք, ժամանակի տևականություն չունի: Ահա Հրաչիկ Մաթևոսյանի «ալարկոտ հրամանատարությունը», երբ ծխախոտը բերանին կկանգներ աշխատողի
կողքին ու` «այստեղ պիտի քար լցվի, այստեղ պիտի տախտակ
խփվի, այստեղ դրվի ծուռ խողովակ, ուրիշ կերպ ջուրը չի բերվի», և
ոտքով, ձեռքերը գրպաններում, ցույց կտար, թե ուրիշ ինչ պիտի
արվի, որ գործը գլուխ բերվի…» [2, 17]: Կրավորական այս ածանցումը ավելի քան խոսուն է. մարդկային այս տեսակը ժամանակի
հետ գալիս է, ոչ թե մնում է անցյալում:
Հաճախ է կերպարը բնութագրվում մյուս հերոսների միջոցով,
երբեմն թվացյալ իմիջիայլոցությամբ, երբեմն հպանցիկ ու առանց
անդրադարձների, առանց բևեռվելու` հաղթահարելով խոտոր ճանապարհի գայթակղությունը, երբ առընթեր հերոսը հմուտ հեղինակի գրչի տակ կարող է ստվերել գլխավորին: Հերոսին բնութա– 71 –

գրելիս հեղինակը առանցքային է դարձնում կերպարի բացահայտման եղանակը իր միջավայրի մարդկանց միջոցով: Սա բանահյուսության մեջ օգտագործվող հաճախադեպ երևույթներից է: Զուգահեռ տանելով էպոսի հերոսների միջև` կարող ենք բերել նմանատիպ օրինակներ` Բաղդասարի աչքերով եղբոր վերափոխումը,
Դեղձուն-Ծամի, Խանդութի գեղեցկության նկարագրությունը և
այլն: Սիմոնին ամենից լավ կարող է Աղունը բնութագրել. «Գնաս
մի ամիս նստես գաս.– հարսն ի՞նչ աղջիկ էր – աղջիկ էր, էլի,
Արմենն ի՞նչ էր անում – անում էր, էլի, կտորեղեն էիր առնելու, ո՞ւր
է – կառնենք, էլի: Դու՛ տար, Սիմոն» [3, 381]:
Հումորը գրողի հզոր զենքերից է. շատ հաճախ անուղղակի է,
ոչ բացահայտ. եզրակացությունը ընթերցողն է անում: Հիշեցնում է
իր իսկ խոսքը. «Անտառամեջցին խոսքիդ կեսից սկսում է հռհռալ,
որովհետև նրա միտքն արդեն գտած է լինում ծիծաղելի վերջը» [2,
76]: Կենտրոնական հերոսների ընդգծման յուրահատուկ ֆոն է
երկրորդական կերպարների ուրույն գունավորում ստանալը: Ահա
Անտառամեջ գյուղի բնակիչներից մեկը. «Մի քսան տարի կլինի
այս Ստեփան բիձան յոթանասուն տարեկան է, ոչ ավելանում է, ոչ
պակասում» [2, 132]: Հեգնանք-իրոնիան սփռված է գրողի ստեղծագործության էջերում` երբեմն մեղմ, երբեմն սարկաստիկ, սակայն
միշտ էլ անմիջական-առողջ-ապրեցնող ժողովրդական լեզվամտածողությամբ: Միանգամյա չմոռացվող բնութագիր է մեխանիզատորին ծաղրող կանանց պատմությունը իր զավեշտալի մանրամասնությամբ («Տերը»). «Ապրեց, է… խեղճ Թամարի ֆոքին կերավ
ու ապրեց… Արա, միտըդ ա՞, որ թփի տակին հանդում քեզ մտահան էինք արել ու գնացել… Կամուրջն անցնում էինք, էն խեղճ մերդ
ասավ` ախչի, ըրեխեն էս խի՞ չի խտըտիս» [7, 292]: Սա վկայություն
էր կանանց հոգեմաշ անող աշխատանքի, երբ պատերազմից հետո
ստիպված աշխատում էին նաև տղամարդկանց փոխարեն:
Խոսքարվեստի ճիշտ կիրառումը, հարակից կերպարները
ինքնին բացում են գլխավոր հերոսի հոգու այն շերտերը, որոնք
հընթացս հարստացնում են դիպաշարը, ասես շեշտում հայտնի
ճշմարտությունը. «Մարդու բնավորությունն իր ճակատագիրն է»:
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Վերցնենք «Մենք ենք, մեր սարերը»
սարերը» վիպակի հերոսներից մեկին:
Պավլեն քիչ է խոսում, բայց սպառիչ բնութագրվում է. «Եթե չարթնացնեն` չի արթնանա, եթե չասեն քնիր` չի քնի, որ ասաց չեմ
ծխում` չծխեց… օժիտով-կարգին մարդի տվեց չորս հարսին` զոհված եղբայրների կանանց, շուքով գերեզմանոց տարավ մորը…
հետո ինքն իրեն ամուսնացրեց» [2, 67]: Բնութագրական գլխավոր
գիծը լոռեցուն հատուկ «դնջությունն» է. «Աներ ու փեսա չտեսնված
զրուցընկեր են. լուռ նստում են ամբողջ երեկոն, անձրևներին` չորս
օր, հինգ օր ձեռքները ծնոտի տակ, հետո աներն ասում է` է՞լ ինչ
կա: – Ողջություն,– հոգոցով ասում է փեսան: «Ախր փեսաս շատ
լավ մարդ է, է՜,– տնքացել է աները» [2, 67]: Սրանով բնութագրվում
է ոչ միայն փեսան, այլև աները: Մեկ էլ դանդաղ կծռեր վիզը.
«Տղերք, վայ թե քնելու ժամանակն է, ինձ բան չեք ասում»: Այս
«տասը կիլո խաղող միանգամից ուտող, շատ քնող, ծանրախոս ու
լավ հնձող» Պավլեն հինգ օր է` կորել էր, բայց ընկերները գլխի չէին
ընկել: Քննիչի դեմ նստում է «մենք ենք, մեր սարերը, դու ո՞վ ես»
կեցվածքով ու գիտակցությամբ. «Սա Անտառամեջն է, Պավլեի
տունն է, ձեր այդ հարցաքննությունները տարեք ձեր տուն»: Ազնիվ
է և համարձակ. «Ես ոչխարից տեղեկություն չունեմ… Ո՞ւմ ես
վախեցնում… Ձենդ մի բարձրացրու»: Զգայուն է. լաց է լինում, երբ
իրենից շատ թույլ լեյտենանտը իրեն ծեծում է. ինքը թույլին ո՞նց
խփի: Աշխատավորի զայրույթով գոռում է դատարան եկածների
վրա. «Հապա դուք գործ չունե՞ք: Դե գնացե՛ք ամենքդ ձեր գործին:
Ռա՛դ եղեք, շան որդու պարապ-սարապնի» [2, 139]: Այդպես ամբողջական են ներկայացվում նաև մյուս հովիվները` իրենց անձնական ու հասարակական հոգսերով, բնաշխարհին հատուկ լեզվաոճով, հումորով. յուրաքանչյուրն իր գույնը, դիրքը, ուրույն
մտածելակերպն ունի, ինչպես Պավլեն:
Վեպում կնոջ գլխավոր կերպար չկա, բայց յուրատեսակ շրջանակում կանայք գրողի թռուցիկ միջամտությամբ լրացնում են
հերոսների կերպարները և ուղղորդում նրանց վարքագիծը: Այսպես. «Ռևազի ոչխարը Ռևազի դռներին չէր, և կինը Ռևազին հրեց
փնտրելու (սարսափելի մի կին էլ Ռևազն ուներ)» [2, 68]: Չորս ան– 73 –

գամ կրկնվող անունը Իսահակյանի Սիմոն հերոսին է հիշեցնում:
«Ավագ հորեղբայրն ուրիշ կին բերեց. սա դուրս եկավ ջղային,
կապտող, նիհար ու կռվարար. միասին ապրեցին մի երկու տարի,
հորեղբոր մազերի կեսն սպիտակեց….» [2, 99]: «Կինը Զավենի վիզն
անընդհատ ծռում է դեպի քաղաք. «Պավլեն որ էնտեղ ապրում է,
մենք չե՞նք ապրի, շարժվիր…»: Առանց խոսքի բնութագրվում է
նաև Պավլեի կինը. պարզ է, որ նա է ամուսնու «վիզը ծռել դեպի
քաղաք»: Ու եթե Իշխանն էլ է աչքը գցել քաղաքին, այստեղ էլ, անտարակույս, «փնտրեք կնոջը»:
Հաճախ գլխավոր հերոսն է խոհուն ու վերլուծող նայում շրջապատի մարդկանց, դեպքերին: «Սկիզբը»
Սկիզբը» վիպակում Արայիկ անունով պատանու շրջապատը` մայրը, քույրը, եղբայրները, հարևանները, մի պահ հայտնվում են կենտրոնում, բոլոր կերպարները
իրենց առտնին հոգսերով ամբողջացնում են միջավայրը, որտեղ
ապրում և քայլ առ քայլ բացահայտվում է նաև պատանին: Ահա
նրա վերաբերմունքը փոքր եղբոր հանդեպ` գորովանք առաջացնող նկարագրություն. «Մոր գլխաշորով գլուխը կապած, ճակատը
խոնավ, աչքերի սպիտակուցը փայլուն` երեխան մանրիկ հևում էր:
Նրա փոքրիկ շունչը տաք էր, և շապիկը մեջքին` խոնավ. «Զաա՜տի»,– ուզեց երեխան: Տղան մատների ծայրով նրա մազափունջն
անցըրեց գլխաշորի տակ և ճակատը պաչեց…
– Արի ձի սովորենք,– ասաց տղան,– զատիկ չկա:
– Զա՜տի:
– Զատիկ չկա,– ասաց տղան,– քեզ ձի նստեցնեմ, ես ու դու
ձիով գնանք կայարան` պուու, գնացք նստենք, ախպերիկին
կայարանից բերենք, գանք, հա՞:
Նրա այդքան բառերի մեջ զատիկ չկար, երեխան ասաց.
– Զա-տի… [3, 253]:
Այստեղ նկարչական վարպետությանը զուգակցվում է
երաժշտական-լսողականը: Վիպակի անխոս կերպարներից
մեկին` վարիչ Գրիգորյանին, մինուճար տղայի կորստի ցավը
դարձրել է աշխարհի ու մարդկանց դեմ այնքան չարացած, որ նա
իր լուռ ատելությունը չի կարողանում թաքցնել բազմազավակ
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մորն ու տղային նայելիս. «Գիտեր, որ այդ կինը երեխաներ է
բերում, որոնք բանի նման չեն, սակայն չեն էլ մեռնում, իսկ իր
Աշոտը…» [3, 247]: Նա «ժանգոտ» մարդ էր. տղայի թաղման ժամանակ «գլխարկի տակից և ունքերի տակից տեսավ, որ Եղըշի
դյուժինը ողջ-առողջ շարված է, իսկ իր միակը հանգավ: Եվ նրա
աչքերից ժանգաջուր էր կաթում, և դժվար էր դպրոց գնալ ու ցցվել
նրա աչքերի դեմ և դեռ լավ սովորել ու նրա ձեռքով գերազանց
գնահատվել: Աշոտի փոխարեն թող տղան մահանար, բայց Գրիգորյանի վիշտը մաքուր չէ: Անմաքուր է» [3, 267]:
«Անմաքուր վիշտ».– մաթևոսյանական բանաձևում, որն առաջին հայացքից պարադոքսի է նման, երբ խոսքը որդեկորույս ծնողի
մասին է, սակայն պատանու դիտողունակությունը համոզիչ է: Նա
մարդկայնորեն խղճում և հորից ավելի լավ է հասկանում մահացած տղային («եթե Գրիգորյանից չվախենար, տղան նրա հետ
ընկերություն կաներ»): Աշոտի ինքնապարփակ կերպարը ողբերգական է ոչ միայն ավարտով, այլև ընթացքով` դժվար ծնված,
դժվար մեծացած, հոր պատճառով մանկություն չտեսած, դասարանում օտար: «Կարծում էին` արժանի չէ, բայց փոխադրվում է,
որովհետև Գրիգորյանի երեխան է, բայց այդպես չէր. նա հասկանում էր, բայց չէր պատասխանում, խուլ չէր, բայց չէր լսում: Ինքն
իր միջից այդպես էլ դուրս չեկավ: Միայն մի քիչ ժպտում էր, ժպի՞տ
էր, դժգոհությո՞ւն էր… Աշոտը գերեզմանում էլ մենակ է, ինչպես
դագաղում էր մենակ, ինչպես դասարանում էր մենակ» [3, 267-268]:
Ահա թե ինչու Արայիկը որոշում է գնալ անտառի խորքը` «խուլ մի
տեղ, ուր ծառերը լուռ մտածում են: Ուր երբեք սղոց չի մտնելու:
Կացին էլ չի մտնելու: Նստել այնտեղ ընկերոջ անվան հետ: Եվ
տնքալ, օրորվել ու չկարողանալ մտածել», ծառի վրա փորագրել իր
և ընկերոջ անունը: Հավերժացնել` համոզված, որ «Աշոտը գործ
չունի Գրիգորյանի հետ… Հետո հեռանալ, ետ չնայել` չիմանալու
համար, թե որ ծառն է պահում իրենց անունները» [3, 269]: Այս
«լուռ» երեխան վիպակի գործողությանը բնավ չի առնչվում. նրա
միջոցով բնութագրվում է Արայիկը` կարեկից, գնահատող, նրբանկատ, ընկերասեր: Այսպես է հերոսին զգում ու տեսնում ընթեր– 75 –

ցողը, իսկ հեղինակը նման բառերից խուսափում է` գերադասելով
ցույց տալու կերպը:
«Տերը»
Տերը» վեպում երկու դրվագով է ներկայացվում երեխային
լքած մոր անխոս կերպարը: Անդառնալի սխալն ուղղելու վախվորած ու անհամարձակ նրա փորձերը ապարդյուն են, արգահատելի: Հստակ չէ հեղինակի դիրքորոշումը. եթե իր հերոսը զղջացողին չի ներում, ուրեմն հեղինակն էլ համակարծիք է, բայց զուտ
մարդկային տեսանկյունից («մի՛ դատիր, որ չդատվես») անթաքույց
կարեկցանք կա այդ «օտար, այլերկրացի, և՛ վախեցած, և՛ սիրով ու
թրթիռով» իր գտած զավակին լուռ կանչող կնոջ հանդեպ: Շարժման ու դադարի հարափոփոխ պատկեր է կինոժապավեն հիշեցնող երկրորդ դրվագը` հանդիպումը արդեն աշակերտ տղայի հետ.
«Դրսում սպիտակ արևի մեջ` օտար այդ կինը, որ զույգ ձեռքի
եղունգները բերանն է առել ու դանդաղ քաշվում է դեպի շեմքը,
հետո ձեռքերը դեմքից հեռացրել է և մեղավոր աչքերը մեզ հառած`
ուզում է ժպտալ ու չի կարենում, վախեցած ժպիտը բերանի անկյուններում կծկվում է… վերջապես թևերը փռած այդ կինը նվաղուն
ծկլթոցով վրա է ընկնում դեպի բաց դուռը», տղայի փախչելուց
հետո «օտար այդ կինը թևերը կրծքին խաչած կանգնել է հեռու ճանապարհին, և ցավալի է, անչափ ցավալի է» [7, 299]: Ցավալի է,
բայց անտեր որբը, որն իրեն Տեր է համարելու, այդպես էլ չի ներում
իրեն լքած կնոջը («մայր» բառը չի ասվում). «Իմ էս գլուխը, էս
սիրտը, էս մարմինը չի՛ ներում, չի՛ ներում, ես ծառի ու խոզի
ծնունդ եմ, ես նրա ծնունդը չեմ» [7, 300]: Մի կողմից` ցավալի է (սա
էլ անորոշության ցավ է), մյուս կողմից` չեմ ներում. տվյալ դեպքում միանշանակ պատասխան չի էլ լինի:
Վեպում Ռոստոմին որդեգրած անտառապահ Տիգրանը (նախ
նա էր ՏԵՐԸ) սոսկ հիշողությունների մեջ է` իր կրակոցի պես
դիպուկ խոսքով, որը գյուղում շատերն են կրկնում` սիրով, ծաղրելով, հպարտությամբ. «Հաա՜տ, նանը պրանենք, անտառն իմն է»:
Ինքը չկա, բայց կա նրա մասին հիշողությունը, աննահանջ
սկզբունքայնությունը ազնիվ, համարձակ, սրտացավ մարդու, որի
անսքող տխրությունը («Անտառս գողանում են») նկատում է միայն
– 76 –

օտար երեխան` ապագա Տերը: Հենց նա էլ ժառանգորդի իրավունքով («Անտառն իմն է») ու գործի կարևորությունը գիտակցողի համառությամբ, «ցեղի բանաձևային վճռականությամբ» հավատարիմ
է մնում հերացուին` թշնամանալով ու թշնամացնելով շատերին:
Վեպում միայն Ռոստոմը չէ ՏԵՐ. սա էլ է ՏԵՍԱԿ, այն էլ բազմաճյուղ: Գլխավորի համար շրջանակ են մի քանիսը, որոնց վարքագիծն է մատնում ներքին էությունը: Նշենք մի քանիսին. անտառտնտեսության պետը` այդ աշխարհի թաքուն տերը. «Ինքը պատահական ու երկրորդական մարդու տպավորություն էր անելու, բայց
հենց նրա քայլվածքը, դանդաղ հանդիսավորությունը և վստահությունը մատնում էին, որ մեզ ընդառաջ է գալիս մեզ վրա իրավունքավոր մեկը» [7, 235]:
Բազմոցին թեք ընկած բժիշկը, որ «հովանավոր շեշտով մեզ
քամահրում էր: Ինքը ուրեմն բժիշկ էր` մի փոքրիկ թագավորության մեծ տեր, մենք իր թագավորության բնակիչն էինք, իր հպատակը…Երկար ոտքերը դնելու տեղ չէր գտնում, բուժքույրերից
մեկը ոտքերի տակ աթոռ դրեց, ինչը որ լողլողս ընդունեց առանց
շնորհակալություն հայտնելու, կարծես այդ հենց այդպես էլ ի վերուստ սահմանված էր» [7, 373]:
Հետուառաջ քայլող նորընծա անտառապահը. «Կանգ առավ,
ժողովրդի գլխի վրայով պատշգամբի իր բարձրությունից ունքը
ձգած նայեց մի պահ, ապա շարունակեց մեծի ու աղայի իր երթուդարձը» [7, 383]:
Դիպաշարի հետ այլևս չառնչվող կերպար կա երեխաների մեջ.
«Մեջներն, այո, աղջնակ կար` կարճափեշ, գոտիով, մազը հավաք
արմատից պինդ կապած: Ամբողջ խմբի հսկիչ տերը նա էր. ցաքուցրիվ հագուստը հավաքեց, մի անգամ մեր կողմը կտրուկ հայացք
նետեց, գողը կարծես մենք էինք, կիտեց ու կողքին նստեց. տղաերեխան սողալով չարչարվում էր տղաների մոտ գետն իջնելու,
գնաց բերեց, թաթիկներին էլ դեռ մի երկու խփեց, հագուստների
կույտի կողքին նստեցրեց` փեշերը ձգելով, կանացիաբար ծնկները
հավաք» [7, 251]:
«Աշնան արև»
արև» վեպում Աղունի «թեթև» լեզվով բնութագրվում
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են գրեթե բոլորը: Արմենակ որդին և հարսը միայն Աղունի խոսքում են. եթե որդու խոսքերը երբեմն հիշողությամբ է մեջբերում,
ապա հարսին ինքն է «ստեղծում»` խռով ու անխռով ապագա իրավիճակներում: Մանե հարսը մի անգամ է խոսում` մարմանդ ջրից
վախենալու ասացվածքը հաստատելով. գլուխը կախ ղռմռոցով
տեղն է դնում իրեն վրա հասած սկեսուրին. «Պղինձը գլխովդ
կտամ, ես քեզ համար վանքերեցի որբը չեմ» [3, 348]: Այն դեպքում,
երբ հենց ինքն էր կազմակերպել գաթա թխելն ու «պառավի յուղի
հախից գալը»: Զգաստանում ես` եթե նա ավելի հաճախ խոսեր,
գուցե Աղունին տար անցներ ամենքին «իր խոտին անելու» կամային էությամբ: Երկերեսանի, զգույշ, իր անսասան դիրքով ու սքողված սուսիկ-փուսիկությամբ լեզվանի Աղունի կողքին սկեսուրի
«աչքի լույսն է», քանի դեռ իրեն չեն դիպել:
Անխոս է հարևան Արուսի Փիլոն, բայց դա չի խանգարում կերպարի կայացմանը: Նա պատահական չի ներկայացվում, այլ միտումնավոր. նա ֆոն է գլխավոր հերոսի համար: Գրեթե ամեն
ինչով հակադրվում է Սիմոնին, քանի որ գործունյա է, ձգտող, կոլխոզից բուրդ գողացող, ինչով հպարտանում է կինը` Փիլոյի
ճկույթն ավելի արժևորելով Սիմոնից, և շարժում է Աղունի նախանձը. «Տարին մի տոննա բուրդ է մտնում քո տուն, ինչո՞ւ պիտի
փոխեիր»: Եվ ի հակադրություն Աղունի ու Սիմոնի` նրանք երջանիկ են. «Իմը իմ Փիլոն է, էսօր երկուսով երկու հավ ենք կերել» [3,
370]: Հարևան ընտանիքը ասես բաց գրքի նման ընթերցողի դեմ է
դրվում: Հակադրությունը այս դեպքում սրվում է երկու կանանց`
Աղունի և Արուսի երկխոսության միջոցով. սա խոսքի արվեստն է`
դիպուկ, խայթող, կտրուկ: Եվ կրկին հեղինակի չպարտադրող դիրքորոշումը` երջանիկ լինելու համար ի՞նչ լինել` Աղո՞ւն, թե՞
Արուս: Բուրդը լվանալ և երկու ամիս անկողին ընկնե՞լ, թե՞ տղաներին մի-մի ձեռք անկողին ու առողջություն տալով` բավարարվել: Կյանքին այլակերպ նայող երկու կին, երկու ճակատագիր,
երկու իրարամերժ բնավորություն:
Բակունցյան լեզվի ոսկերչական արվեստի հանդեպ խոնարհումը Մաթևոսյանը հաճախ է շեշտել, բայց իր խոսքարվեստն այլ
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է: Կերպարի անուղղակի ինքնաբացահայտում է «Նժույգս, նժույգս»
նժույգս»
պատմվածքում. քաղաքի հույսը կորցրած, գոնե կարգին գյուղացի
լինել փորձող կինը, երբ լսում է տեգոր համար Թիֆլիսից աղջիկ
բերելու մասին, «քաղաքային թանկ հիշողությունները խնայել էին
տալիս մուգ դարչնագույն ունքերով այդ աղջկան: Նա մորս
աղջկությունն էր. նրան ուզում էին խաբել, աղաչել, քարշ տալ այս
խուլ, այս մութ ծմակ, փեշերից լակոտներ կախել և էլ չսիրել»:
– Բերեք` կոլխոզի թրիքը դուրս թափի: Փոցխը ձեռքը տվեք,
երեխան` շալակը: Երեխան շալակը տվեք, փթանոց դույլը` ձեռքը:
– Մի շան չափ հաչում ես,– սաստեց հայրս:
– Բերանն էլ փակեք` չհաչի: «Գը-նանք բե-րենք» [2, 319]:
Հր. Մաթևոսյանի կերպարները հավաքական և հղկված են,
թեև հարցազրույցներից մեկում իրականությունից առնված իրողությունների վերաբերմամբ ասել էր. «Ես սիրում եմ նրանց, ովքեր
իրենցից մի ուրիշ կերպար են ստեղծում ու փորձում են իրենց
ներսի անասունին ճնշած պահել և իրենց պատկերացման կերպարը դառնալ…. Իմ համակրանքը նրանց կողմն է, ովքեր լիցքավորվում են այդ ռիթմերով, թեկուզ դառան դոնկիխոտներ: Մեզ
կերպարներն են, չէ՞, առաջնորդում» [4, 655]::
«Խումհար»
Խումհար» ինքնակենսագրական վեպում բազմաբնույթ կերպարներ կան, որոնք հենց միջավայրն են` մեկը մեկով պայմանավորվող, միմյանց լրացնող, միմյանցից տարբեր: Գլխավոր հերոսը
հեղինակն է, մնացածը շրջանակ են, և դժվար է զանազանել
կարևոր-անկարևորի սահմանագիծը. «Նրանք իմ ընկերներն են, ես
նրանց սիրում եմ, նրանց ներկայությամբ ինձ համար հյուսվում է
ապահովության տաքուկ մի մթնոլորտ» [6, 426]: Ահա ընկերներից
մեկը` Էլդար Գուրամիշվիլին. «Նա միշտ անլուրջ է, և ես սիրում եմ
նրա անլրջությունը. նկարչի ու քանդակագործի իր շնորհքով նա
կարող էր իրենց Քութայիսում տաշտշել օրական մի հարգևոր
հանգուցյալի մահարձան…– ունեցած փողը գրպանի ռուբլիանոցն
է, ունեցած հագուստը վրայի միակ տաբատն է: Նրա սցենարը այն է
պիտի հռչակվեր` պարգևելով վեց հազար ռուբլի` նա խեթեց իրեն
ու բեմադրողին… Աչքը նրա դեմքին` չբեր կինը մի աննշմար ծա– 79 –

մածռության է սպասում: «Էլդար,– ասացի ես,– գուցե այնուամենայնիվ բաժանվե՞ս»: «Իհարկե,– հեգնեց նա,– էնքան մարդու ենք ուրախացրել, որ մի հոգու արդեն կարող ենք վշտացնել» [6, 300]: Կերպարը ամբողջանում է պատումի ընթացքում, բայց առաջին իսկ
էջերից արդեն բացահայտված է ընկեր-ուսանող-ամուսին-արվեստագետ մարդու էությունը` անշահախնդիր, հպարտ, սկզբունքային, սրտացավ (նման ոչ մի բառ, բնականաբար, օգտագործված չէ):
Մարդու մտածողությունը թարգմանող խոսքը թելադրված է
միայն իրեն հայտնի ներքին խմորումներից, որը հնարավոր չէ
բացահայտ տեսնել. ասելիքը փորձում են կռահել ասվող կցկտուր
խոսքերից: Օգնում է նաև խոսքի բազմակերպ հնչերանգը. կենդանի երկխոսության ընթացքում «խոսում են» ձեռքերը, դիմախաղը, հայացքը, իսկ գրավոր խոսքը պիտի ընտրի միակ բառը,
որը թարգմանի այդ հայացքը, դիմախաղը և պատկերացում տա
չասվածի մասին: Բ. Շոուն է ասել. ««Այո» և «ոչ» ասելու բազմաթիվ
եղանակներ կան, բայց կա գրելու միայն մի ձև»: Հրանտ Մաթևոսյանի արձակի առանձնահատկություններից մեկը հենց այդ բառաորոնման ճիշտ ընտրությունն է:
Եվս մի հանգամանք. երբեմն լեռնաշխարհի մարդկանց բարձրաձայն ասվածն ու դիմացինի կողմից հասկացվելիքը ոչ միայն
տարբեր են, այլև հակադիր: Սա հատուկ է ոչ միայն մեր լեզվամտածողությանը (сукин син կարող են ասել նույն դրական երանգով, ինչպես մենք՝ արևդ թաղեմ, սատկես դու և այլն): Սրան գումարվում է նաև երբեմն կես էջ կազմող անվերջակետ նախադասությունը, որի ընթացքն ու ավարտը հասկանալու համար կենտրոնացում է պահանջվում, ակնարկային դիտարկումների շարանը՝
մաթևոսյանական արձակի կեսխոսքային դրսևորումներով, ամեն
ինչ պարզ չասելու միտումով: Սակայն համատեքստում (ոչ բանավոր խոսքում կամ արտահայտության մեջ) երբեմն հարկ է լինում
բացել խոսքարվեստի ինքնատիպ շերտերը, որից նահապետական
գյուղացու հավաքական կերպարը դառնում է կենդանի, շոշափելի,
իսկ ամենից արժեքավորը՝ ազգային կոնկրետ պատկանելության
սահմաններից դուրս: Ֆ. Մեդվեդևին տված հարցազրույցում գրողը
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շեշտում է այն հանգամանքը, որ եթե հայկական Ծմակուտ գյուղը
հետաքրքիր լիներ միայն հայ ընթերցողին, ինքը կայացած չէր լինի
իբրև արվեստագետ [1, 273-285]:
Գյուղում արդեն հեռախոս կա. մարդկանց համար դա և՛
անսովոր ուրախություն է, և՛ զարմանալի նորություն: Այդպես էլ
արտահայտում են իրենց զգացումները.
«Խեչո՜,– ասաց Սաքոն,– դու շունշանորդի ես:
Դրանով Սաքոն ուզում էր ասել, որ եթե պետք լինի, ինքն էլ
կզանգահարի և ոչ թե երեխա կուղարկի:
Հետո հովիվները Սաքոյի ձեռքից ընկալուչը խլեցին և ով ինչ
գիտեր՝ ասաց Խեչոյի, նրա գող հոր, գող պապի, Խեչոյի գող պապի
պապի մասին: Դրանով հովիվներն ուզում էին գոված լինել հեռախոս հնարողին, հնարողի հորը, պապի պապին: Եվ խանութի
վարիչ Խաչիկ Պողոսյանը այդպես էլ հասկանում էր» [2, 48]:
Բեռլինից եկած Ասատուր Խաչատրյանին սկզբում սեղանի
գլխին նստեցնում ու հիացած նայում են, իսկ երբ նա բանակային
քայլերով, գլուխը վեր պահած անցնում էր, գյուղի տներին նայելիս
մտքում Բեռլինի հետ էր համեմատում, այսինքն՝ վերացել էր
իրականությունից, գյուղացիները վտանգի հոտ են առնում և նրան
արագ «հետ են բերում»՝ հիշելով ծաղրանունը. գյուղն օգնող ձեռքի
կարիք էր զգում, իսկ Բեռլին տեսած գյուղացին մեկ էլ տեսար՝
թողեց գնաց…
«Կուտուզո՜վ: Այ տղա, Ասատուր, քեզ եմ ասում, էդ ո՞նց է
վրադ չես առնում: Ես ասում եմ Կուտուզով՝ ինքը ձեն չի հանում,
կարծես Կուտուզովն ուրիշն է:
– Ասա,– մռայլ սպասել է Կուտուզովը:
– Ասում եմ՝ո՞ւր ես գնում:
– Ման եմ գալիս:
– Վայ, Կուտուզով, Կուտուզով… ասում է՝ ման եմ գալիս:
Անտառամեջն ա՛յսկերպ է փորձում՝ Ասատուրը կգնա ոչխար
պահելո՞ւ, թե՞ հարցնելու է պաշտոնից: Անտառամեջին երկու օրը
բավական է, որ ցանկացածդ Ասատուր Խաչատրյանին դարձնի
Կուտուզով՝ փափախով և նման բոլոր բաներով» [2, 51]:
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Մաթևոսյանը կարծես հորդորում է հետևել ոչ թե բառերին, այլ
մտքին, ճիշտ «թարգմանել» հայացքը, տրամադրությունը, զայրույթը.
– Զավե՞ն, ի՞նչ է եղել, Զավեն:
– Զահրումար է եղել, հեռակա համալսարան էի գնում, ինչո՞ւ
չթողեցիր:
– Սպասիր, սպասիր, Զավեն. եթե Ռևազը պարտքուպահանջ
չի ունենում, հարցը չի՞ լուծվում» [2, 120]:
«Մենք ենք, մեր սարերը»
սարերը» վիպակում նման օրինակներն ավելի
շատ են: Գյուղի առաջին նախագահն անգործությունից շատ է
նեղվում, խնդրում է իրեն մի գործ տալ: Ստիպված դիմում է բարոյական ճնշման՝ հիշեցման կարգով. «Էն ժամանակ, երբ ե՛ս էի նախագահ, իսկ դու…» ենթատեքստով. «Նախագահն ու ամենաառաջին նախագահ Աբգարը մտածկոտ լռում էին:
– Չգիտեմ,– ասում էր նախագահը:– Մի՛ խանգարիր, զբաղված եմ:
– Հիշո՞ւմ ես,– ասում էր նախագահը,– փոքրիկ տղա էիր,
սապոգներիս չափ, հերդ քեզ բերում էր գյուղամեջ, էդ մեծ քիթդ էն
ժամանակ քթիկ էր, քթիկդ փուչիկ էր լինում, թաշկինակս հանում
էի ու սրբում:
– Հապա ի՞նչ անենք,– ասում էր նախագահը,– արի կաղնու
ճյուղից կապեր ճկիր տավարի համար» [2, 45]:
«Նժույգս, նժույգս»
նժույգս» պատմվածքում փոքր հորեղբոր և վարիչի
«ասանկ կըսեմ, անանկ հասկըցի» երկխոսության ներքին շերտերը
բացահայտում են մեկի արհամարհանքն ու մյուսի նախանձը, ընդ
որում՝ խոսքը տարվում է, հեղինակի ասած, զուգահեռ.
– Թիֆլիսի քո աղջիկը Մակարովայի պես կլինի՞:
– Տեսնեմ,– մոտենալով ասաց Փոքր հորեղբայրս:
– Էդ չէի հարցնում,– ասավ վարիչը,– ասում ե՜ն ուզում ես
Թիֆլիս գնալ: Լավ քաղաք է, ճի՞շտ է: (Երբ թվարկում է քաղաքի
շենքերն ու փողոցները, դրանով ուզում է ասել, որ իրեն չզարմացնի, ինքը նրա այդ Թիֆլիսը շա՜տ լավ գիտի):
Փոքր հորեղբայրս նրա ուսի վրայով նայում էր դերասանուհի
Մակարովայի լուսանկարին և ասում էր վարիչի խոսքին զուգահեռ:
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– Դրա պես է, հա, ճիշտ դա է: Միայն՝ աչքերը մի քիչ մանր,
ականջները մի քիչ խոշոր, բերանը մի քիչ մեծ, քիթը մի քիչ նստած՝
կապիկ, ինքը՝ գեր, երեք կզակով՝ խոզ: Սրտից էլ մի քիչ թույլ,
կարծեմ թոշակ էլ է ստանում:
(Սա վարիչի կնոջ բնութագիրն է, և վարիչը թոշակ ստանալու
ակնարկն էլ հասկացավ ու փոխադարձեց).
– Դե լավ է էլի,– ասաց վարիչը,– կստանաք՝ կուտեք: Հացը
կլինի, թեյը կլինի: Սպիտակ հացը: (Այսինքն՝ որ թոշակ չստանաք,
ձեր բաժինը մի կերպ ճարվող սև հացն է):
Իսկ Փոքր հորեղբայրս շարունակում էր.
– Չէ, ինչո՞ւ: Այստեղ Թիֆլիսից լավ է: Կազմակերպող լինի՝
թիֆլիսեցին գլուխը քարին է տվել: Տուն, տեղ, գրամաֆոն, պատեֆոն… Ձու, շաքար, արաղ, ոչխար: Թոշակ, աշխատավարձ: Ոչխարի գլուխ պանիր, երեխաների դաստիարակություն» [2, 311]:
Այստեղ արդեն վարիչի կաշառակերության պատկերն է՝
քամահրանքով մանրամասնած:
–Կարինեն սիրուն է:
– Գրպանս ես մտել,– ասում էր նա» [2, 325]: Նկարը գրպանի
խոսքում էր, և իր խոսքով տղան մատնում է թաքուն նայելու
փաստը:
Սիրտ հովացնող միտքը, որ կապ չունի քաղցած, սառած
հերոսի ներքին տառապանքի հետ. «Ես չէի կարող իմ ապագայի
անունից պարտքով փող ուզել: Ես մտածեցի, որ նրանց աղջիկը
բութի մեկն է, հազիվ թե երբևէ համալսարան ընդունվի, և դուրս
եկա» [2, 451]:
«Մեծամոր»
Մեծամոր» էսսեում գլխավոր կերպար չկա: Սա հզոր
անդրադարձ-ընդգրկում է. ներկայացվում է ավելին, քան գեղարվեստական պատումը, իսկ «միջանցիկ» հերոսները մարդու իրենց
տեսակով, մտածողությամբ, առհասարակ իրենցով ամբողջացնում
են ասելիքը: Թվում է`շատ կզարմանան, եթե իմանան, որ իրենցից
գեղարվեստական կերպար են ստեղծել: Մեջբերենք հարակից
երկուսին. մեկը քուրդ է, որը «կարող է կորած ձիու երևալուն սպասելով` մտածել փուչ կյանքի մասին` ձիու գնից սկսած մինչև առ– 83 –

հասարակ մարդուս կյանքի արժեքը» [6, 289]: Նրա հումորախառն
խոսքը կերպարակերտ է. սկզբում հարցին` հարցով.
«– Դու քո՞ւրդ ես:
– Խի՞: Մի ծխելիք տվեք»:
Կարծես դիմացինին ծաղրող յուրահատուկ հաշվարկով.
«– Քանի՞ ոչխար ունես:
– Մի տասնհինգ հատ կար, չորսը սատկեց, մնաց քառասունը»:
Տարակուսանքին` բա ասում ես չունես, հետևում է շատերին
անհասկանալի զավեշտական պատասխան.
«– Էս գիշեր գելը ուտելու է` չեմ ունենալու:
Վերջում կնոջ տարիքի մասին հարցի անօրինակ պատասխանը.
– Իրա համար կնիկ է, տարեկանը նրա ինչի՞ն է պետք» [6,
290-291]:
Մյուս կերպարը գոմշապահն է, որը հեգնանքով խոսում է
դասախոսի դիսերտացիայից կախված գոմեշների բախտի մասին.
«– Գյուղատնտեսության մինիստրությունում երևի ուժեղ
պաշտպան ունի, քանի որ կարողանում են մեր ղեկավարությանը
ստիպել. որ էս գոմեշները պահենք դիսերտացիայի համար:
– Հապա եթե ապացուցեց, որ գոմեշ պահելը տնտեսապես
շահավետ է:
– Ո՞վ, դասախո՞սը:
– Դասախոսը:
– Հայ քո տունը շինվի: Նա՞ պիտի ասի, որ տնտեսապես
օգտակար է» [6, 291]:
Այս հեգնանքը ավելի քան խոսուն է:
«Նանա իշխանուհու կամուրջը
կամուրջը»
ուրջը» վեպը սկսվում է հետագա
դեպքերին չառնչվող մի կերպարի սեղմ ու դիպուկ նկարագրությամբ. «Տիկին Սոֆին մի տեսակ միջազգային լեզու էր…. և այդպես
էլ չսպառվեց, և այդպես էլ չմեռավ…. Երևի հալվել, ներծծվել է
աշխարհին և աշխարհը որոշ չափով սոֆիացրել» [5, 39-40]: Սա
պատահական զուգահեռ չէ. այդպես աշխարհին «ներծծվում են»
«Ծառերը» վիպակի գլխավոր կերպարները` Իշխանն ու Արտաշը`
իրենց ՏԵՍԱԿԸ դարձնելով ընդհանրական: Եվ այսպիսին լինելով`
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անհատական, ինչպես հեղինակն է ասում. «Ինքնա
Ինքնապաշտ
նապաշտպա
պաշտպանու
պանունության բնազդը մեզ մղելու է ինքնատարբերակման:
ինքնատարբերակման: Վերադարձ է
լինելու ինքներս մեզ»
մեզ» [4, 670]:
20-րդ դարավերջի հայ գրականության տիպական, կայացած
հերոս, ըստ Մաթևոսյանի, մենք չունենք. «Հայ գրականությունը
շատ քիչ է արձագանքում նոր ժամանակներին իր նոր կերպարներով… ինքնուրույն խուզարկումներով ժամանակի մեջ գտնելով
գլխավորը, մի քանի գրողներ միայն կարողացել են հարաբերվել
նոր ժամանակների նոր հերոսին» [4, 647]:
Այսպիսին է «յուրաքանչյուր խոնարհ աղջկա մեջ` թագուհի,
յուրաքանչյուր տղամարդու մեջ կտրիճ տեսնող» Հրանտ Մաթևոսյանի գրաշխարհի կերպարների մի փոքր մասը միայն: Նա որակը
կարևորող գրողներից է և համոզված է. «Գրողն է ազգի աղը…
Գիրքը սրբություն է, և չի կարելի հենց էնպես հարահոս արտադրություն դարձնել» [4, 606]:
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗНОЙ СИСТЕМЫ В ТВОРЧЕСТВЕ
ГРАНТА МАТЕВОСЯНА
Резюме

Гаяне Малумян

Ключевые слова: образ, система образов, труд, сатира, среда,
принцип создания образов, выбор лексем

Галерея художественного мира Гранта Матевосяна представляет
собой целостную систему не только во всеобъемлющем описании
главных героев, но даже при беглом изображении других персонажей.
Каждый из действующих лиц, в том числе и второстепенных, наделен
самобытной речью и колоритом, что в какой-то степени является
отступлением от основного принципа реализма с его доктриной
воспроизведения «типических характеров в типических обстоятельствах». В творчестве Г. Матевосяна нет ни одного случайного
образа. Он картографировал не только страну своих воспоминаний, но
и человеческий типаж «простого армянина», что позволяет узнать
национальную ментальность простых тружеников, которые зачастую
не имеют никакого отношения к словесному искусству и литературе.

THE UNIQUENESS OF HRANT MATEVOSYAN’S
GALLERY OF CHARACTERS
Summary

Gayane Malumyan

Key words: character, system of characters, work, satire, environment,
principle of character creation, choice of words

Hrant Matevosyan has made the gallery of his literary world complete
not only by the thorough portrayal of the main characters, but also by his
skill to provide at least a brief description of the other characters that serve
as a frame. Each seemingly minor character possesses such unique colour
and speech that the fundamental issue of realism – “typical characters
under typical circumstances” steps a little back here. There is no accidental
character in Matevosyan’s works. He has mapped not only the land of his
memories but also the “Armenian and common” type of people that
motivates us to get to know the farm labourers with compact national
identity and often not involved with writing and literature.
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ՀԱԿԱԴՐԱՄԻԱՍՆՈՒ
ՀԱԿԱԴՐԱՄԻԱՍՆՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ
ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ
ԻՐԱՑՈՒ
ԻՐԱՑՈՒՄԸ ՀՐԱՆՏ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆԻ
«ՇՈԳԸ»
ՇՈԳԸ» ՊԱՏՄՎԱԾՔՈՒ
ՊԱՏՄՎԱԾՔՈՒՄ
Ռուզաննա Ոսկանյան
Հանգուցային բառեր՝
բառեր՝ հակադրություն, բառային մակարդակ,
կերպարակերտում, քրոնոտոպ, երազանք և իրականություն, մտացածին իրականություն, գյուղ, քաղաք
Հակադրամիասնությունն աշխարհի առանցքային հատկանիշներից մեկն է. այն իրար հակադիր զգացմունքների, հատկանիշների, իրողությունների միաժամանակյա, մեկմեկու չխանգարող
գոյությունն է, և մեկի լինելով մյուսն է հաստատվում, մյուսի գոյությունն է փաստվում։ «Հեշտ» գրականության հետևից գնացողը
ստվերի կողքին լույսը չի տեսնում կամ հակառակը, ինչը, սակայն,
բնորոշ չէ մաթևոսյանական երկերին։ Մի առիթով Հրանտ Մաթևոսյանն ասել է. «Շատ կուզենայի, որ իմ հովիտը մեծ ու արևոտ լիներ,
կուզենայի, որ նրա բնակիչները միայն լավ մարդիկ լինեին, և
վատերի համար իմ հովտում տեղ չլիներ, որ իմ մարդկանց կյանքը
ծաղկեր լավ ժամանակներում, և պատերազմն ու խեղճ թշնամանքը իմ հովիտ խուժելու միջոց չունենային, բայց ստիպված եմ
լինել իմ ժամանակի տարեգիրը» [5, 22]։ Պատկերվող իրականության միակողմանիությունը մերժելով՝ Մաթևոսյանը համապարփակության է ձգտում՝ ներկայացվող իրողությունները, կերպարներին օժտելով բազմաշերտությամբ։ «Մարդատյաց աշխարհը
մարդասիրացրել է» [4, 434],– փաստում է Մաթևոսյանը և մարդու
մեջ նաև վատը տեսնելով՝ նրան այդպիսին էլ մատուցել է ու սիրել։
Հակադրությունների պատկերումը գրականության մեջ նորություն չէ։ Ֆելիքս Մելոյանը Հ. Մաթևոսյանի «Երկեր» երկհատորյակի վերջաբանում գրում է. «Հակադրությունը, իհարկե, զուտ
փորձի պակասի ախտանշան կամ էլ սկսնակի մենաշնորհ չէ, ինչոր բան ինչ-որ բանի հակադրվել, հակադրությունը գրական
արարման մասնակից է եղել բոլոր հին ու նոր գրքերում. նյութը,
թեման, սյուժետային հենքը նույնիսկ ընտրվում, առաջադրվում,
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մշակվում են իբրև վերաբերմունք, իբրև հակադրություն նյութի,
թեմայի, սյուժեի աշխարհայացքային, փիլիսոփայական ու գեղագիտական մեկ այլ ընկալման կամ վերաբերմունքի» [3, 608]։
Սույն հոդվածի շրջանակում փորձ է արվելու մինչև վերջերս
ընթերցող հանրության համար անհասանելի և «Անտիպներ» երկհատորյակի միջոցով նրա սեղանին հայտնված «Շոգը» պատմվածքի
օրինակով ցույց տալ ոչ թե հակադրամիասնությունների գոյությունը, որոնց՝ Մաթևոսյանի զինանոցի անբաժան մասը լինելն
անվիճելի իրողություն է, այլ դրանց գեղարվեստական իրացման
առանձնահատկությունները։ Մեր ընտրությունը հենց այս
պատմվածքի վրա է կանգ առել մի քանի պատճառով՝ 1. այն
ժամանակին հանիրավի լռության է մատնվել՝ չնայած 1971 թ.
«Հայաստանի աշխատավորուհի» պարբերականում տպագրված
լինելուն, 2. Մաթևոսյանի գրական ճանապարհի միջնամասում է
տպագրվել՝ ժամանակային առումով, և դրա շնորհիվ նրա գրականությանը բնորոշ գրեթե բոլոր առանձնահատկությունների արծարծումը կա այստեղ, 3. հենց այս պատմվածքն է երկու մեծերի՝
Հ. Մաթևոսյանի և Վ. Սարոյանի ծանոթության պատճառ դարձել.
Նյու Յորքից Հայաստան գալիս Սարոյանը պատահաբար նավապետի խորհրդով մի պատմվածք է կարդում միայն նրա համար,
որ հեղինակը հայ է, և Հայաստան հասնելուն պես հանդիպում է
պահանջում իրեն անծանոթ, սակայն սիրելի դարձած հեղինակի
հետ [1]. սարոյանական հետաքրքրությունը և լոկ մի պատմվածքով գրչի վարպետին ճանաչելը ստեղծագործությունն ավելի խոր
ուսումնասիրելու ցանկություն են առաջացնում։
Հակադրությունները «Շոգը» պատմվածքում իրացվում են մի
քանի մակարդակներում՝ բառային, կերպարակերտման և քրոնո
քրոնոնոտոպի
տոպի պատկերման։
պատկերման Ստորև կտեսնենք՝ ինչպես է Հրանտ Մաթևոսյանը ներկայացվող հակադրություններն ի վերջո բերում հաշտեցման, ցույց տալիս դրանց փոխլրացնող էությունը, միասնականությունը։
Բառային մակարդակում հեղինակը հակադրություններն
իրացնում է ինչպես ուղիղ տարանջատման միջոցով, այնպես էլ
զուգադրական հակադրություններ ստեղծելով։ Եթե ուղիղ տա– 88 –

րանջատման դեպքում ամեն ինչ պարզ է, հեղինակն ուղղակիորեն
իրար է հակադրում երկու կամ երկուսից ավելի իրողություններ
(օրինակ՝ պատմվածքը բույրերի հակադրությամբ է սկսվում՝

ընկուզենու դուրեկան շշմեցնող բույր, մոռուտի ապտակող բուրմունք, բնության նուրբ հոտեր, կամ տաք օրը, տաք ավազն ու զով
ջուրն են հակադրվում. «Ջրի զովությունը ժպտացնող էր։ Հանգիստ
վայելելով այդ զովությունը՝ աղջիկը կամաց քայլեց ջրերի խորերը»
[2, 102]), ապա մեր կողմից սահմանված «զուգադրական հակա-

դրություններ» եզրույթը մի փոքր բացատրման կարիք ունի։ Գրողը,
հենվելով ընթերցողի կենսափորձի վրա (երկուսն էլ վերապրել է),
նրա՝ կյանքի ընթացքում ձեռք բերած զգացողություններն է օգտագործում՝ ասելիքը տեղ հասցնելու, նկարագրվածին ապրումակից
դարձնելու համար։ Պատմվածքի վերնագիրն ինքնին բառային
զուգադրական հակադրության օրինակ է. բառավորելով հակադրության եզրերից մեկը՝ շոգը, հեղինակը բաց է թողնում դրա
հակառակ բևեռը՝ ցուրտը, պաղը, որը, սակայն, վերականգնվում է
ընթերցողի ենթագիտակցականում. շոգն ընկալվում է, որովհետև
գոյություն ունի ցուրտը։
Հետաքրքրական է, որ բառը՝ երևույթի բառավորումը, դառնում
է սահման, անջրպետ է գծում մինչ այդ եղածի և լինելիքի միջև,
ժամանակի իրացման գործիք է դառնում (ժամանակի գեղարվեստական իրացման մասին ավելի մանրամասն կխոսենք ստորև)։
Այսպես՝ պատմվածքում հերոսները հիմնականում անանուն են՝
բրիգադիր, նախագահ, տղայի հայր և այլք։ Անուն տալով՝ հեղինակը նրանց առանձնացնում է, հակադրում անանուն ամբոխին՝
ընկեր Սիմոնյան, Ասատուր, Անահիտ քեռակին։ Գլխավոր հերոսուհու՝ Մարգոյի դեպքում (անունն ընդամենը մեկ անգամ է
տրվում. բրիգադիրը խոտհավաքի է կանչում և անձամբ իրեն՝
ծառի տակ գիրքը ձեռքին նստածին է դիմում. «Անահի՛տ քեռակին,
դու հիվանդ ես, ասենք թե, հիվանդության թուղթ ունես, իսկ էդ
մյո՞ւսը, դա՛, ծառի տակի՞նը, քե՛զ եմ ասում, Մարգո» [2, 98])
անունը միաժամանակ երկու գործառույթ է իրականացնում. և՛
առանձնացնում է հերոսուհուն բոլորից, և՛ դարձնում գյուղացիներից մեկը. նրան ընտանեբար դիմելով (հենց Մարգո, ոչ Մարգարի– 89 –

տա)՝ բրիգադիրը շրջապատող աշխարհից գիրքը ձեռքին կամովին
մեկուսացածին իրականություն է վերադարձնում։
Բառը դառնում է աշխարհաճանաչողություն. եթե ինչ-որ մի
բան անվանում ունի, նշանակում է՝ կա, մոռացվում է բառը՝
մոռացվում է նաև երևույթը. «Տասներորդ դասարանում աղջիկն
այն է սիրահարվում էր մի կոմպոզիտորի. դա սկսվեց նրա մասին
մեկի պատմվածքը կարդալով։ Եվ այն է սիրահարվում էր այդ
պատմվածքը գրողին։ Հետո եկավ խոտհարք ու մոռացավ կոմպոզիտորին էլ, պատմվածքը գրողին էլ։ Եվ մի անգամ խոսակցության
մեջ աղջիկը ճիգով հիշեց կոմպոզիտոր բառը» [2, 117]։ Բառը, բառի
տակ թաքնված երևույթի ընկալումը պայմանական սահման են
դառնում երկու իրողությունների, ժամանակների, հակադիր զգացմունքերի միջև։
Բառային մակարդակի վերոհիշյալ հակադրությունները
հարստացնում են կերպարների պատկերումը։ Կերպարա
Կերպարակերտ
րակերտկերտման մակարդակում Մաթևոսյանը բազմաթիվ կերպար-հակակերպարներ է ստեղծում (հակա-ն այստեղ բացասական երանգ չունի.
կերպարների հակադրությունն է ցույց տալիս)։ Այսպես՝ Մարգոյի
կերպարն ամբողջանում է Բրեստի աղջիկների, եղբոր կնոջ հետ
համեմատության և հակադրության մեջ։ Օրինակ՝ օրվա տապը
մեղմելու համար ջուրը մտնելիս և ջրի վրա պառկելիս Մարգոն
Բրեստի աղջիկներին է հիշում. «Այդպես անում էին Բրեստի աղջիկները, և իրենք չէին ամաչում իրենց ոտքերից» [2, 103]։ Այսինքն՝
ինքն ամաչում է, այսինքն՝ կուզեր չամաչել։ Մարգոյի կերպարը
պատմվածքի սկզբից ի վեր հարստացվում է, բացվում շերտ առ
շերտ, հաղթահարվում են ներքին բախումներն ու տագնապները, և
վերջում մենք այլևս ուրիշ Մարգոյի՝ հակա-Մարգոյի հետ գործ
ունենք, որին «.... մանր էր թվում իր ամբողջ կյանքը՝ դպրոցից
մինչև մոռուտ, չնչին բաների շարք, որ զզվանք են հարուցում. «Ես
պետք է սովորելու գնայի»» [2, 107]։
Պատմվածքում իրար հակադրվում են առանցքային դեր ունեցող տղամարդկանց կերպարները՝ «ձիու նման» տղան («Աղջիկը
նայեց տղային, որոշեց, որ ինքը նորից է գնալու համալսարան և
ընդհանրապես տղան ձիու նման է...» [2, 94]), աղջկա հայրն ու
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բրիգադիրը։ Աղջկա հոր և «ձիու նման» տղայի հակադրությունը
հոր խոսքերում է գծագրվում։ «Առողջ տղա է», «ճարպիկ է», «.... աչքաբացությունը համալսարանի պես բան է» խոսքերով հայրը ոչ
թե/ոչ միայն ամուսնության գաղափարն ընդհանրապես և կոնկրետ այդ տղայի հետ ամուսնանալու մտահղացումը մերժող
աղջկան է համոզում, այլ/այլև իր հակապատկերն է տեսնում
ապագա փեսայի մեջ։ Վկայությունը մոր՝ «Սարքած պալատնե՜րդ...
Մի հավաբուն ես սարքել, տեսնում ես հասած աղջիկդ հանվում է՝
դուրս չես գալիս» [2, 98] զայրացած ընդհանրացում-բացականչությունն է։ Մաթևոսյանական բեռնակրի՝ ստեղծագործությունից
ստեղծագործություն ամբողջացած կերպարն է Մարգոյի հայրը, որ
իր անցյալով և ներկայով հակադրվում է «ձիու նման» տղայի և բրիգադիրի ներկային ու ապագային։
Բրիգադիրը, Մարգոյի նման, քաղաքում սովորելու երազանքը
կիսատ թողած և գյուղում հայտնված մեկն է։ Երկուսի պարագայում էլ օդում միշտ կախված է լինելու բրիգադիրի՝ «Չգնա՞նք մի
անգամ էլ փորձելու» հարցը՝ էական չէ՝ բարձրաձայնված, թե՝ ոչ։
Երկուսն էլ իրենց ուրիշ են զգալու (բրիգադիրի՝ Մարգոյին տված
բնութագիրը). իրենք իրենց հակադրելու են միջավայրին, և
միջավայրն է իրենց այլ աչքով նայելու։ Երազանքի առկայությունն
է, որ բրիգադիրին հակադրում է շրջակա աշխարհին, այդ թվում՝
«ձիու նման» տղային։
Հետաքրքրական է, սակայն, որ Մաթևոսյանը, մի կերպար
ստեղծելով միայն, վերոհիշյալ երեք տղամարդկանց միացնում է՝
երեքին միասին հակադրելով չորրորդին. «Տաք ավազի վրա
հանվելիս աղջիկը հիշեց մի տղամարդու և շունչը պահեց։ Եվ
պետք չէր խոստովանել, թե այդ տղամարդը կինոյից էր, որովհետև,
թեկուզ կինոյից, դարձյալ մեծ ամոթ էր մի տղամարդու հիշելուց
հետո այդպես բարձրացնել շրջազգեստը և մերկանալ....» [2, 102]:
«Կինոյի տղան», համեմատության եզր դառնալով, միացնում, նույնացնում է նախորդ երեք հակադրությունները։ «Կինոյի տղան»
անհասանելին է, և պատահական չէ, որ բրիգադիրի մարմնական
գեղեցկությունը շեշտելու համար աղջիկը հենց նրա հետ պետք է
համեմատի. «Նա կինոյի տղամարդու մարմին ուներ, և շարժում– 91 –

ների մեջ քաղաքային մի բան կար» [2, 111]։ Այստեղ իբրև համեմատության, հակադրության եզր է գիտակցվում նաև քաղաքը՝ «քաղաքային ինչ-որ բան»:
«Կինոյի տղայի» պես պատմվածքում անհասանելիության
խորհրդանիշի արժեք են ստանում ընկեր Սիմոնյանը՝ «գյուղի
համար անսովոր լիքը կինը», նրա վարիչ ամուսինը և նրանց տուն
եկող հովեկները։ Նրանց գոյությունը ներգյուղային հակադրություն
է ստեղծում՝ բարձրի ու ցածրի, ունևորի և չունևորի։ Գյուղի երկու
բևեռների միջև սահմանը ծիծաղն է. «Տղայի հայրը խորհրդավոր մի
բանի մասին էր պատմում, և բոլորը ծիծաղում էին։ Պատմում էր
ընդամենը ֆիզիկայի ուսուցչուհու մասին, որ գյուղի համար անսովոր լիքն էր, թևերը հաստ էին, քայլելու ժամանակ մեկ էլ տեսար
կոճակն արձակվեց» [2, 99]։ Տղամարդկանց՝ նրա մասին խոսելը,
նրա տված կրթությունից բողոքելը կամ նրա՝ իրենց կանանց համեմատ իբրև թերի լինելը բարձրաձայնելը ընդամենը առիթներ
էին. «... համարյա թե մոտիկից, համարյա թե իսկականից, համարյա թե շոշափումն էր նրա թևերի» [2, 100]։
Բոլոր առկա հակադրությունները ներկայացնելու առումով
խորհրդանշական է դառնում նախագահի և բրիգադիրի ձիերի կռիվը։ Այն կարծես ներգյուղային խնդիրների, անհատների միջև առկա
հակադրությունների, ներքին բախման խտացում-պատկերը լինի։
Կերպարակերտման համակարգում ուշագրավ են երազանքի
և իրականության, մտացածին իրականության և իրականության
իրականության
հակադրումները։
հակադրումները Առաջին պլանում սոցիալական խեղճությունը,
թշվառությունն են. «Աղջիկը երևակայում էր. իրեն չեն հասկանում,
ինքը գեղեցկորեն կոպտել է և հիմա գեղեցկորեն գնալու է իր
սենյակը, պառկելու է իր մահճակալին և լացելու կամ ծխելու է,
ինչպես կինոներում։ Եղած-չեղածը մի սենյակ էր, այդ սենյակում՝
իր հայրը, մայրը, տղան, տղայի հայրը, մայրը, իր փոքր եղբայրը, և
թաքնվելու տեղ չկար, և՛ հանդերձապահարանի մեծ հայելին, որ
անդրադարձնում էր վառ լուսավորված սեղանն ու նրանց մազոտ
դեմքերը, և փոքր եղբայրը, որ օգտվելով առիթից, շորերի վրա թափելով՝ ուտում էր ընկույզի մուրաբան՝ առանց ծամելու» [2, 96]։
Իրենը՝ իր տեղը, իր անկյունը ունենալու, իր մտքերն ու ցանկու– 92 –

թյուններն իրագործելու անկարողությունը չարացնում է հերոսին,
հանգեցնում ներքին բախման, երկվության։
երկվության Բերենք մի օրինակ
խնամախոսության դրվագից. «– Ի՞նչ եք ուզում, ի՞նչ եք ուզում,–
հանկարծակի բռնկվեց աղջիկը։ Բոլորը գիտեին, թե ինչ են ուզում և
ծիծաղեցին։ Եվ աղջիկն էլ ծիծաղեց ու զզվեց իր ծիծաղից»
(ընդգծումը մերն է – Ռ. Ո.) [2, 96]։
Կենցաղը հակադրվում է առաջին հերթին Բրեստում տեսածին, այնուհետև՝ երևակայութամբ լրացրածին։ Աշխարհի (ֆիզիկական և հոգևոր) ու սեփական անձի ընկալումը ինչ-որ տեղ խեղված
է, հնարված։ Առաջ ընկնելով ասենք, որ իրականության և հորինվածքի բախումը, սակայն, ողբերգական չի լինում. հերոսը ինքնամեկուսացման, ի՛ր աշխարհից կտրվելու, իմա՝ ինքն իրենից հեռանալու ճանապարհով չի գնում, գնում է հաշտեցման։
Պատմվածքում դրսևորվող հակադրությունների միջոցով
իրացվում է քրոնոտոպը1: «Գրական-գեղարվեստական քրոնոտոպում տեղի է ունենում տարածական և ժամանակային նախանշանների միահյուսում` իմաստավորված և կոնկրետացված ամբողջության մեջ։ Ժամանակը այստեղ խտանում է, ամրանում,
դառնում է գեղարվեստորեն տեսանելի, իսկ տարածությունը առավել լարվում է, ներձգվում է ժամանակի, սյուժեի, պատմության
շարժման մեջ։ Ժամանակի նշանները բացահայտվում են տարածության մեջ, իսկ տարածությունը իմաստավորվում և չափվում է
ժամանակով։ Շարքերի այս խաչաձևմամբ և նշանների միաձուլմամբ է բնորոշվում գեղարվեստական քրոնոտոպը» [6, 121-122]։
Պատմվածքում գործողությունների տեղն ու ժամանակը մի կողմից
հստակ են. իրադարձությունները տեղի են ունենում կա՛մ Ասատուրենց տանը, կա՛մ դաշտում ու մոռուտում խոտահավաքի
ժամանակ։ Բայց ի հակադրություն այս ինչ-որ տեղ որոշակիացված ժամանակի և տարածության՝ ենթատեքստով անընդհատ ներկայացվում են այլ տարածություն և ժամանակ, որ ավելի ընդհանՀունարեն chronos − ժամանակ և topos – տեղ, տարածություն։ Տարածական և ժամանակային պարամետրերի միասնություն, որն ուղղված է
արտահայտելու որոշակի (մշակութային, գեղարվեստական) իմաստ [7]։
1
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րական են, անորոշ և հակադրվում են առաջինին։ Գյուղին
(Այստեղ-ին) հակադրվում է քաղաքը (այնտեղ-ը), խոտահավաքի
ժամանակին՝ հեռու և ոչ հեռու անցյալը, երբ Մարգոն և բրիգադիրը
Այնտեղ հայտնվելու փորձեր էին արել, կամ գյուղ էին եկել
հովեկները՝ իրենց հետ բերելով, ապա տանելով այնտեղ-ի ներկայությունը։ Այսպիսով՝ այնտեղ-ը գյուղ է մտնում ոչ միայն երևակայությամբ, այլև կոնկրետ դիմագիծ ունեցող մարդկանց միջոցով.
հովեկները «Գալիս են, թխանում ու գնում։ Եվ երբ գնում են,
գյուղում ապրելը դառնում է մի տեսակ անիմաստ։ Նրանց գնալուց
հետո դեռ երկար ժամանակ, երբ քաղաքի մասին խոսք է լինում,
մարդ ակամա հիշում է թխացող այդ տիկիններին և մարդ ակամա,
առանց չարության, մտածում է, թե նրանց ամուսինները ունե՞ն
տղամարդու կարգին շնորհք» [2, 99]։
Քաղաքն ու գյուղը վերածվում են հակադիր տարածական
սիմվոլների, որ սեփականն ու օտարը, մերը և ուրիշինը, հեռավոր
երազանքն ու չարքաշ աշխատանքն են։ Հեղինակը մի կողմից անուղղակիորեն ամեն ինչ փողով չափող աշխարհն է հակադրում այս
մեկին՝ մաքուրին, սակայն մյուս կողմից էլ ցույց է տալիս, որ
այստեղ ֆինանսապես անկախ չլինելը, խեղճության գիտակցումը
անկյունաքարային են։ Փողը դառնում է կերպար, բացակա ներկայություն, որի հետ, որի պատճառով վիճում են հերոսները։ Մարգոյի
հոր՝ «Համալսարան՝ փորձեցիր։ Քանի՞ անգամ ես փորձելու» հարցը,
որ աղջկա կորցրած ժամանակի համար մտահոգություն էր, աղջկա
մտքում «գռեհկություն» է որակվում, որովհետև իրոք «գռեհկություն» էր իր երազանքին հասնելու համար կորցրած փողն ակնարկելը, ու բնական է հնչում ժամանակը, երազանքը փողի վերածող
պատասխանը. «Երկու,– ասաց աղջիկը,– երկու։ Ամեն անգամ
երեսուն ռուբլի» [2, 97]։ Այնտեղ-ի և այստեղ-ի հակադրությունն
առաջին հերթին աղջկա ներսում է։ Երկու աշխարհների սահմանը
տարորոշվում է նախանձով. «Բայց հենց որ հայացքները դարձնում
էին հավաքվելիքին՝ զգում էին, որ ոչ մի չափ չի սպառում այդ տարածությունը, դա արտաթվային մի բան է, դա նախանձն է անցնող
օդանավի ուղևորներին, կինոյի սափրված տղաներին ու գունավոր
ակնոցներով աղջիկներին և, տրակտորիստն ինչ է, տրակտորիս– 94 –

տին՝ միայն նրա համար, որ նրա թիկունքի մկանները չեն ճռճռում
խոտ եղանելուց ու գլխին շվաքարանի պես մի բան ունի։ Կապույտ
աչքերով աղջկա համար դա նախանձ էր նրանց, ովքեր ցանկացած
րոպեին հիշում են ձիեր շալակած մարդկանց նկարչի անունը»
[2, 117]։ Նկարիչ, կոմպոզիտոր, գրող այլ տարածության, այլ ժամանակի իրողություններ են դառնում, որ չեն տեղավորվում այստեղ և
այս պահի մեջ:
Չնայած այս ամենակուլ զգացմանը՝ նախանձին՝ այն, ինչ հեռվում է, խորթ է, օտար է, իրենցը չէ։ Հարցազրույցներից մեկում
Մաթևոսյանը հիշում է. ««Ահնիձորում» մի փոքրիկ գլուխ կա՝
«Արջը»։ Էդտեղ ես առաջին անգամ հասկացա, որ մենք ենք, մեր
արջը, երրորդը այստեղ գործ չունի» [5, 16]։ Ինչպես Մաթևոսյանի
գրականության մեջ ընդհանրապես, այնպես էլ այս երկում հերոսներն այստեղ, այս պահի մեջ են իրենց երջանիկ զգում, հաշտվում
են իրականության, իրենց ունեցածի հետ. «Ասենք նաև, որ այս
բոլորը՝ տապակած կարտոֆիլը, թեյամանի խշշոցը, սպիտակ անկողինը, կինոն, առանձինառանձին-առանձին բավական են երջանկության
համար» (ընդգծումը մերն է – Ռ.Ո.) [2, 118]։ Այնտեղ-ի, «այն ժամանակ»-ի գոյությունը ներկան, այստեղ-ը սիրելի են դարձնում։ Հաշտեցումը ծնվում է հակադրամիասնությունից. «Նա կանանց խմբի
հետ ձորից բարձրացավ։ Իսկ կանայք երգում էին։ Դա հիմար երգ
էր, բայց կանայք գեղեցիկ էին երգում» [2, 118]. հիմարն ու գեղեցիկը
հակադրվում և միևնույն ժամանակ լրացնում են իրար՝ ստեղծելով
կուռ ամբողջություն: Հակադրությունների միասնականությունը,
հաշտեցումը, երևում են նաև կերպարային մակարդակում. «ձիու
նման» տղան վերջում բրիգադիրին է դիմում, ինչպես ինքն իրեն
կդիմեր, իրեն և դիմացինին, որ հակապատկերներ էին, նույնացնում է՝ դրանով ցույց տալով ներկայացվող աշխարհի բազմաշերտությունը, ոչ միակողմանիությունը. «Կին է, դուրն ես գալիս՝
նայում է։ Դու մի նայիր։ Որ առիթ չտաս, ինքը չի նայի։ Ինքն իմն է։
Հաշվիր, որ իմ կինն է։ Եվ հաշվիր, որ դու կին ունես ու մի ուրիշը
քո կնոջը վատ է նայում» [2, 118]։
Այսպիսով՝ ինչպես նկատեցինք, համեմատության եզրը փոխելիս (աշխատանք, երազանք, կրթվածության աստիճան, գեղեցկու– 95 –

թյուն և այլն) նույն կերպարները, երևույթները կարող են տարբեր
բևեռներում հայտնվել՝ հակադրվելով և համեմատվելով ինչպես
նույն, այնպես էլ տարբեր կերպարների, երևույթների հետ։ Սա
հայացքի լայնության, ի սկզբանե սահմանված բացարձակ ճշմարտության բացակայության մասին է խոսում։ Պատմվածքում ներկայացվում են մի շարք հակադրություններ, որոնք միասնական են,
փոխլրացնող, գոյություն չունեն առանց մեկը մյուսի, ունեն գեղագիտական մեծ արժեք։ Բառային, կերպարակերտման մակարդակներում, տարածաժամանակային դրսևորումներում ներկայացված
հակադրությունները փոխպայմանավորված են, և դրանց պայմանական տարանջատումը ստեղծագործությունն ավելի օբյեկտիվորեն, մանրամասնորեն քննելու հնարավորություն է տալիս։
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РЕАЛИЗАЦИЯ АНТИТЕТИЧНОЙ ЭНАНТИОСЕМИИ
В РАССКАЗЕ ГРАНТА МАТЕВОСЯНА «ЖАРА»

Рузанна Восканян
Резюме

Ключевые слова: противоположность, лексический уровень,
создание образов, хронотоп, мечта и реальность, воображаемая
реальность, деревня, город
В данной статье на примере рассказа Гранта Матевосяна «Жара»
рассматривается лексический уровень антитетичной энантиосемии,
которая активно используется в создании образов и в описании
хронотопных событий. Выявляются также ее взаимосвязь и эстетическая ценность в тексте. На лексическом уровне выделяются
прямые и ассоциативные антитезы, основанные на жизненном опыте
читателя. При рассмотрении антитез на уровне создания образов
делается упор на противопоставлении различных образов, мечты и
действительности, воображаемого мира и мира реального, внутриличностных конфликтов. Антитетичная энантиосемия появляется
также в описании художественного пространства и времени. Автор
противопоставляет деревню и город, здесь и там, настоящий момент
и прошлое, концентрируя в этих образах всевозможные чувства и
устремления. Примечательно, что при изменении ракурса сравнения (работа, мечта, степень образования, красота и т. д.) одни и те
же образы и явления, появляясь в разных точках пересечения,
противопоставляются и сравниваются как с аналогичными, так и с
разноплановыми образами и явлениями. Таким образом, в рамках
данной статьи мы приходим к выводу, что представленные в
рассказе противоположности едины, дополняют друг друга, не
существуют друг без друга, взаимно согласованы и имеют большую
эстетическую ценность.
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THE REALIZATION OF THE UNITY OF OPPOSITES IN THE STORY
“HEAT” BY HRANT MATEVOSYAN

Ruzanna Voskanyan
Summary

Key words: opposite, lexical level, character creation, chronotope,
dream and reality, imaginary reality, village, city
The following article studies the unity of opposites at a lexical level
in the process of character creation and chronotope on the example of
the story “Heat” by Hrant Matevosyan and shows their relationship and
aesthetic value in the text. Direct and associative antitheses based on the
reader’s life experience stand out at the lexical level. When considering
antitheses at the level of creating characters, a reference is made to the
opposition between characters, dreams and reality, imaginary reality
and reality,conflicts within the character. Opposites also emerge in the
description of space and time in fiction. The author contrasts the village
with the city, here with there, the present moment with the past,
making them condensed images of feelings and aspirations. It is
noteworthy that when changing the verge of comparison (work, dreams,
education degree, beauty, etc.), the same characters and phenomena can
appear at different poles, where they are contrasted and compared with
similar, as well as different characters and phenomena. Thus, in the
scope of this article, we come to the conclusion that the opposites
presented in the story are unified and mutually coordinated. They
complement each other, do not exist separately and have a great
aesthetic value.
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ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ԱՐՁԱԿԻ ՌԻԹՄԸ
(Հրանտ Մաթև
Մաթևոսյանի ստեղծագործության օրինակով)
օրինակով)

Վալերի Փիլոյան
Հանգուցային բառեր`
բառեր` ռիթմ, գեղարվեստական արձակի ռիթմ,
ժամանակ, կարգավորվածություն ժամանակի մեջ, պարբերականություն, շարույթ, դադար
Գրականության ամենաբնութագրական հատկանիշներից է
ռիթմը1, որ ասես գրականություն է ներմուծվել կյանքից, բնությունից և էական դարձել գրականության` խոսքարվեստի համար:
Ընդհանրապես, ցանկացած խոսք ունի իր ռիթմը: Սակայն ռիթմը
առավել «անհրաժեշտ է» գեղարվեստական խոսքին: Գրականգեղարվեստական երկի ռիթմը խորապես անհատական է` պայմանավորված հեղինակի լեզվամտածողությամբ, գեղագիտական
կողմնորոշումներով, ասելիքով, առաջադրած նպատակն իրականացնելու կամ հաղթահարելու ձգտմամբ: Ռիթմի ներզգացողությունը փոփոխական է. նույն հեղինակի տարբեր ստեղծագործություններում կարելի է տեսնել ռիթմի տարբեր արտահայտություններ, սակայն այդ ամենը մեզ չի զրկում կամ խնդիրն ինքնանպատակ, անտեղի ու անիմաստ չի դարձնում ռիթմը բնորոշելու կամ
գիտակցելու իմաստով: Եզակի է նաև կոնկրետ ստեղծագործության
ռիթմը: Կարելի է անգամ ձևակերպել, որ ռիթմը կոչված է հաստատելու հեղինակի ցանկացած բարձրագույն ներդաշնությունը:
Առանձնացվել են ճշգրիտ ռիթմ, մոտավոր ռիթմ հասկացությունները: Հույն մտածող Արիստոքսենեսի ձևակերպմամբ` ռիթմը
«կարգավորվածությունն է ժամանակի մեջ»: Այսօր կա ռիթմի և այդ
բառի գործածության ընկալման մի քանի տարբերակ: Գ. Աբրամովիչի «Գրականագիտության ներածության» առաջին հրատարակություններից մեկում ձևակերպվում է. «Ռիթմը որոշակի միանշանակ երևույթների կրկնությունն է հավասար ժամանակահատվածՎերջերս ավելի հաճախադեպ է դառնում «ռիթմ» բառի փոխարեն
«կշռույթ»-ի կիրառությունը: Այստեղ նպատակահարմար գտանք ավանդաբար փոխանցված եզրույթի կիրառումը:
1
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ների ընթացքում» [1, 144]: Մասնավորապես կապված ազատ ոտանավորի հետ` այս ձևակերպումը տեղին չէ, քանի որ այստեղ
«միանշանակ երևույթների» պարբերական կրկնություն չի դրսևորվում: Այդպես է նաև դասական` տաղաչափված առանձին բանաստեղծությունների դեպքում: Առավել շատ անդրադարձներ են
կատարվել չափածո խոսքի ռիթմին: Դեռ Հին Հունաստանում
«rhythmos եզրույթով նշանակվել են համաչափությունը, ներդաշնակությունը, կանոնավորվածությունը շարժման մեջ» [2, 173]:
Սրա փոփոխակ կարող ենք համարել հետևյալը. «Ռիթմը միասեռ
երևույթների հերթագայությունն է որոշակի ժամանակահատվածի
ընթացքում»2 [3, 196]: Էդ. Ջրբաշյանն իր հերթին ձևակերպել է.
«Ռիթմ ասելով պետք է հասկանալ որոշ հավասար միավորների
պարբերական, կանոնավոր կրկնություն ժամանակի մեջ» [4, 265]:
Ճշգրիտ գիտություններում «ռիթմ» բառը կիրառվում է նաև
մարդու օրգանների գործունեության (սրտի զարկ, շնչառություն,
արտևանունքների թարթելը), տիվ ու գիշերվա, ձայնային ալիքների,
մոլորակների պտույտի վերաբերյալ, որ թերևս ճշգրիտ չէ, քանի որ
յուրաքանչյուր պարբերականություն դեռ ռիթմ չէ: Բառարանային
ձևակերպումը` «չափ, որևէ բանի հաջորդականության` պարբերականության դադարների ու կրկնության տևողություն» [5, 1263],
նույնպես շեշտում է բառի ոչ ճշգրիտ գործածության հանգամանքը:
Այսպես կոչված տարածական արվեստներում «ռիթմ» բառի
իմաստի ընդլայնում է դրսևորվում: Պահպանվում է մանրամասերի օրինաչափության, կարգավորվածության գիտակցումը, որ
բնորոշ է ժամանակային ընկալմանը, սակայն օրինաչափությունն
ու կարգավորվածությունը դիտարկվում են տարածության մեջ:
Բայց այս դեպքում բացառվում է ժամանակային հաջորդականու«Միասեռ երևույթների հերթագայություն» ասելով՝ հեղինակը հասկանում է ձայնավորների և բաղաձայնների հերթագայությունը, շեշտված
և անշեշտ վանկերը, բանաստեղծական տողի վերջում դիտարկում է
համահնչյունություն և տողադադար, յուրաքանչյուր տողում՝ որոշակի
քանակի վանկեր և այլն, այսինքն՝ ռիթմ հասկացությունը դիտարկում է
միայն տաղաչափության ներսում:
2
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թյունը. «ռիթմ» բառի գործառույթը դառնում է ոչ թե ճշգրտություն
ձևակերպելը, այլ իմաստային ու զգացմունքային այնպիսի նրբերանգների բացահայտումը, ինչպիսիք են «ներդաշնակությունը»,
«երաժշտականությունը» և այլն: Լայն իմաստով՝ ռիթմի նման ընկալումն իր հերթին բերում է նոր հասկացություններ` «տարածական ռիթմ», «ժամանակային ռիթմ»: Նկարի դեպքում այդ «ռիթմ»
կոչվածը դառնում է ոչ թե նրա ներքին հատկանիշը, այլ մեր ընկալման արդյունքը, ուրեմն և այն, սուբյեկտիվ լինելով, չի կարող
դառնալ առարկայի, երևույթի օբյեկտիվ ցուցիչ:
Կա «ռիթմ» բառի «լեզվաբանական» ընկալում, որի վերաբերյալ
Ս. Բոնդին նման դիտարկում է կատարել. «Ռիթմ բառի տակ լեզվաբանները պատկերացնում են ոչ թե էլեմենտների օրինաչափություն,
կարգավորվածություն, ոչ թե նմանատիպ օրինաչափության անմիջական զգացողություն, այլ պարզապես ժամանակի մեջ որակապես
տարբեր էլեմենտների բաժանում: Այդ դեպքում ամենևին էլ պարտադիր չէ, որ այդ բաժանումը, բաշխումը լինի հավասարաչափ
(սովորական իմաստով՝ «ռիթմիկ»): Լեզվաբանության մեջ ցանկացած բաժանում ժամանակի մեջ, խոսքի, խոսքային գործունեության
ցանկացած մասնատում կոչվում է ռիթմ» [6, 112]:
Ռիթմ բառի յուրահատուկ գործածության այլ ասպարեզներ է
մատնանշում Ս. Բոնդին: Մասնավորապես. երաժշտության մեջ
գոյություն ունեն ռիթմի նշանակման ճշգրիտ գրաֆիկական նշաններ, որոնք բացակայում են բանաստեղծության մեջ: Առավել ևս
այս իրողությունը բնութագրական չէ գեղարվեստական արձակին:
Լավագույն դեպքում այդ դերին կարող են հավակնել կետադրական նշանները: Նոտաները երաժշտին հնարավորություն են տալիս տարբերակելու և յուրովի դիտարկելու տևողության և ակցենտների հերթագայումը: Այդ պատճառով էլ գեղարվեստորեն կազմակերպված երաժշտական շարժման այս երկու կողմերը բնորոշելու համար երկու եզրույթ է օգտագործվում` «չափ» (метр) և «ռիթմ»
(ритм). չափ անվանվում է երաժշտական ստեղծագործության մեջ
գեղարվեստորեն կազմակերպված ուժային պահերի հերթագայությունը, իսկ ռիթմ` գեղարվեստորեն կազմակերպված տևողությունների հերթագայությունը: Բոնդիի կարծիքով` «ռիթմ» բառի
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նմանօրինակ ընկալումը հակադրվում է մյուս ասպարեզներում
բառի գործածությանը, և նմանատիպ կիրառությունը բնութագրական է միայն երաժիշտների մասնագիտական լեզվին:
Իսկ այլոց համար «ռիթմ» բառը նախ և առաջ տաղաչափական
եզրույթ է: Ըստ Ա. Բելու` բանաստեղծական ռիթմի էությունը բանաստեղծի` բանաստեղծական ձևի խիստ չափորոշիչների դեմ
մշտական պայքարն է: Բանաստեղծը միշտ հակադրվում է առկա
ձևին` ձևավորելով միայն իրեն հատուկ «պոետի հոգու բնական
ներդաշնակությունը»: Բելին բանաստեղծության մեջ առանձնացնում է չափը և, մյուս կողմից, «սիմետրիան «չափից» նահանջների
դեպքում» [7, 396], որն էլ անվանում է ռիթմ: Չափից շեղվող այս
սիմետրիան, «միօրինակությունը», «միասնությունը» Բելին և իր
հետևորդները փորձել են բացահայտել մաթեմատիկական հաշվարկների, գրաֆիկական պատկերների և վիճակագրական աղյուսակների միջոցով:
Բ. Տոմաշևսկին նույնպես առանձնացրել է «չափ» և «ռիթմ»
հասկացությունները: «Չափ» ասելով` հասկանում է «ռիթմական
խնդիրը որոշակիացնող կարգ («норма»), «կարգ, որի հիման վրա
բանաստեղծություններ են գրվում, և սկզբունք, որով բանաստեղծությունները հարաբերվում են միմյանց» [8, 11], իսկ «ռիթմ»
ասելով` հասկանում է հնչման, իրականության ռեալ ձևը` որպես
«հակադրություն շեղման կանոնին, ստեղծագործության քանակական հարաբերությունների զետեղման հերթագայություն` ամեն
բանաստեղծության համար առանձին» [8, 66]: Այս դեպքում, ի տարբերություն Բելու, սակայն լեզվաբանների նման, ռիթմը ոչ թե օրինաչափ, կարգավորված հերթագայություն է, այլ ընդամենը
«հնչման ռեալ ձևը», «հնչման էլեմենտների զետեղման իսկական
հերթագայությունը բանաստեղծության մեջ»: Վ. Ժիրմունսկին
նույնպես իրար է հակադրել «ռիթմ» և «չափ» հասկացությունները:
Չափը նույն բանաստեղծական չափն է (ըստ Ժիրմունսկու` «իդեալական օրենք` բանաստեղծության մեջ ուժեղ ու թույլ հնչյունների
հերթագայությունը կարգավորող»), իսկ ռիթմը` «ուժեղ ու թույլ
հնչյունների իրական հերթագայություն, որ ծագում է նյութի բնական հատկանիշների և չափական օրենքի փոխազդեցության արդ– 102 –

յունքում» [9, 14]: Ժիրմունսկին նույնիսկ առաջարկել է «լայն իմաստով ռիթմ» և «տաղաչափական ռիթմ» հասկացությունները:
Հաշվի առնելով այս ամենը` Ս. Բոնդին այն կարծիքն է հայտնում, որ «բարդ բանաստեղծական ձևերը` կառուցված այս կամ այլ
խոսքային տարրերի ոչ պարբերական հերթագայությամբ», մասնավորապես «ռիթմական արձակը» դուրս են մնում «ռիթմ» եզրույթի շրջանակներից: Եթե ռիթմական արձակը դուրս է մնում, այդ
դեպքում առավել ևս դուրս է մնում գեղարվեստական արձակը:
Որպես «ռիթմ» եզրույթի ընկալման և բնութագրման ընդհանրացում`Բոնդին առաջադրում է երեք դրույթ՝
«1. «Ռիթմ», «ռիթմայնություն» հասկացությունները վերաբերում են միայն այն երևույթներին, որոնք ընթանում են
ժամանակի մեջ:
2. Ռիթմի մասին կարելի է խոսել միայն այն ժամանակ, երբ
այդ գործընթացի տարբեր (ըստ որակի, ըստ ուժի, ըստ
տևողության) էլեմենտներ ընթանում, հերթագայվում են
օրինաչափորեն, կարգավորված, հավասարաչափ,
3. Նման օրինաչափ գործընթացը կարելի է ռիթմական
համարել միայն այն ժամանակ, երբ ժամանակի մեջ ընթացող երևույթների այդ օրինաչափությունը, կարգավորվածությունը մեր կողմից անմիջականորեն զգացվում են
առանձնահատուկ («ռիթմական») զգացողությամբ»:
Ռիթմի դեպքում գործ ունենք պարբերականության հետ, այդ
պատճառով էլ ավելի հաճախ գործածվում է պարբերական ռիթմ
արտահայտությունը: Պարբերականը ռիթմի ամենատարածված
տեսակն է, բայց կա նաև ավելի բարդ, դժվար որսացվող ռիթմ:
Ռիթմի հետ կապված` Ս. Բոնդին տարբերակում է երկու
կողմ` օբյեկտիվ` երևույթի ընթացքի օրինաչափությունը, և սուբյեկտիվ` այդ օրինաչափության մեր սեփական ընկալումը: Հաճախ
այդ օբյեկտիվը իր դրսևորմամբ բարդ է և հեշտ չի ընկալվում: Այդպես է հատկապես գեղարվեստական ոչ ռիթմական արձակի դեպքում, երբ նախ դրսևորվում է ընկալման սուբյեկտիվ, երբեմն`
ինտուիտիվ գործոնը, որից հետո էլ գտնվում են օբյեկտիվ օրինաչափություններ: Երևույթի ընկալման նման տարբերակը (նախ`
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սուբյեկտիվ, ապա` օբյեկտիվ) թերևս ավելի գիտական է և հնարավորություն է տալիս օբյեկտի (տեքստի) ներսում գտնել այն առանձնահատուկը, որ տվյալ ռիթմական տպավորության առիթն է:
Ընդունենք նաև այն իրողությունը, որ գրական երկի ռիթմն
ազդում է անգամ մեր ֆիզիոլոգիական վիճակի` սրտի զարկի ու
շնչառության, մեր շարժումների վրա, հնարավորություն է տալիս
զգալու ժամանակն ու նրա հոսքը: Մեկ օրինակ. Հրանտ Մաթևոսյանի «Անձրևած ամպեր» («Տաշքենդ») վիպակն ընթերցելիս հանկարծ շնչարգելություն առաջացավ, երբ հասա «Այդ ամառ
Շուշանի անբախտ մայրը…» սկսվածքով նախադասությանը [10,
671-673]: Պատճառն այն էր, որ սա թերևս հայ գրականության ամենաերկար նախադասություններից մեկն է (իմ հաշվարկով` 622
բառ), և սրա ռիթմը նախ որսալ է պետք: Այդպես է նաև «Թեվըկի
ղեկավար Ռոստոմբեգի օրինական տեղը...» սկսվածքով նախադասության դեպքում, որում 711 բառ կա [10, 696-699]: Նույնը կարող
ենք ասել «Տերը» վիպակի XXV հատվածի առաջին նախադասության վերաբերյալ, որում 832 բառ կա [11, 351-353]:
Ռիթմն ընկալելու ընթացքում ընկալողի վրա կտրուկ ազդում
են ռիթմական զգացողությունն ու անսպասելի դադարները, ընդմիջումները, որոնք կարող են լինել այդ ռիթմի դրսևորման բաղկացուցիչներ կամ դրսևորվեն` հաստատելու համար այդ ռիթմի գոյությունն ու յուրահատկությունը (յուրաքանչյուր բացառություն
օրինաչափության հաստատումն է): Երկրորդ դեպքում դրանք կարող ենք անվանել շեղում և փախուստ միօրինակությունից. ասես
հեղինակը միտումնավոր է դիմում նմանատիպ քայլի` բացառելու
համար միօրինակությունը: Մյուս կողմից՝ դադար-ընդմիջումը
արդեն իսկ ռիթմի բաղկացուցիչ է, որ ավելի կարևոր նշանակություն ունի, քան հնչող ռիթմական միավորը:
Այդ միօրինակությունից նույնիսկ նվազագույն յուրաքանչյուր
շեղում կարող է նկատվել մեր զգացողությամբ: Այս հանգամանքը
«գիտի» արվեստագետը և սրա միջոցով է «կառուցում» երկը` իր
գեղարվեստական հիմնախնդիրները մինչև ընթերցող-ունկնդիրընկալողի զգայական խորքերը հասցնելու համար: Թերևս սա է
պատճառը, որ սովորաբար ռիթմը միօրինակ ու հավասարաչափ
– 104 –

չի լինում: Իսկ միօրինակն ու հավասարաչափը (հատկապես արձակում), չեն հանգեցնում ասելիքի տպավորչությանը: Որպես
ասվածի բնորոշ օրինակ բերենք Ավ. Իսահակյանի «Ողբում եմ»
արձակ բանաստեղծությունը, որ բանաստեղծական հնգավանկ
անդամներով արձակ շարադրանք է. «Ողբում եմ դառն /վիճակդ
տխուր, /ո՛վ հայ ժողովուրդ, /տանջանքիս աղբյուր:/ Եվ ո՞վ կուտա
ինձ /արցունք ծովերով` /լալու երկիրդ` /արյո՛ւն ու թափո՛ւր…./»
[12, 27] և այլն: Սա, իրոք, ռիթմական արձակ է, որ միօրինակ է
հնչում, և թերևս միօրինակությունն է պատճառը, որ հեղինակը սա
չի համարել իր լավ գործերից մեկը և կենդանության օրոք հրատարակած ժողովածուների մեջ չի ներառել: (Սակայն այստեղ էլ ռիթմական բազմաձայնության փորձել է հասնել ասելիքի-իմաստի
վերուվարումների միջոցով): Ուրեմն հարկ է ընտրել (և պատկերացնել) այնպիսի միավոր, որ, իր դրսևորմամբ ու կառուցվածքով
նույնական չլինելով, կարող է հավասարարժեք լինել ռիթմի և ռիթմական հարաբերության տեսակետից: Սա է թերևս այն կարևորագույն նախապայմանը, որ հարկ է և պիտի ենթադրել ընդհանրապես ռիթմի և հատկապես արձակի ռիթմի վերաբերմամբ, քանի
որ «Ռիթմը բովանդակային համակարգի մեջ նյութի կազմակերպման միջոցն է» [13, 221]:
Ռիթմի վերաբերմամբ մոտավորապես նույն կարծիքն է
արտահայտել նաև Լ.-Զ. Սյուրմելյանը. «Ռիթմն արձակի սրտի
զարկն է, նույնքան կենսական, պարզորոշ և խորհրդավոր, որքան
մարմնի ռիթմը: <...> Ռիթմն արձակին շունչ է հաղորդում, ապահովում է դրա առաջընթացը, կենսունակությունը և բոլոր հաջողված գրվածքների, ինչպես նաև, ընդհանրապես, արվեստի հիմնարար բաղադրիչն է» [14, 296]:
Գրական երկը, տեքստը իր մեջ պարունակում է իր ռիթմը, շեշտերը, իր շարահյուսական ու հնչերանգային կազմակերպումը:
Որպես կարևոր իրողություն` իր ուշագրավ աշխատանքում
Ս. Բոնդին եզրակացնում է, որ ռիթմի դեպքում պետք է հաշվի
առնել երկու կարևորագույն իրողություն՝ «1. երևույթի հավասարաչափություն, օրինաչափություն, 2. մշտական գեղարվեստորեն
տպավորիչ շեղումներ այդ հավասարաչափությունից» [6, 128]:
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Կան նաև այլ անդրադարձներ արձակի ռիթմին: Գ. Աբրամովիչի դիտարկմամբ՝ արձակի «ռիթմը հիմնվում է հե՛նց շարահյուսական միասնությունների հատուկ կազմակերպվածության և
ներքին կանոնավորվածության վրա» [2, 173]: Այս ձևակերպումից
հեռու չէ մեկ այլը. «Արձակ խոսքի ռիթմայնությունը նրա տակտերի կազմության ընթացքում հարաբերական համաչափության
մեջ է: Բայց ինչո՞վ կարող է ընդհանրանալ այդ համաչափությունը:
Միայն խոսքի հարևան տակտերի բառային շեշտերի հարաբերականորեն հավասար քանակի մեջ» [15, 294]: «Տակտ» ասելով`
Գ. Պոսպելովը հասկանում է բառախմբեր` սրանց մեջ ներառելով
պարզ նախադասությունները, ընդարձակ նախադասություններում ենթական ու ստորոգյալը, տրոհված բառակապակցությունները, միջանկյալ նախադասությունները և այլն: Այս առումով՝ կա
մի հետաքրքիր դիտարկում. «Մնալով արձակի ռիթմի լոկ ձևայինմեկուսացված ընկալման ներսում` մենք ստանում ենք այդ ռիթմի
գնահատման չափազանց անարդյունավետ բնութագրումներ և
խորհրդավոր անհամապատասխանություն այդ բնութագրությունների և ամենատարբեր արվեստագետ-արձակագիրների անհաշիվ
խոստովանությունների միջև այն մասին, որ անձամբ իրենց
համար ամենադժվարն ամբողջի ռիթմն զգալն է, իրենց նոր ստեղծագործության առաջին դարձվածը գտնելը, պատումի համընդհանրությունը, այդ պատումի զգացմունքային-արտահայտչական
ժեստը որոշակիացնելը» [13, 218]:
Պարզ է երկու իրողություն՝
1. «Ռիթմ» բառը չպետք է սահմանափակել լոկ ձևային հատկանիշների շրջանակում:
2. Ստեղծագործության ռիթմի ընկալման համար չափազանց
կարևոր է առաջին դարձվածը (նախադասությունը, պատկերը,
պարբերությունը), որը հեղինակի կողմից գիտակցվում է որպես
«ամբողջի ռիթմական կազմակերպման կոմերտոն»: Այնպես որ
կարելի է այս հարցում հանգիստ ապավինել «անհաշիվ խոստովանություններից» Համո Սահյանի բանաստեղծությանը. «Առաջին
տողը /Դա արեգական շողն է առաջին /Որ հանկարծակի /Ամպեղեն ծածկի երդիկից կաթում /Եվ թրթռում է սաղարթի վրա/ <...>
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Առաջին տողը, /Ինչպես ասում են, աստված է տալիս / <...> Հետո
տողերը գնում են, գալիս, /Իրար փորձելով իրար գիրկ նետվում,
/Առաջին տողի անունով երդվում, /Երդվում աշխարհի հողով ու
ջրով, / Որ իրար երբեք չեն դավաճանի, / <...> Եվ գրում ես դու…
Այսինքն դու քեզ / Աշխարհ ես բերում մի կրկին անգամ: /Եվ դրա
համար պարտական ես դու /Առաջին տողին» [16, 52-54]:
Եթե Գ. Պոսպելովի կարծիքով ռիթմի համար էական է
«բառային շեշտերի հարաբերականորեն հավասար քանակը», ապա
ամերիկյան տեսաբաններ Ռընե Ուելլեքը և Օստին Ուորենը չեն բավարարվում միայն շեշտով և կարծում են, որ «Հնչյունների հարաբերական տարբերությունները կարող են հիմք դառնալ ռիթմի և չափի
համար. հնչյունների ուժգնությունը, տևողությունը, շեշտը, կրկնությունների հաճախականությունը, բոլոր այն տարրերը, որոնք
քանակական տարբերություններ են առաջացնում» [17, 227-228]:
Երբ խոսքը վերաբերում է ռիթմի կոնկրետ դրսևորմանը, ապա
հեղինակները շեշտում են, որ կա պայմանականորեն «պարբերական» և ոչ պարբերական ռիթմ: Վերջինս, զուրկ լինելով պարբերականությունից, շարունակում է մնալ ռիթմական: Հիշատակվում են
արձակի ռիթմի բացահայտման ուղղությամբ բազմաթիվ փորձեր,
նշվում է, որ «Արձակի գեղարվեստական ռիթմը կարելի է բնութագրել իբրև սովորական խոսքի ռիթմերի կազմակերպում» [17, 236]:
Կարևոր է թվում հետևյալ դիտարկումը. «Կանոնավորության
ու պարբերականության ընդհանուր տպավորությունը սովորաբար
ուժեղանում է հնչյունային և շարահյուսական միջոցներով. հնչյունային պատկերների, շարահյուսական զուգահեռականության,
հակադրույթային հավասարակշռումների միջոցով, երբ իմաստային ամբողջ կառուցվածքը մեծապես նպաստում է ռիթմական
կաղապարին» [17, 237]:
Անընդունելի է թվում վերջին միտքը, քանի որ «ռիթմական
կաղապարն» է նպաստելու «իմաստային կաղապարին», ըստ
էության ձևային հատկանիշը դառնալու է բովանդակության արտահայտման ու բացահայտման միջոց, և ոչ թե՝ հակառակը: Նորից
մեջբերենք մի կարևոր միտք. «Ռիթմը բովանդակային համակարգի
մեջ նյութի կազմակերպման միջոցն է» [13, 221]:
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Ռ. Ուելլեքը և Օ. Ուորենը առանձնացնում են «արձակ» և
«ռիթմական արձակ» հասկացությունները: Կարծում ենք, որ
անգամ արձակ կոչվածն ունի իր ներքին ռիթմը, և այն կարելի է
ընկալել ու դիտարկել (այդ մասին` հաջորդիվ):
Սակայն ո՞րն է ռիթմի հիմական միավորը: Ռ. Ուելլեքը և
Օ. Ուորենը, հետևելով ռուս ֆորմալիստներին, եզրակացնում են,
որ «ռիթմի գլխավոր միավոր պիտ համարել ոչ թե ոտքը, այլ տողն
ամբողջաբար» [17, 246]: Բանաստեղծության վերաբերյալ այս կարծիքն ընդունված է կարծես թե բոլորի կողմից: Էդ. Ջրբաշյանը նույնպես կարծում է, որ «չափածոյի հիմնական ռիթմական միավորը»
[4, 266] եղել և մնում է բանաստեղծական տողը3: Ուշադրության է
արժանի նաև այն հանգամանքը, որ տարբերակվում են «ռիթմական
ազդակը» և «կաղապարը». «Կաղապարը ստատիկ է, գրաֆիկական:
«Ռիթմական ազդակը» դինամիկ է և զարգացող» [17, 247]:
Առկախ է մնում մեզ հուզող հարցը` կապված արձակի ռիթմի
հետ: Սա է պատճառը, որ արդեն այլ բաժնում («Ոճ և ոճաբանություն») արձակի ռիթմը փորձ է արվում բացատրելու չափի միջոցով. «Չափը կազմակերպում է լեզվի հնչյունային բնույթը: Այն կարգավորում է արձակի ռիթմը` մերձեցնելով այն հավասարատևության և, ըստ այդմ, պարզեցնելով վանկային փոխհարաբերությունները: Այն դանդաղեցնում է ամանակը` երկարացնելով ձայնավորները` բացահայտելու համար օբերտոնները կամ հուզական երանգավորումը (տեմբր): Այն պարզեցնում ու կարգավորում է հնչերանգը, խոսքի մեղեդին» [17, 254]: Սակայն մի քանի էջ առաջ հեղինակներն սկզբունքային տարբերություններ էին տեսնում չափի և
ռիթմի միջև [17, 236], այնինչ այս դեպքում սրանք փոխպայմանավորված են. «չափը <...> կարգավորում է արձակի ռիթմը»:
Եթե հաշվի ենք առնում ռիթմի վերաբերյալ ներկայացված
դիտարկումները` արտահայտված տարբեր հեղինակների կողմից,
ապա կարող ենք թվարկել նրա մի քանի էական հատկանիշներ
Վերջերս հանդիպել է մի տեսակետ, ըստ որի՝ ռիթմի հիմնական միավոր է դիտարկվում շեշտը, և հայոց լեզվի տաղաչափական համակարգը
շեշտական է [22, 146]:
3
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կամ ձևակերպել, որ ռիթմը երևույթի (լեզվական միավորի)`
ժամանակի մեջ օրինաչափորեն, կարգավորված, հավասարաչափ
հերթագայությունն է (պարբերականությունը), որի ընթացքում
դրսևորված դադարը հաստատում է լեզվական միավորների ռիթմական, կարգավորված, համաչափ, պարբերական լինելը:
Այսքանից հետո ենք ուզում շեշտել, որ ընդհանրապես ռիթմի,
մասնավորապես արձակի ռիթմի կարևորագույն միավորը շարույթն է, որ կարող է ունենալ վերը նշված հատկանիշները և միաժամանակ գիտակցվել որպես շարահյուսական միավոր: Կարծում
ենք, որ շարույթը հարկ է դիտարկել և՛ լեզվաբանական, և՛ գրականագիտական համակարգերում: Ինչո՞ւ ենք դիմում շարույթի (այս
դեպքում` ոչ գրականագիտական հասկացության) օգնությանը:
Որպես ելակետ ընդունում ենք հետևյալ դիտարկումը. «Պոետիկան
սկսվում է մի շարք լեզվական ընդհանուր իրողություններից բանաստեղծական լեզվի առանձնացումով` որպես հատուկ նպատակի ուղղված գործունեություն… Պոետիկան ելնում է հնարանքի
հասկացությունից…» [18, 337]: Ըստ էության ընդհանրապես գեղարվեստական խոսքին է հատուկ նպատակի ուղղված գործունեություն, որ շատ հաճախ ելնում է «հնարանքի հասկացությունից»: Ռիթմն արդեն իսկ որոշակի հնարանք է, որ իրականացվում
է լեզվական ընդհանուր համակարգում:
Արդ` ի՞նչ է շարույթը (синтагма):
«Շարույթ» հասկացությունը շրջանառվել է Ֆ. Սոսյուրի կողմից
և «կարող է հանդես գալ թե՛ բառերում, թե՛ բառակապակցություններում և թե՛ նախադասություններում» [19, 130]: Իսկ Լ. Շչերբայի
կողմից այն սահմանվել է որպես «հնչյունային միություն, որն
արտահայտում է միասնական իմաստային ամբողջություն խոսքմիտք գործունեության ժամանակ» [19, 130]:
Պարզաբանելով շարույթի էությունը` Ռ. Թոխմախյանը նշում
է, որ «Շարույթը պատրաստի տրված միավոր չէ: Նրա քննությունը
կարելի է կատարել միայն նախադասության մեջ, քանի որ հնչյունների նույն գծային շարքում կարող են առանձնացվել տարբեր
մեծության ու իմաստի շարույթներ: Հնչաշղթայում այդ հատույթների կազմավորմանը մասնակցում են հիմնական տոնը, շարույ– 109 –

թային շեշտը և դադարը, որոնք, իհարկե, հանդես են գալիս միասնաբար, որպես մեկ ամբողջություն» [19, 128-129]:
Շարույթին անդրադարձ է կատարել Վ. Քոսյանն իր «Ժամանակակից հայերենի բառակապակցությունները» հոդվածում, ուր մասնավորաբար նշում է, որ «Շարույթն անդամազատում է նախադասությունը և միաժամանակ կազմավորում այն: <...> Շարահյուսական ոչ մի կարգ (բառակապակցություն, նախադասության անդամ)
չի կարող արտահայտվել շարույթից դուրս» [20, 41]: Արդեն իր
համանուն գրքում Վ. Քոսյանը շեշտում է, որ «Շարույթը խոսքի
բաղադրիչն է, նրա պարզագույն շարահյուսական միավորը: Դրանով շարույթը տարբերվում է բառակապակցությունից կամ
«բառերի խմբից»: Շարույթը` իբրև խոսքի հիմնական շարահյուսական-իմաստային միավոր, փոխում է իր կազմը` կախված տվյալ
ոճի յուրահատկությունից: Գրական ամեն մի բնագիր կարելի է
մեկնաբանել տարբեր ձևով` ըստ շարույթային տարբեր բաժանումների: Խոսքի շարույթային բաժանումը չի կարելի շփոթել
նախադասության ավանդական անդամահատման հետ» [21, 13]:
Մեր քննարկած խնդրում չափազանց կարևոր է շարույթի
կառուցվածքի, կազմակերպման հանգամանքը, քանի որ հնարավոր
չէ պատկերացնել միաչափ, նույն տևողությունն ունեցող շաույթներ,
և խոսքն էլ հնարավոր չէ կառուցել միայն հավասարաչափ
«աղյուսիկներով»: Այս տեսակետից՝ նույնպես շարույթը հարմար է
գալիս, քանի որ «<...> նախադասության անդամը երբեմն արտահայտվում է իբրև շարույթ: <...> շատ դեպքերում շարույթն ընդգրկում է նախադասության մեկից ավելի անդամներ, ամբողջ բառախումբ, նույնիսկ ամբողջ նախադասություններ (բարդ նախադասության մեջ բաղադրիչ նախադասությունները կարող են իբրև շարույթ դրսևորվել): Որպես կանոն, նախադասության տրոհված անդամները շարույթով են արտահայտվում: <...> Շարույթը ռիթմի հետ
միասին բանաստեղծական չափածո ստեղծագործության տարրերն
է անջատում, իհարկե շատ դեպքերում էլ շարույթը կարող է
ընդգրկել բանաստեղծական մեկից ավելի տողեր» [21, 14]: Ըստ
էության՝ շարույթը Գ. Պոսպելովի նշած բառախումբն է, որ նրա
կողմից գիտակցվել է և՛ տակտի, և՛ ռիթմի բաղկացուցիչ միավոր:
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Արդեն նշել ենք, որ այս դեպքում գրական երկի սեռային պատկանելության (պոեզիա, արձակ) միջև տարբերություն չդնելով`
խոսքն ուղղորդում ենք արձակին, մասնավորապես Հր. Մաթևոսյանի երկերին:
Նախապես ուզում ենք ուշադրություն դարձնել երկու հանգամանքի վրա.
1. «Շարույթը՝ իբրև խոսքի հիմնական շարահյուսականիմաստային միավոր, փոխում է իր կազմը` կախված տվյալ
ոճի յուրահատկությունից»: Սակայն մենք գործ ունենք
արդեն իսկ արտահայտված խոսքի` ոճական կառույցի
հետ, ուրեմն և շարույթն այլևս չի կարող փոխել իր կազմը,
որովհետև այն կայացած միավոր է: Եվ երկը շահում է, եթե

ընթերցողը
նա-ընթերցողը կարողանում է իրականացնել ռիթմի հեղինա
հեղինա
կային
կա
յին և սեփական ընկալումների «նույնականացում»
նույնականացում»:

2. «Շարույթը ռիթմի հետ միասին բանաստեղծական չափածո
ստեղծագործության տարրերն է անջատում»: Այս դեպքում
էլ որոշակի հակասություն է դրսևորվում, քանի որ, ըստ մեր
ելակետի, ռիթմի արտահայտության պարտադիր պայման է
շարույթը, այսինքն` ռիթմը շարույթով (ոչ թե շարույթի հետ/
միասին) ստեղծագործության տարրերն է անջատում:
Համաձայն չենք նաև մեկ այլ դիտարկման հետ. «Խոսքի արագությունը մեծապես պայմանավորված է ռիթմով և դադարներով»
[22, 71]: Խնդիրն այն է, որ դադարը ռիթմի բաղկացուցիչն է, նրա
մի մասը, առանց որի հնարավոր չէ պատկերացնել ռիթմը: Այս
իմաստով՝ ռիթմը շարույթի (միասնական իմաստային ամբողջու
ամբողջուջու-

թյան)
թյան) և դադարի հերթագայությունն
հերթագայությունն է. այն կարելի է պատկե
պատկե
կերաց
րացրացնել որպես տեքստի շնչառություն`
շնչառություն` ներշնչում և արտաշնչում:
արտաշնչում: Եթե
շարույթը համամասնական է ներշնչմանը,
ներշնչմանը, ապա դադարը`
դադարը`
արտաշնչմանը,
արտաշնչմանը, քանի որ չի կարող լինել ներշնչում և ներշնչում,
ներշնչում,
արտաշնչում և արտաշնչում:
արտաշնչում:
Բայց և համակարծիք ենք նույն հեղինակի ձևակերպմանը.
«Խոսքի հիմնական ռիթմական միավորը շարույթն է: Շարույթն է,
որ հնչապես միավորում է խոսքի իմաստակիր միավորները և
արձակ խոսքում սահմանագծվում է դադարով» [22, 72]:
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Դադարի վերաբերմամբ կարելի է բավական մեծ գրականություն առանձնացնել: Մասնավորապես Մ. Աբեղյանը դիտարկել է.
«Դադարը կամ հանգիստը կախված է գլխավորապես մտքից,
բովանդակությունից, որտեղ մտքի մի որոշ հատված վերջանում է,
այնտեղ առաջ է գալիս դադար, հնչյուններով չլցված մի ժամանակամաս, որով ընդհատումն է լինում միանման շարունակվող
ռիթմի մեջ: Դրա համար և մտքի դադարը միաժամանակ և, եթե
կանոնավորապես կրկնվում է հավասար հեռավորությունների
վրա, զգալի է դարձնում ռիթմի ավարտը, հետևաբար և տողի
ամբողջությունը» [23, 123]:
Նշենք, սակայն, որ «միանման շարունակվող ռիթմ» ասելով՝
թերևս պիտի ռիթմի պարբերաբար կրկնվող միավորը գիտակցենք:
Նաև այն, որ ռիթմի յուրաքանչյուր դադար դեռ մտքի դադար չէ:
Ռիթմական դադարը նպատակ ունի ձևավորելու ոչ թե մտքի
դադար, այլ շեշտելու մտքի ամբողջությունը: Այն դրսևորվում է
տարբեր ազդակներով` շնչառության կամ բնախոսական յուրահատկություն, ասելիքի ու ոճի հանգամանքներ, գլխավորն ու
երկրորդականը տարբերակելու նպատակադրում և այլն, որոնց
դիտարկումն այս աշխատանքի հիմնախնդիրներից դուրս է:
Դադարն իր հերթին իր տարատեսակներն ունի: Առանձնացվել են նվազագույն (կարճ), միջին, առավելագույն (երկար) կամ
շարույթային (կարճ), ներնախադասական (միջին), միջնախադասական (երկար) դադարներ [22, 44-59]: «Կարճերի մեջ մտնում են
նախադասության կազմի մեջ մտնող այն շարույթների սահմանային ընդհատումները, որոնք եզրային չեն, այսինքն բացառվում են
նախադասությունների սկիզբն ու վերջը: Միջին դադարների գործառությունը տեսնում են բարդ նախադասությունը կազմող առանձին նախադասությունների սահմանային ընդհատումներում, իսկ
երկար դադարների` ամբողջական ավարտուն նախադասությունների և ավելի հաճախ պարբերույթների սահմանային ընդգրկումներում» [22, 48]: Բնական է, որ առանձին դեպքերում կարող են
լինել շեղումներ:
Էդ. Աղայանն իր հերթին առանձնացրել է բառային դադարներ
(որոնք ինչ-որ տեղ պայմանական են), շարույթային, սահմանային
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(պարզ նախադասությունները բաժանող) և նախադասությունների
միջև ավարտային դադարներ [24, 285-289]: Գ. Ջահուկյանն իր հերթին իրականացրել է իր յուրահատուկ պարբերացումը [25, 89-117]:
Վերը շարադրվածից պարզ է, որ շարույթից ու դադարից զատ
կարևորվել է նաև շեշտի հանգամանքը: Սակայն, մեր կարծիքով,
ռիթմի արտահայտության համար թերևս ոչ այնքան կարևոր է
շեշտը, որքան դրան հաջորդած դադարը,
դադարը, որ կանոնակարգում է

շարույթների միջև հարաբերությունը`
հարաբերությունը` իր հերթին սեղմվելով կամ
ընդարձակվելով
արտա
տահայ
հայընդարձակվելով,
ձակվելով, ապահովելով ռիթմական լիարժեք ար
տա
հայտություն
դադա
դա-տություն:
թյուն: Այսպիսով`
Այսպիսով` փոփոխական ենք պատկերացնում դա
դա
րը:: Ե՛վ շարույթի,
խակա
կանու
նությունը
րը
շարույթի, և՛ դադարի տևողության փոփոխա
փոփոխա
կա
նությունը
ոչ թե ժամանակային հավասարատևություն է ապահովում,
ապահովում, այլ
ընթերցողընթերցող-ունկնդրի կողմից ընկալելու նույնականություն,
նույնականություն,
այսինքն`
այսինքն` դրսևորված ռիթմական միավորների իրացման «հավահավասարա
րաժամանակայնությունը
ժամանակայնությունը»
մանա
նակա
կանու
նությու
սա
րա
ժամանակայնությունը» ենթադրելի պայմա
պայմա
նա
կա
նություն
թյուն է:
Հավելենք նաև, որ դադարը լռություն չէ, այլ սպասում, որ
ակնկալում է նոր շարույթներ ու իմաստային զարգացումներ: Եթե
«բառի հիմքում արդեն կա որոշակի մի նկարագիր, որը հեղինակը,
սովորաբար, գալիս է շարունակելու» [26], ապա նախորդած շարույթի ձայնային և իմաստային նկարագիրը շարունակելու և ամբողջացնելու պարտավորություն ունի հեղինակը, ասել է` սեփական արարչագործության սահմանների ընդարձակում:
Արդեն նշվել է, որ կետադրությունը կարելի է դիտարկել
որպես ռիթմի կանոնակարգման բաղկացուցիչ, ինչին է ուղղված և՛
նորմատիվ, և՛ հեղինակային կետադրությունը: Այս իմաստով՝
Մաթևոսյանի կիրառած հեղինակային կետադրությունը, որ շատ
հաճախ շեղվում է կանոնակարգված, նորմատիվ կետադրությունից, լավագույնս է հաստատում ու բացահայտում ռիթմական ներզգացողությունը: Նորմատիվ կետադրությամբ սահմանված տրոհության նշաններն արդեն իսկ հուշում են դադարի որոշակի
յուրահատկություն և տևողություն, սակայն միշտ չէ, որ այդ ամենը
բավարարում է հեղինակին, այդտեղից էլ ծագում է անհատական
կետադրության, անգամ կետադրական նշանների անհատական
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համախմբի հանգամանքը4: Այս նույն իրողությունն է հաստատում
նաև հակառակ ծայրաբևեռը, երբ չի նշանակվում կետադրական
նշան (ստորակետ, միության գծիկ և այլն)` այսպես ապահովելով
շարույթի ամբողջականությունը, ինչը հեղինակային ռիթմի նախապայմաններից է:
Շարույթային հատույթավորման ենթարկենք Հր. Մաթևոսյանից պատահաբար ընտրված այս նախադասությունը. «Թաքուն
խոտեր ունեինք,/ հավաքելու տեղից իրիկունը եկանք/ տեսանք
ամայություն.// խաբել,/ գոմն են արել/ ու հրացանով կոտորել,// չեն
էլ ասել/ ջոկենք,// որը հավատացել/ գոմն է մտել`/ գնդակահահարել են,// որը դավն զգացել`/ սարսափը հոգին-կալած կորած է,/
մոտ չի գալիս///» («Տաշքենդ»):
. . . . / . . . ./ . . . .//
. . . . / . . . ./ . . . .//
. . . ./ . . . .//
. . . . / . . . ./ . . . .//
. . . . / . . . ./ . . . .///
Նախադասության մեջ դրսևորվում է տասնչորս շարույթ,
որոնք բաժանվում են հինգ շարույթախմբերի` կազմված հիմնականում 3-ական շարույթից (3+3+2+3+3): Խմբերի ներսում դրսևորվում են շարույթային (կարճ) դադարներ (/), որոնք դրսևորմամբ
առանձնացնում են «շարույթների սահմանային ընդհատումները»,
իսկ խմբերի միջև` միջին (//) դադարները: Շարույթները կազմված
են մեկից հինգ բառերից (որպես գերադաս, դոմինանտ անդամ
դրսևորվում է բայը), սակայն արտաբերման տեսակետից այդ
շարույթները չնայած հավասարատև չեն, սակայն միտում ունեն
ընկալման նույնականության: Կարճ ու միջին դադարների հերթագայությունն իր հերթին ձևավորում է ընթերցման ու արտաբերման
այն յուրահատկությունը, որի արդյունքում խոսքը մոտենում է
Կարող ենք ուշադրություն դարձնել Հր. Մաթևոսյանի կենդանության
օրոք հրատարակված վերջին ժողովածուի (Հր. Մաթևոսյան, Վիպակներ,
Ե., 1990) առանձին էջերում (էջ 564, 582, 584, 622, 651 և այլն) տեղ գտած :-,
կամ ,-. կետադրական խմբերին:
4
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պատումի էպիկականությանը. ասես նախորդող շարույթն արձագանքվում է հաջորդի մեջ, խտանում` ձևավորելով ասելիքի նպատակադրված ամբողջություն. արդյունքում՝ «<...> վերահաստատվեց պատումի այն եղանակը, որով մեր ասացողները էպոս էին
պատմում և հատկապես գործողությունները նկարագրում» [27,
127]: Ասել է` դրսևորվում է ոչ թե ստատիկ նկարագրություն, ոչ թե
անշարժ, մեռած բնություն (նատյուրմորտ) կա, այլ շարժում, որ
ժամանակի ցուցիչ է: Ժամանակն ամենուր և անընդհատ է Հր. Մաթևոսյանի ստեղծագործության մեջ:
Ժամանակը միայն ժամանակագրություն` իրադարձությունների հաջորդական ընթացք չէ, և ոչ էլ ռիթմն է ինքնանպատակ.
սրանք փոխպայմանավորված են. ռիթմի մեջ դրսևորվում է ժամանակ, և ժամանակի մեջ կա ռիթմ: Առանց մեկի՝ չի կարող գոյատևել
մյուսը: Կարելի է անգամ ընդհանրացնել` նշելով, որ ռիթմը ոչ
միայն ժամանակի ու հավերժության ցուցիչ է, այլև մաս ու
ամբողջի: Եվ ճշմարիտ է հնչում Կ. Զարյանի դիտարկումը. «Ռիթմը
թիւ է, համեմատութիւն, յարաբերութիւն է պարապի և լեցւածքի
միջեւ, լայնութեան եւ բարձրութեան միջեւ, ամբողջի և մասերի
միջեւ» [28, 438]: Այս պատճառով էլ պատումի «ժամանակային
ընթացքի» և պատումի ռիթմի միջև կարելի է և պետք է տեսնել
որոշակի կապ, որ հաճախ նաև նկատելի է դառնում: Մի առիթով
Հր. Մաթևոսյանն ինքն է դիտարկել ու բացահայտել իր «ստեղծագործական խոհանոցի» գաղտնիքներից. «Ինչպե՞ս անեմ, որ պարբերության շեշտը կարողանա վերցնել նրա ձիու վարգը, քառատրոփը, սրտի պայթյունը, թառանչը. ինչպե՞ս անեմ, որ բնանկարը
փռվի գործողությունների հետ» [29, 33]: Շարժման ու կենսական
ռիթմի «փոխանցումը» գեղարվեստական տեքստ դառնում է հեղինակի ստեղծագործության նպատակադրումը, ինչի իրականացումն
էլ երկի հաջողության գրավականներից է: Փորձենք սա դիտարկել
Հր. Մաթևոսյանի մի քանի ստեղծագործությունների առաջին նախադասությունների օրինակով` շարույթային հատույթավորման
ենթարկելով և փորձելով տեսնել ռիթմի յուրահատկությունները:
«Աշնան արև»:
«[1]. Մոսկվայից, /Ծմակուտի վրայով, /Երևան են հասնում մի
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100 րոպեում, /իսկ Ծմակուտից Երևան հասնելու համար /պետք է
գնալ մի ցերեկ ու մի գիշեր:
[2]. – Մեր գյուղը, /խնամի ջան, /հեռո՜ւ, /հեռու…
- Էնպես էս ասում հեռու, /կարծես Հայաստանից դուրս է:
- Հայաստանից դուրս է, /աշխարհից էլ դուրս է:
[3]. Այնտեղ օրերով ու տարիներով /բազեն անում է նույն
շրջանը /գյուղի ու հավերի գլխին, //բլուրների արանքից /կարկուտը փախս է ընկնում` /ջարդելու արտ ու լոր, //քամին շպրտում է
փեթակների տանիքները /և փեթակների մեջ անձրև է լցվում, // ձին
բերելու գնացած երեխան /ձորի այս լանջին մոլորվում է, //մյուս
լանջին կանգնել է թաց ձին, /իսկ ձորը լցվել է սև հեղեղի վշշոցով,
//հարյուր տարի է` /ճաք է տվել մեծ ժայռը/ և չի փլվում /ու չի
փլվում <...>»:
[3]
- - - - / - - - - /- - - - //
- - - - / - - - - / - - - - //
- - - - / - - - - //
- - - - / - - - - //
- - - - / - - - - //
- - - - / - - - - / - - - - / - - - - //
Եթե թվագրված առաջին հատվածում «տարածական չափումների» միջոցով (Մոսկվա-Ծմակուտ-Երևան, Ծմակուտ-Երևան) բացահայտվում է ժամանակի հարաբերականությունը, ապա երկրորդ հատվածը ապագայի ցանկալի խոսակցությունից (որ ենթադրվում է վիպակից դուրս` որպես վիպակի ներկայացրած պայմանականության շարունակելիություն) մեջբերում է, որը միաժամանակ նաև ընդմիջարկում է առաջին և երրորդ հատվածների
միջև: Բանն այն է, որ եթե առաջին հատվածը հարաբերականությունն է շեշտում, ապա երրորդ հատվածը ժամանակի զտվածքն է,
ավելի ճշգրիտ` հավերժության թրթռումը: Այս հատվածում իր կայուն պարբերականությամբ էպիկական` ցիկլային ժամանակի
շրջապտույտը կա: Եվ այս պարբերականությունը, որ կարող ենք
գիտակցել և՛ ժամանակի, և՛ ռիթմի բաղկացուցիչ, այս երկու հաս-
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կացությունների «հատվելու», «խաչասերվելու» հնարավորություն
է ընձեռում:
Մյուս կողմից` եթե առաջին և երրորդ հատվածները գիտակցենք որպես կոնկրետ և ընդհանրական ժամանակների հարաբերակցություն (գծային և ցիկլային ժամանակների` պահի և հավերժության), որ դիմային արտահայտությամբ ընդհանրական է, ապա
երկրորդ հատվածը՝ որպես երկխոսություն, առաջին և երկրորդ
դեմքերի առկայություն է փաստում, բայց որպես երկու այլ հատվածների ընդմիջարկում` իր հետ բերում է բանավոր խոսքին
բնորոշ ռիթմ: Այս իրողությունն է փաստվում Հրաչյա Թամրազյանի կողմից. «Հրանտ Մաթևոսյանի արձակն իր վիպական նախաշերտերում, ահա, մերձենում է բանավոր ասացումի, իսկ գրական
համատեքստում` պատմագրության ժանրին» [30]:
Իսկ Հրանտ Թամրազյանը Հ. Մաթևոսյանի գործի վերաբերմամբ գործածում է «խաղաղ» ռիթմ», «դանդաղ» ռիթմ», «ռիթմի
դանդաղություն» բառակապակցությունները, ապա նշում, որ
«Հր. Մաթևոսյանը մնում է այս փոքր-ինչ արևելյան, ավելի ճիշտ`
ժողովրդական մտածողության սահմաններում, լիցքեր է ստանում
այդ էպիկական զրույցի եղանակներից, նույն ժամանակ իր վառ
անհատականության շնորհիվ, իր նախորդների պես լիցքեր է
տալիս այդ ոճի զարգացմանը» [31, 62]:
Ռիթմի յուրահատկությունը դիտարկենք «Կանաչ դաշտը»
պատմվածքի առաջին պարբերության օրինակով. «Կայծակը չոր
ճայթյունով /բախվեց ժայռին, /մի կողմ շպրտվեց /և թաղվեց կանաչ
գետնի մեջ: //Ժայռը կարծր էր, /կայծակը հազիվ թե կարողացավ
/գորշ այդ ժայռից /պոկել քարի մի երկու փշուր: //Ժայռի տակ կանաչ գետինը /այդ հովտում ճայթող /բոլոր կայծակների գերեզմանոցն էր. //գարունների և ամառների բոլոր կայծակները /թաղվում
էին ժայռի տակ, //և մոտիկ կաղնին միշտ, /ամեն ճայթյունի վախից
/սրսփում /և, իր մտքում, /կաղնիորեն շնորհակալ էր լինում ժայռին
/այն բանի համար, /որ նա` /ժայռը, /հովիտ նետվող բոլոր կայծակները ձգում /թաղում է իր տակ /և կաղնուն փրկում խանձվելուց»:
Այստեղ եթե ժամանակ կա, ապա տարածաժամանակի չափում է, ոչ ավելի, քանի որ այստեղ նույնպես ցիկլային ժամանակի
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արտահայտությունը կա: Հեղինակային պատումը նկատի ունի
այս, և ոչ պատահականորեն պատմվածքի վերջում կրկնվում է.
«– Դե նորից պատմիր:
– Կայծակը չոր ճայթյունով բախվեց որձաքարե ժայռին, մի
կողմ շպրտվեց և թաղվեց կանաչ գետնի մեջ: Մոխրագույն ժայռը
կարծր էր, կայծակը հազիվ թե կարողացավ որձաքարե այդ ժայռից
պոկել քարի մի երկու փշուր: Միայն թե մի քիչ վախեցավ կաղնին,
որովհետև կայծակները խփում ու խանձում են կաղնիները, և շատ
վախեցավ երկարոտն աստղազարդ մտրուկը…»: Եվ սա իր հերթին
բերում է պատումի ռիթմական յուրահատկություն, էպիկականություն: Պատահական չէ Հր. Մաթևոսյանի մի դիտարկումը` կապված «Կանաչ դաշտի» հետ. «Լավ է պատմված, լավ լեզու կա,
որովհետև երեխաների համար եմ արել և լեզու, ռիթմ եմ
սովորեցնում» [32, 502]:
«Գոմեշը»: «Սարի գլխին մի կտոր սպիտակ սառույց կար,
/սառույցի վերևը /խանձարուրի կապերը լուռ քանդում էր մի
փոքրիկ ամպ: ///Ամպի տակ հրճվում էր արտուտիկը, /իսկ ամպի
վրայով, /նախիրների վրայով, /բազեի, /սարերի, /ուրթերի ու
անտառների վրայով /ուրիշ աշխարհների մաքուր քամիները
/հուրհրալով տանում էին մի մեծ արև:///
Խոտն այնտեղ չտեսնված համով էր, /և հանդապահը հիմահիմա պիտի գար/ գոռար նախրի վրա`/թե նրանք ինչու են ուտում
համեղ խոտը, /և նախիրն արածում էր ագահությամբ: ///Վայ թե
վաղուց էին կշտացել, /բայց հանդապահը չէր գալիս: /// Սառույցից
մի հատ առու էր սկսվում /ու գալիս գնում կովերի միջով: ///Կովերն
ականջի ծայրով լսում էին, /որ առուն կա: ///Խոտ էին ուտում,
/փորի տակ նրանց կրծերակները վարար-վարար կաթ էին տանում, /և նրանք իրենց անընդհատ ասում էին`/թե առուն կա ///»:
- - - - /- - - - / - - - -/// [3]
- - - -/[- - - - /- - - -/- - - -/- - - - /- - - -] / - - - -/- - - -/// [8]
- - - -/ - - - - / - - - - / - - - -/ - - - - ///[5]
- - - -/ - - - - /// [2]
- - - - / - - - -/// [2]
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- - - - / - - - -/// [2]
- - - -/ - - - -// - - - -/ - - - -/// [4=2+2]
Մանրամասերի թվացյալ կուտակումը պատահական չէ:
Յուրաքանչյուր մանրամաս միտում է աշխարհի էպիկական պատկերի ամբողջացմանը, և սա միայն բնապատկեր չէ, այլ նաև անձնավորված աշխարհ («հրճվում էր արտուտիկը», «կովերն ականջի
ծայրով լսում էին», «նրանք իրենց անընդհատ ասում էին»), որ նաև
հավերժության շնչառությունն է: Հավերժությունն արագություն չի
ենթադրում, անգամ մեր պատկերացնելի արագությունները հավերժության համար բազմապատիկ կոտորակված վայրկյաններ
են. էպիկական պատումը չի ընդունում վազք ու հևք: Հիշենք հեղինակի ևս մեկ «ինքնաբացահայտում». «<...> ինձ համար առավել
գրավիչ են այն ստեղծագործությունները, որ փոխանցում են անվերջությունը, աշխարհի ու կյանքի հավերժությունը: Նրանք երևակայության, ավարտուն տեսքի, համապրումի տեղ են թողնում» [32,
239]: Պատահական չեն գործողություն մատնաշնող ընտրված բառերը` լուռ քանդել, հրճվել, տանել արածել, ականջի ծայրով լսել...
Եվ հատվածի առաջին ու վերջին բայը` կա, գոյի հաստատումն է:
Այստեղ այլևս արագացող ռիթմ չի կարելի ենթադրել. «ռիթմի դանդաղությունը» նյութի էպիկական բնույթի պահանջն է, և Մաթևոսյանն էլ «կոչված է հյուսելու կյանքի ներքին շարժման, հոգեկան
անընդմեջ փոփոխվող վիճակների պատմությունը, որը պահանջում է գտնել կենսական երևույթի, իրի, առարկայի, շարժման համարժեքը խոսքի մեջ» [31, 64]: Կարելի է ձևակերպել անգամ` «ամեն
ինչ ժամանակ է», քանի որ երևույթ բնութագրող յուրաքանչյուր
բառի մեջ կարելի է որսալ ժամանակ կամ ժամանակային որոշակի
ցուցիչ, այդ թվում՝ նաև ռիթմի մեջ, որ անհնար է պատկերացնել
կամ սահմանել առանց ժամանակի: Այս հանգամանքն անտրոհելի
է գրականությունից, որ ամեն անգամ փորձում է ժամանակը
տեսնել ու իմաստավորել ասես ներսից (որովհետև բոլորս ենք
ժամանակի ներսում, իսկ ժամանակից դուրս կան միայն Աստված և
հավերժությունը): Մասնավորապես Հր. Մաթևոսյանի ստեղծագործության մեջ հաճախադեպ են նույն երևույթին դարձերն ու
վերադարձները (ասենք, Աղունի կյանքի ընթացքն ու իմաստավո– 119 –

րումը «Աշնան արև»-ում, «Ծառերում», «Մեռելալույս» և «Եզրով»
անավարտ վիպակներում, կամ «տղերքի կոտորածի» պատկերումը
տարբեր գործերի մեջ, կամ օգոստոսյան մի քանի օր-ամբողջության
պատկերումը «Բեռնաձիեր» շարքում): Հաճախադեպ են նաև ժամանակային անցումները ներկայից անցյալ, անցյալից ապագայի
երազանք, սրանից ներկա կամ անցյալ, որոնք ինքնանպատակ չեն,
այլ փորձում են բացահայտել կեցության խորհուրդը և իրականացնում են մարդկային ճակատագրի բացահայտում:
Ժամանակը նաև համբերատար գերեզմանոց է, ուր ամփոփվում են ոչ միայն հայտնիները, այլև անանուն-անհայտները,
որոնք անգամ այդ անանունությամբ թողնում են իրենց հետքը,
իրենց փոքրիկ ծիրը անցյալի մթին խորշերում: «Կյանքի մանրուքների ողբերգականությունը» (Մ. Գորկու ձևակերպումն է` կապված
Անտոն Չեխովի ստեղծագործության հետ) նպաստում է Հր. Մաթևոսյանի կերպարների, նրա գործերի քրոնոտոպի ու իդեայի, նաև
ռիթմի բացահայտմանը: «Դանդաղ է սկսվում պատմությունը,
երբեմն, թվում է, կորչում է խոսքի ծանծաղուտում, մանրանում,
բայց հենց այստեղ սկսվում է ներքին կուտակումը, հոգիների,
մտքի ու հույզերի անդադրում շարժման հայտնագործությունը,
ցավի ու սիրո երանգների հոսանքը, որը մի կետի մեջ արդեն բացվում է ներքին շիկացումով, հոգեբանական դրամայով, առանձնահատուկ բռնկումով» [31, 62]: Մեկ օրինակ «Աշնան արև»-ից. «Այդ
տանը ամեն մի առարկա, մինչև վերջին կրակխառնիչը` որի
դիմաց դարբինը Սիմոնին սարքել տվեց կացնի, ուրագի, մուրճի և
բահի կոթերը,– այդ տան ամեն մի իր, մինչև վերջին շան լակոտը`
որ Սաքոն տվեց իբր թե անվարձ, բայց անվարձ էլ կապել տվեց հոր
նկարի համար շրջանակ, մինչև դռան տակի ոտնաքերիչը, կացինը, տակառի կապերը, խնձորենիները, մեղուները, սամիթի
սերմը, կաղամբի սածիլը, ստեղծվեցին երեխայի պես ուժով, ցավով
և պատռտելով և ոչ թե ածվեցին ձվի պես: Միայն փայտե գդալներն
են եղել նվերի պես անսպասելի. խոզարած Նիկալ պապը մի
իրիկուն եկավ, – Էկել եմ ձեր տունը շնհավորեմ, այտա, էս ինչ լավ
տուն ունեք… Էս գդալնին ձեզ հմար եմ շինել, ճաշ կուտեք,
այտա… Վախեք ոչ, աման էլ կսարքեմ, գործիս անունն ինչ է: –
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Լո՜ւյս դառնաս, Նիկալ պապի, քու գդալները նվեր էիր բերել, բայց
քեզանից էլ խոզի ոջիլ էր քաշվել երեխայի վրա»:
Մաթևոսյանական «ժամանակը աղքատ էր» արտահայտությունը կարիք ունի ոչ միայն ձևակերպման, այլև դրսևորման:
Մաթևոսյանը նախընտրում է տեսնել ցավը, հիվանդությունն ու
մահը բնական ուժերի տարերքում, և այս ամենն արտահայտվում է
նաև ռիթմի օգնությամբ: Մի առիթով, դեռևս չմտածելով ռիթմի
արտահայտության մասին, ձևակերպել ենք, որ «Անձրևած ամպերում» «ավելորդ տառ չկա, և հնչերանգն ու շեշտն անգամ պատկեր
են ստեղծում, ուր նախադասությունը վերջակետելու և նոր նախադասություն ձևավորելու հնարավորություն չկա, որովհետև ենթադրվող ասելիքը պատկերացվում է հե՛նց տվյալ նախադասության
մեջ, իսկ վերջակետն արդեն շեղում է միտք ու տրամաբանությունից» [33, 58-59]:
«Անձրևած ամպերի» հետ կապված` վերհիշենք Լ. Հախվերդյանի ձևակերպած «անենթակա նախադասություններով լեցուն
տեքստ» [34, 205] բառակապակցությունը, սակայն սա էլ հեղինակի
գեղագիտական միտումի և մեծ ասելիքի մասնավոր արտահայտություն է, որովհետև ժամանակը (XX դարի 20-70-ական թ.թ.)
անդիմացրել կամ դիմազրկել է կերպարներին, որոնք ասես համահարթվել են, կորցրել իրենց անհատականությունը: Նրանք արդեն
գործողություն իրականացնողներ չեն, այլ կյանքի ու կեցության
պարտադրանքների անդեմ ենթակայություններ: Եվ գրականագետի դիտարկումը, որ թերացում է նշում կամ այդպիսին պիտի
դիտարկվեր, դառնում է ստեղծագործության առավելություններից
մեկը: «Անձրևած ամպերը» Մաթևոսյան գեղարվեստագետի ստեղծագործական բարձրակետն է, այն առավելագույնը, որ կարելի է
զտել-քամել ժամանակից` այդ նույն ժամանակը պատկերելու համար, և այն առավելագույնը, որ մեզ հասցնում է հայոց նախնական` Արա-յակերտ ելակետին: Ցանկացած ճշմարիտ գրական երկ,
դառնալով իր ստեղծման ժամանակի «մատնագիրը», բացահայտողն է նաև նախորդած ու հաջորդելիք ժամանակների և ընդհանրապես այդ հավաքականության կեցության: Այս իմաստով ռիթմը
գեղարվեստական ստեղծագործության դրսևորման ժամանակի
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սրտագիրն է, որ բացահայտում է նույն այդ ժամանակը:
Մաթևոսյանական պատումի ռիթմի ինչ-ինչ յուրահատկություններ նկատել է գրականագետ Դ. Գասպարյանը, սակայն չի
զարգացրել իր դիտարկումները: Կապ տեսնելով հեղինակի գործերի և էպոսի ասացողների միջև` Դ. Գասպարյանը նշում է. «<...>
անհատականացված ժողովրդական լեզուն գտավ իր շարժման
կշռույթը` դրա մեջ ձևավորելով ռիթմի որոշակի օրինաչափություններ: Օրինակ` նրա խոսքում հաճախակի է հանդիպում գործողության, բնորոշման, կրկնության եռամաս թվարկումը: Ահա «Տերը»
կինովիպակի առաջին նախադասությունը, որի ռիթմը այնուհետ
ծարա
րանա
նային
ընկած է ամբողջ պատումի հիմքում. «Ձորի գործա
գործա
րա
նա
յին կեղկեղտոտ,
հարուստ, մաքուր,
մաքուր, շքեղ բնատոտ, նեղվածք քաղաքի իրենց հարուստ,
կարանում մեր ղեկավարի տգեղիկ,
տգեղիկ, նիհարիկ,
նիհարիկ, սիրելի աղջնակը
մահվան հեքիաթ երազ էր տեսել,
տեսել, արթնացել, իր ամենազոր պստլիկ
հորը պատմում էր»» [27, 127]: Այս եռամաս թվարկումն արդեն
ռիթմի բաղկացուցիչ է, նրա արտահայտության եղանակն ու կերպը:
Նկատենք նաև այն հանգամանքը, որ հեղինակի ստեղծագործական կյանքի ընթացքում ռիթմը ենթարկվում է որակական փոփոխությունների. փոխվում են նախադասության ու տեքստի կառուցվածքը, տարողությունը, շարահյուսական յուրահատկությունները: Առաջին գործերում նկատելի է անգամ որոշակի կաշկանդում, լեզվական տարերքը ենթակա է հեղինակի կամքին, միտում է
ոճավորման, սակայն վերջին շրջանի գործերում լեզուն ու ասելիքն
ավելի ներդաշն են: Սա դիտարկվել է մեր գրականագիտության
կողմից. «Ստեղծագործական բարեշրջությունը Մաթևոսյանի դեպքում, որակական այնպիսի փոփոխություն է նշանավորում, որ
«Տաշքենդ» վիպակի վրա «Մենք ենք, մեր սարերի» հեղինակի «մատնահետքերը» մասնագետն էլ դժվարությամբ կհայտնաբերի» [35]:
Փորձենք դիտարկել Հ. Մաթևոսյանի առաջին երկու վիպակների սկիզբները:
«Մենք ենք, մեր սարերը». «Այս գյուղը հազար թելերով կապված է աշխարհին. //հեռախոսով, /հոսքագծով, /փոստով, /բրդի,
/մսի, /յուղի մթերմամբ, /կոոպերացիայի խանութով, /ուսուցման
ծրագրերով. //ակումբային ուսումնարանն /այս գյուղին տալիս է
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թատրոնից ու գրքից հասկացող շրջանավարտներ, /այս գյուղը
մոտիկ ու հեռու գյուղերն է ուղարկում լխտիկ հարսներ, /որոնք
եղանը ձեռքից չեն գցում մինչև ընդհուպ ծննդաբերելը /և դեռ չի
պատահել, /որ նրանցից գոնե մեկը թեկուզ մի քիչ լիրբ լինի. //այս
գյուղը համալսարաններին տալիս է ընդունակ աշակերտներ,
/բանակին` /կենսուրախ և կարգապահ ռազմիկներ. //կինոգնումների գրասենյակն այստեղ է ուղարկում ֆիլմեր, /լրագրերը` թղթակիցներ և այլն»:
«Նանա իշխանուհու կամուրջը». «Տարիները հարմար էին թալանի. //իշխանություն չկար. //գավառապետի բանտարկեցին`
/տեղը նստեց դաշնակցության լիազորը. //լիազորին քշեցին վրացիները, /հետո եկան գերմանացիները, /ապա անգլիացիները: ///Եվ
այնքան արագ էին փոխարինում իրար, /որ մարդիկ սկսեցին խառնել` /ով փախավ, /հիմա ով է տիրականը»:
Ուշադրություն դարձնենք, որ այս երկու հատվածներում տեղ
գտած միջակետերը ձևավորում են յուրահատուկ դադար, որ կարճ
չէ, ոչ էլ միջշարույթային: Միջշարույթային դադարի համեմատությամբ այն ավելի երկար է, իսկ միջնախադասական դադարների
համեմատությամբ` ավելի կարճ, սակայն ավելի մոտ է վերջինիս:
Եթե միջնախադասական դադար ենթադրենք միջակետերով ձևավորվածը, ապա այդ դեպքում գործ կունենանք հիմնականում
մեկական շարույթ-նախադասությամբ ձևավորված տեքստի հետ,
որ հատվածական է, սրանով իսկ ասես դուրս է մեր ենթադրած
ռիթմական պայմանականությունից, միտում է թերևս ոճավորման,
բայց ոչ ոճական ինքնատիպության: Բայց ահա «Բաց երկնքի տակ
հին լեռներ» երկի նախաբանն արդեն դրսևորում է ոչ թե մեկական,
այլ երկուական շարույթներով ռիթմ. «Մեր մայրերը հունձ էին
անում /ու լաց էին լինում: ///Ձիերին տարել էին պատերազմ //եզների հետ բանում էին /ու լաց էին լինում: ///Գուլպա էին
գործում /ու լաց էին լինում: ///Հետո լուռ էին լաց լինում, /հետո
երգելով էին լաց լինում: ///Երգելով լաց էին լինում /և լացի մեջ
ասում էին «Շաքրոո՜» ///»:
Ասվածին հակառակ՝ վերջին գործերում չկա այս` ռիթմական
տեսակետից կաշկանդումը, այլ դրսևորվում է Հրանտ Մաթևոս– 123 –

յանին բնորոշ այն ռիթմական ներզգացողությունը, որ վերածվել է
լեզվի տարերքի, միայն Մաթևոսյանին բնորոշ լեզվական ինքնարտահայտման: Ունկնդիր լինենք Հր. Մաթևոսյանին «Տաշքենդ»
(«Անձրևած ամպեր») վիպակի սկզբնամասի օրինակով. «Մի անպատմելի մեծ, /մի համաշխարհային ճամփորդությունից /Ջանդառ
Թեվանը եկա՜վ: ///Եկավ ծիծաղեց-ծիծաղեց /ու քաշեց /ոտի տակ
մի որձ մորթեց, //կարծես ինքը /և նշանավոր հյուր էր, /և հյուրի
առաջ /որձ մորթող հին Թեվիկը: ///Կինը` /Սոփին, /Մյուս Թեվանը` /Սիրունը,/ սրա նորահարսը /կանգնել նայում էին, / թե ինչ է
անում /ու ինչ է ասում, //կարծում էին /լավ հարբած է, /հիմա
կընկնի /մի օրուգիշեր կքնի, //բայց քաշեց /ոտի տակ որձ մորթեց
/շուրջերկրյա ճամփորդությունից հետո»:///
- - - - / - - - - / - - - - ///
- - - - / - - - - / - - - - //
- - - - / - - - / - - - - / - - - - ///
- - - - / - - - - / - - - - / - - - - / - - - - / - - - - / - - - - /- - -//
- - - - / - - - / - - - - / - - - - //
- - - - / - - - - / - - - - ///
Այստեղ արդեն հիմնականում եռաբաղադրիչ շարույթային
խմբեր կան, որոնց հնչողության տևողությունն ասես ավելի բնութագրական է դառնում Հր. Մաթևոսյանի վերջին գործերի համար:
Եվ հետևենք «Մեռելալույս» անավարտ-անտիպ վիպակի
մուտքին. «Ձեռները մանր ծծերի տակ խաչած՝ /նրա մերացու Դարպասեցին լուսամուտից նայելիս էր եղել, //հանկարծ նկատել /ու իր
նման շշնջացել էր. /«վույ, է՞ս էս ինչ էր»: ///Իշխանը տանը չէր եղել,
/տանը նա չէր լինում, //եղած ժամանակ էլ, /հացը դեռ բերանում,
/արդեն շեմքին էր, /կար ու չկար, //Իշխանի տղան էլ տանը չէր
եղել, /Դարպասեցին նրան արդեն /հյուսնին աշկերտության էր
տվել – //Դարպասեցու թևի տակից /դուրս էր նայել Դարպասից
բերածը, //հետո լուսամուտից կախկխվել էր /Իշխանից ու Դարպասեցուց ելածը, //հետո նա էր մոտեցել, /երեխային գրկել դրել լուսամուտի գոգին /և նայել նրա ուսի վրայով»///:
- - - - / - - - - / - - - - // - - - - / - - - - / - - - - ///
- - - - / - - - - // - - - - / - - - - / - - - - / - - - - //
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- - - - / - - - - / - - - - //
- - - - / - - - - //
- - - - / - - - - //
- - - - / - - - - / - - - - ///
Ռիթմական փոփոխությունները նկատելի են նաև նույն ստեղծագործության տարբերակներում: «Աշնան արև» վիպակի ռիթմին
առաջին նախադասությունների օրինակով արդեն անդրադարձել
ենք: Ներկայացնենք նաև «Աշնան արև» կինոսցենարի սկիզբը.
«Աշնան երեկոյի մեջ ինքը ջրից գալիս էր: Դույլերը ծանր էին, ինքը
դեռ աղջնակ էր, հազիվ աղջնակ էր, դույլերը բերում-բերում ու ցած
էր դնում: Տատը գլխին շալ էր փաթաթել, թևերի տակով տարել ու
մեջքի վրա կապել էր, ինքը գյուղական տիկնիկի նման էր: Բարակ
զգեստը չէր տաքացնում, սառն էր, դույլերը ծանր էին, բայց իր մեջ
թաքուն մի ուրախություն կար, և այդ ուրախության պատճառը
Արզումանյանների տղան էր` որ հեծանվով պտտվում էր իր
շուրջը, քշած առաջ էր ընկնում, գնում հեռանում էր, գալիս
պտտվում էր իր շուրջը, ետ էր ընկնում և դարձյալ հեռանում»:
«Աղունական» պատումի հինգ տարբերակներում («Աշնան արև»
վիպակ, համանուն կինովիպակ, «Ծառերը», «Մեռելալույս» և
«Եզրով» վիպակներ) լեզուն ու ռիթմն ավելի են ընդգրկուն դառնում, իրենց հետ բերում կենսական մանրամասի միջոցով իրականացվող ընդհանրացումներ:
«Տախը» վեպի առաջին հատվածի սկիզբը. «Ասված է, թե
վատություն նրանից սպասիր, ում մեծ լավություն ես արել։ Ասված
է նաև, թե ծոցիդ մեջ օձ ես մեծացնում։ Բայց մենք ինքներս չենք
կարող և ուրիշի էլ չենք թողնի մարդու կլինի թե օձի, ճուտ խեղդել՝
թե ինչ է մեծանալու օձ է դառնալու։ Մենք էդ հեռատեսությունը
չունենք և մենք էդպես ծրագրված լավություններ ու ծրագրված
էդպես վատություններ չենք անում։ Ձին մեր տակին և մենք ձիու
վրա՝ ինչ լինում է՝ մենք էն ենք անում,– դուք ձեր մատյաններում
լավություն գրեք, կամ վատություն գրեք՝ եթե սիրտներդ էդքան
պղտոր է և արյան փոխարեն ցեխ է ղրկում մարդու ձեր մատներին
ու հայ քրիստոնյայի ձեր խղճին»։
«Տախը» վեպի երկրորդ հատվածի սկիզբը. «Մեր մտքում դրած՝
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մեր նժույգը անուն ունի, բայց ձիու ժամանակներն անցել են, նոր
սերունդ է առաջ եկել, նրա գնացքը, համբավն ու անունը բերանից
բերան չեն զնգալու Քոշաքարա սարերից Ղազախ, նրա ոսկի գինը
Քոշաքարա Ղազախ մեր ամբողջ երկրում չի խեղճացնելու ոչ մի
սիրուն երնջի։ Ընտանիքատեր թուրքերը, որ ամառները գալիս հին
սովորությամբ վեր են գալիս մեր աղբյուրների գլխին, նրանցից
մեկնումեկը թերևս մեր դուռը երբևիցե ծեծի, բայց՝ բեռնաձիո՛ւ
համար. մեր նժույգի մեջ նա սլացք, շախ ու փառք չի տեսնի –
բեռնակիր՝ որ մեր ամբողջ խանութը բարձի, ինքն էլ մեջտեղը
նստի ու դուրս գա սարերը»։
Այստեղ տեսնում ենք միտումը, որ հայ բանաստեղծ Զահրատը
ձևակերպել է որպես «քիչով կարենալ շատը պատմել»: Չենք կարող կաշկանդում, պարտադրված զսպություն, ոճավորում, ինչ-որ
այլ հանգամանք տեսնել այստեղ. կա լեզվի ոչ թե պոեզիա, այլ անզուսպ էպիկական, համընդգրկուն տարերք, որ ձևավորվում է ոչ
Հր. Մաթևոսյանի կողմից, այլ լեզուն ինքն է հայտնաբերել իր
էությունը, խորքի ծավալումները բացահայտողին: Դրսևորվում են
յուրահատուկ շատախոս զսպություն, ասելիքի ու ինֆորմացիայի
խտություն և սրանց համապատասխան ռիթմական ծավալում:
«Քչի այդ շատությունը, անշարժության այդ թափը» դառնում է
Մաթևոսյանի արվեստի բնութագրական յուրահատկությունը, որ
նաև արվեստի զուտ հայեցի որակ է` ինքնարտահայտվող ու ինքնաբացահայտվող: Մաթևոսյանի լեզուն ոչ թե հայոց լեզվի մասնավոր արտահայտություն է, այլ ժողովրդախոսակցականի ու գրականի բարձրագույն ընդելուզում, 20-րդ դարավերջի որակական
այն վիճակը, որ հաճախ անտեսում, ուրանում ու որից հեռանում
ենք: Այս լեզուն անհատական երևույթ չէ, այլ ցանկալի համազգային զգացողություն:
Փորձենք ընդհանրացնել: Դժվար է թերագնահատել կամ գերագնահատել ռիթմի նշանակությունը ոչ միայն առանձին գրողի,
գրականության համար, այլև յուրաքանչյուր լեզվի համար, որը
հավակնում է տվյալ լեզվով խոսող հանրությանը, ընդհանրապես
լեզվի միջոցով գեղագիտականը փնտրողին ներկայացնել իր
ներուժը: Այս ընթացքում է կարևորվում ռիթմը`
կա-ռիթմը` որպես գրակա
գրակա
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նության ու գրողի լեզվի սրտագիր,
նա-սրտագիր, ինքնաբացահայտման ամենա
ամենա
ազդու միջոց:
միջոց:
Ռիթմի ամենաբազմազան բնորոշումներին ծանոթանալով
ծանոթանալով`
անալով`
կարևորել ենք նրա երկու բաղկացուցիչները`
բաղկացուցիչները` շարույթն ու
դադարը,
դադարը, որոնց օգնությամբ ասես դրսևորվում է լեզվի շնչառու
շնչառուռությունը,
թյունը, ներշնչումներշնչում-արտաշնչումը:
արտաշնչումը:
Ռիթմը և ժամանակը անտրոհելի են իրարից,
իրարից, ինչպես առկան
ու ընդհանրականը,
ընդհանրականը, և ռիթմն օգնում է գտնելու ու տեսնելու
յուրաքանչյուր կոնկրետ ժամանակի յուրահատկությունը:
յուրահատկությունը: Ռիթմը
ոչ միայն «կարգավորվածությունն է ժամանակի մեջ»,
մեջ», այլև
կարգավորում է ժամանակը:
ժամանակը: Այս իմաստով ռիթմը բացահայտում է
նաև էպիկական պատումի յուրահատկությունները:
յուրահատկությունները: Այս իրողու
իրողուղությունն ենք տեսնում Հր
Հր.. Մաթևոսյանի ստեղծագործության
ստեղծագործության մեջ
դրսևորված ռիթմական յուրահատկությունների պարզա
զաբան
բանման
պարզա
բանման
փորձով իսկ,
իսկ, երբ Մաթևոսյանի ստեղծագործության մեջ առաջին և
վերջին գործերը ներկայացնում են տարբեր լեզ
լեզվա
վազգա
զգացողություն
վա
զգացողություն
ու ռիթմ,
ռիթմ, ինչը ներկայացվել է շարադրանքում:
շարադրանքում: Չափազանց
Չափազանց կարևոր
է նաև մաթևոսյանական
մաթևոսյանական կետադրության յուրահատ
յուրահատկությունը
հատկությունը,
կությունը, որի
հիմքում ոչ թե շարահյուսական նորմերն են
են,, այլ կետադրությունը
որպես ռիթմի կազմակերպման միջոց կիրառելը:
կիրառելը:
«Մեծ է այն բանաստեղծը, որն իր ժողովրդի հետ է պատմում,
իրե՛նն է պատմում և համընթաց է պատմությանը, արվեստին ու
մշակույթին, սովորույթներին ու հավատքին» [35], ասել է` «համընթաց է» (համառիթմ է) իրողությունների, որոնք իրենց հերթին
ունեն այդ ռիթմը: Եվ մաթևոսյանական բնագրի ու հայոց պատմու
պատմումու-

թյան,
թյան, արվեստի,
արվեստի, մշակույթի,
մշակույթի, սովորույթների ու հավատքի ռիթմերի
նույնականությունը
նույնականությունը անմիջականորեն հաստատում է ՄաթևոսՄաթևոսյանի արվեստի ազգային բնույթը`
բնույթը` նույն պահին իսկ հաստատելով
նաև համամարդկային հնչեղություն:
հնչեղություն:
Մինչ այժմ ասվածը չի սպառում Հր. Մաթևոսյանի արձակի,
ընդհանրապես գեղարվեստական ռիթմի մասին ասելիքը և ստիպում է նորից ու նորից անդրադառնալ հեղինակի գործին ու
խոսքին` գտնելու համար ասելիքի նորանոր յուրահատկություններ:
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РИТМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ
(На примере творчества Гранта Матевосяна)
Матевосяна)

Валерий Пилоян
Резюме

Ключевые слова: ритм, ритм художественной прозы, время,
упорядочевание во времени, периодичность, синтагма, пауза
Ритм литературно-художественного произведения глубоко
индивидуален и обусловлен языковым мышлением автора, его эстетической ориентацией, стремлением осуществить или преодолеть
заданные цели. Внутреннее ощущение ритма изменчиво. Уникален
также ритм конкретного произведения. По нашему мнению, ритм
является чередованием синтагмы (единого семантического целого)
и паузы: его можно представить как дыхание текста – вдох и выдох.
Пауза систематизирует отношения между синтагмами, сжимаясь и
расширяясь в свою очередь, обеспечивая полноценное ритмическое
выражение. Изменчивость как синтагмы, так и паузы обеспечивает
не равную протяженность во времени, а идентичность восприятия
со стороны читателя-зрителя. Пунктуацию можно рассмотреть как
компонент систематизации ритма, когда знаки препинания указывают на некоторую специфику и протяженность паузы, однако, все
это не удовлетворяет автора, отсюда возникает окказиональная
пунктуация и даже – окказиональная группа пунктуационных
знаков. Ритм и время неразделимы друг от друга как настоящее и
обобщенное, и ритм помогает найти и увидеть специфику каждого
конкретного времени. Ритм – это «систематизация во времени» и
систематизация самого времени. Ритм выявляет также особенности
эпического повествования, что наблюдаем в попытке объяснения
ритмических особенностей в произведениях Г. Матевосяна, когда
первое и последнее произведения Г. Матевосяна имеют различное
языковое чутье и ритм.
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THE RHYTHM OF LITERARY PROSE
(based on Hrant Matevosyan’s
Matevosyan’s works)

Valeri Piloyan
Summary

Key words: rhythm, rhythm of the literary prose, time, arrangement
in time, periodicity, sintagma, pause
The rhythm of a literary work is highly personal and is conditioned
by an author’s way of linguistic thinking, his aesthetic orientation, his
pursuit of achieving and rising above the goals. The inner perception of
rhythm is changeable as is unique the rhythm of a certain work. We are
of the opinion that rhythm is the interchange of the syntagma (of the
united semantic entity) and the pause, it might be perceived as the
breathing of the text – inhalation and exhalation. The pause systematizes
the relations between syntagmas, contracting and expanding in its turn
to provide a full rhythmic expression. The changeability of the syntagm,
as well as the pause does not provide an equal length of time, but rather
an identity of perception by the reader/ viewer. Punctuation may be
viewed as a rhythm – regulating component when the punctuation
marks point at some peculiarities and length of the pause, nevertheless,
the author is not satisfied with all this and invents special punctuation
and even a special group of punctuation marks. Rhythm and time are
inseparable as are the present and the generalized, and rhythm helps to
discover and see the peculiarity of each concrete time. Rhythm is the
“systemization in time” and the systemization of time itself. Rhythm also
exposes the characteristics of an epic narrative, which we observe in the
attempt to interpret the rhythmic peculiarities in Hrant Matevosyan’s
works, when his first and last works have a different linguistic insight
and rhythm.
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ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԱԾ,
ՍԱԿԱՅՆ ԱՆԱՎԱՐՏ ԵՎ ՉԻՐԱՑՎԱԾ ԵՐԿԵՐ
Վալերի Փիլոյան
Հանգուցային բառեր՝
բառեր՝ անավարտություն, ծրագրված երկ,
Ծմակուտ, ամբողջական սյուժե, կերպարային համակարգ, մարդկային ճակատագիր

«Անձրևած ամպերից» («Տաշքենդ») հետո սկսած և անավարտ
թողած «Մեռելալույսին» հաջորդեց «Տախը» վեպի առաջին մասը՝
անավարտ մնացած, սրան՝ «Տերը» կինովիպակը, ապա՝ «Տախը»
վեպի երկրորդ մասը՝ նորից անավարտ մնացած: Երկարատև
ընդմիջումից հետո հեղինակն արդեն 1990-ականներին սկսեց
շարադրել «Եզրով» վիպակը, որ նորից անավարտ մնաց: Այսպես
դրսևորվում է մաթևոսյանական յուրահատուկ մի ժանր՝
անավարտ-ը, որ ձևավորում է նկատելի մի ցանկ Հրանտ Մաթևոսյանի ստեղծագործության ամբողջության մեջ՝ «Նանա իշխանուհու
կամուրջը», «Հաղարծին», «Մեռելալույս», «Տախը», «Եզրով», «Գյուղամեջ» (վերջին վերնագիրը ծանոթ է հարցազրույցներից, հեղինակի ընտանեկան արխիվում այս վերնագրով երկու էջ կա, և,
հնարավոր է, «Եզրով» վերնագրի փոփոխակ է): Սրանք պատճառ
են դարձել, որ ասելիքը, կոնկրետ պատկերները, կերպարները
«փոխանցվեն» մի գործից մյուսը: Այդպես մի կողմից ձևավորվում է
մաթևոսյանական «ամբողջական սյուժեն», մյուս կողմից հաստատվում է աշխարհի անվերջության ու շարունակականության
հեղինակային կանխադրույթը: Նկատենք, որ Մաթևոսյանի երկերի
անավարտությունն ինչ-որ տեղ հարաբերական է, քանի որ անգամ
մեկ պարբերությունը, նախադասությունը պատկեր ու պատմություն են, մարդկային ճակատագրի բացահայտում: Միշտ էլ կարելի է պատկերել մարդկային պատմություններ, և սրանք դրսևորվում են գրին տիրապետող մարդոց պատումներում: Առավել
կարևոր է պատկերել ոչ թե մարդու պատմությունը, այլ մարդկային ճակատագիրը: Այսպես է, քանի որ պատմությունը եզակի է
ու բազմատարբերակ, իսկ ճակատագիրը՝ բացառիկ ու անկրկնելի
և, միևնույն ժամանակ, ընդհանրական ու պարբերական: Մաթևոս– 132 –

յանական գրում համառ մի ձգտում է դրսևորվում՝ կապ գտնել ոչ
թե ժամանակավորի, ժամանակավրեպի, այլ հավերժահունչի ու
մշտամնայի հետ:
Հայտնի հարցազրույցում, որ Ալլա Մարչենկոյի հետ կայացել
ու հրատարակվել է դեռ 1980-ին, Հրանտ Մաթևոսյանն ի մասնավորի նշում է. «<...> երբ ամեն ինչ, ինչ մտածել եմ, գրեմ Ծմակուտի
մասին, գրեմ վերջացնեմ, սյուժեն ինքն իրեն կկազմվի: Ինքն իրեն
կբացահայտի: Ներքինը, գաղտնին, նույնիսկ ինձ անհայտը բոլորին տեսանելի կդառնա» [3, 226]: Ծմակուտի մասին Մաթևոսյանը
գրել է, սակայն չի վերջացրել, որովհետև ֆիզիկապես անհնար
էր այդ վերջացնելը, քանի որ «Դա գրելու համար երկու կյանքն էլ
քիչ է» [1, 88]:
Անդրեյ Բիտովն է փաստելով արձանագրել. «Հրանտն արդեն
գրել է ձիու, գոմեշի, այն մասին, թե ինչ է մտածում լուսնալույսով
լուսավորված սատկած շունը, գայլի ու արջի մասին մի քիչ գրել և
հիմա գրում է տախի մասին: «Տախը» վեպը: Վստահություն է
ծնում: Մանավանդ որ, սովորույթի ուժով, սխալվեցի. չէ՞ որ նրա
խնդիրը, ինչպես այն ժամանակ, սոխի, կոնյակի, հացի մասին
գրելը չէ: Այլ հենց դրանք վրձնելը: Ուրեմն՝ ոչ էլ տախի մասին, այլ
հենց տախ է վրձնելու: Իսկ դենն արդեն շատ բան չի մնում, մինչև
ՅՈԹ թվանշանը: Յոթ զույգ անխառն և յոթ զույգ խառնածին: Գուցե
փրկի նրանց» [9, 101]: Բիտովի խոսքի ենթատեքստում Նոյան
տապանի հիշողությունը կա, որն էլ բացահայտորեն հնչում է
Հր. Մաթևոսյանի խոսքում. «առասպելի ջրհեղեղը եթե կրկնվեր՝
Նոյան պես կարող էի վերստեղծել հողագործության և անասնապահության մեծ մշակույթները, և մարդկանց հիշողությունը եթե
հանկարծ խաթարվեր՝ ազգականներիս ու երկրացիներիս այն
օրերի վարքից կարող էի նորից ժողովել մարդկային բարոյականության օրենսգիրքը» [4, 5]: Նմանատիպ համարյա բառացի միտք
է հնչում հարցազրույցում. «Եթե կրկնվեր ջրհեղեղի լեգենդը, ես,
ինչպես Նոյը, կկարողանայի վերականգնել երկրի վրա հողագործության ու անասնապահության մշակույթը... Եվ եթե ինչ-որ բան
պատահեր մարդկության հիշողությանը, ես կարող էի իմ համագյուղացիների պատկերով ու նմանությամբ, նրանց այն ժամանակ– 133 –

վա կյանքի պատկերով նորից ժողովել մարդկային բարոյականության օրենսգիրքը» [3, 285]: Մշակույթն ու բարոյականության
օրենսգիրքը, անգամ աշխարհն ու բնությունն անիմաստ են առանց
մարդու, այդ իսկ պատճառով կրկնվելու է ոչ միայն Նոյի, այլև
Արարչի փորձը՝ վերստեղծել մարդուն այս անգամ գրական իրականության մեջ:
Այնուամենայնիվ, ինչ-որ բան գրվել է, որ ծանոթ է ընթերցողին
հեղինակի կենդանության օրոք հրատարակված գրքերից, նաև
մամուլում տպագրված ու ժողովածուներում չներառված գործերը,
որ հրատարակվեցին «Նանա իշխանուհու կամուրջը» ժողովածուի
մեջ, «Անտիպների» երկհատորյակում: Նկատի ունենք նաև այն
ստեղծագործությունները, որոնք իրենց ամբողջությանը չեն հասել,
մնացել են անավարտ, սակայն հարաբերական ամբողջություն
ունեն և այսօր գիտակցվում են Մաթևոսյանի գործի անտրոհելի
բաղկացուցիչը:
Բայց կան գործեր, անգամ գրառում-նշումներ, որ չեն իրացվել,
փաստորեն Մաթևոսյանի կողմից մտածվել են, չեն գրվել ու
ավարտվել և, սակայն, օգնում են, որ ներքինը, գաղտնին, նույնիսկ
իրեն անհայտը բոլորին տեսանելի դառնա:
Խոսքն առաջին հերթին վերաբերում է «Ի սկզբանե էր բանն...»
ինքնադիմանկարի փորձում հիշատակվող պատմություններին:
Սովորաբար երեք-չորս պարբերությունից ձևավորված այս պատմությունները գրական երկի նախնական հիմք է համարել հեղինակը, սակայն անգամ այս վիճակում նրանք դրսևորում են Մաթևոսյանի ստեղծագործությանը բնորոշ իրողություններ՝ ներդաշնության երազանք, մարդկային ճակատագրի բացահայտում, աշխատանքի ու բնության հանդեպ վերաբերմունք, ժամանակը պատկերելու վերին պարտավորություն և այլն:
Մի երկրորդ խումբ են կազմում այն հնարավոր գործերը,
որոնք հիշատակվում են Մաթևոսյանի հարցազրույցներում: «Մենք
բոլորս անկրկնելի ենք» հարցազրույցում1 փոքրիկ հատված կա.
Հարցազրույցը տպագրվել է 11.02.1995-ին «Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթում:
1
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«Մի պատմվածք էի գրել՝ մի կնոջ մասին. տգետ է, բայց երեխային
դպրոցում խնդիր են տվել, պիտի լուծի, տառերն էլ չի ճանաչում,
չգիտի՝ խողովակն ինչ է, բայց պիտի լուծի, մի խողովակով պարպվող ու երկուսով լցվող ավազանի խնդիրը: Ու այդ կինը լուծեց
խնդիրը իր երեխայի համար՝ ահա այդ կնոջ մեջ, հայ կնոջ մեջ ես
աստված եմ տեսնում և ուրիշ աստծո կարիք չեմ զգում» [3, 440]:
Այս նույն պատմությունը ընդամենը մեկ կարևոր ճշգրտմամբ
(պիտի գրվեր) հիշվում է Հ. Վարդումյանի հետ զրույցում2. «Մի
հատ էլ կար: Մի դաժան պատմվածք կար... Այդպես պիտի լիներ
մոտավորապես... Անգրագետ կինը երեխայի թվաբանական խնդիրը լուծում է: Բացարձակապես անգրագետ կին է: Ես գիտեմ, ինչ եմ
անելու այդ խողովակների խնդիրը. երկու խողովակով էսքան լիտր
ջուր է լցվում ջրավազան, մի խողովակով էսքան դուրս է գալիս...
էդ կնոջը, էդ ընտանիքին հանձնարարել են սերմացու ջոկել՝
տանելու համար: Հետո էդպե՜ս, էդպե՜ս էդ զրույցը լինում է. էսքան
լիտր՝ էսքան ժամ, էսքան լիտր, էսքան ժամանակ, էդպես... Ջուրը
դարձնում են հատիկ, և իր երեխաների հետ հավաքված, էս մի
երեխան մի խողովակը, մյուս երեխան՝ մյուս, էսպես հավաքվեցհավաքվեց, հետո եկավ հասավ, որ՝ 23: Ջուր է, թե հատիկ է՝ 23:
– Պիտի գրե՞ք այդ գործը:
– Հա, էդ ժամանակներից: Պիտի գրվեր...» [8, 28-29]:
Վերը հիշված ինքնադիմանկարի փորձում հատված կա՝
կապված պատերազմական օրերի ու մոր հետ. «Քառասուներեքի
փետրվար-մարտին մայրս տնից երեք օրով կորավ, ո՛չ ապսպրանքով, այլ որևէ զգայարանով կռահել էր, որ մեր անասունը Ձորագեղ
ջարդվում է, պիտի փրկելու գնա: Մեկը փրկեց, այդ մի կովը երեք
երեխա պահեց: Մեր գյուղից Ձորագեղ ու ետ՝ 70 կմ է, ճանապարհին մի երկաթուղային կայարան, մի գյուղ ու մի երկու տեղ լքված
գոմեր են, այդ գոմերում այդ աղջիկ-կինը, այդ նիհար, ծանրած,
ահա-ահա ծնող կովի հետ երկու գիշեր է անցըրել, երկու ցերեկ՝
խնդրելով, հրելով, լացելով, անիծելով ու հուսալով, ժամը ժամի
վրա մոտեցել է իր գյուղին, որ մինչև ամուսնու զորակոչվելը թշնա2
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մական գերության ճամբարից լավ չէր: Եկան, մեր տնից ներքև զառիվերին դեմ առան ու ձմեռվա արևի մեջ փլվեցին: Ես ուզում եմ իմ
հայրենիքի 70 կմ այդ ճանապարհից «մագելլանի սխրանք» հանել և
այդ կնոջը անհատականություն դարձնել. եթե չդառնա՝ նշանակում է շատ ճիշտ են անում նրանք, ովքեր իրենց խաչը նրապեսների շալակն են տալիս ու ետ չեն նայում տեսնելու բերո՞ւմ են թե
չեն բերում» [5, 15]:
Մաթևոսյանից մեզ հասած, սակայն դեռ անտիպ գրառումներում այս նույն պատմությունը հիշվում է այլ մանրամասերի հիշատակմամբ, և ճշգրտվում է գրելիք երկի վերնագիրը. «Ձորագեղից
մեր Սուրաթ կովը բերելու պատմությունը – Քոլագերան, Դսեղ,
դուզը, Մարցա բաղերը, գերիները, գերիների կանաչ թրիքը, գերիների օգնությունը, տարբեր մարդկանց օգնությունը, քարափը, այդտեղ
ծնելը, առուն դեռ բարակ սառույց էր կապում... Կրիշի դուռը փակ
էր՝ կարծում էին որևէ ուտելիքի վրա է փակ – դատարկ էր, եղածը՝
մի կով։ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ – ճանապարհին՝ լիքը լավ մարդիկ – ահա թե
ինչպես հաղթեցինք։ Նույնիսկ փախստականն է անտառից ելնում,
օգնում կապն անցընել – աթանեցին – ում ծառի վրա շիշը բերանին
խփեցին» (անտիպ): Ապա և՝ «Գրել անպայման Պատերազմը –
Ձորագյուղից Ահնիձոր» (անտիպ):
Այս պատմությունը բարձրաձայնվել է նաև «Աշնան արև»
կինովիպակում [6, 196-197, 211, 222]: Կա պատմությունը կամ սրա
ուրվագիծը, չկա կայացած պատմվածքը, բայց կա գեղարվեստական պատկերը, որ զգայնությունների մակարդակում, ի մասնավորի ժամանակի և մարդկային ճակատագրի բացահայտման
տեսակետից, բացահայտում է Մաթևոսյանի արվեստի կարողությունն անգամ այն դեպքում, երբ այդ արվեստը չի կայացել որպես
ժանր: Հարցազրույցներում և գրառումներում հպանցիկ հիշված
այս պատմությունները կարող ենք համարել ճեպանկար, ուրվագիծ, դիմաստվեր, Կ. Պաուստովսկու կողմից ձևակերպված «թեմայի
ու սյուժեի թեև դանդաղ ու աղոտ, բայց համառ շոշափում» [7, 51]
կամ Ալբ. Քամյուի «Տետրերում» [10, 194-555] տեղ գտած նշումներին համարժեք գրանցում: Գրողի մտասևեռումներում տեղ
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գտած, ժամանակի ընթացքում վերարծարծվող այս երկու պատկերներն ի վերջո մեկտեղված, սակայն որպես Աղունի խոսքի
բաղադրիչ-մանրամասեր են դրսևորվել «Եզրով» անավարտ
վիպակում. «Եղել է, որ երեք ցերեկ ու երկու գիշեր՝ ծնի կով եմ
պոչը բռնած [քաշելով-բոթելով, ծեծելով-խնդրելով] հասցրել Ձորագեղից մեր դուռը, ռումին գերիները բլբլալով մի քիչ տեղ օգնեցին
Մարցա այգիների տակ. էս մեծ աշխարհի ձեր օգնությունը ինձ
էդքանն է: Եղել է, որ՝ տառից ու թվից անտեղյակ՝ թվաբանության
գրքի սև խնդիր եմ պարզել զուտ ինձուինձ, պարզել ու դրել եմ
սեղանին՝ «7» լիտր ջուր է թե ժամ՝ քո պատասխանը յոթ է, գրիր 7»:
Բայց բերել եմ, չէ, արդեն բերել եմ, չէ՞, բերեցի հասցրի, մեր սահմանի արև լանջին նստեց, գլուխը մեկնեց ու տնքալով, արտասվելով, արցունք-տալով ծանը՜ր ծնեց: Արդեն ծնել է, չէ՞, [իմ հեղափոխությունը ես արել եմ, չէ՞] իմ բաժին հորթը մահվան կապանքից արձակվել, խաղալով, խաղալով փախս է ընկել իմ արևոտ
սահմաններում, իմ դժվար 7-ը արդեն դրված է սեղանին – ձեր
խավար էջն ու անզոր քամակը քաշելո՞ւ եք իմ առջևից» [1, 427]:
Այս հատվածն իր տպավորչությամբ զիջում է նախորդած հատվածներին: Եվ կարևոր է դառնում ոչ թե «ինչո՞ւ է զիջում», այլ «ո՞րն
է նախորդների տպավորչության գաղտնիքը» հարցը: Կարծում ենք՝
ինչքան էլ ծավալով փոքր լինեն այդ գրառումները, նրանցում կենսական մանրամասերի պատճառաբանված ու կանոնակարգված
ընտրությունը կա, այն մանրամասերի, որ գալիս են կյանքի, ժամանակի ու միջավայրի լավագույն իմացությունից, մարդուն և նրա
գործը իմաստավորելու մաթևոսյանական ելակետից և ընդարձակում են գեղարվեստական պատկերի ներառած տարածությունը:
«Աշնան արև» վիպակում ընդամենը մի նախադասությամբ
փոքրիկ պատմություն է հիշատակվում. «Օժիտակալ կարպետը իմ
պապոնց տնից է բերել իմ մերը, իմ պապոնց տուն էլ եկել է իմ մոր
պապոնց տնից, Արճեշից» [5, 515]: Իսկ «Աշնան արև» կինովիպակում «համարժեք» հատված կա, երբ Աղունն իր հարևանուհի
Աղունին պատմում է նույնը մանրամասնորեն. «Իմ մոր կարպետն
է: Արճեշա իմ տատի բաժինքն է իմ մորը. Արճեշ էս կարպետը եկել
է իմ տատի մոր Էրզրումից, Արուս ջան: Իմ լույս մոր հանգչելուց
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հետո իմ մայրիկի էս կարպետը իմն էր լինելու, բայց իմ Իշխան
հերը տվել էր իրա քրոջն ու իմ հորաքրոջը, իմ հորաքույրն էլ՝
Դսեղ՝ իր աղջկան, Դսեղից էլ՝ Լեջան, հորաքրոջս թոռան տուն:
Ինչո՞ւ: Գնացի տեսա տակները թախտին գցած – որովհետև իրենցը
չի, հարազատ չի, համարյա թե պետք չի, բայց պետք է, Արուս ջան.
քաղաքացիք պիտի տեսնեն, որ էդ Արմենակ տղան հանդից չի
գտած, անտեր չի, թիկունքին սարի պես կանգնած ազգ ունի
Ծմակուտից մինչև՜ Վանքեր ու Արճեշ ու Ղարաբաղ ու Էրզրում»
[6, 186]: Կարևորելով վերջին միտքը՝ փաստում ենք ժամանակի ու
տարածության մեջ դրսևորված հիշողության և ժառանգորդության
հանգամանքները: Սակայն հեղինակն այդքանով չի բավարարվում, հավելում է մարդու և տեսակի համար պատասխանատվության իրողությունը: Փոքրիկ դիպվածը համամարդկային հնչեղություն է ձեռք բերում: Հարցազրույցում հատված կա. «Գյուղացի,–
դարձյալ գյուղացի և միշտ գյուղացի, քանի որ ինձ համար նա հողն
ու հայրենիքն ինքն է.– կինը իր ապահով ու խաղաղ տանը հանկարծ, ռադիոյի կամ հեռուստացույցի որևէ կողմնակի նշանի՞ց՝
չգիտեմ, անհանգստանում է, հանկարծ տագնապում է, կողոպտվելու, թանկ մեկին կորցնելու զգացում է ունենում: Հեռավոր Երևան
քաղաքում հայրենադարձների մի ընտանիք բեռները կապել, ետ
արտասահման է գնում, բեռների մեջ աննշան (կամ հենց թանկ) մի
իր կա՝ որ գյուղացի այդ կնոջն է եղել կամ նրա մորը, տատինը,
հորաքրոջը, իր (Ավետարա՞ն, արծաթի գոտի՞, չգիտեմ)՝ որ հայ
ժողովրդի ոդիսականով թափառել է հայոց և ոչ հայոց բոլոր
աշխարհներում ու ժամանակներում և հիմա էլ երկրից է հեռանում: Ահա այդ կնոջ և այդ ընտանիքի հանդիպումն ու բաժանումն
եմ ուզում պատկերել» [3, 382]: Իսկ գրառումներում նշում կա. «Մեր
սուրբ նանի գոտին. Չի ուզում գոտին դրամով ետ առնել,
որովհետև իր համար թանկը հենց կապերն են անցյալի, ներկայի
ու ապագայի ազգականության հետ. շատ է հիասթափվում, երբ
նկատում է, որ հակված են վերադարձնել դրամով. նշանակում է
անցյալի և ապագայի հետ այդ կապերը նրանց համար արժեք
չունեն, այդ հիշատակների պահապանն ու պատասխանատուն
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միայն ինքն է. դա առաջին պահ հաճելի է թվում, շոյում է իր
եզակիությունը, բայց հետո սարսափելի է դառնում. նոր մարդիկ են
առաջացել, որոնցից ինքը ոչինչ չի հասկանում։ Գոտին – Արծաթ
քամարը. Սրանց անծանոթ մի կին է հայտնվել իր համար օտար
այս քաղաքում» (անտիպ): Այս դետալը շրջանառվել է նաև
«Տաշքենդ» վիպակում՝ որպես Սիրուն Թևիկի ներքին խոսքի
բաղադրիչ. «Ստույգ չգիտենք, ասում են, բայց ստույգ կլինի – այդ
կինը գնացել քաղաք Ստեփանավանը թե Կիրովականը միլիցիայով ու իր Արմենակ որդու անունով խառնել, հին ժամանակներում
իբր թե իր մոր արծաթե գոտին չգիտենք ում մեջքից պոկել բերել է՝
թե իմ մոր գոտին է, իմն է, ձեր մեջքին չպիտի գնա Ամերիկա...
հիմա մեջքին չէր, բայց արած կլինի» [5, 640]: Մերձ, թերևս նույն
ստեղծագործական հենքի վրա կառուցված, սակայն ինչ-որ տեղ
տարբեր նպատակադրում, ճյուղավորում ու հնարավոր ստեղծագործական զարգացում ունեցող պատմություն-դիտարկումներ,
որոնք կարող էին տարբեր մարմնավորումներ ունենալ, բայց երկու
դեպքում էլ կարևորվում է հիշողությունը վերադարձնելու կամ
հիշողության համար երաշխիք ապահովելու հանգամանքը: Այս
դեպքում արդեն կարևոր չէ՝ կարպետ է այն, գոտի թե Ավետարան.
սրանք կամ սրանցից որևէ մեկն է դառնում հիշողության հենման
կետը, «հիշողության կրիչը»: Փաստորեն այս դեպքում էլ կա պատմությունն իր առարկայացված մանրամասերով (կա առարկայացված ժամանակը), սակայն չկա պատմվածքը. այն իր հերթին
ներդրված պատմություն է դարձել մեկ այլ պատմության համար:
Մյուս կողմից կարելի է նույն մանրամասի տարբեր կիրառությունները վրիպում համարել, գիտակցել որպես կրկնություն, ինչը
ակնարկում է Մաթևոսյանն իր հարցազրույցներից մեկում. «Իմ
կիսատ գործի մեջ էլ այդպիսի պահեր կան, ես լրջորեն խորանում
էի ու մտածում, թե ահա լավ հատված է լինելու գործի մեջ: Մինչև
որ ինքս էլ դառնում էի այնքան զգայուն, որ վախենում էի հարաբերվել այդ ամենին: Մի քանի այդպիսի կերպարներ սկսել ու
կիսատ եմ թողել, որովհետև այնքան եմ զգայունացել, որ կրկնել եմ
նման վիճակը, հիմա զգուշանում ու հետ եմ քաշվում, որովհետև
գրելիս ես պետք է իշխեմ և՛ իմ հերոսների, և՛ ինձ վրա» [3, 439]
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(ընդգծումն իմն է՝ Վ. Փ.): Սակայն հեղինակային մտասևեռումը
հուշում է հեղինակի համար այդ մանրամասի կարևորությունը:
Ծրագրված, սակայն չիրացված երկերի մի խմբի էլ հանդիպում
ենք հեղինակի գրառումներում: Թերևս առանձին գրառումներ
արվել են վաղուց: Ենթադրության համար հիմք են այն գրառումները, որոնք վերաբերում են դեռ 1960-70-ականներին գրած կամ
հրատարակած գործերի («Նանա իշխանուհու կամուրջը», «Սկիզբը»,
«Աշնան արև», «Խումհար», «Ծառերը»), և համեմատությունը
գրառումների ու գործերի միջև ցույց է տալիս դրանց իրացված
լինելը կամ չլինելը:
Մի քանի գրառում կապվում են պայմանականորեն «Խաչմերուկի այգին» և «Համերգ» վերնագրված գրելիք երկերին, որոնց
վերաբերող տասնյակից ավելի հատվածներ կան: Նկատելի է մանրամասը տեսնելու և գրին պահ տալու ձգտումը («Թոռան մոր
պեպենները արևի տակ դուրս են տալիս – պեպենոտում է – մին էլ
որ ջղայնանում է՝ պեպենները դարձյալ դուրս են տալիս»), նաև
կենսական ինչ-ինչ ազդակներ, կերպարի խոսքն անհատականացնելու հեղինակային նախասիրություն-սկզբունքը և այլն: Թվում է՝
սրանց մեծ մասն արդեն իրացված է Մաթևոսյանի տարբեր ստեղծագործություններում՝ «Տաշքենդ» վիպակում (ոչխարների կորչելու
և ուրիշներից ոչխար գողանալու պատմությունը), երկրաբանների
թեման («Տերը»): Սակայն այս գրառումների մեջ սկզբունքային
նշանակություն է ստանում Մաթևոսյանի մի դիտարկումը, որ բացահայտում է կերպարընտրության որոշակի ելակետ ու սկզբունք.
«Լեռներից դենը հին մեծ հովտում դեղին ծխի տակ աղմուկի
սարդոստայնի մեջ անկշռելիության անբարոյականության՝ որ նոր
բարոյականությունն է, անհասկանալիությունը ոչնչացնում է
մարդկանց բարոյապես ու մարմնապես խեղում, դարձնում սեռազրկվածներ ու անճոռնիներ – իսկ այստեղ նրանք, ում քաղաքը
մերժել է, չի վերցրել սրանց տգիտության ու անճկունության ու
վախկոտության ու միամիտ հավատավորության պատճառով,
կյանքին նորից են սկիզբ տալիս, իսկ իրենք իսկապես տգետ են,
իսկապես գողեր են, իսկապես կեղտոտ են, ոջլոտ են՝ բայց հին
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իմաստով,– սրանք ահա՝ Առյալ Զավենը, Թոզնի Զավենը, կաղ
բանաստեղծ Արտեմը, ջղային Արուսը3 նորից են ստեղծում շիտակ,
մաքուր, ջահել նոր կյանք՝ կեր հեռվի ծխոտ հովտի համար։ Սրանք
ունեն իրենց բարոյականությունը՝ որ անբարոյական է քրիստոնեության տեսակետից, բայց բարձր բարոյական է այսօրվա քաղաքային անբարոյականության հաղթարշավի դեմ։ Սրանք կյանքին
նորից են սկիզբ տալիս» (անտիպ):
Գրառումներում հատվածներ կան, որ վերաբերում են «Տախը»
վեպին: Սրանցից մեկը հետևյալ շարադրանքն ունի. «Ղանա ղուշ
(Ղաների թալա) – Մե՜ծ, սպիտակ արծիվ է՝ արծաթագույն, թարմ
արծաթագույն – Ղաների թալում շատ են եղել – որ ո՜րտեղից ծար
թևելով եկավ ցամաք փոսի բլրին նստեց (Ավագ հորեղբոր ձիու
երկարավիզ, երկարոտն քուռակն այդտեղ սատկած ձգվա՞ծ էր, թե՞
դա էլ ուրիշ օրվա տպավորություն է), հոգնա՜ծ, ծանր էր, դարեր ու
աշխարհներ էր անցել։ Փաշի Հրանտն ասում էր Անա-ղուշ։ Գիրիշ
բիձին՝ Դիլիջան՝ Ղանա-ղուշ» (անտիպ): Սակայն այս հատվածը
երբ հարաբերում ենք արդեն իրացված տեքստի հետ («Երեխա
ժամանակ մենք, մանավանդ որ իր խոր, նեղվածք ու տապ բնույթը
որջ, ծակ, բույն էր հուշում, կարծում էինք բացատի անունը հենց
ղան էլ նշանակում է, այսինքն որ՝ խոզն աշնան սրսուռ գիշերները
տուն չի գալիս, այստեղ գիշերակացի հավաքվում, ղան է անում։
Հետո հարցնելով, հարցնելով իմացանք, որ ղանը սպիտակ, ծանր
արծիվն է, բացատի ժայռածերպերում առաջին ծմակուտեցիների
ժամանակ ղանա-ղշի ծվարներ են եղել։ Վերջին ղանը մենք տեսանք։ Ավագի մադյանը հանդի վայրենությունում անտեր ծնել, քուռակին մայա չէր տվել, քուռակը սատկեց՝ մադյանը կողքին կանգնած էր։ Ծանր, դարեվոր, սպիտակ՝ ասես հայոց թագավորների
ժամանակներից էր գալիս և նրա թևերի տակ Ծմակուտն ու մենք
մի րոպե էինք, հոգնած եկավ, սագերին ու հնդկահավերին, քանի
Հիշատակվածներն իրական մարդիկ են՝ Մաթևոսյանի կերպարների
նախատիպերը. Զավենները դարձել են Թևաններ, Արտեմը Դանելանց
Արտեմ քեռին է՝ հայտնի «Ահնիձոր» ակնարկից և «Բաց երկնքի տակ հին
լեռներ» պատմվածքից, Արուսը՝ Աղունը:
3
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որ դրանք նոր բնակիչ են, չճանաչեց, մենք տեսանք որ դարերից է
գալիս ու վայրէջքի համար ծանոթ պատկեր է փնտրում, եկավ
կարմիր մադյանի կողքին իջավ։ Երեք օր ասես նրան էր սպասում։
Մադյանը նայեց, թառանչեց, մենք ասացինք թառանչեց, ու
քուռակին տվեց նրան։ Գարնան թաց հովտում բոխի հազարիցս
կերված, Ծմակուտը ինչքան սերունդ է տվել ու անասունի քաղցի
ինչքան գարուն է ունեցել՝ Ծմակուտի երեխայից այդքան անգամ
կողոպտված բոխի մենակ ծառն էր, ղանա թռչունն ու քուռակի
լեշը. և մենավոր, պառավ կարմիր ձին... իսկ մենք ինչպես որ
սանձը ձեռքներիս ճանապարհին մի րոպե կանգ էինք առել,
հավերժական այդ պատկերի դեմ այդպես էլ մի րոպեով էինք» [2,
247-248]), ապա նկատելի են դառնում որակական, ոճական, գեղագիտական, շարահյուսական, ռիթմական, այլևայլ այնքան տարբերություններ, որոնց բացահայտումը կամ պարզաբանումը ծավալային տեսակետից բազմակի անգամ ավելի կլիներ: Հիշողության
համար արված փոքրիկ տեղեկատվությունը վեր է աճել գեղարվեստական տեքստի, ինչպես մի քանի հարյուր (հազար) մթնոլորտային ճնշման տակ ածուխն է վերածվում ադամանդի:
Այս տեսակետից՝ էական է նաև մի փոքրիկ գրառում. «Ասված
է, որ ում մեծ լավություն ես արել՝ վատություն նրանից սպասիր –
Թափտըղի սկիզբը (Թափտըղը նրանց՝ երկու քրոջն էլ փրկել էր
փախցվելուց, բայց հենց նրանք և նրանց եղբայրը նրան դատի
քաշեցին երեխայի՝ տղայի առիթով)» (անտիպ), որ, որոշակի փոփոխությունների ենթարկվելով, դարձել է վեպի առաջին նախադասությունը. «Ասված է, թե վատություն նրանից սպասիր, ում մեծ
լավություն ես արել։ Ասված է նաև, թե ծոցիդ մեջ օձ ես մեծացնում։
Բայց մենք ինքներս չենք կարող և ուրիշի էլ չենք թողնի մարդու
կլինի թե օձի, ճուտ խեղդել՝ թե ինչ է մեծանալու օձ է դառնալու։
Մենք էդ հեռատեսությունը չունենք և մենք էդպես ծրագրված լավություններ ու ծրագրված էդպես վատություններ չենք անում։ Ձին
մեր տակին և մենք ձիու վրա՝ ինչ լինում է՝ մենք էն ենք անում,–
դուք ձեր մատյաններում լավություն գրեք, կամ վատություն գրեք՝
եթե սիրտներդ էդքան պղտոր է և արյան փոխարեն ցեխ է ղրկում
մարդու ձեր մատներին ու հայ քրիստոնյայի ձեր խղճին» [2, 24]:
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Սակայն գրառումը լիովին չի «պարպվել» և հաջորդ հատվածի հետ
(«Թափտղի ատելությունը իր փրկիչներին – պարտադի՛ր – նրանք
նրա փրկիչներն են, բայց սոցիալ-բարոյական այլ բևեռ են։
Ատելությունը՝ հենց դատարանի բակում, երբ իր նմանակը կանգնած է») (անտիպ), հնարավոր զարգացումների է ուղղորդում՝ կապված «Տախը» վեպի առաջին մասի ենթադրելի շարունակության
հետ: Անավարտ է ինչպես վեպի առաջին, այնպես էլ երկրորդ
մասը: Կա նաև երկրորդ (նաև առաջին) մասի հնարավոր շարունակությանը վերաբերող գրառում. «Y-անց X-ը ցնորվեց-ի սյուժեն
ու Թափտղի սյուժեն կարելի է դարձնել միացնելով մի մեծ
պատմվածք՝ օգտագործելով Կիրովական լինող դատի շուրջը
ծագած խոսակցությունները (X), մեր թեթև միջամտությամբ
Թափտղին ազատելը, և երախտագետ Թափոյի հրավերը որսի՝
արջի՞, կխտարի՞ – գուցե արջի։ Եթե զուտ Կիրովականից սկսվի՝
քեզ համար արդեն մտածված նատուրալությունը կկորչի, առաջ
կգա գուցե լավ, գուցե կասկածելի մի այլ մակերես, որը եսի՞մ...
Որսի և որսատեղը Թափոյի կատաղելու (փշփշոտված խնդրելու)
մասին գուցե ուրիշը պատմի:
Ահագին փող ունի, ամբողջ կյանքում աշխատել է, երեխա
չունի, X-ի գժվելուց հետո Y-անց ցեղից քաղաքի հոտն առած մեկը
փորձում է դատով փող պոկել Թափոյի տղայի և այդպիսով
նրանից մանր երեխաների համար»4 (անտիպ): Փաստորեն այս
գրառումն ինչ-որ ձևով իրացվել է «Տախը» վեպում, նաև «Տերը»
կինովիպակում (սակայն մասնակի)՝ դառնալով Ռոստոմին ու
Էլինորին վերաբերող պատմություն: Սրան վերաբերող վիպական
հատվածներն անկրկնելի են, սակայն ենթադրվում էր նաև այլևս
անհնարին շարունակությունը, որ իր հնարավոր ամբողջությանն
էր հասցնելու վեպը:
«Տախը» վեպի ուշադիր ընթերցումը հուշում է, որ, ի տարբերություն «Տերը» կինովիպակի, որոշակի հակասություն կա
Ռոստոմի ծագումնաբանության վերաբերյալ: Կարող է թվալ՝ սա
Նախատիպի տոհմանունը և անունը էթիկական նկատառումներով
չեն նշվում:
4
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պատահականության արդյունք է, հեղինակը այնուհետ ուղղելու էր
այս վրիպումը, սակայն սա ամենայն հավանականությամբ կենսական ազդակ ունի, գալիս է զրույցից, որի հիշողությունը կա
կոնկրետ գրառման մեջ. «Ես ու հերս նստած էինք ձմռան օրով
կրակի մոտ – եկան վիլիսով կիրովականցիք՝ մերժված, ծիծաղելով
ու զայրացած – և հորս հավելումը Թափոյի ցեղի՝ Մեսրոպի՝ սարսաղության մասին, և հանկարծ – Մեսրո՞պն ինչ կապ ունի,
Թափոն ուրիշից է» (անտիպ): «Թափոն Մեսրոպից է» և «Թափոն
Մեսրոպից չէ» հակադրույթն իր հետքն է թողել վեպի մեջ, փաստորեն իրացվել է: Այլ հարցեր են, թե ինչքանով է համապատասխանում գեղարվեստական ճշմարտությանը, ինչպես էր վերափոխելու հեղինակն իր շարադրանքը և այլն, քանի որ վերջնականն
ըստ էության հրատարակված տարբերակն է: Օրինակը հուշում է,
որ Մաթևոսյանի գործն անմիջական ակունք ունի կյանքը: Հաստատվում է հարցազրույցում հնչած դիտարկումը. «Յուրաքանչյուր
իրական մարդ դարերի աշխատանք է, հազար տարվա գոյակցություն, ծմակուտեցի ցանկացած մարդու մեջ շեքսպիրյան ողբերգություն կա, շիլլերյան երազանք, տոլստոյական մաքրություն, էլ
ինչո՞ւ պիտի մարդ հորինեմ, կյանք հորինեմ: Ես իմ երկրի լուսանկարիչն եմ, վավերագրողն եմ, և ինձ լիուլի բավարարում է եղած
կյանքը» [3, 370-371]:
Պահպանվել են հեղինակային գրառումներ՝ կապված նաև
«Մեռելալույս» երկի հետ: Սրանցից որոշներն իրացվել են առկա
շարադրանքում: Այսպես՝ «Ոչ թե պիտի, այլ է – մոմ է թափում,
երեխայի հետ տանում վառում փոքրիկ գերեզմանին, քիչ հեռու՝
տան պատի տակ՝ երկուսը գիշերանոցներով, որ սարսափած ետ
են փախչում՝ երբ մայրը շուռ է գալիս, հետո եղբայրը տաքության
մեջ չտեսնելով անցնում է երեխաների վրայով նույն թախտի իր
տեղը» (հիշենք վիպակի հրատարակության ավարտամասը) [1, 562
և շար.]: Կամ՝ «– Արա Անուշեվան... հարցնելն ամոթ չլինի՝ էդ
գոմշի նման կնկանը ոնց ես շուռ տալիս։
– Դու քու լոշտակ մերունը ոնց մորթեցիր։
– Էն ա փորի տակին տեղ ունի՝ քորեցի, շուռ եկավ» [1, 571]:
Կամ՝ «Որ Կոտոն քաջ-քաջի փոխարեն քեչ-քեչ էր երգում, ես
– 144 –

էլ՝ անտեղյակ՝ իր հետ, և դասատուն մեզ դուրս արեց։ Քեչ-քեչի ժամանակ Կոտոն կնկա նման ծվում էր։ Կոտոն Կարոյենց Սարիբեկի
տնազն էր անում։ Կոտոյի Գիքոր հերը կթվորուհի Նվարթի հետ
կապված էր, Կոտոյենց տանը թշնամություն կար Կարոյենց տան
դեմ, Կոտոն դպրոցում անում էր թշնամության իր բաժինը՝ քեչ-քեչ»
(անտիպ): Եվս մեկ իրացված հատված. «Մեկը բողոքի, հուսահատության, հույսի նամակներ է գրում (ընկեր Ստալինին՞) – բոլորը
հավաքվում են օրիորդ Ուցյունի ձեռքին, Ուցյունն անընդհատ
հսկող դիրքում է» (անտիպ) [հմմտ. 1, 554-555]:
Օրիորդ Ուցյունի՝ Փառանձեմ Վրացյանի կերպարը նկատելի է
վիպակի հյուսվածքում, ունի որոշակի դերակատարություն, սակայն նկատելի է մի էական թվացող հանգամանք, որ վերաբերում է
ոչ միայն նրան, այլև բոլոր Վրացյաններին, որոնք դրսևորվել են
Մաթևոսյանի ամենատարբեր ստեղծագործություններում. սրանք
ասես բացասական եզրում են, հեղինակը ոչ միայն չի սիրում (դա
իր գործն է), այլև ասես չի հանդուրժում նրանց: Եվ այս վերաբերմունքը կա նաև գրառումներում. «Նրանց ցեղում խառնամուսնություն կա – Բավուկն ուզել է իր հորեղբոր տղային – ակնարկ՝ որ
Փառանձեմի սերը եղբորը կնոջ սեր է տղամարդուն։ Նրանց ցեղում
երբևէ հեռավոր արյուններ են խաչվել – թուրք ու հայ – իրար հետ
ամուսնանալով, իրար սեղմվելով նրանք դուրս են մղում իրենց
արանքից օտար արյունը։ Նրանց ցեղի մեջ (կանանց) բեղերը
հեռավոր ամուսնության հետևանքով էր մտել։ Նրանց ասում էին
Ղալանց, բայց նրանք իրենց համառորեն Վրացյաններ էին ասում։
Նրանք Վրացյաններ էին եղել, օտար բեղավոր մի արարած էր
մտել նրանց ցեղի մեջ, նրանք իրար մեջ ամուսնանալով ուզում էին
խոզի թե ինչի այդ արյունը դուրս քշել իրենց միջից» (անտիպ):
Հանդիպում ենք երկու գրառման, որոնք կարող ենք վերաբերել
ոչ միայն կոնկրետ կերպարի, այլ նաև մաթևոսյանական այն
կերպարաշարին, որ անվանում ենք Ալխո և ալխոյանմաններ.
«Մանր հաշիվների մեջ՝ մի մեծ անձնանվիրում: Կյանքը նրա
ինչի՞ն էր պետք։ Ինչքան ապրեց՝ իրեն լիուլի հերիք էր։ Մեկ է՝
ինչքան էլ ապրեր՝ իրա շահը չէր հասկանալու։ Նորից տասը տարի
ապրեր՝ տասը տարի էին բանեցնելու, էդ տասից հետո էլի տասը
– 145 –

ապրեր՝ էլի էին բանեցնելու։ Հարյուր տարի՝ հարյուր տարի»
(անտիպ): Եվ՝ «Քիչ ապրեց։ Էլի ապրեր՝ ինչի՞ն էր պետք։ Տասն էլ
ապրեր՝ տասն էին կոխելու, քսան – քսան, հարյուր – հարյուր։ Իրա
ապրած հիսունհինգ և թե հիսունյոթ և թե վաթսուն է՝ իրեն մինչև
բուկը խեղդելու չափ բավական էր։ Իրեն բավական էր, բավականը՝
իրեն բավական էր, ես ուրիշների համար եմ ասում» (անտիպ):
Մի փոքրիկ գրառում, որ հուշում է պատերազմական օրերի
ծմակուտյան իրականության մեջ հասարակության շերտավորված
լինելը. այստեղ կան ոչ միայն ապահովված ընտանիքներ, ոչ միայն
«կարտոլակեր սերունդ», այլ նաև «բացարձակ հատակում»
հայտնված մարդիկ: Հաստատապես այն փոխանցվել, գրի է առնվել
մանկական տպավորություններից ու մասնակիորեն իրացվել է
վիպակում. «Ոջլոտ եմ, ձեզ մատաղ, որթունքն ինձ ուտում ա, ինձ
տուն միք թողա, թող արեք էստեղ մի... թե բան եք տալիս՝ տվեք...
անցորդ ես, մի թաղում մի պատառ բան ես ուտելու ու անցնես, քեզ
ճանաչողն ով ա՞, մտիր, կեր, քնիր, ոջիլդ ու տիֆդ ու խոլերադ ու
կեղտդ թող ու գնա, բայց դու հո լավ կքնես Ծմակուտի փափո՜ւկ
տեղաշորում – ո՜չ, ձեզ մատաղ, որթունքոտ եմ, ինձ էդ ըրեխանց
մեջ միք թողնիլ... Մի գիշեր քնելու ու անցնելու ես, էդ խավարի մեջ
քեզ ճանաչողն ո՞վ է – ո՜չ...» (անտիպ): Այս «սևքարեցի սովյալ
անցորդը» հիշատակվում է և՛ վիպակում, և՛ գրառումներում:
«Մեռելալույսում» հատված կա, որ վերաբերում է բանակից
Քեչոնց Պետոյի տունդարձին. «Քարուտ սպիտակ զառիթափը մի
բանակային էր իջնում <...> Ցորնաթուխ պուճուր բանակայինը
զնգաց. «Պետոն եմ, ճանաչեցիք ո՞չ, Արուս նանի, Աբել ապի, ձեր
Քեչոնց Պետոն եմ» [1, 606-607]: Ամենայն հավանականությամբ այս
կերպարի հետագա արտահայտությանն է վերաբերում հետևյալ
գրառումը. «Ուրթերը, հանդերը, հորթանոցները, կրակատեղիները
լքված էին, լքված էր արևը, որ ոչ ոքի չէր ջերմացնում, և երբ
սուբահի՝ ստերջի գլուխները երևացին՝ դրանք էլ էին լքված, և
մայրը՝ վույ, ադա, էս տավարն ինչու են թողել։ – Քեչ, քե՜չ... բարակ,
փափուկ ձենով՝ ինչպես որ դպրոցում ես ու Կոտոն էինք ասում
քաջ-քաջի փոխարեն – ձայնն էլ լքված էր հին ժամանակներից –
պատերազմից էլ առաջ, իսկ ինքը քեչ-քեչ էր արել բանակ
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տարվելուց առաջ» (անտիպ): Եվ փոքրիկ տեղեկատվություն կա
սրա ընտանիքի վերաբերմամբ. «Նրա Ժենիկը դասի չէր գալիս,
ասում էին կա, ֆերմայում կիթ է անում թե հորթ է պահում, ասում
էին անտրուսիկ հիմարի մեկն է, և Բրտիշունը այդպես էլ պատկերացնում ու զզվում էր, որովհետև Սվետըկի հյուսի մեջ ոջիլ էր
տեսել. Սվետիկը դասի գալիս էր, բայց չորրորդում թե հինգերորդում ետ մնաց ու այդպես էլ մնաց. նրանց մայրը բանտից չէր եկել,
ասում էին չի գա» [1, 607]: Գրառումներում այս կնոջը վերաբերող
հատված կա. «Հիվանդանոց գնացած կինը բանտից հետո եկավ
տեսավ իր դուռը փակ է, իր երեխաները ուրիշի տանը ծառա են, իր
ամուսինը ուրիշի խոզարածն է։ Ուցյունը սկզբից հենց այդպես էլ
խոստացել էր ինչ-որ թշնամանքի առիթով» (անտիպ): Այսքանից
հետո թերևս հարկ է հիշել մաթևոսյանական մի փոքրիկ դիտարկում, որ արվել է Ստեփան Զորյանի ստեղծագործության վերաբերմամբ, սակայն բնորոշում է նաև Հրանտ Մաթևոսյանի ստեղծագործությունը. «Դու, եթե մանավանդ գրող ես, ընդունո՞ւմ ես չլուտների
եղբայրությունը, քեզ հավասար նրանց գահընկեցությունը» [4, 120]:
Այսպես գոնե զգայնությունների և կողմնակի տպավորությունների
մակարդակում ամբողջանում են առանձին կերպարներ, և իր
լրումին է հասնում երկի ընթերցողական ընկալումը:
Եվս մի գրառում. «Գիքորը թողնում հեռանում է – սելը մեռելը
միջին մնում է այդպես կանգնած» (անտիպ): Թերևս այս նախադասությունից առաջ կամ հետո (ո՞վ կարող է ենթադրել հեղինակի
կամքը կամ ստեղծագործության միտումը) տեղ էր գտնելու
հետևյալ պատկերը, որ ունի իր փոփոխակը. «Ինքը լավ մարդ էր,
գերեզմանուտի ձորը մի անգամ վախենում էինք անցնել՝ ձեն
տվինք «Ալեքսան, Ալեքսան», կանչեցինք Սարիբեկ, Սարիբեկ»,
լոբուտից դուրս եկավ, անցըրեց գերեզմանուտի ձորը։ Լուսնա՜կ,
լուսնակ էր, որ մի տերև էր շարժվում՝ շողքը հազար տեղի վրա
թռչում էր։ Չգիտեմ ով էր նոր մեռել, սևքարեցի սովյալ անցորդ թե
հին մեր-գյուղացի, որ իրենց Թիֆլիսից սովի դեմից եկել էր քրոջ
հետ, ինքն էլ վիրավոր, մեր ձորը։ Ես ու Վերգինա ձալոն էինք,
նրանց տների մոտ կանգնեցինք ու կանչեցինք «Ալեքսանդրի, Ալեքսանդրի», «Սարիբեկ, Սարիբեկ» – լոբուտից դուրս եկավ, եկավ
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ձորն անցկացրեց։ Լուսնա՜կ սուռ գիշեր էր, մեր շողքից էինք
վախեցել, կարծում էինք սևքարեցի անցվորական սովյալից ենք
վախեցել։ Էն մեր շողքերն են, իմ շողքն է ու Վերգինա ձալոյի շողքն
է, բա է՞ն ինչ է։ էն էլ մեր շողքի շողքն է: Էն էլ մեր ուսերի փոցխուեղանն է։ Բայց ինքն էր թե Ալեքսանթրին – լոբուտից դուրս եկավ,
մարգը ջուր էր անում։ Էս ինքն է թե Ալեքսանթրին...
– Ինքն ո՞վ։
– Քրամանց Սարիբեկը։
Երեխան աչքերը թարթեց.
– Դու իրեն Ալեքսանթրի էիր ասում, մին էլ Սարիբեկ ասիր,
մին էլ Տիգրան։
– Քրամանց Տիգրան, չէ, դարբինն էր, ցախավել կապելիս
Հոնուտի կապերում էր մեռել, կապած ցախավելը դրել էր գլխի
տակ, քնել ու քնել։ Սա Ալեքսանթրին է կամ էլ Սարիբեկը, ես իրեն
ի՞նչ էի ասում։
– Ասացի, էլի, մին Ալեքսանթրի ասիր, մին էլ Սարիբեկ։
– Սրա գլխի տակին բան չդնե՞նք։
– Ցախավել չկա, ինչ դնենք։
– Հա,– ասաց կինը։ – Քանի չի սառել՝ դնենք, որ սառչի՝ կարալ
չենք։
– Խի՞ չենք կարալ, ծանրանում ա՞,– ասաց երեխան։
– Հա,– ասաց կինը։ – Ծանրանում է
– ...... – ......
– Որ մեռնում են՝ էսպես են մեռնո՞ւմ։
– Ո՜չ,– ասաց կինը։ – Հողեմ սրա կնոջ գլուխը, էսպես չեն
մեռնում։ Հողեմ սրա աղջկերանց գլուխը։ Սրա պացան տղի գլուխը
հողեմ» (անտիպ):
Եվ փոփոխակը. «– Ինքը լավ մարդ էր, մի անգամ գերեզմանոցի ձորը լուսնյա՜կ գիշեր էր, հազար շողք էր տալիս, վախենում
էինք անցնել՝ անցըրեց չգիտեմ ինքը թե իրա հերը թե ախպերը,
դրանք բոլորն էլ մեկ են, չգիտեմ միասին էին ապրում, թե ամեն
մեկն իր տանն էր ապրում, բայց բոլորն էլ էդ տնից էին դուրս
գալիս։ Ես ու Վերգինա ձալոն աղջկերք էինք, գերեզմանոցի ձորը
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վախենում էինք անցնել, ձեն տվինք Ալեքսան քեռի, լուսնյակ գիշեր
էր, լոբուտից դուրս եկավ, մեզ անցըրեց գերեզմանոցի ձորը։
– Բայց սա Ալեքսանը չի։
– Հա՞, Ալեքսանը չի՞, ուրեմն էն մյուսն է, ո՞վ է։
–Բա նոր դու չէի՞ր ասում... – երեխան ձայնը ցածրացրեց ու
նայեց մեռելին,– Սարիբեկ։
– Ուրեմն Սարիբեկն է, բոլորը մեռան։
– Որ մեռնում են՝ էսպես են մեռնո՞ւմ։
– Ո՜չ... ես սրա կնոջ գլուխը հողեմ, ոչ... էսպես չեն մեռնում...
պառկում են սպիտա՜կ անկողնում... ես սրա աղջկերքի էլ, մոր էլ
գլուխը հողեմ... պառկում են մաքո՜ւր անկողնում, ընտանիքը
շուրջն են հավաքում, նայում են ու տխրում» (անտիպ):
Սրանք որպես պատկեր ու պատում թերևս հավասարարժեք են,
սակայն դրսևորում են որոշակի տարբերություններ, որոնք ապագա
ուսումնասիրողին հնարավորություն են տալու բացահայտելու
հեղինակային մտածողության որոշակի յուրահատկություններ:
Կան նաև գրառումներ, որոնք հնարավոր, սակայն այսօր այլևս
անհնար զարգացումներ են հուշում: Այսպես՝ «Նրանք գնացել էին,
երեխային նա հետը տարել էր... Եվ դիալոգներով կընդհատվի. օր.՝
– Որ լուսաբացի հետ բարձրանո՜ւմ, ինքն իրա երգից կա՜խկխվումկախկխվում է՝ էն ծտի անունն ինչ է,– հարցրեց նա։ Նա արտույտի
մասին էր ասում։ Ուրթերը լքված էին եղել, սարերի կտուրներին
ձյուն էր եղել։ Մեռելալույսի պատմական ժամանակը», «Է՜ն լուսաբացի թռչնին ինչ են ասում, որ առավոտվա մեջ երգելով բարձրանում է, բարձրանո՜ւմ, կախվում-կախկխվում իր երգից, հետո
ուժերը հատնում են, ներքև է ցոլում ու հանգչում կայծի պես... –
Արտո՞ւյր։– Արտո՞ւյտ, որ... է՜ն որ...» (անտիպ): Հնարավոր է, որ այս
երկու փոքրիկ տեղեկատվությունները հեղինակը պատկերացրել է
որպես պերիպետիայի բաղկացուցիչ: Սակայն եթե ենթադրենք, որ
«կընդհատվի» բառն այս դեպքում հեղինակն օգտագործել է «ավարտել» իմաստով, ապա այս հատվածները կարող ենք պատկերացնել
վիպակի՝ հեղինակի կողմից նախատեսված ավարտ:
Համեմատաբար ծավալուն են «Անառակը» կամ «Անառակը
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որդու շեմին» վերնագրով ենթադրելի վեպին վերաբերող ծրագրային նշումները: Կա բանավոր պատմություն վեպի ընդամենը
վերնագրի գրառման վերաբերյալ [1, 610]:
Տեղական նշանակության կնամոլի՝ Համիկ Մնացականյանի
կերպարին հարաբերվել ենք, ի մասնավորի, «Տերը», «Տաշքենդ» և
«Մեռելալույս» վիպակներում: «Տերը» կինովիպակում կա Ռոստոմի
և Օսեփանց հալիվորի հանդիպման պատկերը [6, 348-350],
«Տաշքենդ» վիպակում հիշատակվում է Օսեփանց Համիկ հորեղբայրը [5, 724-725], «Մեռելալույս» վիպակում մի շարք անգամներ է
նա հիշատակվում, սակայն չափազանց տպավորիչ է մի հատված,
որ վերաբերում է հորեղբոր սեռական սանձարձակություններից
մեկի օբյեկտին, և կա վերջինիս խեղճության ինքնարդարացումը.
«Աղունը նրա <Քեչոնց մյուս հարսի> համար էլ ջոկ լացեց: Նա
Քեչոնց հարսներից էր, բայց թե որի կինը՝ Աղունն այդպես էլ
չհասկացավ, որովհետև ասում էին «Արմո, Քեչոնց Արմո», բայց
Աղունն Արմոյին չտեսավ: Ծտի, վառեկի, երեխայի չափ կին էր, մեր
Համբո հորեղբայրն, ասում է, որտեղ բռնացնում վերկոխ էր անում
– լոբուտում, գետափին, մոշուտներում, դռները ջարդելով տուն էր
մտնում, իսկ նա, ասում է, փախչում էր հորանց Ամոջ, երկու օրվա
ճամփան Քեչոնք ծանրումեծ գնո՜ւմ, նրան ետ էին բերում Համբոյի
համար, և նա լուռ վախենալով գալիս էր, ամուսնուն վախենում էր
ասել, քանի որ վախենում էր Քեչոնք թվանք առնեն, և Համբոն խփի
ջարդի նրանց: Վախենում էր Վրացոնք Քեչոնց պաշտպան կանգնեն, և Վրացոնց ու Բաբուշենց միջև արյուն լինի: Հետո, երբ Համբո
հորեղբայրը անցած-գնացած կանանց մեջ գերեզմանատանը
մոլորվել էր, նրան իսկի չէր էլ հիշել – նա եղե՞լ էր, չէ՞ր եղել, կա՞ր,
մեռե՞լ էր: Աղունը լացեց ոչ թե նրա պես լուռ – լացեց սիրտը պատռելով, զզվելով, անիծելով» [1, 558: Տե՛ս նաև 524-526, 541, 547…]:
Գրառումներում որպես ելակետ հեղինակը կարևորել է իրականության և ապագա գրական երկի կապի հանգամանքը և փոքրիկ գրառմամբ նշել նախատիպերի և ապագա գրական կերպարների հարաբերակցությունը. «Էրզրումցյանը – Երզնկյան։ Լևանը –
Ղևանտ, Սարգիսը – Համբո» (անտիպ)։ Կարևորվել է նաև կերպարի
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մի բնութագրական յուրահատկությունը. «Անառակի Համբոն լինի
ինքը բնությունը, բնության պես առանց նախապաշարմունքի,
շրջապատը նրա վրա չի ազդում»։ Կերպարի՝ առանց նախապաշարումների, ազատ ապրելու, այդպես նաև շրջապատը վերափոխելու կարողությունը շեշվում է գրառման մեջ. «Թեկուզ արդար,
թեկուզ ավազակ՝ աչքը վախեցած մեր էս գյուղին սիրտ Սարգիս
հորեղբայրն է տվել։ Խոտհարքի համար կռվի դեպքը... Փորներում
սիրտ է դրել, գաղթականի պես վախեցած են եղել, չէ, մերոնք,
հորեղբայրը մերոնց դարձրել է էս գյուղի տերը» (անտիպ)։
Հնարավոր ստեղծագործությունը հեղինակը պատկերացրել է
որպես «հետահայաց ցուցադրություն», երբ իրար են հակադրվում
սյուժեն ու ֆաբուլան: Օր ծերության կերպարն ավելի շուտ և ավելի
շատ իր անցյալի հետ է, և այս տեսակետից էին երևակվելու նրա
կյանքում տեղ գտած ու հիշվող իրադարձությունները, դեպքերը,
դեմքերը: Այս տեսակետից առանձնացվել են Համբո-Սարգսի
կյանքի մի քանի դրվագներ՝ բազմաթիվ «սիրավեպերից» մեկը, որ
այնուհետ իր շարունակական զարգացումն է ստանում ՀամբոԼևոն հարաբերություններում, ազատ վարքը որպես կենսակերպ,
խոտհարքի հետ կապված Ծմակուտ-Հովիտ հակառակությունն ու
դրան Համբոյի մասնակցությունը, բանտարկվելն ու ազատվելը,
երկրորդ կնոջ հետ հարաբերությունների շրջանակը, հոր և որդու
ընտանիքի հետ հարաբերությունը...
Գրառումներում բազմաթիվ «սիրավեպերից» մեկը կապվում է
Լևան-Ղևանտի, սրա կնոջ և Սարգիս-Համբո յուրահատուկ սիրային եռանկյունու հետ. «Լևանից վրեժը էսպես հանվեց. ալափի
պակաս տարին ոչխարը քշեցին Քուռ. կուսբջիջը կուսակցական
կանանցից Հայկանի, Պայծառի, Իսկուհու, Բավականի, մեր Սիրանուշի մեջ չոփ գցեց՝ թե ով է չոբանի հետ եփութափի գծով Քուռ
գնալու, չոփն ընկավ Իսկուհուն։ Էնտեղից նա խայտառակ եղած
եկավ, ուզեց խայտառակությունը առանց բժշկի ու տատմերի
ծածկի՝ տվեց իրեն սպանեց։ Ստալինի հրամանը կար՝ աբորտի
համար դատ էր հասնում, ումնից էլ լիներ՝ պիտի բերեին, թեկուզ
անկուսակցական Սարգսից լիներ, ու X-անց ցեղի համար խաղք ու
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խայտառակություն լիներ։ Ուզեց հորի – ինքը հորվեց – մեր արյունը
Լևոնի քթերից եկավ։ Մեղա՜. չեղավ... չեղա՜վ, չեղա՜վ, դա սեր էր,
դա մեծ սեր էր, որովհետև ոչ մի կնիկ Սաքոյին էդպես չէր տվել,
ինչպես նա էր տալիս, քանի որ ճիշտ է չորս երեխա ունեին, բայց
դրանք էնպես, աքլորի թիթրիկելու պես էին եղել, քանի որ Լևոնի
կատաղությունը գլխին էր տալիս, և տեղաշորում էլ նա հիստերիկ
ու կռվարար էր եղել... Եվ ոնց էր կամաց-կամաց մեռնում ու
մահվան իր հեռվից սրանց սիրուն նայում պառավ Մարգարիտը,
որը գալիս էր, է՜, Գեղատեղ կթի, բայց էնքան էլ կթի չէր գալիս, այլ
ոչխարի դմակի տակից Սաքոյին նայելու և Իսկուհուն նայելու... և
Սաքոյի ականջները կարմրում ու սիրտը նեղվում էր... էն է, բալամ,
կյանք է» (անտիպ)։
Այս Իսկուհու կերպարի զարգացում-մեկնաբանությունն է
իրացվում մեկ այլ գրառման մեջ. «...բայց Լևոնից նրա անգոհությունն ով էր իմացել – որ Սարգսից նրա գոհությունն ով իմանար.
շան քածը զո՜ւսպ... Իշխանուհի էր, իշխանուհի էլ գնաց... Մեռավ
էդ մասին լուռ – գոմը գլխին փուլ է եկել – կովը քացի է տվել – եզը
քացի է տվել – շունը հաչել է վախեցել եմ...» (անտիպ)։
Ազատ վարքը որպես կենսակերպ ուղեկցել է այս կերպարի
նախատիպին: «Մեռելալույս» անավարտ վիպակում հատված կա.
«Համիկը որձ իծի շատ միս էր կերել, շատ ու հարամ քնով քնել վեր
էր կացել, թափով գնում էր, բայց քունը դեռ գլխին էր: Վրացոնց
այգու տակ Համիկը թողեց իր բարձր փրփուրը՝ ասես նստած
ոչխար էր թե կնկա շապիկ, ու տվեց չափարը քանդելով անցավ:
Համիկը կնիկ էր ուզում» [1, 524-525]: Գրառումներում ուշադրություն է դարձվում այս հանգամանքին, և մի քանի նշում կա:
Այսպես. «Նա «Ավագ» հարցնելով մտել է Սիրուշի տուն, իբր թե
միամիտ է, չգիտի, որ Ավագը տավարի մոտ է, քիչ հետո տեսնեն
Սիրուշը դրան ծեծելով, պոլի փետով, պոլի, ծեծելով դուրս է
անում։– Քավթա՛ռ, իրեն նայիր՝ կերած ք...ին նայի։
– Չգիտի՞, որ ռակ է։
Վալոդը ծիծաղեց.
– Շատ էլ լսել է՝ շա՞տ է հիշում։
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– Մեղք են – ինքն էլ, Սիրուշն էլ, Ավագն էլ» (անտիպ)։
Կամ՝ «– Գնացել Վերա ձալոյից ուզել է։
– Որ տար էլ՝ ինչին էր պետք – ութանասուն տարեկան մարդ է։
– Ձիանն ինչին են պետք, հրացանն ինչին է պետք» (անտիպ)։
Ամենատարբեր գործերում եղած «վկայություններն» ասես
ամբողջացնում են Համբո-Համիկի կենսակերպի այս ասպարեզը:
Լինելիք ստեղծագործության հետ կապված գրառումներն այս
ենթադրության համար համապատասխան նյութ են ապահովում:
Խոտհարքի հետ կապված Ծմակուտ-Հովիտ հակառակությանը,
դրան Համբոյի մասնակցությանը, բանտարկվելուն ու ազատվելուն
անդրադարձ կա «Տաշքենդ» վիպակում: Հեղինակային մտահղացմամբ այս ամենը պատկերվելու էր նաև ենթադրվող գործում: Բազմաթիվ գրառումներ կան, որ վերաբերում են այս պատմությանը:
Համիկ-Համբոյի ընտանիքի հետ կապված մանրամասերը
սփռված են տարբեր ստեղծագործություններում՝ առաջին կինը,
սրա մահը, որդիներից երկուսի զոհվելը ռազմաճակատում, աղջկա
հարս գնալը Երևան և այլն: Գրառումներ կան, որ վերաբերում են
երկրորդ կնոջ հետ հարաբերություններին. «Գյուղում պտտվեցպտտվեց, ու ոտքերը տուն տարան, ու կանչեց Սհարգուլ, ու նորից
հիշեց, որ մեռել է» (անտիպ)։ Կամ՝ «Իրա կնկանը թող պահեր, ու
խեղճ Սհարգուլ ձալոն թող կողքին լիներ։
– Դե էդքան չկարեցավ բարձրացնի,– ասաց Վալոդը։– Նա
ուրիշ մարդ էր, ինքն՝ ուրիշ։
– Ոչ թե չկարեցավ բարձրացնի,– ներսից զնգալով ասաց
մայրս,– կյանքը կերավ, գլխին տվեց ձորը գցեց։
– Տարբեր հանգի մարդիկ էին,– ասաց Վալոդը,– հորեղբայրը
թփից, խոտից, քարից, փշից կառչելով բարձրանում է– ձալոն
նվալով հազիվ քարշ էր գալիս։ Մուքելանց Սաքոն բժշկին ասել է
«ես նրանից ջահել եմ – ես ինչի պիտի հիվանդ լինեմ», բժիշկն ասել
է «նրա հետ ոտ մեկնելը քո բանը չի» (անտիպ)։
Տարիքն առած, արդեն զառամյալ մարդու հիշողությունը շատ
հաճախ հատվածական է. նա հիշում է պատկերներով, և այդ պատկերները հավանաբար չունեն ժամանակային ու ամբողջական
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հերթագայություն, կցկտուր են այդ բառի լիակատար իմաստով,
կտրտված են իրարից ու կցված են՝ առանց հերթագայության,
ժամանակային ընդհատումներով: Ահա և Համիկ հորեղբոր հիշողությունն է նմանատիպ եղանակով գործում, և սա Մաթևոսյանն
արձանագրում է որպես կարևոր ելակետ իր գրառումներից մեկում.
«Նրա ձիերը գողացել էին։ Մտածեց, որ Քռի թուրքերն են գողացել,
պատրաստվեց մին թուրքերով դիպչել, էդպես էլ մոռացավ՝ գնաց
թե չգնաց Քուռ, եկավ հիմա էլ զանգահարել տալու, խղճացողները
ասին ինչիդ է պետք, ջահելները՝ «թողուլ մի, թողուլ մի, թողլին
փախավ», մոռացավ թե ինչի էր եկել, ճանապարհին պատմեց, որ
ձիերը գողացել են։ Հետո՝ Ալբերտին, սա՝ ինչիդ է պետք, իսկ իր
տակին մի լավ ձի կար, և նրա նստվածքը Մեսրոպինն էր, և Ս-ն
մտածեց, որ ձիանը քռեցիներին էս ավազակն է տվել։– Ավագին՝
Այտա, ձիանը կորան, և... – Գնացի՞ր Ղազախ... Ղազա՞խ ինչի էիր
գնում, Լենինական հրեն ձիու մսի զավոդ են բացել, հատը հարյուր
հիսուն երկու հարյուր մանեթով գնում է» (անտիպ)։
Զառամյալ տարիքը դեռ վերջ չէ. կա սրա տրամաբանված
շարունակությունը՝ մահը, և հեղինակը փորձել է գրառել նաև այդ
հնարավոր շարունակության վերաբերմամբ իր ենթադրած զգայնությունը. «Մահվան օղակում ծերունին իրեն դեսուդեն է գցում –
երբեմն թվում է նրան, թե կյանքը կանանց մեջ թողեց և խցկվում է
ռակով հիվանդ Սիրուշի մոտ, երբեմն՝ չոբանության մեջ, և
բողոքում է Արտոյի վարիչությունից...» (անտիպ)։
Վերն արձանագրած պատումային-կենսական բաղադրիչները
շատ հաճախ զատված չեն, այլ փոխկապակցված են ներկայանում՝
որպես հանրագումար. «Խոտհարքի համար կռվի շարունակությունը տհաճ է... տարել փակել են գոմում, լորուտեցիք... Հետո՝ թե
ինչպես է խոտ հնձում – փետելով – փետելով... խոտը չի տեսնում,
գերանդին չի տեսնում... բեռը քանդվում է... Իմ Սարգիս հորեղբայրը։ Սիրուշի ծեծից հետո՝ է՜, վիթխարի, հակասական, հարուստ
կենսագրությունը գյուղում թողած՝ եկել է և չի ուզում մտնել որդու
տուն – դա մահն է» (անտիպ)։
«Որդու դռան սև շրջանակից ներս՝ դարձյալ կյանք է, նույնիսկ
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գեղեցիկ կյանք է, բայց այլևս իր կյանքը չէ» (անտիպ)։ Այս վերջին
գրառումը թերևս սկզբունքային նշանակություն է ստանում՝ կապված վերնագրերից («Անառակը» և «Անառակը որդու շեմին») որևէ
մեկի ընտրության հետ։ Եթե առաջինը զուտ գլխավոր կերպարի
իրողության և վարքի շեշտումն է, ապա երկրորդը նկատի ունի
սահմանային իրավիճակ անցյալի ու ապագայի միջև՝ որպես
առարկայացող ներկա:
Ինչպես Մաթևոսյանի բոլոր ստեղծագործություններում, այստեղ ևս ժամանակը առարկայացնելու գործառույթը կա, որ
դրսևորվում է անգամ ամենափոքրիկ մանրամասի մեջ: Այսպես՝
«Քոթոլը փողը փոխվելու օրը Ըրեվանա հետը մի սումկա փչացած
փող էր բերել, եկավ թե էս ինչ պանիկա ա, Ըրեվանա ես եմ գալիս,
ինչ փող փոխվել, տվուց հատը հազար մանեթով քսան խոզ խոզ
առավ, էսօր առավ, էգուց հազար մանեթը դառավ տասը մանեթ»
(անտիպ)։ Մանկական տարիների տպավորություններից (1947
թվականի դրամական ռեֆորմի ժամանակ հեղինակը 12 տարեկան
էր) փոխանցված այս մանրադեպը տեղ է գտել նաև այլ գործերում:
Առանձին նշումներով Մաթևոսյանն անդրադառնում է մարդկային ամենապարզ թվացող հարաբերությունների հոգեբանական
լարումներին, տեսնում չնկատվածը կամ անորսալին, անկռահելին
կամ չարամիտ նյութվածը: Կա մի գրառում, որ հեղինակային ինքնաբացահայտում է, կարող է անգամ Մաթևոսյանի հարաբերական
լռության բացահայտման բանալի դառնալ. «Ահավոր է, երբ ես իմ
հերոսների վիճակի մեջ եմ ընկնում – խաղավարի փոխարեն՝ խաղալիք։ Անառակը ձեռքիցս գնում է» (անտիպ)։
Կան նաև այլ գրառումներ, որոնք ևս կենդանացնելու էին այս և
մյուս պատմությունները, սակայն արդեն իսկ մեջբերված-քաղաբերվածը հնարավորություն է տալիս գոնե մոտավոր պատկերացնելու
ստեղծագործությունների հնարավոր ամբողջականությունը:
Փորձենք ամփոփել.
1. Ենթադրվող կամ ծրագրված ստեղծագործությունների վերաբերյալ Մաթևոսյանի հոդվածներում, հարցազրույցներում, գրառումներում տեղ գտած նշումներն ունեն հեղի– 155 –

նակի գեղագիտության ու ստեղծագործական սկզբունքների
աներկբա արտահայտությունը:
2. Ծավալով փոքր այս հատվածները դառնում են մաթևոսյանական ժառանգության անտրոհելի բաղկացուցիչը, ամբողջի
մի մասը և հեղինակի ստեղծագործությունն ամբողջացնելու
գործառույթ են ձեռք բերում:
3. Հրանտ Մաթևոսյանի գործի վերաբերմամբ ինչ-որ տեղ հարաբերական են դառնում ավարտուն ստեղծագործություն,
անավարտ երկ, ծրագրված երկ հասկացությունները, քանի
որ մեկ պարբերությունն անգամ արդեն ավարտուն գեղարվեստական պատկեր է՝ իրեն բնորոշ ու բնութագրական
բաղադրիչներով:
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ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ, НО НЕЗАВЕРШЕННЫЕ И
НЕОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ МАТЕВОСЯНА

Валерий Пилоян

Резюме

Ключевые слова: незавершенность, запланированное произведение, Цмакут, целостный сюжет, образная система, человеческая судьба
Сохранились записи Г. Матевосяна, которые относятся к запланированным, однако незавершенным и неосуществленным произведениям. Тщательный их анализ подтверждает авторский постулат о
бесконечности и преемственности мира. Незавершенность произведений Г. Матевосяна является в какой-то степени относительной, так как
зачастую один абзац, одно предложение содержат в себе образы и
историю, раскрывающие человеческую судьбу. Эти небольшие по
объему фрагменты являются неотъемлемым компонентом творческого
наследия Г. Матевосяна, частью неделимого и придают целостный вид
произведениям автора. Понятия «завершенное произведение», «незавершенное сочинение», «неосуществленное сочинение» приобретают
несколько условное значение по отношению к работам писателя.
PLANNED, YET UNACCOMPLISHED
UNACCOMPLISHED AND
UNREALIZED WORKS BY MATEVOSYAN

Valeri Piloyan

Summary

ords:: incompleteness, planned work, Tsmakout (village in
Key words
Armenia), full plot, character system, human destiny
A number of writings by Matevosyan, referring to his planned but
unaccomplished and unrealized works, have been preserved. Upon their
examination, it is possible to restate the author’s hypothesis of the infinity
and continuity of the world. The incompleteness of Matevosyan’s works is,
to some extent, relative since each paragraph, sentence, and line is a
representation of an image and a story, a revelation of a human destiny.
These passages, though very small in volume, become an inseparable part of
Matevosyan’s legacy, a segment of the whole, and acquire the function of
completing the author’s work. In relation to the work of the author, the
ambiguous concepts of a complete work, incomplete and planned writing
become irrelevant to a certain degree.
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ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
LINGUISTICS
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ВАЖНОСТЬ И МЕТОДОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ
ЕДИНОГО КОРПУСА ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПИСАТЕЛЯ И
ИХ ПЕРЕВОДОВ
(к созданию многоязычного корпуса текстов Гранта Матевосяна)

Виктор Захаров
Эгине Мелконян
Ключевые слова: лингвистический проект, культурометрия,
параллелные корпусы, эстетический месседж, межкультурная
коммуникация, переводы с языка оригинала и опосредованные
переводы, лингвистическая разметка текстов, выравнивание текстов
Введение
В настоящее время любые лингвистические и шире, гуманитарные, исследования неразрывно связаны с новой лингвистической
дисциплиной – корпусной лингвистикой [1]. Это раздел лингвистики, занимающийся разработкой общих принципов построения и
использования лингвистических корпусов (корпусов текстов) с
применением компьютерных технологий. Поиск в корпусе позволяет
по любому слову получить разнообразные данные: конкорданс,
жанрово-стилистическую характеристику текстов, статистическую
информацию, списки семантически близких слов, сведения об
изменении частот и контекстов в различные периоды времени,
данные о совместной встречаемости лексических единиц и т. п.
Если такие разделы лингвистики, как синтаксис, семантика и
социолингвистика, имеют целью описание или оценку языковой
структуры или языкового использования, то корпусная лингвистика
является более широким понятием, методологией, которую можно
применить ко многим аспектам как языковых исследований, так и
не языковых. Корпусные методы лежат в основе новой дисциплины,
которая получила название «культурометрия» (culturomics) и
распространяется на все области гуманитарных исследований.
Наблюдается все более широкое распространение корпусной
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лингвистики – как материала и как метода – на всю сферу гуманитарных исследований, включая историю, социологию, стилистику и т.д.
1. Параллельные корпусы
В лингвистике, литературоведении, переводоведении широкое
применение нашли параллельные корпусы – двуязычные или
многоязычные корпусы, состоящие из текстов на одном языке и, как
правило, их переводов на другой язык (другие языки). По критерию
параллельности корпусы делятся на два основных типа:
1) собственно параллельные корпусы (parallel, translation
corpora) — корпусы, представляющие собой множество текстоворигиналов, написанных на каком-либо исходном языке, и текстовпереводов этих исходных текстов на один или несколько других
языков; правда, существуют корпусы, в которых все языки
признаются равнозначными, например, корпусы, созданные на
основе официальных документов ООН или Европейского Сообщества; в параллельных корпусах тексты на одном языке и их
переводы на другие языки обычно выровнены по предложениям, по
фразам или словам;
2) псевдопараллельные,
псевдопараллельные или сопоставимые,
сопоставимые корпусы (comparable
corpora) — корпусы, объединяющие тексты на разных языках по
какому-либо признаку (одна и та же тематическая область, диалекты
какого-либо языка, региональные варианты, разновидности английского или иного языка, такие как английский как родной и английский как иностранный, и т. д.). но тексты на каждом языке – это
оригинальные тексты, не являющиеся переводами.
Параллельные корпусы используются для решения разнообразных задач, таких как разработка эффективных методов перевода, в
том числе машинного, развитие теории переводоведения, обучение
языкам [7; 8]. Корпусы обоих типов используются также для составления двуязычных и многоязычных словарей, а также для сравнительных исследований языков (в области лексикологии, грамматики, стилистики и т. п.) [2]. Они позволяют идентифицировать те
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или иные приемы перевода, оценить их эффективность, проанализировать лексику и грамматику текста перевода в сопоставлении с
оригинальным текстом, сравнить и оценить различные стратегии
перевода, найти на основе списков контекстов соответствия тем или
иным стилистическим явлениям и выделить способы их передачи
при переводе. Параллельные корпусы являются своего рода сборниками стратегий и эквивалентов перевода, которыми руководствовались и которые придумывали переводчики. Они обеспечивают
нас информацией, которую двуязычные словари обычно не
содержат. Они предлагают эквиваленты не только на уровне слова,
но и на уровне конструкций и словосочетаний, а также переводы
безэквивалентной лексики.
Корпусный подход породил новую научно-исследовательскую
парадигму в переводоведении. Он внес существенный вклад в
изучение универсалий перевода, впервые описанных М. Бейкер [9;
10] и указывающих на характерные особенности переводных
текстов по сравнению с оригинальными, написанными на том же
языке. Утверждается, что язык перевода может обладать какими-то
специфическими чертами именно потому, что это перевод. Закономерности, стандартно наблюдающиеся при переводе с одного языка
на другой, получили название универсалий. В их число входят
упрощение/осложнение,
упрощение/осложнение экспликация/импликация,
экспликация/импликация нормализация/
нормализация/
отчуждение,
(simplification/complication, explicitation/imlication,
отчуждение
normalization/foreignization) и др. Поясним коротко эти понятия.
Упрощение – такая стратегия перевода, в результате которой переводные тексты в среднем выглядят проще с точки зрения лексики и
синтаксиса, чем оригинальные. При экспликации в переводном
тексте появляются дополнительные черты, свидетельствующие о
попытках переводчика пояснить оригинальный текст, сделать его
более понятным. Стандартизация (или нормализация) – это
стратегия, ведущая к тому, что в переводных текстах употребляется
меньше «нестандарных» слов и конструкций, чем в оригинальных
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(меньше синонимов, регулярная нормализация окказиональной
лексики и т. п.). Эти универсалии показывают характер и степень
влияния языка исходного текста на язык перевода. Они позволяют
выявить особенности перевода с одного языка на другой в целом и
особенности перевода относящиеся к отдельным авторам, переводчикам, произведениям.
Создано огромное число параллельных корпусов и корпусов
языка писателей. В числе наиболее интересных проектов назовем
корпусы Parasol и InterCorp.
ParaSol (A Parallel Corpus of Slavic and other languages,
http://parasolcorpus.org/) – это параллельный корпус оригинальных и
переводных художественных текстов на славянских и других
языках. Разработан Р. фон Вальденфельсом в Институте славистики
Регенсбургского университета и в Институте славянских языков и
литературы Бернского университета [13]. Корпус размечен морфологически и метаданными. Доступ к ParaSol обеспечивается через
веб-интерфейс [14]. Объем корпуса 27 млн токенов.
Другой большой корпусный проект – это параллельный корпус
InterCorp (40 языков, 1,5 млрд. словоупотреблений) [11]. В основе
корпуса InterCorp лежат выровненные художественные и деловые
тексты XX и XXI вв. InterCorp является частью Чешского национального корпуса (korpus.cz).
Из авторских параллельных корпусов упомянем Параллельный
корпус переводов «Слова о полку Игореве» [12] (около 200 текстов на
40 языках) и параллельные корпусы переводов Ф.М. Достоевского на
немецкий язык.
2. Проект создания многоязычного корпуса произведений
Гранта Матевосяна
В данной работе мы представляем проект создания многоязычного параллельного корпуса произведений Гранта Матевосяна и
возможные направления исследований на его основе. Это первый
корпус произведений Гранта Матевосяна. Разработка проекта
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корпуса, формирование коллекции текстов, проведение предварительной обработки, составление паспорта текстов корпуса, выбор
поисковой системы – все это составляет цепь непростых задач.
Теоретическое значение разработки корпуса состоит в том, что
он дает возможность на полном объеме текстов произведений
Г. Матевосяна описать авторский идиолект, провести анализ
лексических и грамматических средств языка писателя. Параллельный корпус позволит выявить особенности выражения языка и
стилистики писателя средствами того или другого языка.
Между разными языками существует большая разница в грамматике и лексике. Это особенно важно исследовать, учитывая
специфику армянского языка, когда переводчикам часто приходится искать способы преодоления различий в средствах выражения между своим языком и языком оригинала. Мы уверены, что
переводные языки обнаруживают как типологию соответствий, так
и своеобразие своей природы. И параллельные корпусы позволяют
это проверить и выявить на большом корпусном материале с
помощью количественных параметров.
Наличие параллельного корпуса дает нам возможность
попытаться ответить на вопрос, какие же особенности перевода
наблюдаются в области армяно-иноязычного перевода в целом и
перевода произведений Г. Матевосяна в частности.
Общие направления использования корпуса следующие:
1) корпусное исследование авторского идиолекта (на примере
языка Г. Матевосяна);
2) сравнительное языкознание;
3) переводоведение (теоретическое и практическое);
4) литературоведение (на материале одноязычных и двуязычных корпусов);
5) преподавание, внедрение новой формы обучения, базирующейся на больших массивах текстов, создание учебных
материалов нового типа.
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3. Важность и частные цели создания многоязычного корпуса
писателя
Многоязычный корпус может быть полезен для представителей
различных сфер филологии, как:
1) Для переводчиков. Корпуса такого рода, конечно, направлены в первую очередь на переводчиков. Многоязычный
корпус в вопросе перевода может выполнять 3 функции:
а) диагностическую
диагностическую:
ую выявление успешных и неудачных
переводческих приемов, что будет особенно полезно начинающим переводчикам, б) корректирующую;
корректирующую в результате
обоснованных предложений в разделе комментариев, с
согласия переводчика, могут быть исправлены замеченные
недостатки, в) превентивную
превентивную (профилактическую) (переводчик осознает, что завтра его работа также может оказаться в
многоязычном корпусе, рядом с оригиналом, «под лупой», и
более внимательно будет выполнять свою работу).
2) Для специалистов в области сопоставительной, контрастив
контрастивтивной и типологической лингвистики [5]. Межтекстовые
сравнения могут предоставить отличную возможность для
изучения структурных особенностей языков в конкретной
ситуации. А с использованием количественных инструментов система сможет идентифицировать типичные особенности каждого из этих сопоставимых языков.
3) Для текстологов
текстологов:
ов корпус позволит сравнить особенности
построения текста в исходном тексте и в переводе, начиная
со сравнения заголовков.
4) Для тех, кто занимается историкоисторико-сравнительной лингвис
лингвисвистикой,
тикой корпус поможет выявить факты общности языков в
сравнении с текстами родственных языков.
5) Для лингвокультуролог
лингвокультурологов
ультурологов и этнолингвистов
этнолингвистов.
лингвистов Перевод
произведения искусства переносит культурную ценность из
одной культурной среды в другую, поэтому многоязычный
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корпус может стать интересной платформой для изучения
различных культур.
6) Для психолингвис
психолингвисгов
ингвисгов,
гов которые смогут найти факты о психологических характеристиках на многоязычном материале.
7) Для социолингвистов и диалектологов,
диалектологов которые смогут
изучать проявления социальных и локальных вариантов
языка и их переводные эквиваленты.
8) Для специалистов в области когнитивной лингвистики,
которые смогут получить ответы на поставленные вопросы
о когнитивных процессах при работе с многоязычными
текстами.
9) Для лексикографов
лексикографов,
ов которые смогут предложить соответствующие теоретические знания и сделают практические заключения.
10) Для специалистов в сфере автоматического
втоматического перевода
перевода,
которые смогут найти новые автоматизированные механизмы перевода.
11) Для иследователей изучающих сравнительную
сравнительную стилистику.
стилистику.
Рост активизации межкультурной коммуникации несет с
собой растущий интерес к перемещению данных из всех
областей языка (включая стилистику) в поле сравнительного
изучения.
12) Для ученых специализирующихся в области теории коммукоммуникации
никации.
кации Сочетание многоязычных текстов само по себе
является одним из самых высоких уровней общения –
межкультурного общения. Таким образом, многоязычный
корпус может многое сделать для этого общения.
Помимо лингвистики многоязычный корпус и входящие в его
состав одноязычные корпуса могут применятся и в литера
литерату
ратуро
турове
ровед
ведении.
нии Поскольку перевод также является произведением, специалист
в области сравнительного литературоведения сможет заниматься
выявлением и анализом творческих закономерностей перевода. Так,
– 165 –

например, в переводах на русский язык произведений Гранта
Матевосяна наблюдается довольно много сокращений текстовых
отрывков и анализ этих сокращенных отрывков может дать
интересные результаты. Есть также изменения в именах (например:
Берсабе – Аэлита). В конце концов, литературовед может просто
«контролировать»
вопросы
передачи
идей,
изображений,
эстетического «послания» оригинала в переводном произведении.
И, в целом, надо отметить, что многоязычный корпус может быть
полезен широкому кругу лиц, изучающих языки и литературу.
4. Чем привлекателен материал произведений Г. Матевосяна
для такого проекта?
проекта?
Прежде всего произведения Матевосяна целесообразно
выбирать для многоязычного корпуса по причине их популярности
в мире, что подтверждается числом переводов (см. табл. 1, 2)1.
В имеющемся собрании переводов четко выделяются две
группы: переводы с языка оригинала и опосредованные переводы.
переводы
Что касается опосредованных переводов, то мы считаем, что давно
настало время отказаться от них и выполнить новые переводы
исключительно с языка оригинала. По крайней мере, опосредованный перевод не годится для корпусных лингвистических исследований. Для литературоведческих исследований опосредованный
перевод, возможно, и допустим.

У нас под рукой находятся книги Г. Матевосяна на 17 языках. По
словам членов семьи писателя, многие из его работ были переведены на
разные языки и продолжают переводиться в издаватся в разных странах во
всевозможных сборниках и журналах. Контролировать всю печатную
продукцию и, следовательно, иметь полную картину всех публикаций не
представляется возможним. Кроме указанных в таблице переводов есть еще
грузинские переводы с оригинала, а также переводы на урду, японский,
персидский и другие языки.
1
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Таблица 11.. Переводы произведений Г. Матевосяна по языкам
ЯЗЫК

ПРОИЗВЕДЕНИЕ
ПЕРЕВОД С ОРИГИНАЛА

1. Русский

2. Болгарский
Болгарский

(под влиянием
русского
перевода2)

3. Чешский

4. Французский

1) Август, 2) Алхо, 3) Буйволица,
4) До вашей эры, жарким, засушливым летом 1947-ого,
5) Зеленая долина, 6) Как я одолел математику,
7) Конь, мой конь, 8) Мать едет женить сына,
9) Медведь, 10) Месроп, 11) Мецамор, 12) Мой волк,
13) Мы и наши горы, 14) На станции, 15) Начало,
16) Оранжевый табун, 17) Под ясным небом старые
горы, 18) Похмелье, 19) Сторож, 20) Ташкент,
21) Твой род, 22) Тогда, зимою, 23) Хлеб, 24) Хозяин,
25) Чужак (Пер. Анаит Баяндур,
Баяндур 1967-89)
1) Август, 2) Мы и наши горы, 3) Алхо, 4) Буйволица,
5) Конь, мой конь, 6) Мать едет женить сына,
7) Медведь, 8) Месроп, 9) Мы и наши горы,
10) На станции, 11) Наивная история, 12) Начало,
13) Печаль, 14) Село, 15) Собаки, 16) Хлеб,
17)Օранжевый табун
(Пер. Акоп Орманджиян,
Орманджиян 1975-78)
1) Август, 2) Алхо, 3) Начало, 4) Станция, 5) Земля,
6) Օранжевый табун, 7) Нерв земли (тоже самое «Мать
едет женить сына»// «Осеннее солнце»
(Пер. Ludmila Mot
Motalová,
alová 1972-77)
1) Август, 2) Алхо, 3) В начале, 4) Жеребенок зеленой
долины, 5) Коричневый бай моего маленького дяди
(Конь, мой конь), 6) Месроп, 7) На станции Колагеран,
8) Осеннее солнце
(Пер. Pierre TerTer-Sarkissian,
Sarkissian 1990)

Это замечание по поводу румынского языка принадлежат сыну автора
– Давиду Матевосяну, который подтвердил нам (14.05.2020), что данные,
приведенные нами в таблице, соответствуют истине. Вся информация в
статье о переводных текстах Г. Матевосяна была взята из электронных
книг, предоставленных нам семьей автора, за что выражаем ей нашу
искренную признательность.
2
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ЯЗЫК

ПРОИЗВЕДЕНИЕ
ПЕРЕВОД С ОРИГИНАЛА

5. Украинский

1) Алхо, 2) Буйволица, 3) Зеленая долина, 4) Мой волк,
5) Мы и наши горы, 6) Наказание, 7) Начало,
8) Оранжевый табун, 9)Осеннее солнце,
10) Под ясным небом старые горы, 11) Собаки,
12) Станция, 13) Хлеб
(Пер. Олександр Божко,
Божко 1975-85)

6. Румынский
Румынский
(С оригинала
переводил только
Саркис Селян)

1) Август, 2) Алхо, 3) Буйволица, 4) Месроп,
5) Мы и наши горы, 6) Станция
(Пер. IULIAN NEACŞU, SERGIU SEUAN и LUDMILA
VIDRAŞCU,
VIDRAŞCU 1986)

7. Эстонский

Зеленая долина
(Пер. Andres Jaaksoo,
Jaaksoo, 1974)
ПЕРЕВОД С РУССКОГО ЯЗЫКА

1. Английский

1) Август, 2) Алхо, 3) В начале, 4) Конь, мой конь,
5) Мать едет женить сына, 6) Месроп,
7) На станции, 8) Оранжевый табун
(Пер. Fainna Glagoleva,
Glagoleva 1972-76)

2. Немецкий

1) Буйволица, 2) Зеленая долина, 3) Медведь,
4) Мы и наши горы, 5) Под ясным небом старые горы,
6) Сторож, 7) Твой род, 8)Хлеб,
9) Чужак (Пер. Ева Штриттматтер,
Штриттматтер 1976, «Буйволица» в
альманахе 1985)

3. Испанский

1)Зеленая долина, 2)Мать едет женить сына,
3)Мой волк, 4)Начало, 5)Твой род, 6)Чужак
(Пер. José María Güell Socias,
Socias 1990)

4. Эстонский

1) Август, 2) Алхо, 3) Станция
(Пер. Silvia Tobias1973)
Tobias

5. Венгерский

Похмелье
(Hering
Hering Margit, Vándor Anna,
Anna 1976)

6. Латышский

1) Август, 2) Алхо, 3) Конь, мой конь, 4) Месроп,
5) Мы и наши горы, 6) На станции,
7) Оранжевый табун (1969)
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ЯЗЫК

ПРОИЗВЕДЕНИЕ
ПЕРЕВОД С РУССКОГО ЯЗЫКА

7. Белорусский

1) Мать едет женить сына, 2) Мы и наши горы,
3) Твой род, 4) Тогда, зимою, 5) Чужак
(Пер. Г. Шарангоеич,
Шарангоеич 1988)

8. Литовский

1) Август, 2) Алхо, 3) Буйволица, 4) Конь, мой конь,
5) Медведь, 6) Месроп, 7) На станции,
8) Оранжевый табун, 9) Осеннее солнце,
10) Сторож, 11) Твой род

9. Польский

1) Август, 2) Алхо, 3) Конь, мой конь, 4) Месроп,
5) На станции, 6) Начало, 7) Оранжевый табун
(Пер. Witold Dąbrowski,
Dąbrowski 1969)

10. Узбекский

1) Август, 2) Алхо, 3) Станция, 4) Начало,
5) Оранжевый табун, 6)Конь, мой конь, 7) Месроп
(Пер. Сдумажид Шомирзаев,1965)
Шомирзаев

11. Казахский

Мы и наши горы и еще 2 произведения
(Сапар
Сапар Баижанов,
Баижанов 1980)

Таблица 2. Переводы произведений Г. Матевосяна по произведениям
ПРОИЗВЕДЕНИЕ
Август

На станции

Алхо
Мать едет женить
сына

ЯЗЫК(И) ПЕРЕВОДА
12 – русский, болгарский, чешский, эстонский,
французский, украинский, английский,
латышский, литовский, польский, румынский,
узбекский
12 – русский, болгарский, чешский, эстонский,
французский, украинский, английский,
латышский, литовский, польский, румынский,
узбекский
11 – русский, болгарский, чешский, эстонский,
французский, английский, латышский, литовский,
польский, румынский, узбекский
9 – русский, белорусский, болгарский,
французский, украинский, чешский, английский,
испанский, литовский
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ПРОИЗВЕДЕНИЕ
Месроп

Начало

Мы и наши горы

Конь, мой конь
Оранжевый табун
Буйволица
Зеленая долина
Твой род
Медведь
Хлеб
Чужак
Мой волк
Под ясным небом
старые горы
Сторож
Похмелье
Тогда, зимою
Собаки
Как я одолел
математику
Мецамор
Ташкент
Хозяин

ЯЗЫК(И) ПЕРЕВОДА
9 – русский, болгарский, французский,
английский, латышский, литовский, польский,
румынский, узбекский
9 – русский, болгарский, чешский, французский,
украинский, английский, испанский, польский,
узбекский
8 – русский, белорусский, болгарский,
украинский, немецкий, латышский, румынский,
казахский
8 – русский, болгарский, французский,
английский, латышский, литовский, польский,
узбекский
7 – русский, болгарский, чешский, английский,
латышский, литовский, польский, украинский
6 – русский, болгарский, украинский, немецкий,
литовский, румынский
6 – русский, эстонский, французский, украинский,
немецкий, испанский
5 – русский, белорусский, немецкий, испанский,
литовский
4 – русский, болгарский, немецкий, литвинский
4 – русский, болгарский, украинский, немецкий
4 – русский, белорусский, немецкий, испанский
3 – русский, украинский, испанский
3 – русский, украинский, немецкий
3 – русский, немецкий, литвинский
2 – русский, венгерский
2 – русский, белорусский
2 – болгарский, украинский
1 – русский
1 – русский
1 – русский
1 – русский
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ПРОИЗВЕДЕНИЕ
Наивная история
Печаль
Село
Земля
Наказание

ЯЗЫК(И) ПЕРЕВОДА
1 – болгарский
1 – болгарский
1 – болгарский
1 – чешский
1 – украинский

Кроме того важность формирования корпуса Г. Матевосяна
обусловлена:
1) содержащимися в них этнографическими материалами;
2) общечеловеческими темами и облагораживающим содержанием (катарсис);
3) интересными проявлениями авторской лексики (неологизмы,
диалектные и разговорные слова, варваризмы, фразеологизмы и др.);
4) оригинальными средствами построения текста.
Все эти особенности текстов Г. Матевосяна могут обеспечить
интересную базу для активных и эффективных исследований в
области межкультурной коммуникации.
5. Подкорпусы и разметка в многоязычном корпусе произве
произведе
ведедений Г. Матевосяна
Подкорпусы могут выделяться по следующим основаниям: 1) по
исходному языку (оригинальный или опосредованный), 2) по
произведениям, 3) по языку перевода, 4) по хронологии, 5) по родству
языков (языки, принадлежащие той же / другой семье, ветви).
Структурная разметка текстов может осуществляться:
1) по текстовым разделам (заголовок, диалог, авторская речь);
2) по языковым единицам и единствам (слово, фраза, предложение, абзац).
Лингвистическая и металингвистическая разметка текстов
корпуса может производиться по следующим уровням:
1. лексика (неологизмы, архаизмы, диалектные, разговорные
слова, варваризмы, термины, вульгаризмы, фразеологизмы и
др.);
– 171 –

2. морфология (части речи, грамматические категории);
3. тематика (семья, природа, животные, родина, работа,
деревня, предметы быта, цвета, личные имена, географические названия, топонимы и др.);
4. хронология;
5. данные о публикации (место, время, переводчик).
Учитывая большой объем текстовых данных, очевидно, что вся
разметка на уровне собственно текста должна быть максимально
автоматизирована. В настоящее время решение вопросов разметки
находится на стадии технического проектирования.
6. Методология создания многоязычного корпуса Г. Матевосяна
Методология построения корпусов параллельных переводов
составляет одну из актуальных и недостаточно разработанных
проблем. Проект любого корпуса должен предусматривать этапы
создания и пути его дальнейшего развития. При проектировании
корпуса должен быть решен ряд вопросов, касающихся наполнения
и структуры корпуса. Не менее важна и проблема предварительной
обработки текстов, в первую очередь, разметки и аннотирования.
Технологический процесс создания корпуса можно представить в
виде ряда этапов [4].
Говоря кратко, в процессе работы над корпусом предстоит
выполнить следующее:
а) провести отбор, предварительную обработку и начальный
ввод текстов; б) выполнить их метаописание; в) выполнить лингвистическую разметку; г) создать или адаптировать модуль поисковой
системы (корпусный менеджер); д) загрузить тексты в корпус;
е) разработать пользовательскую документацию; ж) провести
экспериментальную эксплуатацию; з) проанализировать полученные результаты и разработать программу корректировки процедур
создания и использования корпуса.
Однако создание авторских корпусов и переводных корпусов
имеет свою специфику. Здесь крайне важно спроектировать и
обеспечить адекватную метаразметку, которая позволит решать
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специфические задачи, которые ставятся перед таким корпусом (см.
разд. 2, 3). Желательно, чтобы традиционная лингвистическая
разметка (морфологическая, синтаксическая) и метаразметка были
дополнены лексико-семантической и жанрово-стилистической.
При подготовке параллельных корпусов возникает проблема
выравнивания (alignment) — установления соответствий между
фрагментами текста оригинала и текста перевода. Для решения этой
задачи используются различные методы автоматического выравнивания текстов: по предложениям, клаузам (грамматическим
конструкциям), словосочетаниям и словам. В нашем случае эта
задача становится архисложной, учитывая многообразие языков.
Обязательное требование – это выравнивание на уровне абзацев и
предложений. Здесь возможны разные случаи:
1) одно исходное предложение переводится одним предложением;
2) два исходных предложения переводятся одним предложением;
3) одно исходное предложение переводится двумя предложениями;
4) два исходных предложения переводятся двумя предложениями, но внутренние границы этих предложений в тексте
оригинала и в тексте перевода не совпадают;
5) предложение исходного текста не переводится;
6) предложение в тексте перевода не имеет эквивалента в
тексте оригинала.
Еще большую сложность представляет собой выравнивание на
уровне клауз и слов. Поэтому программы автоматического выравнивания текстов не всегда справляются с этой задачей удовлетворительно и требуется ручная коррекция автоматического выравнивания.
Сейчас мы находимся в начале этого пути. Перечислим обеспечивающие и функциональные компоненты, прорабатываемые в
техническом проекте.
1) Выбор метаданных.
Метаданные, как минимум, должны включать в себя
следующую информацию: библиографические данные исходного
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текста и перевода, переводной язык, переводчик, год перевода,
название текста, название перевода. Метаданные формируются с
целью обеспечения возможности поиска по динамически формируемым подкорпусам, когда пользователь получает возможность
искать контексты только в интересующих его текстах.
2) Лингвистическая разметка.
В результате работы разметки каждой лексической единице
текста или фрагмента текста приписываются грамматические характеристики. Однако автоматический анализ естественного языка
неоднозначен — он, как правило, дает несколько вариантов анализа
для одной и той же языковой единицы (слова, словосочетания,
предложения). В этом случае необходимо автоматическое снятие
неоднозначности с последующей ручной корректировкой полученных результатов. В нашем случае лингвистическая разметка осложняется многоязычием.
3) Программное обеспечение (выбор корпусного менеджера).
В нашем случае это должен быть корпусный менеджер для
создания и эксплуатации параллельных корпусов. С его помощью
должен формироваться конкорданс на основе параллельных текстов
и выполняться необходимые функции по его обработке. Он должен
поддерживать шрифты для различных языков. Должен выполняться
подсчет частот встречаемости слов и словосочетаний. Должны быть
реализованы различные режимы сохранения выходных данных, а
также возможность генерации частотных индексов и словников.
Принято решение исследовать корпусный менеджер AntConc,
который работает на локальном компьютере. Второй кандидат для
создания корпуса – система NoSketch Engine, обеспечивающая
мощную функциональность, но требующая сервера с установленной
на нем операционной системой Linux и другими необходимыми
библиотеками. Поэтому на данном этапе мы решили воспользоваться услугами платной корпусной службы Sketch Engine,
позволяющей создавать корпусы на основе собственных текстов на
сервере системы.
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4) Выравнивание.
На первом этапе необходимо обеспечить выравнивание текстов
с точностью до абзацев и предложений. Существуют различные
программы выравнивания, которые автоматически сопоставляют
тексты на основе совпадения относительных длин предложений,
разделения текста на абзацы, анализа знаков препинания, внешнего
словаря и других факторов. В качестве кандидатов мы рассматриваем Hunalign (имеется графический интерфейс «Euclid», разработанный в Высшей школе экономики), Abbyy Aligner и Giza++.
7. Экспериментальная часть
Чтобы более предметно описать ту пользу, который может дать
параллельный корпус Г. Матевосяна, приведем в этой части статьи
результаты маленького эксперимента по выявлению авторских
неологизмов и их паралеллей. В табл. 3 представлен фрагмент из
рабочего материала статьи Э. Мелконян, представленной на данной
конференции. Алгоритм действий был следующим:
1) выявление из текста всех слов — потенциальных авторских
неологизмов (см. фоновое выделение в таблице);
2) с помощью словарей и Национального армянского корпуса
выявление слов, использовавшихся до Г. Матевосяна (в таблице эти
слова перечеркнуты).
3) выявление параллельных контекстов из трех переводов;
4) сравнительно-типологический анализ параллельных данных.
С наличием авторского и параллельного корпуса эта задача
решается быстрее и эффективнее: шаг 1 — методом контрастивного
анализа частотного словаря текста с большим фоновым корпусом
языка; шаг 3 — методом выдачи параллельных конкордансов по
заданному неологизму (см. рис. 1).
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РУССКИЙ

այս ժայռի մոտ

լավ անձնավորություն

–

АНГЛИЙСКИЙ

ժայռի ստորոտին

on ne sait pas s’il faut bâtir
sur le plat, au pied du rocher
/271/

ФРАНЦУЗ
ФРАНЦУЗСКИЙ
СКИЙ

Միայն ԱՐԵՎԱԿ-ում է՝ այս
օրինակով:

– Արի, խնդրեմ,– քմծիծաղ տվեց
նա,– քո փետածեծը ինձ տակ
չարեց.... /6/

«Քրիստոս» իմաստով, բայց
այստեղ «մարդկային արարած»-ն
է. համանունություն է:

փայտը

փայտը

փայտի հարվածները

.... твоя палка не убила Your stick didn’t kill me then Tes coups de bâton ne m’ont
меня тогда /212/
/216/
pas encore tuée /278/

Если невестка челове- If her future daughter-in-law Si sa future belle-fille était
ком окажется, Арменак turned out to be a good une fille bien, Armenak
Բառարաններից միայն Է. Աղայա- и наш будет /212/
person, Armenak would serait toujours son fils /278/
նի բացատրականում է (2/979)՝
always be her son /216/
մարդ
լավ աղջիկ

Հարսը եթե մարդորդի եղավ՝
Արմենակը մերն էլ է…. /6/

Անունս Աղուն չէր, առնաուտ
քուրդ էր…. /4/

Նրա կինը պիտի տնտես լինի:/1/

ԱՐԵՎԱԿ-ի օրինակները միայն
«Աշնան արև»-ից են:

….մարդ չգիտի՝ տունը ժայռատա- не знает – возле этой
կի տափարակի՞ն սարքի.... /1/
скалы построить себе
Միայն ակադ. բառարանում է:
дом /206/

АРМЯНСКИЙ

Таблица 3. Фрагмент из параллельного исследования
для повести «Осеннее солнце» Г. Матевосяна

– 177 –

Рис. 1. Фрагмент конкорданса из параллельного корпуса произведения
Г. Матевосяна «Август», сформированного по авторск
авторскому
ому неологизму
«կիսագոհություն
կիսագոհություն»» = ««полудовольство»
полудовольство»

Заключение
Обобщая вышесказанное, можно сказать, что:
1. вся современная филология базируется на корпусах и
корпусной методологии;
2. переводные тексты Г. Матевосяна, по своему значению и
объему (число переведенных произведений, число языков)
служат хорошей основой для создания большого и разнообразного многоязычного корпуса;
3. этот корпус может заинтересовать специалистов из самых
разных сфер филологии и не только филологии;
4. создание такого корпуса чрезвычайно трудоемкая задача. Мы
подходим к ней поэтапно. На первом этапе создается
двуязычный армяно-русский корпус;
5. создание многоязычного корпуса Г. Матевосяна может стать
предметом международного сотрудничества.
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ԳՐՈՂԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ
ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ԿՈՐՊՈՒՍ
ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅ
ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
(ի ստեղծումն Հրանտ Մաթևոսյանի տեքստերի բազմալեզու կորպուսի)

Զախարով,, Հեղինե Մելքոնյան
Վիկտոր Զախարով
Ամփոփում

Բանալի բառեր՝ լեզվաբանական նախագիծ, մշակութաչափություն, զուգահեռ կորպուսներ, գեղագիտական ուղերձ, միջմշակութային հաղորդակցում, անմիջական և միջնորդավաորված թարգմանություններ, տեքստերի լեզվաբանական պիտակավորում, տեքստերի
հավասարեցում
Հոդվածը նվիրված է Հրանտ Մաթևոսյանի ստեղծագործությունների միասնական-բազմալեզու կորպուսի ստեղծման գաղափարին՝
բնագրային-հայերեն և թարգմանական տեքստերը համատեղ բովանդակող: Քանի որ կորպուսային լեզվաբանությունը հայ լեզվաբանության մեջ տակավին մեծ տարածում չունի, և մասնավորապես՝ քանի
որ բազմալեզու կորպուսներ՝ նվիրված հայ հեղինակների ստեղծագործություններին, դեռ ստեղծված չեն, ուստի հոդվածի առաջին հատվածում անդրադարձ է կատարվում կորպուսային լեզվաբանություն և
բազմալեզու կորպուս երևույթների նկարագրությանը՝ իրենց խնդիրներով և առաքելությամբ հանդերձ: Հոդվածի բուն հատվածում ներկայացված է նախագիծ՝ Հ. Մաթևոսյանի ստեղծագորությունների և դրանց
թարգմանությունների հիմքով բազմալեզու կորպուս ստեղծելու մասին: Նախագծին նախորդում է անդրադարձ՝ նվիրված հեղինակի
ստեղծագորությունների թարգմանությունների պաշարի նկարագրությանը՝ ուղեկցված բազմալեզու կորպուսի հիմքում այդ պաշարն ունենալու նպատակահարմարությունը հիմնավորող մասով: Բերված է
նաև նախագծվող կորպուսը կյանքի կոչելուն ուղղված մեթոդական
քայլաշար և փորձարարական հակիրճ անդրադարձ: Հոդվածն ամփոփվում է այն մտքով, որ նախագիծը կյանքի կոչելու համար իրատեսական կլինի առաջնորդվել փուլ առ փուլ այն իրագործելու քայլաշարով՝ առաջին փուլում ընտրելով հայ-ռուսերեն տարբերակը՝ հաշվի
առնելով ռուսերեն տեքստերի մեծ քանակը՝ թե՛ որպես թարգմանական և թե՛ որպես միջնորդ տեքստ: Նախագծի իրագործումը գնահատվում է որպես միջազգային համագործակցության հնարավոր առիթ:
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THE IMPORTANCE AND METHODOLOGY OF CREATING
A UNIFIED CORPUS OF THE WRITER’S WORKS
AND THEIR TRANSLATIONS
(towards the Creation of a Multilingual Corpus of Texts by Hrant Matevosyan)

Victor Zakharov, Heghine Melkonyan
Summary

Key words: linguistic project, cultural studies, parallel corpus,
aesthetic message, intercultural communication, direct and intermediary
translations, linguistic marking of texts, text alignment
The article is devoted to the idea of creating a single multilingual
corpus of Hrant Matevosyan’s works comprising both authentic texts in
Armenian and their translations. Since corpus linguistics in Armenian
linguistics is not widespread yet, and, in particular, since the
multilingual corpus dedicated to the works of Armenian authors has not
yet been created, the first part of the article deals with corpus linguistics
and the description of the phenomena of the multilingual corpus with
its tasks and missions. The main part of the article presents a project on
creating a multilingual corpus based on Matevosyan’s works and their
translations. The project is dedicated to describing the stock of
translations of the author’s works, accompanied by the well-reasoned
justification of the importance of having those translations in the
multilingual corpus. A methodological algorithm and a brief
experimental review of the implementation of the project are also
presented. The article concludes that putting the project plan into action
requires step-by-step implementation, for the first phase of which
Armenian-Russian versions will be chosen taking into account the large
number of Russian texts, both as a translation and as a mediator. On the
whole, the project implementation is evaluated as a good opportunity
for international cooperation.
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ԿՈՉԱԿԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐԺԵՔՈՒԹՅՈՒՆԸ
Հ. ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՌՈՒՍԵՐԵՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ
Գայանե Խաչատրյան
Հանգուցային բառեր՝ ազգային մշակույթ, լեզվական նորմ,
բառային միավոր, բառապաշար, թարգմանություն, լեզվամշակութային, լեզվաոճական, դարձվածային միավոր
Հրանտ Մաթևոսյանի ստեղծագործությունների թարգմանությունները սկսեցին լույս տեսնել դեռևս հեղինակի կենդանության
օրոք: Սակայն հեղինակի վերաբերմունքը միանշանակ չէր իր
ստեղծագործությունների` տարբեր լեզուներով թարգմանությունների հանդեպ: Հայտնի է, Մաթևոսյանը մտահոգություն ուներ, որ
թարգմանված ստեղծագործությունները չեն արտացոլում ազգային
ոգու առանձնահատկությունները, որոնք առկա էին իր ստեղծագործություններում: «Գեղարվեստական գործի թարգմանությունը
պարզապես անիմաստ է: Անհնար է ոչ միայն մի լեզվից մի այլ
լեզվի թարգմանելը, այլև մեկ և նույն լեզվի մեջ մի գրողի, ասենք թե
Շոլոխովին, մի այլ գրողի, ասենք թե Բելովի, լեզու փոխադրելը: Դա
նշանակում է գրողին հանել իր լեզվական միջավայրից այն
դեպքում, երբ գրողն ինքը հենց իր լեզուն է: Չգիտեմ, գիտեմ միայն,
որ փոխադրության ճանապարհին երկը չպիտի սպանել»,– գրում է
Մաթևոսյանը [7, 259]:
Ընդհանուր առմամբ, Մաթևոսյանի երկերի թարգմանությունները, ճիշտ պատկերացում տալով այդ երկերի սյուժեի և հերոսների մասին, խիստ մոտավոր պատկերացում են տալիս դրանց
ոճաբանական առանձնահատկությունների և լեզվական կառուցվածքի մասին:
Մաթևոսյանի լեզուն երբեմն թվում է շատ ճկուն ու «թեթև»,
երբեմն՝ ընդհակառակը՝ ոչ պարզ ու դժվար ըմբռնելի: Սակայն
գլխավորն այն է, որ նրա գրականությունը հարուստ է գործող կերպարներով, որոնց հատուկ է անկաշկանդ խոսքը՝ իր քերականա– 183 –

կան և ոճաբանական առանձնահատկություններով, և միևնույն
ժամանակ այն աչքի է ընկնում իր յուրահատուկ իմաստայնությամբ:
«Կռիվս անընդհատ խաղաղ պատումի արձակ ստեղծելն է,
հանգիստ, առանց մակդիրների, մակդիրների քչությամբ, զուտ
բայով և գոյականով, հանգիստ ընթացքի գործեր: Թերևս մի քանի
էջ ունեմ հաջողված»,– գրում է Մաթևոսյանը [5, 491]՝ ընթերցողին
ներկայացնելով ոճական նախասիրությունների այն տեսլականը,
որին նա հնարավորինս հավատարիմ է մնացել ստեղծագործական
գործունեության ողջ ընթացքում:
Օտար լեզվով խոսքի լիարժեք վերարտադրման համար թարգմանչին անհրաժեշտ է ոչ միայն լավ իմանալ թարգմանվող ստեղծագործության լեզուն, այլ նաև նրա այն «մանրուքները», որոնք
ստեղծագործություններին հաղորդում են կենցաղային, սոցիալական և ժամանակագրական երանգներ: Բացի դրանից՝ թարգմանիչը պետք է հիմնովին ուսումնասիրի այն ժամանակաշրջանը,
որին անդրադառնում է ստեղծագործության հեղինակը, որպեսզի՝
ա) ճիշտ ընկալի և բ) ճիշտ փոխանցի տվյալ երկում պատկերվող
ժամանակագրական իրողությունները: Ինչպես ցույց են տալիս
թարգմանությունները, «իրականությունը», որին հասնում է թարգմանիչը բառացի թարգմանության միջոցով, միայն թվացյալ է,
քանի որ հաճախ չեն առաջանում այն զգացողությունները, որոնք
առաջանում են բնօրինակը կարդալիս: Թարգմանությունների
նկատմամբ հստակ, բայց երբեմն իրարամերժ տեսակետները
թերևս կարելի է բացատրել այն հանգամանքով, որ թարգմանիչները կամ խորությամբ չեն անդրադառնում արտահայտություններում պարունակվող իմաստային բովանդակությանը, կամ էլ
առաջնորդվում են պատահական ընտրված չափանիշներով:
Սակայն թարգմանության գնահատականը պահանջում է բազմաթիվ առանձին փաստերի և տեսակետների վերլուծություն, որոնք
իրենց ընդհանրականության մեջ որոշիչ են դառնում թարգմանչի
աշխատանքի իրական արդյունքի առումով. ինչքան շատ են թարգմանվող ստեղծագործության առնձնահատկությունները, այնքան
շատ արգելքներ է ստիպված լինում հաղթահարել թարգմանիչը:
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Ինչ վերաբերում է Հ. Մաթևոսյանի ստեղծագործություններին,
ապա դրանց ռուսերեն թարգմանության ժամանակ առաջանում են
դժվարություններ, որոնք հիմնականում պայմանավորված են ոճաբանական, քերականական առանձնահատկություններով, ինչպես
նաև մյուս բաղկացուցիչ բաղադրիչների առկայությամբ: Կարծում
ենք՝ հենց դրանցով էլ պայմանավորված են թարգմանության
դժվարությունները, և դա հենց Մաթևոսյանի յուրօրինակ ոճն է:
Մաթևոսյանի ստեղծագործություններին բնորոշ են այնպիսի
առանձնահատկություններ, որոնք ճշգրտորեն վերարտադրելու
համար անհրաժեշտություն է առաջանում, բառային, քերականական և մյուս բաղկացուցիչ բաղադրիչների թարգմանության հետ
կապված դժվարություններից բացի, հաղթահարելու նաև այլ
դժվարություններ, որոնք վերաբերում են Մաթևոսյանի յուրօրինակ ոճին թարգմանության ընթացքում հնարավորինս հարազատ
մնալու խնդրին:
Հեղինակի ստեղծագործություններում արտացոլվում են նրա
գեղագիտական ինքնատիպությունը, նրա յուրօրինակ աշխարհընկալումները: Այդ ստեղծագործություններից շատերի մեջ մենք
գտնում ենք ոչ միայն թեմաների և գաղափարների կենտրոնացված
արտահայտությունը, այլ նաև իրողություններ, որոնք հատուկ են
միայն Մաթևոսյան անհատին: Այդ ամենին Մաթևոսյանը հասնում
է՝ հմտորեն օգտագործելով հայերենի հարուստ բառային միջոցները, որպեսզի ընթերցողն անընդհատ մնա շարադրանքի ուղեծրում:
Կոչականը՝ որպես կապ հաստատող հիմնական հաղորդակցական միավոր, ունի մշակութային նշանակալի առանձնահատկություններ. այն աչքի է ընկնում նաև նախադասության այլ
անդամների հետ ունեցած քերականական և խորքային կապերի
առումով, ուստի թարգմանության բավականին բարդ առարկա է:
Թեմայի արդիականությունը պայմանավորված է նրա անմիջական
կապով միջմշակութային և միջանձնային հաղորդակցության՝ ներկայումս լայնորեն զարգացած հիմնախնդիրներով և կոչականների՝
որպես կարևոր հաղորդակցական միավորների թարգմանությունն
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ուսումնասիրելու անհրաժեշտությամբ: Բոլորովին պատահական
չեն կոչականների շարահյուսական դերի, կապակցական արտահայտությունների շուրջ հետաքրքրությունները նաև արդի հայ լեզվաբանության մեջ [2; 3; 4]:
Ուսումնասիրության առարկան ինչպես կանոնավոր, այնպես
էլ պատահական միջլեզվային համարժեքություններն են, որոնք
առկա են թե՛ հայերենում և թե՛ ռուսերենում, և որոնք գրական
տեքստում կատարում են կոչականի գործառույթ՝ պատմական և
էթնոկրթական տարբեր միջավայրերում հանդիսանալով դիսկուրսիվ իրավիճակների առավել լիարժեք վերարտադրող:
Հետազոտության առարկան լեզվական և գործաբանական
գործոններն են, որոնք ազդում են թարգմանչի կողմից որոշակի
համարժեքության ընտրության վրա, ինչպես նաև կոչականների՝
մի լեզվից մեկ այլ լեզու փոխանցելիս թարգմանչի կողմից
ընտրված ռազմավարությունների վրա: Աշխատանքի նպատակն է
այս առանձնահատկությունների թարգմանության համապարփակ
նկարագրության և վերլուծության հիման վրա բացահայտել կոչականների՝ հայերենից ռուսերեն թարգմանության բնորոշ առանձնահատկությունները և ընդհանուր օրինաչափությունները:
Ուսումնասիրության նպատակը ենթադրում է նաև առանձնահատուկ խնդիրների լուծում.
1. հաղորդակցության տեսակետից կոչականների հիմնարար
հատկությունների հստակեցում,
2. գործոնների որոշում, որոնք ազդում են կոչականների
ընտրության վրա մի լեզվից մյուս լեզուն փոխանցվելիս,
3. կոչականների գործառույթների վերլուծություն հայերենում
և ռուսերենում,
4. թարգմանական պրակտիկայի վերլուծություն և ընդհանրացում:
Առաջադիր խնդիրներին հասնելու համար հոդվածում կիրառվել են համեմատական-զուգադրական, իմաստային վերլուծության և մտքի զեղչման մեթոդները:
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Ուսումնասիրվող նյութերում թարգմանիչը հիմնվում է կոնկրետ ժամանակահատվածում իրականության օբյեկտիվ վերարտադրման վրա:
Ըստ Վ. Գոլդինի՝ կոչականի խնդիրը այսօր դրվում է ամենակարևորների շարքում: Սա կապված է գործաբանության նկատմամբ լեզվաբանության շրջադարձի հետ, իրական հաղորդակցական ակտերում խոսքի գործառույթի ուսումնասիրության, սոցիալլեզվական, հոգեբանական, լեզվաբանական և տարածաշրջանային
ուսումնասիրությունների նկատմամբ հետաքրքրության աճի և,
առավել լայնորեն, մարդկային բաղադրիչի ուսումնասիրության
հետ [10, 4]:
Թարգմանչի համար հետաքրքրություն են առաջացնում կոչականների լեզվական և դարձվածաբանական բաղկացուցիչները,
քանի որ նրանք հստակ միջոց են ծառայում ազգային կոլորիտի
փոխանցման համար: Այսպիսով՝ կոչականների թարգմանության
ժամանակ թարգմանիչը միշտ չէ, որ կարողանում է համապատասխան գործառական համարժեքը ճիշտ արտահայտել ռուսերենով: Դրան թերևս նպաստում է նաև այն հանգամանքը, որ
Մաթևոսյանը հաճախ չի կարևորում կոչականների (և ոչ միայն
կոչականների) տրոհումը՝ դա հիմնավորելով նրանով, որ գյուղաբնակի խոսքը այդպես ավելի իրական ու բնական է հնչում: Կոչականը՝ որպես բառ կամ բառակապակցություն, խոսքի վարվելակարգի շատ կարևոր բաղադրիչ է, երկխոսության ընթացքի համար
կարևոր միջոց, և, բնականաբար, առանց դրա դժվար է պատկերացնել հաղորդակցությունը: Ըստ Վ. Կոմիսարովի՝ թարգմանությունը համարվում է համարժեք, եթե նրանում արտացոլված է
«հաղորդակցման նպատակը» [11, 61-62]:
Առաջիկա շարադրանքում մենք կփորձենք վերլուծել կոչականների թարգմանության արդյունավետ ձևերը թարգմանվող լեզվում: Այստեղ պետք է ուշադրություն դարձնել նաև այն կոչականներին, որոնք թարգմանվող լեզվում չունեն համարժեք միավորներ:
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– Ախչի, բա էդքան կռվարա՞ր կլինի՝ որ դու ես: Էսպես սիրուն,
էսպես կլոր, էսպես պինդ… [6, 171]
– Ахчи, ахчи, тебя ведь защищаю, соображать надо, ну… Какая
же ты вся круглая, красивая, крепкая… [12, 399]
– «Ախչի… ախչի, էս միամսականը տանը, էս հարսն ու տղեն
քնած դու ո՞նց ես դուռը ետևիցդ բաց թողնում» [6, 356]:
– Ахчи… ахчи… в доме одномесячный ребенок, невестка и сын
спят, ты как же это уходишь, дверь за собой не затворишь! [12, 126]
«Ախչի» [1, 26] բառը կանանց և աղջիկներին դիմելու ձև է: Այն
խոսքին հաղորդում է երբեմն կոպիտ, երբեմն էլ՝ մտերմիկ բնույթ:
Ռուսերեն տարբերակում այն չի թարգմանվել «девушка» բառով,
որովհետև նախ՝ երևի թե թարգմանիչը ցանկացել է պահպանել
հեղինակի լեզուն, հնչերանգը, և հետո՝ «ախչի»-ն այս դեպքում չէր
բնութագրի խոսակցի տարիքային համապատասխանությունը:
«Այտա, ամոթ է… այտա, ամոթ է, հեռախոսով ոջլից ես խոսում»
[6, 843]:
«Да ведь стыдно же…. Послушай, стыдно, о чем это ты?...»
[12, 113]
– Էկել եմ ձեր տունը շնհավորեմ, այտա, էս ինչ լավ տուն
ունեք… [6, 354]
«Пришел ваш дом поздравить, до чего же хороший дом себе
построили… [12, 124]
«Այտա» բառը այ տղա կապակցության կրճատ ձևն է, որը
գործածվում է որպես կոչական բառ [1, 43]:
Հայ իրականության մեջ «այտա» կոչականը ժողովրդախոսակցական լեզվով բնորոշվում է որպես կոչ՝ դեպի որևէ անձ (դիմելաձև): Ռուսերենում այս կոչականի համարժեքը չգտնելով՝ թարգմանիչը այն բաց է թողել՝ օգտագործելով, այսպես կոչված, զեղչման
մեթոդը, կամ այն արտահայտել բայի երկրորդ դեմքով՝ այս կերպ
փորձելով իմաստը առավելագույնս մոտեցնել բնագրին:
Այսպես թե այնպես, կոչականների «ոչ համարժեք» գործածման հիմնական պատճառն այն է, որ նրանք՝ որպես կապ հաստա– 188 –

տող հաղորդակցական միավորներ, ազգային մտածողության
կրիչներն են և բնօրինակ լեզվում ունեն մշակութային առանձնահատկություններ:
– Այ տղա՛… [6, 173]
– Эй, парень! [12, 401]
Բերված օրինակում, ինչպես տեսնում ենք, կոչականը արտահայտված է «այ» կոչական ձայնարկությամբ և «տղա» գոյականով:
Եվ տվյալ դեպքում թարգմանչի համար դժվարություն չի ներկայացրել տվյալ արտահայտության համարժեք թարգմանությունը:
– Ես ձեր սիրով ապրել էի ուզում, այ որդի [6, 362]:
Я хотела, чтоб вы в любви жили [12, 331].
Նախ նշենք, որ այս օրինակում ևս հանդես են գալիս «այ»
կոչական ձայնարկությունը, բայց «որդի» գոյականը թարգմանության մեջ բառային-քերականական արտահայտություն չունի:
Հարկ է նշել, որ որդի գոյականը գործածվում է իբրև կոչական բառ
հասակավորի կողմից երիտասարդ անծանոթի դիմելիս [1, 1147]:
Նման կոչականի առկայությունը ամրացնում է հասցեատիրոջ
նկատմամբ խոսողի վերաբերմունքի անկեղծությունը: Տվյալ դեպքում թարգմանիչն ուղղակի կիրառել է զեղչման մեթոդը: Օրինակ՝
ռուսերենում կան «сын» և «сынок» բառերը, որոնք կարող էին արտահայտել նույն իմաստային համարժեքությունը, սակայն թարգմանիչը չի ցանկացել դիմել դրանց օգնությանը: Այստեղ, ըստ
երևույթին, նա փորձել է հանգեցնել կերպարների վերլուծության
զգացմունքներին ու մտքերին, որոնք, առանց ավելորդությունների,
բերում են պահի հանգուցալուծմանը:
Գրեթե նույն պատկերն է հաջորդ օրինակներում.
«Ծանոթ չունեմ, իսկ եթե ճիշտն ասենք՝ գլուխ չունեմ, քեռի»
[6, 357]:
«Знакомства нет, а если говорить по правде-охоты нет возиться»
[12, 127].
«Քեռի» բառը խոսակցական լեզվով հարգալից դիմելու կոչական բառ է [1, 1564]: Այս դեպքում էլ ռուսերեն թարգմանության մեջ
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թարգմանիչը բաց է թողել «քեռի» բառը, որի համարժեքը ռուսերենում «дядя» (քեռի, հորեղբայր) [9, 234] ձևն է: Այդուհանդերձ,
կարելի է ասել, որ թարգմանության մեջ մենք նկատում ենք
«հուզական դաշտի անկում»: Թեև ընդհանուր առմամբ հեղինակի
միտքը պահպանված է, սակայն ջերմության, մտերմության պակաս, այնուամենայնիվ, զգացվում է:
Կգաս, Սերո ջան, կկանգնես գերեզմանիս գլխին [6, 339].
Придешь, Серо-джан, на мою могилку, встанешь у изголовья
[12, 109].
Կամ ՝
– Սիմոն ջան, ախպեր ջան, ցավդ տանեմ, բա ես որբ եմ չէ…
[6, 356]
– Симон мой, брат мой, да что же это мы с тобой делаем!.. [12, 125]
«Ջան»-ը գործածվում է որպես փաղաքշական բառ, որը դրվում
է հատուկ կամ հասարակ անվան վրա և նշանակում է՝ «սիրելիս,
հարազատս» [1, 1236]: Առաջին օրինակում թարգմանիչը դիմել է
տառադարձության մեթոդին՝ ուղեկցելով այն կցագրմամբ՝ պահպանելով նախադասության ողջ իմաստը: Ինչ վերաբերում է երկրորդ օրինակին, ապա այստեղ համեմատությունը բնօրինակ
տեքստի հետ հնարավորություն է տալիս վեր հանելու հետևյալը.
հիմնական մտքի իմաստային կենտրոնը հավաքված է գոյականի
շուրջ, իսկ թարգմանության մեջ այն հարում է բառակապակցությանը, որն արտահայտված է գոյական+ածական կապակցությամբ: Տվյալ դեպքում «ջան» բառը փոխարինվել է «мой» անձնական դերանունով: Թարգմանության ժամանակ տուժել է բնագիրը:
Դարձվածը բաց է թողնված թարգմանչի կողմից, ինչը հանգեցրել է
կայուն խոսքի որոշակի զեղչման: Գրեթե նույն օրինաչափությունն
է նաև հաջորդ օրինակում:
– «Ա՛ունիկ»: Ինչ է նանի ջան,– հոգոցով, ծաղրով ու ներելով
ասաց Աղունը:– Հա նանի ջան… [6, 344]
А-уник! Ну что,что тебе, бабка моя,– вздыхая и прощая, сказала
Агун. – Да, матушка… [12, 114]
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Մաթևոսյանը «Ա՛ունիկ» անվան մեջ բաց է թողել «ղ» բաղաձայն հնչյունը, ինչը նաև պատճենել է թարգմանիչը: Կարելի է
ենթադրել, որ հեղինակն այստեղ ուղղակիորեն ցանկացել է ընդգծել տարիքի հետ կապված արտասանական որոշակի խնդիր կամ
էլ գյուղական իրականության մեջ ոչ այնքան կիրթ լինելու հանգամանքը:
– Ոչինչ, նանի ջան,– ասաց Աղունը,– … [6, 358]
– Ничего, бабка моя,– сказала Агун,– … [12, 127]
Այստեղ նույնպես «ջան» կոչական ձայնարկությունը թարգմանվել և փոխարինվել է անձնական դերանվամբ՝ կրկին զեղչելով
կոչականի «սիրելիս, հարգելիս» իմաստը:
Ինչ վերաբերում է «նանի» բառի թարգմանությանը, ապա մի դեպքում այն թարգմավնել է «бабка» (бабушка, старуха՝ տատիկ, պառավ)
[9, 221], մյուս դեպքում՝ «матушка» (մայր, մայրիկ, նան) [9, 466]:
Բնականաբար, «նանի» բառին այստեղ առավել համարժեք է
«матушка» բառը, ինչը նաև արտահայտում է հայերեն «նանի» բառի
քնքուշ, փաղաքշական իմաստը: Ի վերջո, լեզվում և, մասնավորապես, թարգմանության ժամանակ բառը շատ կարևոր դերակատարություն ունի, որովհետև իր ուղիղ իմաստով այն շատ ավելի ճիշտ
է համապատասխանում առարկայի և իրողության ընկալմանը:
Հայերեն բնագրերում կան մի շարք մեջբերվող խոսքեր,
որոնցում կոչականը բառային-քերականական արտահայտություն
չունի, և ռուսերեն թարգմանության մեջ պահպանվել է հեղինակի
նախասիրած մոտեցումը.
– Գլուխ մի տարեք, քունս կիսատ է [6, 183]:
– Дайте спать! Развеселились… [12, 410]
…թող քնենք, գլուխ տարար, էլի… [6, 356]
…дай хоть людям поспать… [12, 126]
Երկու օրինակներում էլ ենթական և կոչականը զեղչված են, և
բնագրի մեջ կոչականի դերում հանդես է գալիս «գլուխ տանել»
(երկարաբանությամբ ձանձրացնել, գլուխը տանել, անհանգստացնել) բայական դարձվածքը [8, 171], որտեղ գլխավոր անդամը
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«գլուխ» բառն է: Ռուսերեն թարգմանության մեջ թարգմանիչը
կրկին բաց է թողել կայուն իմաստային կենտրոնը՝ թիրախ լեզվում
դարձվածքի փոխարեն օգտագործելով շատ ավելի պարզ և հասկանալի տարբերակներ: Այստեղ նորից ի հայտ են գալիս ազգայինմշակութային լեզվամտածողության տարրերը:
Որոշ դեպքերում, սակայն, թարգմանիչը դիմել է հնարքի. նախադասությամբ արտահայտված մտքի փոխարեն գործածել է
դրան համարժեք կոչականը, որը բնագրում բացակայում է.
…«Դեռ էստեղ ես. շան երես ունես, շան» [6, 340].
«Ты здесь еще, бесстыжая, тебе все нипочем! [12, 109]
Այստեղ «շան երես ունենալ» դարձվածքը, որով ակնարկվում է
խոսակցի՝ ամոթի, պատկառանքի զգացում չունենալու, աներես
անձնավորություն լինելու հանգամանքը [8, 458], և թարգմանչի
կողմից ընտրված ռուսերեն տարբերակները իմաստային առումով
համարժեք են, սակայն քերականական առումով՝ ոչ: Այստեղ
Մաթևոսյանն օգտագործում է շան երես ունենալ արտահայտությունը, բայց ոչ որպես կոչական: Ռուսերեն «бесстыжая» բառը նշանակում է «անամոթ» (որպես կոչական) [9, 42], ինչին թարգմանիչը
ավելացրել է նաև «все нипочем» («նշանակություն չունի, փույթ չէ,
հոգ չէ») [9, 598] արտահայտությունը՝ ըստ երևույթին ավելի կայուն
իմաստ ստանալու համար:
Վերը նշված օրինակներում մենք ուսումնասիրեցինք այնպիսի
բառային փոխարկումներ, ինչպիսիք են տառադարձումը (մեկ օրինակ) և տրանսֆորմացիան (ձևափոխումը), որոնք թարգմանական
փոխակերպումների ամենատարածված տեսակներն են:
Կոչականների թարգմանությունը այնքան էլ հեշտ գործ չէ,
քանի որ լեզվական միավորների այս խումբը տարբերվում է իր
բազմագործառույթ լինելով և ազգային լեզվամտածողության յուրահատկությամբ: Ամեն դեպքում թարգմանիչը փորձել է հարազատ մնալ ստեղծագործության բովանդակային պլանին և պատկերների ինքնատիպությանը:

– 192 –

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Աղայան Է., Արդի հայերենի բացատրական բառարան, Երևան,
«Հայաստան» հրատ., 1976, 1616 էջ:
2. Խաչատրյան Գ., Գրաբարի վերլուծական բայերի արժույթը,
Երևան, «Վան Արյան» հրատ., 2000, 308 էջ:
3. Խաչատրյան Գ., Կոչականառությունը որպես բայի արժույթի
արտահայտություն ժամանակակից հայերենում, Երևան,
«Լեզու և լեզվաբանություն», 2016, № 1 (14), էջ 5-17:
4. Խաչատրյան Գ., Կոչականը ժամանակակից հայերենում,
Երևան, «Լեզու և լեզվաբանություն», 2006, № 1, էջ 3-24:
5. Մաթևոսյան Հր., Ես ես եմ (հարցազրույցներ), Երևան, «Ոսկան
Երևանցի» հրատ., 2005, 520 էջ:
6. Մաթևոսյան Հր., Ծառերը, Երևան, «Սովետական գրող», հրատ.,
1978, 480 էջ:
7. Մաթևոսյան Հր., Սպիտակ թղթի առջև, Երևան, «Հայագիտակ»
հրատ., 2004, 368 էջ:
8. Սուքիասյան Ա., Գալստյան Ս., Հայոց լեզվի դարձվածաբանական բառարան, Երևան, Երևանի համալսարանի հրատ.,
1975, 634 էջ:
9. Гарибян А. Русско-армянский словарь в одном томе, Ереван,
изд. «Айастан», 1975, 1435 с.
10. Гольдин В. Обращение: теоретические проблемы, Москва, изд.
«Либроком», 2009, 136 c.
11. Комиссаров В. Лингвистика перевода 3-е изд., Москва, изд.
«Либроком», 2009, 176 с.
12. Матевосян Гр. Избранное: Повести и рассказы /перевод с
армянского Анаит Баяндур/ Москва, изд. «Художественная
литература», 1980, 446 с.

– 193 –

ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ ПЕРЕВОДОВ ОБРАЩЕНИЙ
НА РУССКИЙ ЯЗЫК В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Г. МАТЕВОСЯНА

Гаяне Хачатрян
Резюме

Ключевые слова: национальная культура, языковая норма,
словарная единица, словарный состав, перевод, лингвокультурный,
лингвостилистический, фразеологическая единица
В статье рассматривается проблема эквивалентности переводов
обращений, представленных в произведениях Г. Матевосяна, на
русский язык. Сопоставительный анализ выбранных нами обращений выявил, что перевод обращений сопровождается различными
способами, частичными или полными заменами и изменениями,
которые обусловлены национально-культурными, лексическими,
стилистическими и функциональными факторами, особенностью
языковой картины мира и спецификой восприятия действительности
другой культуры, что приводит к основным смысловым потерям.
Особое внимание уделяется таким важным лингвистическим аспектам как различные переводческие нормы. Дается обзор перевода
обращений с целью определить степень общности содержания
оригинала и перевода. В статье рассматриваются также наиболее
типичные нарушения адекватности и эквивалентности перевода,
допускаемые в процессе перевода обращений на русский язык.
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EQUIVALENCE OF VOCATIVES IN THE RUSSIAN
RUSSIAN TRANSLATIONS
OF H.
H. MATEVOSYAN’S WORKS

Gayane Khachatryan
Summary

Key words: national culture, linguistic norm, lexical unit,
vocabulary, translation, linguo-cultural, linguo-stylistic, phraseological
unit
The article studies the problem of equivalence of vocatives in
H. Matevosyan's works and in their Russian translations. The
comparative analysis of the selected vocatives has revealed that the
translation of vocatives is done by various methods, with partial or
complete replacements and changes conditioned by national-cultural,
lexical, stylistic and functional factors, the peculiarities of the linguistic
picture of the world and the perception of reality of another culture,
which leads to major semantic losses. Particular attention is paid to such
important linguistic aspects as different translation standards. An
overview of the translation of vocatives is provided in order to
determine the degree of correspondence of the contents of the original
and the translation. The article also discusses the most typical violations
of the translation adequacy and equivalence that are committed in the
process of translating vocatives into Russian.
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ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ԵՎ ՆԵՐԴՐՅԱԼ ՇԱՐԱՀՅՈՒՍԱԿԱՆ
ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԸ Հ. ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆԻ «ՏԱԽԸ»
ՏԱԽԸ» ՎԵՊՈՒՄ
Գուրգեն Խաչատրյան
Հանգուցային բառեր՝
բառեր՝ խորքային կապ, քերականական կապ,
բարբառ, ժողովրդախոսակցական լեզու, շարադասություն, պարբերություն, ընդմիջարկում, ոճ, նախադասություն
Նախադասության կառուցվածքում հարակից անդամներից
յուրահատուկ դեր ունեն միջանկյալ և ներդրյալ շարահյուսական
միավորները, որոնք ոչ թե հանդես են գալիս նախադասության
որևէ անդամի պահանջով, այլ գործածվում են հեղինակի հայեցողությամբ՝ որպես նախադասությանը կամ նրա որևէ անդամին
(հատվածին և այլն) վերաբերող սուբյեկտիվ գնահատական, օբեկտիվ տեղեկատվություն և այլն: Ասվածը նշանակում է, որ միջանկյալ ու ներդրյալ միավորների և նախադասությունների ու նախադասության անդամների կապը, հարաբերությունը խորքային,
բովանդակային, «ներքին իմաստային»1 է, ու թեև երբեմն առկա են
նաև քերականական կապի տարրեր, սակայն դրանք անուղղակի
կապեր են: Կապակցման կամ, որ ավելի տրամաբանական է,
հարաբերման այս եղանակը հայտնի է հարակցություն անունով2:
Ի տարբերություն միջանկյալ և ներդրյալ միավորների՝ կոչականները
նախադասության անդամ համարվող միավորների հետ կարող են
գտնվել և՛ անմիջական ու միջնորդավորված քերականական կապ(եր)ի,
և՛ խորքային, բովանդակային հարաբերությունների մեջ, որոնց արտահայտման միջոց են ծառայում գերազանցապես անձնական դերանունների, համապատասխանաբար, եզակի և հոգնակի թվերի ուղիղ ու թեք
ձևերը և վերջիններիս մասնակցությամբ ձևավորված կապական կապակցությունները [3, 119]:
2 Հարակցությունը հարաբերման այն եղանակն է, որն առկա է նախադասության` իրար կից շարադասված, սակայն անմիջական քերականական կապ չունեցող բաղադրիչ միավորների միջև: Հարակցության եղանակով կարող են կողք կողքի շարադասվել մի դեպքում նախադասության երկու անդամներ, մյուս դեպքում` նախադասության երկու
1
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Այսպես՝ «Գոդին Թիֆլիսից է գալիս,– ա՛բա, ա՛բա,– Թիֆլիսի
կոշկակարանոցներից» և «Հալևորը դռներին իր մշտական գործին
էր (փառքդ մեծ, աստված, Ծմակուտ դեռ շինարար թխկոց կա) ....»3
հարակից անդամներ, երրորդ դեպքում` նախադասության անդամ
համարվող և հարակից անդամ համարվող երկու միավորներ [3, 12]:
3 Այս և ստորև բերվող մյուս օրինակները առանց էջանշման քաղվել են
Հ.Մաթևոսյանի «Տախը» վեպից: Հաշվի առնելով Մաթևոսյանի՝ կետադրության հարցում ցուցաբերած անհետևողականությունը՝ մենք միջանկյալ և ներդրյալ միավորների շարքում ուսումնասիրում ենք մի շարք
չտրոհված միավորներ նույնպես: Նկատենք, որ խնդրո առարկա որոշ
լեզվական միավորներ Մաթևոսյանը տրոհել է անմիօրինակ, երբեմն՝
անսովոր կերպով, ինչպիսիք են ստորև բերվող շարահյուսական միավորները (ընդգծվում են)՝ Դուդուկը սրբեց տվեց մեզ, չնայած տասներեքտասնչորս տարու երեխա էինք՝ մեզ աչքով արեց, և մենք դա այն

իմաստով հասկացանք, որ նա մեզ հավանել է և մենք ապագայում իր
դհոլն ենք լինելու, քանի որ առանց խփելու էլ նա մեզ մի հատուկ սիրով
էր հավանում ... և աչքերը ճպճպացնելով ու շրթունքները լիզելով, թելիկմելիկ՝ շարք մտավ: .... (.... պառավը սակայն մինչև մեռնելը ուրիշ անգամ

էլ էր մոմ վառել ու տապլա արել մեր դռանը) ....: Մեր կաթնախպերը
հայրենասեր չեղավ – Իջևանի կողմերը գնաց գերի դառավ պապոնց
կողմի ժողովրդին, ռուս կնոջն ու անտառհատման գործին: Մեռյալ
փականք, բանալին՝ սև ծովի անդունդները: Մեր կաթնախպորն ու
նրանից երկու տարով փոքրին մենք տակներս էինք կոխում ու սեղմած
պահում: Զոռելը այսինքն չզոռեց – մեզնից առաջ չանցավ և մենք նրան ետ
չթողեցինք – զույգ գոմշի պես հավասար քաշում էինք, բայց ճաշվա
մոտերքը մեր քթերի արյունը խփեց:
Ի դեպ, որոշ դեպքերում Մաթևոսյանը հանդես է բերում անհետևողականություն՝ կապված ներդրյալ միավորների դիրքի, այն է՝ շարադասության հետ. երբեմն ներդրյալ միավորները ոչ թե անմիջապես հաջորդում
են նախադասության տվյալ անդամ(ներ)ին, որին (որոնց) վերաբերում են,
այլ ընդմիջարկված են լինում այլ անդամներով: Այսպես՝ «Խոտ հավաքողի մեջ Տաքեր կաղնուտ լանջերում Վարազը մեքենան կանգնեցրել ու
Հախպատա ուրթի ճամփան հարցրել էր: Նրանց մեծը թե միջնեկը՝ Ազան
թե Իզան աղբյուրից գալիս էր եղել (մենք երբեք նրանց երեսներին չենք

նայել և չգիտենք որն է Ազան ու որը Իզան, մեր աչքի անկյունով բարակ
շորի մեջ մի սիրուն հասակ է անցնում՝ էդ է), Վարազը նրանից ջուր էր
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նախադասությունների միջանկյալ և ներդրյալ միավորները բուն
նախադասության, նրա անդամների հետ բովանդակային դաշտում
են հարաբերվում: Մասնավորապես բերված առաջին նախադասության ա՛բա ձայնարկությունը Թիֆլիսից անդամին հարաբերվում է նրանով, որ Թբիլիսիի բարբառի տիպական և ամենահաճաուզել ու ավտոյի իր խցիկում խմել» նախադասության կազմում ընդգծված
ներդրյալ ծավալուն միավորը իրականում պետք է հաջորդեր Ազան թե
Իզան բացահայտիչներին: «Տիգրանը նրա հոր մերացվին ուզել է. նա էլ
Տիգրանի կնկան է (մեր մորը) արել» նախադասության ներդրյալ բառակապակցությունը պետք է անմիջապես հաջորդեր կնկան անդամին:
«Արութի Վանին անալի մի գառ էր կերել (Գրիգարյանի գալստյամբ
արջառը նա սպանեց), եկավ հնձի մեջ մեզ զոռեց» նախադասության ներդրյալ նախադասությունը պետք է անմիջապես հաջորդեր Արութի Վանին
ենթակային և այլն:
Հավելենք նաև, որ անմիօրինակություն է նկատվում որոշ լեզվական
միավորների կազմության և ուղղագրության հարցում նույնպես: Այսպես՝
բերվող երեք նախադասություններում համենայն դեպս և ամենայն դեպս
զուգաձևության առկայությունը կարող էր արդարացված լինել միայն այն
դեպքում, եթե հեղինակը դրանցով ոճական կամ կերպարակերտման
տարբեր նպատակներ հետապնդեր: Հմմտ. .... դատարանում մեր վստահ
պաշտպաններն ու անհնար թշնամիներն ովքեր կլինեն և թե, համենայն
դեպս, ում ենք ռեխ տալու կուսակցական նկատողություն ու բանտարկություն .... և տունը, ամենայն դեպս, և մեր Աստղո նժույգը սարերում, և
խոզերը Աճարկուտ տաք ուրթում, և կովերը գոմում ու այգին դռանը, մեզ
մի բան լինելու դեպքում մեր տիրուհուն է թողնվում: .... – ամենայն դեպս
թող հասկանա, որ մենք մեծ վիշտ ունենք:
Կարծում ենք՝ որոշ դեպքերում տեղին կլինեին սրբագրական միջամտությունները, քանի որ հեղինակային կետադրությունը նախապատվելու հետևանքով անմիօրինակություն է առկա նույնիսկ միևնույն լեզվական միավորի տրոհման, երբեմն էլ՝ ուղղագրության դեպքում: Հմմտ. –
Ինչո՞ւ է, օրինակ, անհարմար. վեցին կզարթնենք, յոթնանցկեսին Գոմերում կլինենք .... ավտոբուսը կգա և Պաշտոնիդ բերումով հազար չկամեցողի տեր ես, օրինակ խի՞... խի՞ ավտոբուսով գնաս: Այսպես է նաև
ուրեմն, այնինչ բառերի և այլ դեպքերում: Հմմտ. նաև – Դավայ-դավայ,–
ասացինք,– դավայ-դավայ և – Դավայ, դավայ,– ասացինք,– դավայ,
դավայ, սրտիդ ամբողջ կեղտը դուրս տուր, առըհա և առ հա՛ և այլն:
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խակի գործածվող տարրերից է, իսկ երկրորդ նախադասության
շինարար թխկոց կա-ն հարաբերվում է բուն նախադասության իր
գործին էր (այսինքն՝ «շինարար թխկոցով էր զբաղված») արտահայտությանը նրանով, որ վերջինիս առնչվող յուրովի մեկնաբանություն, եզրահանգում է արվում4: Մինչդեռ «Արութի Վանին
անալի մի գառ էր կերել (Գրիգարյանի գալստյամբ արջառը նա
սպանեց), եկավ հնձի մեջ մեզ զոռեց» նախադասության Արթուրի
Վանին և ներդրյալ նախադասության նա անդամները, իմաստային
կապից բացի, հարաբերվում են թվի, պայմանականորեն նաև
դեմքի քերականական կարգերով, սակայն դա անմիջական կապ
չէ, քանի որ մեկը մյուսի անմիջական պահանջով չի հանդես եկել:
Նմանատիպ հարաբերություն առկա է նաև «[Ավետիքը – Գ.Խ.]
Գնացել ձեռից բռնե՜լ (կովը [նրա – Գ.Խ.] ետևից եկել է), Դարպասից հանել էր արծվաճուտերի Դսեղ, դրել ամուսնացած քրոջ
կողքին» նախադասության մեջ, որտեղ թվի քերականական կարգով հարաբերվում են բուն նախադասության ենթական՝ Ավետիքը,
և ներդրյալ նախադասության նրա կապվող բառը, թեև երկուսն էլ
զեղչված են:
Մասնավորապես ներդրյալ միավորների առումով էական դեր
ունի գրավոր խոսքի հեղինակի սուբյեկտիվ մոտեցումը, քանի որ
մեկ այլ մոտեցմամբ (ընդամենը կետադրությունը փոփոխելով)
տվյալ նախադասությունը կարող է ենթարկվել կառուցվածքային
փոփոխության, որտեղ ներդրյալ միավորը կդադարի այդպիսին
լինելուց՝ դառնալով նախադասության անդամ: Այսպես՝ «Վրացոնց
տավարն է խռնվում ու բառաչում՝ պառավ կովը, ցուլը (բղուկը)5,
խեղճ մոզիներն ու սիրուն երինջը, բղավում ու դեսուդեն են
Այս տեսանկյունից ավելի վերացարկված է, մի կողմից՝ միջանկյալ
միավորների, մյուս կողմից՝ նախադասությունների ու նախադասության
անդամների խորքային կապը:
5 Առկա է տրոհման անմիօրինակություն. բերված առաջին նախադասության ներդրյալ միավորը տրոհվել է ստորակետով, մինչդեռ երկրորդ
նախադասության ներդրյալ միավորը չի տրոհվել:
4

– 199 –

խփվում», «Խոզի գիրուկ, շարմաղ ջոկը (բոլուկը) կալերից ներքև
քանդ էր անում» և «Քայքայված թավանի (օճորքի) ծակով գնդակը
Մուրադենց հին ձեղունն ընկավ» նախադասություններում, փակագծերի փոխարեն նախադաս անդամից՝ բութով, իսկ ետադաս
անդամից ստորակետով տրոհելով (կամ ըստ անհրաժեշտության
ստորակետով չտրոհելով)` կստանանք բացահայտիչ-բացահայտյալ կապակցություն: Հմմտ. Խոզի գիրուկ, շարմաղ ջոկը՝ բոլուկը,
կալերից ներքև քանդ էր անում6: Քայքայված թավանի՝ օճորքի
ծակով գնդակը Մուրադենց հին ձեղունն ընկավ և այլն:
Հ.Մաթևոսսյանի «Տախը» վեպն աչքի է ընկնում միջանկյալ
և ներդրյալ շարահյուսական միավորների գործածության բարձր

Մեր համոզմամբ՝ ներդրյալ բառերը կամ բառաձևերը թե՛ տվյալ դեպքում, թե՛ առհասարակ հոլովի քերականական կարգով չպետք է համաձայնեցնել նախադասության անդամների հետ, հակառակ դեպքում առաջ
է գալիս շարահյուսական միավորների բնութագրի շփոթ. եթե դրանք
նախադասության հարակից անդամներ են կամ, որ նույնն է, նախադասության անդամներ չեն, ապա չեն կարող քերականական կապի մեջ լինել
նախադասության անդամների հետ: Հակառակ դեպքում ո՞րն է, օրինակ,
բացահայտչի և ներդրյալ բառի տարբերությունը. չէ՞ որ կանոններից մեկը
սահմանում է, որ նախադասության անդամ են համարվում այն միավորները, որոնք քերականորեն կապված են իրենց նման այլ միավորների
հետ, իսկ ըստ մյուս կանոնի՝ նախադասության հարակից անդամները
քերականորեն կապված չեն նախադասության այլ անդամների հետ:
Տրոհվող միավորի անսովոր կետադրությունը երբեմն առաջ է բերում
երկակի վիճակ, և տրոհված միավոր(ներ)ի շարահյուսական իմաստը
հավասարապես կարելի է մեկնաբանել տարբեր կերպ, ինչպես հետևյալ
նախադասության ընդգծված միավորները, որոնք քերականական կապի
տեսանկյունից բացահայտիչներ են, մինչդեռ տրոհման տարօրինակ ձևով
նախադասության հարակից անդամների տպավորություն են ստեղծում,
Մեր քվեր զավակը – սևը, սևուկը, մեր փոխանորդը, Ծմակուտ ավերակ
գյուղում մեր գաղափարների անմահությունը – մի հարսանքում սրան
ծեծեց:
6
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հաճախականությամբ7, որոնք առայսօր քննության առարկա չեն
դարձել: Հոդվածում առաջադիր նպատակ է համարվում ուսումնասիրել վերոնշյալ միավորները, որոնք, կառուցվածքից բացի,
հետաքրքրական են նաև հեղինակի ոճական նախասիրությունների արտահայտման տեսանկյունից: Ուսումնասիրությունը կատարել ենք նկարագրական մեթոդով՝ երբեմն կիրառելով նաև համեմատության մեթոդը:
Միջանկյալ և ներդրյալ միավորները Մաթևոսյանի երկում
արտահայտվում են տարբեր միջոցներով՝
ա) բառով կամ բառաձևով (այդ թվում՝ և՛ նյութական, և՛ ոչ
նյութական իմաստ արտահայտող), ինչպես՝ ահա, այո, ապրես, է՛,
էլի, համարիր, հասկացար, հետո, ոչ, ուրեմն և այլն: Օրինակ՝ –
Ապրես,– ասաց,– հինգ: Չի լինում, էլի, չեն թողնում հպարտ մեր
հասակը մեր ճանապարհով շիփ-շիտակ տանենք: « .... Թող գնա մի
խո՜ր մտածի մեր խոսքի իմաստը, հասկացա՞ր, վերլուծի»: – Է՜...
մեր հարցին գիշերն էլ պատասխան չտվեց: – Խնդրե՞նք,– ասացինք,– Հովըտի մեր թշնամիներից մենք խնդրե՞նք: .... Հետո8,–
ասացինք,– եթե պատահեր խնդրեինք՝ ումի՞ց էինք խնդրելու և այլն:
Առանձնանում են բարբառային շերտի որոշ միավորներ, այդ
թվում՝ օտարաբանություններ, որոնցով Մաթևոսյանը գերազանցապես ոճավորել է հերոսների խոսքը՝ ա՛բա, առավելումըս
(«առավել ևս»), եսիմ, ի, հա՜տ//հատ, շիտակ9, վո՜ւայ, փահ և
Միջանկյալ և ներդրյալ շարահյուսական միավորներ հանդիպում են
Մաթևոսյանի այլ ստեղծագործություններում նույնպես, բայց ոչ այն
հաճախականությամբ, որով աչքի է ընկնում «Տախը»: Այստեղ ներդրյալ
նախադասություններ են գործածվել անգամ ուղղակիորեն մեջբերվող
խոսքերում՝ Սերոյին չորում ու մեզ ասում է.– Բայց քու մեծ սխալն ուրիշ
էր... (Սերոն ասել էր. «Դատավորը թող գնա կախվի») Ուզո՞ւմ ես քու
սխալը քեզ ցույց տանք: Համոզված ենք, որ ավարտուն տարբերակը նման
պատկեր չէր ներկայացնի:
8
Այս կիրառության մեջ հետո-ն թվարկում արտահայտող «երկրորդ»
(«ապա») նշանակությամբ է գործածվել:
9 Լոռու խոսվածքում արտասանվում է շիդակ ձևով և ունի «իսկապես»,
«իրոք» իմաստը:
7
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այլն10: Օրինակ՝ – Տնքոց, կլանչոց, աղաչանք-պաղատանք, կրետոց,
եսիմ,– ասաց: – Փահ,– ասաց,– դու մինչև կարճուերկարը չափես՝ էս
ծմակների տերուտիրականն արդեն ուրիշն է: Առավելումըս,–
ասաց. – հազար թշնամի ունես: – Դավայ, դավայ,– ասացինք,–
դավայ, դավայ, սրտիդ ամբողջ կեղտը դուրս տուր, թե չէ եկել կնկա
նման մտնում ես մեր ծոցը: Ասել էր. – Հա՜տ, իմ ժամանակին իմ
տղեն կողքիս էր լինելու – թոփն ինձ քար չէր անի: Մեր արարքը
Մեսրոպին պատմել էին՝ պարծեցել էր. «Հա՜տ, նանը ... տղա եմ
մեծացրել»11:
Վեպում հաճախադեպ է ուրեմն բառը, որը, բազմաթիվ շաղՈրոշ ներդրյալ բառեր արտահայտվել են թե, որ թարմատարների
հետ, ինչն առավել տիպական է ժողովրդախոսակցական և բարբառային
շերտերին՝
Իսկապես որ՝ «վռազե, տղա, բաններըս աստծանով աջողացրինք»:
Մենք մեզ առհասարակ լավ չենք հիշում – մի գուցե թե:
Թարմատարի արժեքով է գործածվել նաև էն («այն») ցուցական
դերանունը հետևյալ դեպքում՝ .... ասել է. «Շիտակ եմ խոսում, էս քարը
գալու եմ մի օր կտրտեմ ձորն ածեմ, էն շիտակը»:
11 Մաթևոսյանը հատ արտահայտությունը գործածում է նաև այլ ստեղծագործություններում, սակայն միայն այստեղ է խոստովանում, որ նրա
իմաստը մթագնել է. «Հատը չգիտենք ինչն է, ինչու են հատ ասում: .... բայց
չգիտենք Մեսրոպն ինչու էր հատ ասում և Մեսրոպին ինչու էին հատ
ասում»: Իհարկե, Մաթևոսյանը գիտի վերջին «ինչո՞ւ»-ի պատասխանը
(որևէ մեկի կողմից հաճախակի գործածվող բառը կամ արտահայտությունը գործածողի համար երբեմն դառնում է մականուն), քանի որ հենց
ինքն էլ անուղղակիորեն հավաստում է ասվածը: Այսպես՝ թիֆլիսյան
կենսագրություն ունեցող գոդի Արտաշին հիշատակելիս Մաթևոսյանը չի
մոռանում պարբերաբար կրկնել նաև Արտաշի կողմից հաճախ գործածվող աբա ձայնարկությունը: Այս նույն մոտեցմամբ է մականուն ձեռք
բերել նաև Բակունցի հերոսներից « ....տեր Զավեն քահանան (Տեր զի
բազումը՝ ինչպես նրան անվանում էին) ....» («Կյորես»): Լոռու խոսվածքում գործածվող հա՜տ//հա՛տ ձայնարկությունը, որով Մաթևոսյանը
տիպականացնում է Մեսրոպին, զայրույթի պահին արտաբերվող նախազգուշական, սաստողական բառ է, որին հարկ եղած դեպքում սովորաբար
հաջորդում է լուտանք և (կամ) հայհոյանք:
10
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կապական կիրառություններից բացի, գործածվել է նաև միջանկյալ
բառի արժեքով (առկա է ուրեմն միջանկյալ բառի տրոհման
անմիօրինակություն), ինչպես՝ – Խիղճ ունեցիր,– ասում է (մենք,
ուրեմն, խիղճ ունենանք),– խիղճ ունեցիր ... Իսկ կենտրոնը ինչպես
որ լիազորի միջոցով իմաց էր արել Հոկտեմբերյան, ուրեմն,
սոցիալիստական մեծ հեղափոխության մասին, .... էդպես էլ ղեկավարություն էր ղրկում՝ թե ձեր ղեկավարը սա է: Քսան-քսանհինգ
տարի առաջ մենք ուրեմն շվվացրել ենք, և Մուրադենց պախրեն
գլուխը շուռ է տվել: – Քեռուդ խղճի վրա մի կորեկի չափ ուրեմն
դեռ վստահ ես, շնորհակալ ենք,– ասացինք,– զգացված ենք: Ասում
է. «Մելըքին ուրեմն հարսներ ունի»:
Միջանկյալ բառի գործառույթով այստեղ գործածվում է նաև
այնինչ շաղկապը12, որն այս դեպքում հանդես է գալիս ոչ թե երկու
նախադասությունների, այլ միևնույն նախադասության անդամների միջև (առկա է ուրեմն միջանկյալ բառի տրոհման անմիօրինակություն): Հմմտ. մի կողմից՝ .... չես կարողանում նայել, աչքերդ
փախչում է, այնինչ մեր պատանի պապն ահա գլխարկը հանած
կանգնել է մեծ թուրքի առաջ ու չի ասում, որ սպանողն ինքը չի,
մյուս կողմից՝ Նա, այնինչ, ոչ ծմակուտեցի դարձավ, ոչ էլ հովըտեցի էր և ոչ էլ որևէ տեղացի: .... մաքուրը չէ՞ որ Հակոբն էր` որ
ուրիշի երեխայով իր կուրծքը զարդարելու կարիք չուներ, մենք
այնինչ մեզ զարդարել էինք: Բանից անտեղյակ՝ մեր շրջանի նոր
ղեկավարությունն այնինչ, պատշգամբում նույն շարքի մեջ հին
Գրիգարյանի տեղը կանգնած, ափսոսում էր: Այնինչ` օրիորդ
Սիրանուշ Վրացյանի դեմ մեր նիհար մարմինները ուռչում ու կոշտանում էին լրջորեն ու թշնամանքով: Կարևորն այնինչ ժողովրդի
Լոռու խոսվածքում գործածական են նաև այսինչ, այդինչ և այնինչ
շաղկապի համանուն այնինչ անորոշ դերանունները՝ գերազանցապես
էսինչ, էդինչ, էնինչ տարբերակներով: Դրանցից Մաթևոսյանի «Տախը»
վեպում հանդիպում են միայն այսինչ-ը և էսինչ-ը: Հմմտ. Դուք պիտի
այսինչ տեղից սկսեք: Մեզ հատկապես իշխան ենք տեսնում այսինչի ներկայությամբ և «Սելն էսինչի դռանն է, ասել էինք, Ծիրան-Ալվան
եզները`էսինչ տեղը»:
12
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մեջ պինդ կենալն ու քո վարվեցողությամբ ժողովրդի հարգանքը
վաստակելն է:
Անկասկած, միջանկյալ բառերի (ահա, այո, է՜, ի, հա՞, ո՜չ, չէ և
այլն13) հաճախակի գործածությունը պայմանավորված է երկխոսությունների առատությամբ, ինչպես՝ – Է՜,– ասացինք,– ինչ գիտենանք ինչ սառնամանիքում կամ ինչ աստծու հնոցում ենք լինելու: –
Ի,– ասաց,– այ վախլուկ նազա՜ր: .... տունը, ամենայն դեպս, և մեր
Աստղո նժույգը սարերում, և խոզերը Աճարկուտ տաք ուրթում ... : Լևանի փորձանքը մեկ, էս էլ երկու, հա՞,– ասացինք: – Այո, ճիշտ
կարծիք ես տանում: – Ո՜չ ... մեղադրել ես: – Ահա,– ասացինք,–
վայրի կենդանու բնազդով դու քու խայտառակությունը չքաշես
գերեզմանուտ:
Բառաձևերի շարքում թարմ և ինքնատիպ է համարիր հրամայականի միջանկյալ գործածությունը: Իրականում այն բարբառային
և ժողովրդախոսակցական մակարդակներին հատուկ հաշվի(ր)
բառաձևն է14, որը հեղինակը նկատելիորեն հաճախ, բայց միշտ
հմտորեն գործածել է գրական կաղապարով, ինչպես՝ .... ժողովուրդն էլ` կեսը բնիկ ու հին ղարաբաղցի, շատը համարիր
տասնութ թվի գարնան Անդրանիկ փաշայի գաղթից ետ-ընկած:
Շուրջը մի ժամվա ու համարիր մի օրվա գնացքի վրա ծառ չկա:
Մենք ուրեմն գյուղի համարիր առաջին ուժն ենք եղել:
բ) Բառակապակցությամբ՝ .... մենք մեր քվեր զավակի բուռը
«Ափսոս, դու այնտեղ չես եղել» նախադասության ընդգծված ներդրյալ բառի անցած ճանապարհի մասին վկայում է «– Ափսոս որ դու
էնտեղ չես եղել» բարդ կառույցի ընդգծված միակազմ նախադասությունը,
թեև հեղինակի կողմից ստորակետով տրոհված չէ:
14 Ոճական այս միավորը հայտնի է դեռևս գրաբարից, որտեղ այն
ուներ համարեա՛ ձևը (ներկա բարբառներում՝ համարէ//համարյէ) և
գերազանցապես գործածվում էր բարդ ստորադասական կառույցների
գլխավոր նախադասության կազմում (համարեա, թէ)` առանձին ոճերում
ձեռք բերելով ընդհանրական-դիմավոր միակազմ նախադասության
գերադաս անդամի արժեք (հմմտ. նաև գրէ թէ, գրիր թէ, դի՛ր թէ) [1, 62-63;
3, 64-70]:
13
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չորս ռուբլի (երեք ռուբլի ու մեկ ռուբլի) կոխեցինք: Տիգրանը նրա
հոր մերացվին ուզել է. նա էլ Տիգրանի կնկան է (մեր մորը) արել:
Գնդակի ետևից նրանք իրենք չէին մեզ ղրկել. «վարպետ
Ռոստոմին» (մորթելու և միս անելու վարպետ) նրանց խումբը
հրահանգել էր ետ դառնալ, բայց մենք շատ լավ հասկանում էինք
....: Էստեղից Պրագա ու Բեռլին՝ երեսուն տարի հետո ռուսաստանների ու եվրոպաների վրայով մեր քույրը իր ամուսնուն կանչում է
(շոգ, չոր այդ ամռանը՝ տասը տարի հետո), ժողովրդի մեջ ամուսնուն երգում ու անիծում է:
գ) Կայուն արտահայտությամբ, ինչպես՝ առ հա՛, հա ջան, նանը
պրանեմ//նանը պրանենք, ո՜վ գիտի, փառքդ մեծ, աստվա՛ծ, տեր
աստված և այլն: Օրինակ՝ – Ո՜վ գիտի, մարդս հազար ձևի ծալվող
անասուն է: Նանը պրանեմ, մեր գյուղը հենց աղջիկ-երեխայի երազ
է: Նանը պրանենք, թող սիրտն արատավոր ոչ մի աղջիկ-երեխա
չծնվի, իսկ եթե ծնվել է՝ չմեռնի... : Առ հա՛,– ու լրագրերը շխկացրեց
ծնկին: – Հա ջան,– ասում ենք: – Վճռելու ինչ կա, քու տունը շինվի,–
ասաց,– դեսը տուր մի կարդանք: Եթե մեր ոտքերին փաթաթված
տակնիվեր մեր երեսին նայող երեխաներ ունենայինք (աստված
ձենդ լսեր)՝ օրն օրի վրա այս անտառից երեսուն ռուբլի փող
կթռցնեինք, երեք կարմիր տասանոց...: .... (Տեր աստված, խոտը
ծոցերն էր լցվել ու քորվում, սրբում ու թքում էր) .... և այլն:
դ) Պարզ նախադասությամբ՝ – Ինչքան էլ մտածում եմ՝ պիտի
ղեկավարությունից մեքենա ուզվի: .... նրանցը իրենց կարմիր
շալվարներն ու երկար մազերն էին, կռացան (ոնց էլ չալարեցին)
կարմիր, լայն փողքները թափ տվին: .... չոբանները նրան գառներ
կնվիրեն (և նրա շատակեր, ծանր ոսկորը միշտ քաղցած հայրը
հավանեց աղջկա խելքը), թաքուն բուրդ ու պանիր կտան: ....
համարենք երեխայի բնազդական մղում դեպի մեր տանտիրուհու
(չնայած նա դեռ մեր տանտիրուհին չէր) բոլոր եղբայրներն ու
ամբողջ ցեղը:
Նախադասությամբ արտահայտված ներդրյալ միավորները
կարող են նաև թերի լինել՝ հանդես գալով տարբեր զեղչված
անդամներով, ինչպես՝ .... չմեղադրող ու արդարացնող էլ եղավ
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(մեր Սուրենը՝ դառը թուքը կուլ տալով և դարձյալ կուլ տալով
դառը թուքը), բայց ամենաշատը հավատացին իրենք վառեկները:
ե) Բարդ կամ բազմաբարդ նախադասությամբ՝ Խելացի աչքերը
ճպճպացրեց (պիտի լավ ուշադիր նայես՝ որպեսզի նրա ժպիտը
նկատես) ու ասաց....: Մեր աչքը հազիվ թե կպչի, էդ վարիանտը
բացառվում է, բայց մեզ կզսպենք,– մենք մեր թևը պահեցինք և
նայեցինք մեր ժամացույցին,– և այստեղ կանգնած կլինենք ուղիղ
ութին: .... ուրեմն և մենք ստիպված եղանք ուսումնասիրել ու գտնել
կափարիչը բացելու և, որպեսզի մեր գլխին չընկնի՝ բացված
պահելու տարօրինակ կերպը (որի ժամանակ այդ անհայրենիք-

անարմատ մարդը քմծիծաղով հետևում էր մեր արարքին, բայց երբ
տեսավ մեր գլուխը կափարիչի տակ շարժիչի վրա է և դրսում մեր
անպաշտպան հետույքն է՝ պտտիչն առած եկավ մեզ խփելու, և
մենք քացի գցեցինք, և ծանր պտտիչը քարերի մեջ զնգաց) և թքելսրբելով արտագրեցինք շարժիչի գործարանային համարը, ինչպես
նաև մեզ առաջարկված քսանհինգանոցի համարը (պտտիչի հա-

մարի ու պտտիչով մեզ խփելու փորձի մասին մենք չէինք արձանագրել, քանի որ մեր գլուխն ու ձեռներն ինչքան էլ զբաղված
լինեին շարժիչով և մենք ինչքան էլ ուշ հասկանայինք, որ նա մեզ
խփում է՝ դա միևնույն է անլինելի բան էր, ինչպես նաև ինչո՞ւ
տարածվեր թե ահա ծնվել է Ռոստոմի վրա ձեռ բարձրացնող
տղեն),– մեր արձանագրությունը նա չէր ստացել, գուցե դեռ բաժիններում քարտուղարուհիների-տղաների մոտ է, բայց հասկացրեց,
որ ստացել է:
զ) Ամբողջական պարբերությամբ, որը ոչ միայն Մաթևոսյանի
տվյալ երկում, այլև առհասարակ գործնականում հազվադեպ
իրողություն է, ինչպես՝
.... մի ձեռք կամ, ասենք, մի հրացանի ծայր հանելու չափով
բացվեց, ու դարձյալ լռություն էր, դուռը ոչ բացվում էր, ոչ փակվում:
(Հետո, երեկոյան երբ գրասենյակի դռանը կանգնած էինք մեր

սովորական տեղը, բայց կարծես թե դեռ թշնամական օղակի մեջ
այստեղ էինք, մեր ականջով ընկավ, որ երեխաները քաղաքից լուր
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են բերել ու իրար պատմում են, թե Սևան՝ այստեղից քառասուն
սար ու քառասուն ձոր հեռու, որսագողերը օրենքի երկու տղա են
սպանել. սրանք «վիլիսի» լույսը գցել ու ձեռքները պետական
վստահությամբ մեկնած մոտեցել են հրացաններն առնելու՝ իրենց
վախից նրանք կրակել ու փախել են):
Այդ անհարմար լռության մեջ մենք կանգնած էինք, մեր մեջքի
քրտինքը կաթիլ առ կաթիլ դուրս էր տալիս, ուրիշի պատմածի
նման՝ մենք երբեմն պատկերացնում էինք....
է) Նշված միջոցների տարբեր համադրություններով, որոնք
կարող են հանդիպել նաև միևնույն նախադասության առանձին
հատվածներում՝
Ինչպես որ տղա ժամանակ պատուհանով երբևէ մտել էինք
գրասենյակ (մենք այդպիսի բան չէինք արել, բայց կարծես թե
արած լինեինք) կամ ինչպես որ, երբ այս տները դեռ Մուրադենցն
են եղել, մի որևէ անառակ ջահել է մտել նրանց հարսների համար
(առձեռն՝ այդպիսի բան մենք չենք լսել), մենք ետ նայեցինք,
ժպըտացինք մեր աշխույժ ջահելության վրա: Հալևորը դռներին իր
մշտական գործին էր (փառքըդ մեծ, աստված, Ծմակուտ դեռ
շինարար թխկոց կա), երևի թե ուրախացավ մեր երիտասարդական արարքի վրա (մենք դա չէինք կարող նկատել, բայց մի հին

լուռ դաշինքով մեր ներկայությունից նա ուրախանում է, նրա
արդար գոյությունից մեր հոգին փառավորվում է) և գլխարկը լուռ
բարձրացրեց: .... երկու լիտր բենզինով հրեն օրը վեց-յոթ հեկտար
հնձում է (տասը տղայով մի որձ պիտի ուտեինք՝ որ էդքանը մի
օրում հնձեինք) ու պապիրոսն էլ բերանից չի հանում:
Միջանկյալ կամ ներդրյալ միավորների ծավալից անկախ՝
նրանցով կարող են ընդմիջարկվել՝
ա) բաղադրյալ անունների բաղադրիչներ, որով ակնհայտորեն
խոսքի ոճավորման նպատակ է հետապնդվում՝ Կենտրոնը լիազորի միջոցով իմաց էր արել Հոկտեմբերյան, ուրեմն, սոցիալիստական մեծ հեղափոխության մասին ....:
բ) Նախադասության երկու անդամներ կամ երկու հատված– 207 –

ներ, այդ թվում՝ ենթակայի և ստորոգյալի խմբեր, լրացում-լրացյալ
զույգեր, համազոր անդամներ և այլն՝ .... անհարգանք հիմարը,
կարծես մենք մարդիկ չենք և մարդն իր ավտոն է, մեքենայից շուռ է
եկել ու երեսը մեր կողմն արած շռում է: Չնայած զգում էինք, որ մեր
գնացքի հետ (ձիու գլուխը մենք շուռ էինք տվել, շտկվել ու գնում
էինք դեպի վերևի գոմերը) ինքը ծառաբնին կպած պտտվում ու մեր
աչքից իրեն թաքցնում է: Երբ անհամ, աշնան գոլ ջրից (աշնանը չէ՞
աղբյուրների համը կոտրվում է) մեր բերանը կտրեցինք ....: Եկան
բարի իրիկուն տվեցին, ինչպես բոլորից՝ մենք նրանց բարևը առանք
գլխի խոնարհ շարժումով, և խոշորաչվի, թուխ, ամուսնուց վախեցող (այսինքն որ բարի իրիկունը առաջինը ինքը չտվեց և ինքն

առհասարակ բարի իրիկուն չտվեց – երնջի նման արագ խլշկոտաց
ու մտավ խանութ), ամուսնու տղամարդությունից ոչ անգոհ կինը
(այսինքն որ երեսին միշտ խաղաղ ուրախություն է)՝ մեր վարպետի
աղջիկը խանութ առուտրի մտավ, իսկ գետինըմտածը հարմար
տեսավ, որ ինքը պիտի բազրիքին մեզ հետ կռըթնած լինի: Քառանց
ղռղռանը, լավ սափրված ու թանկ հագնված (այսինքն որ արձակուրդին գյուղի շոր չհագավ), չխղճաց ու քաղաքավարության
մասին չմտածեց:
գ) Երկու անկախ նախադասություն՝ «Ընկեր Գրիգարյան, հասարակությունը քեզ է նվիրում»: (Գրիգարյան... Գրիքորյանին

ինչո՞ւ էին Գրիգարյան ասում: Երևի որ ռուսերեն ու ազդեցիկ լինի
– Գրիգարյան): «Ընկեր Գրիգարյան, հասարակությունը քու անունով կնքել ու քեզ է նվիրում»: .... ու որ մեր քույրը գետակը մեզ
անցըրել էր ու հիմա էլ ինքն էր անցնում, թևատակերին սեղմված
էին: (Խոտը եկել ծածկել էր, բայց սարերում մենք որոշեցինք տոնավաճառային խանութների տեղը): Մեր քույրը հանկարծ լացել ու
ասել է «իմ մերը խի՞ չի գալիս»:
դ) Բարդ և բազմաբարդ կառույցների բաղադրիչ նախադասություններ՝ Ոտը տակը տվեց ու ծորը շուռ տալով գնաց. մենք
չնայեցինք – դա Համզաչիմանի տղայի գործն էր՝ որ իմուքու չի
ասում, պատվով՝ տաշում է,– հեռավոր քեղուտի լանջերը դիտելով
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մենք ծիծաղեցինք, քանի որ ջահել էինք, և հպարտության մեր
կաշին բարակ էր .... : .... քանդված դարբնոցի գլխով, որը մեզ
հատուկ կարգով է հարազատ, քանի որ աշխարհի անարդարությունից ցնդած մեր Աղասի հորեղբոր տնակն էր եղել (ուրիշից

լսածի նման՝ մենք մի րոպե տեսանք տերնդեզի բոցերով թռչող մեր
Աղասի զգայուն հորեղբորը – սպիտակ ներքնաշորերով էր և
ալեխառն գանգուր մորուքով), նրա խելագարվելուց ու կորչելուց
հետո դարձել էր կոլխոզի դարբնոց, և մենք այստեղ խոփ ու ձևիչ
էինք կռանահարել ....:
ե) Երկու պարբերություն15:
զ) Անգամ ներդրյալ միավորի երկու հատվածներ, որոնք
կարող են ընդմիջարկվել միջանկյալ միավորներով, ինչպես՝ Իրիկունը զանգեց կենտրոն իր տուն՝ թե Մի՛լըչկա ... (նանը պրանեմ,
Գոդին տեղնուտեղը թոռան անունը Միլըչկա դրեց): Ծանր
ծախսի՞ց էր, մեր քվեր խարդախին որպես թարգման մեկամսյա
ուղեկից ունենալո՞ւց (կարծում ենք ճաշարաններին, հյուրանոցի
աշխատողներին ու տոմստվողներին հավասար շեկն էլ իր փայն է
պլոկել), թե՞ այն պատճառով, որ քանի գերեզմանները նոր էին՝
անմիջոց երեխա էր ու չէր կարողացել Ռուսաստան փնտրելու
գնալ մյուս եղբայրներին:
Մինչդեռ Մաթևոսյանի երկում ներդրյալ միավորի երկու հատվածներն ընդմիջարկվում են նաև ներդրյալ միավոր(ներ)ով:
Այսպես՝ մոմի կաթոցքը մնում է, արյան ցոլքերը մաշվել են ներդրյալ բարդ նախադասությամբ ընդմիջարկվել է հետևյալ ներդրյալ
բազմաբարդ կառույցը (ընդգծել ենք շեղատառերով)՝ Լուռ մեղվանոցի դարավանդի տակով, դարավանդի ընտիր պատն անընդհատ
մեր աչքի անկյունում՝ քանի որ մենք ինքներս որմնադիր չենք, բայց
այդ պատը մեր ձեռքի անձնական գործն է (զույգ խաչքարը մենք

ինչպես ընկած գտանք, այդպես էլ բարձրացրինք ու մեր պատի մեջ
առանք... էն խեղճ պուճուր պառավը մոմ էր փակցրել ու տապլա
Տե՛ս վերոբերյալ զ) ենթակետը հիմնավորող օրինակը, որը ծավալուն
լինելու պատճառով այստեղ չենք կրկնում:
15
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արել իր աքսորականի վերադարձի ու աղջկա բախտավորության
մասին,– մոմի կաթոցքը մնում է, արյան ցոլքերը մաշվել են,– բայց
մենք աղջկան հասկացրինք ....), մտանք սանդուղքի քիվի տակ»:
Միջանկյալ և ներդրյալ միավորներն այստեղ շարադասությամբ հանդես են գալիս՝
ա) նախադաս (բնական է, որ այս դիրքում կարող են հանդիպել
միայն միջանկյալ միավորներ)՝ Ո՜չ,– ասացինք,– մենք անխիղճ
գազան ենք ու գերեզմանոցում անառիթ երգում ենք:
բ) միջադաս՝ Նրանց խուլուհամրը երևի թե վերջիվերջո մունջի
իր գանգատը կաղկանձել է (նրա ջղային բողոքը հետո մենք

տեսանք, մեր փոքրիկ բռունցքները սեղմվում էին, և երեխայի մեր
սիրտը նրա փոխարեն տրաքում էր), մունջին նայելով՝ երևի թե
Վրացոնք լաց են եղել:
գ) վերջադաս՝ Եվ այդ պահին հյուրը ներս է գալու (երեխան

թախտի տակ ծղրտում է, մայրերն ասում են երեխային սրտաճաք
արիր, հալիվորը գլուխը թախտի տակից հանում է, հյուրը այդ տնից
կ’երկյուղի՞, կհարգի՞ – թե՞ հենց կհարգի): Բայց կինը ամուսնու
կողքին պիտի որպես անդավաճան եղբայր կանգնի (կինը նրա
ցեղի եղբորը պիտի հեռացնի եղբորից ու գլխին տիրուհի դառնա,
բայց երբեք չի դավաճանելու իր տանն ու մշակին, ինչպես որ
թագուհին՝ իր պետությանը): – Մենք ուրեմն զուռնաչի ենք դառնում, իրա տղերքը՝ սնայպեր – Ֆրունզե անունը մեր վրա ափսոս է
– առըհա՛:
դ) տարբեր համադրություններով, որոնք հանդիպում են
միևնույն նախադասության կազմում՝ Եկել էր Սոճուտների ջուրը
գյուղ բերելու խորհո՞ւրդ տա (գնացին Սոճուտների վարար աղբյու-

րից ջուր խմելու, իսկ ջրի ձորն ի վեր դեպի ակունքը Գոդու տնից
համապատասխան բաժակ ու ջրաման էին վազեցնում և պիտի,
Ուցյունի ու Գրիգարյանի հասնելու հետ, աղբյուրի մոտ պատրաստ կանգնած լինեին. սրտից հիվանդ խեղճ Դանելն էր, հնձի
տեղը մի տարի հետո գերանդվի տակ մեռավ... սիրտը բռնեց ու
հանգավ... ջուրը ձեռքին իջել էր կալերը, բաժակը սրան-նրան դեմ
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էր անում, բայց չէին խմում և չէին խոսում), եկել էր մի բան մտածի
ու մի բա՞ն կարգադրի մեր փոքրիկ էլեկտրակայանի վերաբերյալ՝
որ վարարումների հետ կատաղում ու նվազումների հետ մարում
էր (մեր կանաչ Գունդ բլուրով շքախումբն իջավ էլեկտրակայանի
ձորը) – ո՛չ. մեր գյուղում աղջկա երազը փնտրում էր: – Կենտրոնն,
այո, էս գյուղը քանդեց, այո,– ասում ենք,– եթե կենտրոնը էս գյուղի
ղեկավարությունը էս գյուղի վրա թողներ,– ասում ենք...:
Նկատելի է, որ Մաթևոսյանի վեպում ներդրյալ խոսքը ոչ միշտ
ունի դիրքային և բովանդակային համապատասխանություն: Բանն
այն է՝ նախադասությունն ընդմիջարկող ներդրյալ խոսքը, օրինակ,
վերաբերում է կա՛մ իրեն նախորդող անդամին (կամ հատվածին),
կա՛մ ողջ նախադասությանը: Այսպես՝ «Կոնֆլիկտային խմբի
ցուցակը (պարզ է ում գլխավորությամբ) կազմված էր» նախադասության կազմում հանդես եկած ներդրյալ խոսքը մասնակիորեն
վերաբերում է իրեն նախորդող անդամին (ցուցակը), լայն առումով՝ հատվածին (կոնֆլիկտային խմբի ցուցակը), իսկ «.... անհարգանք հիմարը, կարծես մենք մարդիկ չենք և մարդն իր ավտոն է,
մեքենայից շուռ է եկել ու երեսը մեր կողմն արած շռում է» նախադասության կազմում հանդես եկածը վերաբերում է թե՛ իրեն նախորդող և թե՛ հաջորդող հատվածներին, այն է՝ ողջ նախադասությանը: Ստացվում է, որ բերված երկու նախադասություններից
առաջինի ներդրյալ միավորը բովանդակության պլանում վերջադաս է, իսկ արտահայտության պլանում՝ միջադաս, մինչդեռ երկրորդ նախադասության ներդրյալ միավորը և՛ բովանդակության
պլանում է միջադաս, և՛ արտահայտության պլանում:
Կան ներդրյալ միավորներ, որոնք բաղկացած են մի քանի
անկախ բարդ նախադասություններից՝
Լուռ մեղվանոցի դարավանդի տակով, դարավանդի ընտիր
պատն անընդհատ մեր աչքի անկյունում՝ քանի որ մենք ինքներս
որմնադիր չենք, բայց այդ պատը մեր ձեռքի անձնական գործն է
(զույգ խաչքարը մենք ինչպես ընկած գտանք, այդպես էլ բարձ-

րացրինք ու մեր պատի մեջ առանք... էն խեղճ պուճուր պառավը
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մոմ էր փակցրել ու տապլա արել իր աքսորականի վերադարձի ու
աղջկա բախտավորության մասին, .... բայց մենք աղջկան հասկացրինք, մեր լուռ հայացքից աղջիկը հասկացավ, որ գյուղի դեմ այդքան կուսակցականի ու անկուսակցականի աչքի առաջ մեր դուռը
սրբատեղի չի, պառավը սակայն մինչև մեռնելը ուրիշ անգամ էլ էր
մոմ վառել ու տապլա արել մեր դռանը) ... մտանք սանդուղքի քիվի
տակ, ոտքերով հանեցինք մեր սապոգները ....:
Որոշ ներդրյալ միավորներ մեկնական նշանակություն ունեն և
արտահայտվում են բառով, բառակապակցությամբ, հապավումով
կամ նախադասությամբ: Դրանցով մեկաբանվում են տառեր, բառեր,
հապավումներ, նախադասություններ (ընդգծվում են) և այլն: Օրինակ՝ Խաչի կողքին գնդապետը կարմիր հաստ մատիտով ստորագրել էր С.К. (Սերժ Քառյան): Սարերում զամբիկը հատուկ ուզում ու
ճակատին Զ (զինկոմ) սպիտակ նշանով մի սիրուն քուռակ է բերում:
.... ինչպես Անդրանիկ (Աբել) մեծ որդին՝ որ տարիների անհայտությունից ու գերությունից ազատվել, եկել, կենտրոնի КПЗ-ից չէր
ազատվում: Հինգ րոպեում զուտ ու մաքուր հիվանդանալով ռուսական պատերազմից դուրս է ընկել, մի կողմ է քաշվել նաև իրենց
թուրքական խառը խուժանից, ձեռքի ИВАН (ԻՎԱՆ) հինգկրականին
Շամքորի կայարանի զինվորական էշալոնից ինքը չի խլել: «Ձեր
թիֆլիսեցին (գրքի մարդը) քյուռա է»: .... և կամ նաղիշ (ծաղիկ)
ճակատի ու բարակ սրունքների համար դատապարտված է եղել իր
ծնվելու օրից: Բերբերանց ջաղացպանը ձորի ծմակից ելնում ու իրեն
կամովին զրկում էր շհատից (շահատից): Նիրհի նման մի ցանկություն մեզ ասում էր՝ Աշխարհբեկի (Ակոփի) տան վերևով ձիդ քաշելով գնա Սիմոնի դուռը: Հակոբի չինարին գնաց – ձորակն անցավ,
զառիվերում ծալվելով (կեռվելով) ու ծնկներին հենվելով բարձրացավ: Այնինչ այդ մարդու ձեռնապնդությունից (այսինքն որ բուռը
դժար էր բացում), անկուլտուրականությունից (այսինքն որ չգիտի
գարեջրի փրփուրը նստելու լազաթը), չոբանությունից, քրտնած
բռնից մենք մի բարձր բարոյականություն էինք հանում:
Որոշ ներդրյալ միավորներ հեղինակային հապավումներ են՝
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կազմված իրենց նախորդող բառակապակցությունների համար:
Օրինակ՝ Ընդհանուր հասարակական ժողովից բացի, հրապարակեց նաև կովի անասնապահական ֆերմայում (կաֆ) և ոչխարի
անասնապահական ֆերմայում (վաֆ). խոզաբուծարանում չհրապարակեց, քանի որ ինքը կլլել էր խոզաբուծարանը, խաֆը փաստաթղթերում չկար:
Բարբառագիտական տեսանկյունից արժեքավոր են այն ներդրյալ միավորները, որոնցում բերվում է այս կամ այն բառի կամ
բառաձևի անհատական կամ տվյալ խոսվածքում ընդունված արտասանական տարբերակը՝ Գնում-գնում ու վիզը ծռում էր՝ «ախչի,
մի թիքա» («մըթիքա») .... : «Աշխարհբեկ, նեմեցը (լեմեցը) որ չսպանեց՝ ես եմ քեզ սպանելու»: Բայց Ղևանտը՝ ցածր, կարճ՝ «Շառվիռ»
(շարվիր) ....:
Մաթևոսյանի երկում ներդրյալ շարահյուսական միավորի
արժեք են ձեռք բերում նաև ասում է//ասում են բայաձևերով արտահայտված բայական անորոշ-դիմավոր միակազմ նախադասությունների մի շարք կիրառություններ, որոնք իրավիճակային գործածություններ չեն՝ 1937-ին Պուճուր ապնին ասում են Ղևանտն է
ռեխ տվել: – Էստեղ ասում են Ռոստոմը մեքենան քշել է տվել
գյուղամեջ, թևից բռնած տարել կռացրել հին պահեստների դռան
տակ: Ախպերիկ,– ասաց,– էստեղ ասում են առավոտվա կողմերն է
պատահել ու դու գիշերվա շապիկ-փոխանով ես եղել, ճի՞շտ են
ասում: .... եղբոր անվան պատվին Հովիտը եղբորը զինկոմիսարիատի բերանը չի տա (չէ՞ ասում է էնքան Քյոռօղլին ինքը չի՝
ինչքան Քյոռօղլու անունն է), բայց հանձնաժողովին չի խանգարել
արձանագրությունը եղբոր քամակին կնքել:
Ամփոփենք: Նախադասության հարակից անդամներից (ոչ անդամներից) յուրահատուկ դեր ունեն միջանկյալ և ներդրյալ շարահյուսական միավորները, որոնք ոչ թե հանդես են գալիս նախադասության որևէ անդամի պահանջով, այլ գործածվում են հեղինակի
հայեցողությամբ՝ որպես նախադասությանը կամ նրա որևէ անդամին (հատվածին և այլն) վերաբերող սուբյեկտիվ գնահատական,
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օբեկտիվ տեղեկատվություն և այլն: Միջանկյալ ու ներդրյալ միավորների և նախադասությունների ու նախադասության անդամների կապը, հարաբերությունը խորքային, բովանդակային է, ու
թեև երբեմն առկա են նաև քերականական կապի տարրեր, սակայն
դրանք անուղղակի կապեր են:
Հ. Մաթևոսսյանի «Տախը» վեպն աչքի է ընկնում միջանկյալ և
ներդրյալ շարահյուսական միավորների գործածության բարձր
հաճախականությամբ. դրանք անգամ ուղղակիորեն մեջբերվող
խոսքերում են հանդիպում: Խնդրո առարկա միավորներն արտահայտվում են ոչ միայն բառերով, բառակապակցություններով ու
պարզ նախադասություններով, այլև բարդ, երբեմն էլ բազմաբարդ
կառույցներով կամ վերջիններիս կապակցությամբ ձևավորված
ծավալուն հատվածներով: Ավելին՝ այստեղ ներդրյալ միավորի
արտահայտման միջոց են ծառայել ամբողջական պարբերություններ: Երկում նույնիսկ ներդրյալ միավորների կազմում են զետեղվել նոր ներդրյալ միավորներ, մինչդեռ ներդրյալ միավորների
կազմում սովորաբար կարող են հանդիպել միջանկյալ միավորներ:
Նշված միավորներով հեղինակը մի դեպքում փորձում է
պատումը դարձնել առավել բնական, այն է՝ բանավոր խոսքին և
տվյալ միջավայրի լեզվամտածողությանն առավել մոտ, մյուս
դեպքում՝ ապահովել նաև իր իսկ մասնակցությունը նկարագրվող
գործողություններին, ինչն արտահայտվում է կա՛մ զգացական,
դատողական, կա՛մ էլ իրական (երբեմն՝ թվացյալ) տեղեկատվություններով: Ստեղծագործական այս հնարքով Հ. Մաթևոսյանը
ոճավորում է խոսքը, միաժամանակ խուսափում մանվածապատ
ու միօրինակ շարադրանքից, մասնավորապես երկարաշունչ նախադասություններից, որին նա հասնում է՝ ներդրյալ միավորներով
առանձնացնելով բուն ասելիքը ոչ էականից:
Գրական բառամթերքից բացի՝ Հ. Մաթևոսյանը երբեմն գործածում է նաև ժողովրդախոսակցական և բարբառային շերտերին
հատուկ միջանկյալ և ներդրյալ բառեր ու բառակապակցություններ՝ նպատակ հետապնդելով դրանցով ևս ոճավորել հերոսների
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խոսքը: Պատահական չէ, որ վերոնշյալ լեզվական միավորներն
առավել հաճախ գործածվում են երկխոսություններում և վերհուշի
տեսքով ներկայացվող առանձին հատվածներում: Նկատի առնելով,
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ВВОДНЫЕ И ВСТАВНЫЕ СИНТАКСИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ
В РОМАНЕ Г. МАТЕВОСЯНА «БОРОВ»

Гурген Хачатрян
Резюме

Ключевые слова: вариант, глубинная связь, грамматическая
связь, диалект, народно-разговорный язык, синтаксический порядок,
абзац, стиль, предложение
К числу синтаксических единиц, соотносящихся с предложением, но не являющихся его членом, относятся вводные и вставные
конструкции, которые создаются не из грамматической необходимости какого-либо члена предложения, а по авторскому усмотрению – как объективная информация или субъективная оценка
какого-либо члена предложения, целого предложения или отрывка
и пр. Связь и отношения между предложениями и вводными/
вставными конструкциями носят глубинный, сугубо смысловой
характер, и хотя все же между ними проявляются признаки
грамматического свойства, но все же они носят опосредованный,
неявный характер. В романе Г. Матевосяна «Боров» бросается в глаза
большая частотность употребления вставных и вводных конструкций, которые могут быть вплетены даже в прямую речь персонажей.
Для указанных конструкций автор использует не только отдельные
слова, словосочетания, простые и сложные предложения, но и
многокомпонентные усложненные синтаксические структуры,
которые могут охватить значительный фрагмент текста. В некоторых случаях вставные конструкции могут составлять целый абзац.
Более того, в упомянутых произведениях Г. Матевосяна вставные
конструкции могут включать в свой состав еще и другие единицы
субъективной модальности – обычно в такой функции встречаются
вводные слова. Указанные средства придают повествованию, с
одной стороны, естественность, приближают ее к стихии устной
речи и языковому мышлению изображаемой им среды, а с другой –
служат средством обеспечения авторского соучастия в описываемых
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событиях, выражая эмоциональную, логической, реальную – а
иногда и ирреальную – информацию. Эти языковые средства
позволяют избежать однообразия повествования, в частности,
пространных предложений: писатель включением вставных или
вводных конструкций добивается выделения наиболее важной части
повествования от несущественной. С целью индивидуализации речи
персонажей Г. Матевосян зачастую использует в качестве вводных
слов и словосочетаний единицы, типичные для народно-разговорного языка. И потому отнюдь не случайно указанные средства
попадаются чаще всего в диалогах или в рефлексии персонажей.
Поскольку армянский литературный язык хоть и медленно, но
неуклонно ограничивает сферы применения диалектных единиц,
можно утверждать, что благодаря Г. Матевосяну целый пласт таких
языковых явлений – отдельных лексем, устойчивых словосочетаний
и пр. – обретает иную жизнь, своеобразно отражая языковое
мышление народа.
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PARENTHETICAL AND INSERTED SYNTACTIC UNITS
IN H. MATEVOSYAN’S NOVEL “THE HOG”
HOG”16

Gurgen Khachatryan
Summary

Key words: deep relation, grammatical relation, dialect, colloqual
language, word order, paragraph, parenthetical and inserted syntactic
units, correlation, style, sentence
The syntactic units which are related to but are not a member of
the sentence include parenthetical and inserted syntactic units which
are formed not because grammar makes it necessary for some member of
the sentence to have them, but at the writer’s own discretion as
objective information or subjective assessment of a member of the
sentence, of a whole sentence or a paraphraph, etc. The connection and
relations between the sentences and parenthetical/inserted structures
are of a deep semantic character and though there are some grammatical
links between them, these relations are intermediate and implicit. The
novel “The Hog” by H. Matevosyan is distinguished by the frequent use
of parenthetical and inserted syntactic units which can even be inserted
into the direct speech of the characters. The author makes use of
separate words, phrases, simple and complex sentences, as well as
multicomponent complicated syntactic structures, embracing a large
part of the text. In some cases, the inserted structures constitute a whole
paragraph. Moreover, the inserted structures in the abovementioned
works of Hrant Matevosyan can include other units of subjective
modality- that function is usually carried out by parenthetical
expressions. On the one hand, the aforementioned means make the
narrative natural and closer to the elements of the spoken language and
the language thinking typical of the depicted environment, on the other
hand, they serve as a means of providing the author’s participation in
the depicted events, imparting emotional, logical or real, and sometimes
16

“Castrate”, “emasculate”, “geld”.
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surreal information. These linguistic means let the author avoid a
monotonous narrative, and lengthy sentences in particular, by
incorporating parenthetical structures he succeeds in distinguishing
between the more important and the insignificant parts of the narrative.
In order to individualize the characters’ speech, H. Matevosyan often
uses units typical of the colloquial speech as parenthetical words and
expressions. Therefore the fact that the abovermentioned means are
found mostly in the dialogues and reflections of the characters is not
accidental. Since the literary Armenian language is slowly, yet steadily
restricting the spheres of using dialectal expressions, it can be argued
that thanks to H. Matevosyan, a whole layer of such linguistic
phenomena- separate lexemes, set phrases, etc.- gets a new life,
reflecting the language thinking of a nation in its own way.
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СПЕЦИФИКА АРМЯНОАРМЯНО-РУССКОГО ПЕРЕВОДА
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
(на материале рассказа Г. Матевосяна
“На станции” в переводе А. Баяндур)

Жанна Акопян

Ключевые слова: язык перевода, язык оригинала, лингвистические классификации, стратегические классификации, эквивалент,
лексические средства, трансформация, значение, отражение
Язык – основное средство общения между членами общества, и
коммуникативная функция языка является одной из важнейших его
функций. Она необходима по своей социальной природе, так как
между языком и обществом с присущей ему культурой существуют
определенные взаимосвязи и взаимоотношения.
Хорошее знание языка невозможно без знания его фразеологии.
Во фразеологизмах находят отражение история народа, своеобразие
его культуры и быта, традиции и oбычаи. Знание фразеологии
намного облегчает понимание как публицистической, так и
художественной литературы. Чтобы полностью овладеть лексикой
языка, необходимо знать не только денотативные значения слов, но
и значения фразеологических выражений, которые отличаются от
буквальных. Фразеологизмы из-за их высокой частоты использования рассматриваются как важный аспект изучения языка в целом и
приобретения словарного запаса в частности. Как правило, они
специфичны для людей разных культур и стран, разных слоев
общества.
В данной статье рассматриваются специфические особенности
армяно-русского перевода фразеологических единиц на материале
рассказа выдающегося армянского прозаика Гранта Матевосяна “На
станции” в переводе Анаит Баяндур.
Исследование особенностей перевода фразеологизмов считаем
уместным начать с определения фразеологических единиц как
таковых. По мнению А. Кунина, фразеологические единицы – это
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устойчивые сочетания лексем с полностью или частично
переосмысленным значением [2]. Н. Шанский определяет фразеологический оборот как “… воспроизводимую единицу языка из двух
или более ударных компонентов словного характера, целостную по
своему значению и устойчивую в своем составе и структуре” [6, 169170]. Наиболее общими признаками фразеологических единиц
лингвисты называют языковую устойчивость, семантическую
целостность и раздельнооформленность [2]. Решающим фактором
закрепления фразеологической единицы в языке является её
образность, отвечающая одной из тенденций развития языка –
тенденции к экспрессивности. Фразеологические единицы во
многих случаях являются единственными обозначениями
предметов, свойств, явлений, процессов, состояний, ситуаций и т. д.
В тех же случаях, когда у фразеологизма имеется лексический
синоним, они обычно различаются в стилистическом отношении.
Фразеологизмы – информативные единицы языка высокого
порядка. Именно поэтому проблема перевода фразеологических
единиц представляет собой особую значимость и важность в
переводческой науке.
Чтобы в теоретическом плане говорить о приёмах перевода
фразеологических единиц, нужно всю фразеологию данного языка
расклассифицировать по какому-то определенному обоснованному
критерию на группы, в границах которых в качестве преобладающего
наблюдался бы тот или иной приём, тот или иной подход к передаче
значения фразеологических единиц. Многие авторы в качестве исходной точки берут лингвистические классификации, построенные, в
основном, на критерии неразложимости фразеологизма, семантической слитности его компонентов, в зависимости от которой и от
ряда дополнительных признаков определяется место фразеологической единицы в одном из следующих разделов: фразеологические
сращения (идиомы), фразеологические единства (метафорические
единицы), фразеологические сочетания и фразеологические выражения (Ш. Балли, В. Виноградов, Б. Ларин, Н. Шанский и др.).
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Существуют различные мнения о том, как следует переводить
фразеологизмы в художественном произведении. Лингвисты
полагают, что возможности достижения полноценного перевода
фразеологических единиц зависят в основном от соотношений
между единицами исходного языка и языка перевода, и в этом
аспекте переводимые фразеологические единицы можно условно
разделить на несколько групп:
▪ фразеологизмы, которые в обоих языках (исходном языке и
языке перевода) имеют точное, не зависящее от контекста
полноценное
соответствие
(смысловое
значение
+
коннотация). Как правило, вне зависимости от контекста
фразеологизм языка перевода должен обладать теми же
денотативным и коннотативным значениями, они должны
иметь “… приблизительно одинаковый компонентный состав,
обладать
рядом
одинаковых
лексико-грамматических
показателей, сочетаемостью, употребительностью, связью с
контекстными словами-спутниками, отсутствием национального колорита” [7, 69] и т.д.;
▪ фразеологизмы, которые можно перевести с помощью
эквивалентов, аналогов, а также различного рода трансформаций (антонимический перевод, конкретизация, генерализация
и т.п.) обычно с некоторыми отступлениями от полноценного
перевода. Различие между исходным и переводимым
фразеологизмом может быть, например, в сочетаемости, в
неодинаковом лексико-грамматическом содержании отдельных компонентов. Образы могут быть “очень близкими
(молния – гром), но могут и не иметь между собой ничего
общего как образы, что не мешает эквивалентам исправно
исполнять свою функцию в переводе” [7, 70]. К этой группе
некоторые лингвисты относят также “индивидуальные
эквиваленты” [7, 70], где переводчик, не находя полного
соответствия в языке перевода, иногда бывает вынужден
прибегать к словотворчеству, оформляя в духе переводимой
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единицы новый, свой фразеологизм, максимально напоминающий “оригинал” – фразеологизм в исходном языке;
▪ калькирование, или дословный перевод. Калькирование
возможно тогда, когда дословный перевод может довести до
читателя истинное значение исходного фразеологизма;
▪ фразеологизмы, которые можно перевести при помощи
лексических, а не фразеологических средств языка перевода.
Такие единицы обладают особым свойством – они не
воспроизводимы, и поэтому речь здесь идет о контекстуальном переводе.
Эта классификация весьма удобна и для теории, и практики
перевода. Л. Федоров, Я. Рецкер и др. считали, что по отношению к
фразеологическим единства и сращениям следует применять
неодинаковые приёмы перевода: перевод фразеологического
единства должен, по возможности, быть образным, а перевод
“фразеологического сращения осуществляется преимущественно
приёмом целостного преобразования” [7, 69].
Несколько упрощая предложенную выше схему, можно
заключить, что фразеологизмы, в основном, переводят двумя
способами: 1. либо фразеологизмом (фразеологическими эквивалентами и аналогами) – фразеологический перевод, 2. либо иными
средствами (за отсутствием фразеологических эквивалентов и
аналогов) – нефразеологический перевод. Между ними имеется
множество промежуточных, средних, взаимозаменяемых и взаимодополняемых решений.
Многие фразеологизмы довольно неформальны и требуют
осторожного и вдумчивого использования. Нужно уметь понимать
значения множества фразеологизмов, если вы хотите на языке
оригинала читать художественную литературу, газеты или журналы
или смотреть сериалы, фильмы, слушать песни. В разговорной речи
люди также часто используют фразеологизмы с целью создания
юмористических смыслов или для того, чтобы прокомментировать
и обсудить действия других людей, ситуаций и иногда даже самих
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себя. Фразеологизмы звучат естественно и свободно, если их
используют в повседневной речи или неформальной письменной
коммуникации.
Осветив вкратце некоторые важные детали, касающиеся
успешного перевода фразеологизмов, и рассмотрев стратегические
классификации, предложенными учеными-лингвистами, мы
попытаемся проанализировать некоторые примеры из одного из
произведений Г. Матевосяна и рассмотреть, как решаются эти
проблемы при переводе фразеологизмов с армянского языка на
русский в данном случае.
В рассказе Г. Матевосяна “На станции” в переводе А. Баяндур
нами было выделено 32 фразеологические единицы: վրա քշել;

հարու տալ; աչքով անել; ափերից դուրս գալ; աչքը մնալ; շան որդի;
չեմուչում անել; բանիդ կաց; ոտքի ելնել; աչքերը կուլ գնալ; թուղթ
մրոտել; ձեռքով անել; աչքերը ճպճպացնել; ձեռք/ձեռ/ առնել;
/ինքս/ ինձ ուտել; ծանր ձեռք; իրեն կարգի բերել; զահլա չունենալ;
առաջ քաշել; թերթի մեջ գցել; բանի տեղ դնել; շան լափը թափել
գլխին; խելքը կորցնել; երեսի զոռով; քո տունը շինվի; իմաց տալ;
հերն անիծել; աչքը հանել; գրողը տանի; գլուխը քարին տալ; տեղը
նեղ լինել; հերը անիծել:
Считаем уместным заметить, что 25 из них были использованы
в речи автора, 7 – в речи героев рассказа.
Армянский переводчик Анаит Баяндур в большинстве случаев
попыталась заменить фразеологизмы, используемые автором, на
русские фразеологизмы или эквивалентные фразы с переносными
значениями, чтобы передать то же самое значение.
Приведем наиболее яркие примеры.
К первой группе /фразеологический перевод/,
перевод к которой мы
отнесли фразеологические единицы языка оригинала /армянского
языка/, переведеннные эквивалентными фразеологизмами языка
перевода /русского языка/ мы можем отнести следующие примеры:
1. …. քաղաքատնտեսության դասախոսությանը ես գրում էի

մեծ ակնարկ թերթի համար, երբեմն առարկում էի դասախոսին,
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նա ափերից դուրս էր գալիս….
գալիս [8, 219].
Во фразеологическом словаре армянского языка А. Сукиасяна и
С. Галстяна зафиксировано следующее значение выделенного
фразеологизма: ափերից /կամ ափերեն/
ափերեն/ դուրս գալ կամ ելնել –
1. Գետը վարարել՝ հորդել, սահմաններից դուրս գալ: 2. (փխբ.)
Համբերությունից դուրս գալ,
գալ, բարկանալ,
բարկանալ, զայրանալ
զայրանալ [9, 97]:
Фразеологизм употребляется во втором значении.
В русском переводе эта фраза переведена эквивалентным
фразеологизмом: На лекции по политэкономии я писал большой

очерк в газету, время от времени я поднимал голову и возражал
лектору, тот выходил из
из себя…
себя [4, 49].

В лексико-фразеологическом словаре русского языка А. Жукова
зафиксировано следующее значение данного фразеологизма:
выходить (выйти) из себя – Приходить в состояние нервного
возбуждения, озлобления, досады; терять самообладание, хладнокровие [3, 107]. Ափերից դուրս էր գալիս = выходил из себя.
2. ….խեղճ վրացուհին էլ այնտեղ աչքը կուպեիս դռանն է
մնացել [8, 220]:
Во фразеологическом словаре армянского языка А. Сукиасяна и
С. Галстяна зафиксировано следующее значение выделенного
фразеологизма: աչքը /աչքերը/
աչքերը/ մնալ կամ աչքերը մեկի վրա մնալ –
մեկի վերադարձին՝գալուն սպասել [9, 45].
В русском переводе эта фраза переведена эквивалентным
фразеологизмом: А несчастная грузинка глаз, наверное, не сводит с
дверей моего купе…[4, 50].
Вօ фразеологическом словаре русского языка под редакцией
А. Молоткова зафиксировано следующее значение данного
фразеологизма: не спускать /не сводить/ глаз, взгляда, взора, очей пристально, внимательно, неотрывно смотреть на кого-либо или на
что-либо [5, 413-414]. Աչքը /աչքերը/
աչքերը/ մնալ = не спускать /не
сводить/ глаз.
В обоих случаях А. Баяндур выбрала наиболее подходящие
фразеологизмы, которые имеют точное соответствие, обладают
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одинаковыми лексико-грамматических показателями, связью с
“контекстными словами-спутниками, характеризуются отсутствием
национального колорита” [7, 69] .
3. Աշխարհում հազար գործ կա՝ ինձ այդ թուղթ մրոտե՞լն էր
տրված [8, 226]:
Вօ фразеологическом словаре армянского языка А. Сукиасяна и
С. Галстяна зафиксировано следующее значение этого фразеологизма:
Թուղթ մրել կամ մրոտել – անտաղանդ, անշնորհք բաներ գրել,
այնպիսի բաներ գրել, որ ուշադրության չեն առժանանում [9, 239]:
В русском переводе этот фразеологизм передан следующим
образом: – На свете тысяча профессий, что же, мне именно было
предназначено эту проклятую бумагу марать? [4, 56].
В лексико-фразеологическом словаре русского языка А. Жукова
зафиксировано следующее значение данного фразеологизма: марать
бумагу – писать бездарно, неумело [3, 247].
В этом случае переводчиком использованы соответствующие
фразеологизмы в армянском и в русском языке, которые содержат
близкие по смыслу лексемы մրոտել /пачкать сажей/ – марать,
пачкать, что не мешает им “исправно” выполнять свою функцию:
թուղթ մրոտել = марать бумагу.
4. – Զահլա չունեմ,–
չունեմ ծամածռվեցի ես [8, 235]:
Вo фразеологическом словаре армянского языка А. Сукиасяна и
С. Галстяна зафиксировано следующее значение этого фразеологизма: զահլա չունենալ – (խսկց.) ժամանակ, տրամադրություն
չունենալ [9, 221]:
В русском переводе этот фразеологизм передан следующим
соответствующим фразеологизмом: – Знаешь, не морочь голову,–
голову –
сказал я [4, 65].
В лексико-фразеологическом словаре русского языка А. Жукова
зафиксировано следующее значение данного фразеологизма:
морочить голову – 1. Обманывать, дурачить кого-либо. 2. Приставать
со всякими пустяками. Здесь использовано второе значение
фразеологизма: զահլա չունենալ = морочить голову.
голову
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В этом случае переводчик использовал эквивалентный фразеологизм, который в точности доводит до читателя истинное значение
исходного армянского фразеологизма.
5. …. այն ինժեներ-աշխղեկը ծանր ձեռք ուներ [8, 231]:
Во фразеологическом словаре армянского языка А. Сукиасяна и
С. Галстяна находим следующее значение фразеологизма ծանր ձեռք
– Ուժեղ ձեռք կամ հարված [9, 301]: В русском переводе эта фраза
звучит следующим образом: – … у того инженера-прораба была
тяжёлая рука [4, 61].
В лексико-фразеологическом словаре русского языка А. Жукова
зафиксировано следующее значение данного фразеологизма:
тяжелая рука у кого-нибудь – крут на расправу, сильно бьет [3, 484].
В этом случае переводчик использовала калькирование: ծանր ձեռք
= тяжелая рука.
6. Ես ինձ ուտում էի նեղ կայարանի միակ մայթին [8, 231]:
Во фразеологическом словаре армянского языка А. Сукиасяна и
С. Галстяна находим следующее значение фразеологизма ինքն
իրան/
իրան/իրեն ուտել
ուտել – 1. Զայրույթը չկարողանալ արտահայտել,
արտահայտել, իր
մեջ կատաղել՝ բորբոքվել;
բորբոքվել; 2. Անհանգստանալ, անհանգստություն
արտահայտել [9, 250]: В русском переводе эта фраза звучит
следующим образом: Я стоял на узком тротуаре узкого вокзала и ел

себя поедом.
поедом

В лексико-фразеологическом словаре русского языка А. Жукова
находим следующее значение фразеологизма есть поедом –
1. Употребляется при подлежащем со значением одушевленного
предмета. Непрерывно, с ожесточением кусать (о насекомых).
2. Употребляется при подлежащем со значением лица. Сильно
притеснять, угнетать, изводить, непрестанно корить, бранить.
3. Употребляется при подлежащем со значением отвлеченного
предмета. Непрестанно мучить, терзать, беспокоить [3, 153-154]. В
этом случае переводчик также использовала калькирование: ինձ
ուտում էի = ел /себя/ поедом. Считаем уместным заметить, что в
указанном предложении фраза նեղ կայարանի միակ մայթին
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переведена следующим образом: на узком тротуаре узкого вокзала.
Таким образом, переводчик, используя тавтологию, как бы
подчеркивает безысходность оставшегося на вокзале единственного
пассажира, где единственным тротуаром был узкий/
узкий а не
единственный/ тротуар узкого вокзала.
Из 32 фразеологизмов, выделенных нами в рассказе “На
станции” 17 из них /около 53%/ переведены эквивалентами или
аналогами в русском языке.
Ко второй группе /нефразеологический перевод/
перевод можно
отнести следующие примеры перевода армянских фразеологизмов.
1. Իսկ ես գրում էի ակնարկը, աչքով էի անում Վերգինեին [8,
219]: Во фразеологическом словаре армянского языка А. Сукиасяна и
С. Галстяна зафиксировано следующее значение этого фразеологизма:: աչքով անել – 1. Աչքի թարթումով կամ կկոցումով մի բան
հասկացնել:
հասկացնել: 2. Սիրահետել, սիրային ակնարկ անել: 3. Հետապնդել:
4. Փայլփլել, կայցկլտալ [9, 56]:
В русском переводе этот фразеологизм передан лексическими
средствами русского языка следующим образом: А я снова
принимался за свой очерк, подмигивал Вержине…. [4, 49]. Աչքով
անել = подмигивать.
2. – Ծմակուտ: Դա Չեխոսլովակիա է ,– ասացի ես և ոտքի ելա
[8, 222]:
Вo фразеологическом словаре армянского языка А. Сукиасяна и
С. Галстяна находим следующее значение этого фразеологизма:
ոտքի ելնել – 1.. նստած տեղից վեր կենալ:
կենալ 2. բարձրանալ, ըմբոստանալ, ապստամբել [9, 483].
А. Баяндур перевела данный фразеологизм, используя лексические средства русского языка. – В Цмакут. Это в Чехословакии,–
ответил я и поднялся [4, 52]. Ոտքի ելնել – подниматься.
подниматься
3. Հեռախոսավարուհին աչքերը ճպճպացրեց, և Հրանտ

Քառյանը դարձյալ ծիծաղեց: Իսկ հեռախոսավարուհին աչքերը
ճպճպացրեց, ճպճպացրեց … [8, 229]:

Во фразеологическом словаре армянского языка А. Сукиасяна и
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С. Галстяна находим следующее значение этого фразеологизма:
աչքերը ճպճպացնել – 1. Անմիտ հայացքով նայել:
նայել 2. Լռել, գործ
չանել: 3.. Շփոթվե
Շփոթվել, զարմանալ [9, 35]. А. Баяндур перевела данный
фразеологизм, используя лексические средства русского языка. А
телефонистка поморгала глазами, поморгала и сказала… [4, 59].
Աչքերը ճպճպացնել = поморгать.
А. Баяндур в своем переводе использовала лексические средства
русского языка. В первом примере вместо фразеологизма աչքով անել
использована лексема подмигивать, а во втором – вместо фразеологизма ոտքի ելնել использована лексема подниматься. В третьем
примере переводчик, не “имея” соответствующего русского
фразеологизма, снова пытается найти слово или слова, которые
могли бы по возможности точно выразить правильное значение
этого фразеологизма: աչքերը ճպճպացնել – поморгать.
Подобным образом переведены 9 из выделенных нами 32
фразеологизмов /около 28%/ (վրա քշել – боднуть; չեմուչում անել –
ломаться; ձեռք առնել – поддевать, смеяться; առաջ քաշել – дать
повышение, աչքերդ կհանեմ – я тебя проучу; գլուխները քարին են
տալիս – очень плохо делают. Перевод А. Баяндур). Эти примеры
показывают, как автор демонстрирует свой собственный подход к
переводу фразеологических единиц, изменяя их и используя
лексические, а не фразеологические средства русского языка,
полностью передавая смысл и подчеркивая свой собственный
подход к проблеме перевода фразеологизмов. Так или иначе в
некоторых случаях переводчики не находят подходящего варианта
на языке перевода. Тогда они, в основном, используют слово или
группу слов, которые могут по возможности точно передать
истинное значение фразеологизма.
Считаем уместным заметить, что в рассказе “На станции”
встречаются фразеологические выражения, которые не нашли
соответствующего ни фразеологического, ни лексического отражения
в русском переводе. Например: Դրանց սովորությունն է, բանիդ կաց
[8, 221]: В русском переводе эта фраза звучит так: Это они вначале
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так [4, 52]. Армянский фразеологизм բանիդ կաց,
կաց который имеет
значение մի անհանգստացիր, գործդ արա, գործովդ զբաղվիր [9,
106] , не нашел отражения в русском переводе рассказа. Или: Նրա

զսպանակավոր քայլվածքը շատ էր հրապուրիչ, որպեսզի ես
կարողանայի իր տնազով չգնալ իր ետևից. և ապա՝ քիչ առաջ
անեկդոտ էի պատմել ու ծիծաղել էինք՝ խելքը կորցնելու պահ էր [8,
239]: В русском переводе эта фраза передана следующим образом: Его
пружинистая походка была слишком экстравагантна, чтобы можно
было удержаться и не пойти следом, передразнивая его шаги, а до
этого я рассказывал новый анекдот и мы все смеялись [4, 68-69].
Во фразеологическом словаре армянского языка А. Сукиасяна и
С. Галстяна находим следующее значение фразеологизма խելքը
կորցնել
կորցնել – 1. Ցնորվել, խենթանալ, հիմարանալ, բանականությունից՝ առողջ դատողությունից զրկվել [9, 281]: Эта фразеологическая
единица также не нашла отражения в русском переводе. И еще один
пример. Եվ ոտքիդ տակ փախչող գետինը, և մթնում վարարած

հեղեղատը՞, և այն, որ գայլերի ոհմակը դռնից խլում է շունը՞: Եվ՝
որ շրջգործկոմի տեխնիկական քարտուղարը ուզած րոպեին
ուզածդ հանդից կարող է քեզ կանչել տալ հեռախոսի մոտ և շան
լափը թափել գլխի՞դ, և դու քեզ անպատվված չես զգա, քանի որ
այդ շրջգործկոմի՜ ներկայացուցչի հետ էիր խոսում: Նա քեզ բանի
տեղ էր դրել,
դրել խոսում էր քեզ հետ [8, 239]:
В русском переводе А. Баяндур это звучит так: И убегает изпод ног земля, и размывает берега речушка, и в темноте волчья
свора уволакивает собаку из-под дверей. И для каждого сопляка
корреспондента из газеты надо резать барашка, а потом молча,
разинув рты, ждать, что скажет эта шпана о погоде, об огне, о
шашлыке, о Месропе [4, 68]. Армянские фразеологизмы շան լափը
թափել – սաստիկ նախատել, պախարակել, հանդիմանել [9, 458] и
բանի տեղ դրել – գնահատել, առժանիքը ճանաչել, նշանակություն,
կարևորություն տալ, հաշվի առնել [9,107] также не нашли
отражения в русском тексте. В русском тексте таких единиц – 6
(около 19%).
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Как видно из приведенных выше примеров, не всегда возможно
найти правильные версии фразеологических единиц при переводе,
что означает, что точный перевод фразеологизмов с одного языка на
другой, в данном случае с армянского на русский, не всегда
выполним. В любом случае, часто переводчику удается найти
правильный фразеологизм на языке перевода. В рассказе “На
станции” почти половина указанного количества армянских
фразеологизмов переведены на русский язык, используя фразеологический потенциал языка перевода. Однако переводчик нередко
меняет один или несколько компонентов фразы, чтобы “получит”
правильную интерпретацию на языке перевода. Конечно, если
переводчику удается заменить один фразеологизм на другой на
целевом языке, стилистические и прагматические особенности
сохраняются намного лучше.
Подавляющее большинство фразеологизмов имеют свои
эквиваленты на других языках и схожи по форме и смыслу. Однако
обычно трудно найти абсолютно идентичные фразеологизмы на
разных языках, поскольку, по крайней мере, один из компонентов
одной фразеологической единицы на одном языке может
отличаться от составляющих фразеологической единицы на другом
языке, т.е. они могут быть идентичны только на семантическом
уровне. Можно предположить, что это и есть один из фрагментов
того общего, что объединяет разные языки и разные культуры. Так
как и русский, и армянский языки принадлежат к индоевропейской
семье языков, естественно, что у них существуют общие грани
соприкосновения. Однако, в каждом языке есть и свой своеобразный “непереводимый” языковой пласт, при переводе которого
переводчики используют лексические средства языка перевода.
Как видно из приведенных выше примеров, перевод фразеологических оборотов является нелегкой задачей, поскольку фразеологизмы представляют собой довольно проблематичную часть
словарного состава каждого языка, и переводчик должен быть очень
внимательным и осторожным при их использовании. В противном
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случае весь смысл сообщения может быть неправильно понят.
В любом случае, приведенные выше методы и приемы в
переводе фразеологизмов, использованные Анаит Баяндур, действительно оправданы, поскольку они помогают нам полностью понять
намерения автора, прояснив все исходное сообщение, что имеет
первостепенное значение при переводе.
Обобщая вышесказанное, можно констатировать, что в переводе
рассказа Г. Матевосяна “На станции” из 32 выделенных нами
фразеологизмов большая часть (около 53%) переведены на русский
язык, используя фразеологический потенциал русского языка, а
меньшая часть (около 28%) - используя лексические средства языка,
полностью передавая значение того или иного фразеологизма.
Некоторые фразеологизмы, как уже было указано выше, не нашли
отражения в переводе (около 19%). Однако, читая рассказ
Г. Матевосяна “На станции” на языке оригинала – армянском, с
удовольствием наслаждаешься своеобразным ароматом особенного
и самобытного лорийского диалекта, характерного для произведений Г. Матевосяна.
Несомненно, знание фразеологии способствует более глубокому и проникновенному пониманию иной культуры. Фразеология
является частью языка, следовательно, во фразеологии мы можем
найти как точки соприкосновения различных культур, так и
языковые проявления глубоко специфических черт той или иной
культуры.
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ԴԱՐՁՎԱԾՔՆԵՐԻ ՀԱՅՀԱՅ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ
ՌՈՒՍԵՐԵՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՅՈՒՐԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
(ըստ Հ. Մաթևոսյանի «Կայարան»
Կայարան» պատմվածքի լեզվանյութի
լեզվանյութի՝
նյութի՝
Ա. Բայանդուրի
Բայանդուրի թարգմանությամբ
թարգմանությամբ)
ւթյամբ)
Ամփոփում

Ժաննա Հակոբյան

բառեր`թարգմանության լեզու, բնագրի լեզու, լեզվաբանաԲանալի բառեր`
կան դասակարգումներ, ռազմավարական դասակարգումներ, համարժեք, բառապաշարային միջոցներ, փոխակերպում, իմաստ, արտացոլում
Հոդվածում քննված են դարձվածքների հայ-ռուսերեն թարգմանության առանձնահատկությունները` ըստ հայ նշանավոր արձակագիր
Հրանտ Մաթևոսյանի «Կայարան» պատմվածքի լեզվանյութի: Դարձվածքները ցանկացած լեզվի՝ տեղեկություն պարունակող վերին աստիճանի ուշագրավ և բարդ միավորներ են: Այդ իսկ պատճառով այդ միավորների թարգմանության խնդիրը առանձնահատուկ նշանակություն և
կարևորություն ունի թարգմանության տեսության մեջ: Գեղարվեստական ստեղծագործություններում տեղ գտած դարձվածքների թարգմանության ուղիների մասին կան տարբեր կարծիքներ: Դարձվածքները
հիմնականում թարգմանվում են երկու միջոցով՝ դարձվածքով (լրիվ
համարժեք կամ փոխարինող), ինչը դարձվածքային թարգմանություն
է, և այլ միջոցներով (դարձվածքային համարժեքների բացակայության
դեպքում), ինչը ոչ դարձվածքային թարգմանություն է: Ոչ դարձվածքային թարգմանությունը փոխանցում է քննվող միավորի իմաստը` օգտագործելով նկարագրական, ոչ դարձվածքային միջոցներ: Այս
եղանակների միջև կան բազմաթիվ միջանկյալ լուծումներ: Հոդվածում
վերլուծվում են հայերեն դարձվածքերի ռուսերեն թարգմանության
դարձվածքային և ոչ դարձվածքային օրինակներ: Կարող ենք արձանագրել, որ Մաթևոսյանի «Կայարան» պատմվածքի թարգմանության
մեջ 32 դարձվածքային միավորներից մեծամասնությունը (53%) թարգմանվել է ռուսերեն՝ օգտագործելով ռուսաց լեզվի դարձվածքային
ներուժը, իսկ փոքր մասը (28%)` ռուսերենի նկարագրական, ոչ դարձվածքային միջոցները: Որոշ դարձվածքային միավորներ չեն արտացոլվել թարգմանության մեջ (մոտ 19%): Այնուամենայնիվ, Անահիտ
Բայանդուրի կողմից օգտագործված մեթոդներն ու միջոցները իսկապես արդարացված են, քանի որ օգնում են մեզ լիովին հասկանալ
հեղինակի մտադրությունները:
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THE SPECIFICITY OF THE ARMENIANARMENIAN-RUSSIAN TRANSLATION
OF PHRASEOLOGICAL UNITS
(Based on A. Bayandur’s Translation of the Story “At the Station”
by H. Matevosyan)

Zhanna Hakobyan

Summary

Keywords: target language, source language, linguistic classifications,
strategic classifications, equivalent, lexical means, transformation,
meaning, reflection
This article discusses the peculiarities of the Armenian-Russian
translation of phraseological units based on the story “At the station” by
the outstanding Armenian writer Hrant Matevosyan. Idioms are
extremely informative yet complicated units of any language. Therefore
the problem of their translation is of particular importance and
significance in the theory of translation. There exist different opinions
on the ways of translating phraseological units in literary works.
Phraseological units are mainly translated in two ways: phraseological
translation with equivalent or substituting phraseological units, and
non-phraseological translation through other means, when there are no
phraseological equivalents. Non-phraseological translation conveys the
meaning of the phraseological unit using the lexical rather than the
phraseological means of the target language. There are many
intermediate solutions between these two methods. The article is an
attempt to analyse some examples of phraseological and nonphraseological translations of Armenian phraseological units into
Russian. Summing up the research, we may state that the majority (53%)
of the 32 phraseological units in Matevosyan’s story “At the Station”
were translated into Russian using the phraseological potential of the
Russian language, and a smaller part (28%) were translated making use
of the lexical means of the language. Some phraseological units (19%)
are not reflected in the translation. Nevertheless, the translation
methods and techniques used by Anait Bayandur are really justified, as
they help us to fully understand the author’s intentions.
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ՀՐԱՆՏ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆԻ
ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆԻ «ԿԱՆԱՉ ԴԱՇՏԸ»
ԴԱՇՏԸ» ՊԱՏՄՎԱԾՔԻ
ԻՍՊԱՆԵՐԵՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ
ՄԻՋՆՈՐԴԱՎՈՐՎԱԾ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆՄՈՒՇ
Քրիստինա Ղազարյան
Հանգուցային բառեր` գեղարվեստական ստեղծագործություն,
աղբյուր լեզու, տեքստ, թարգմանիչ, համարժեք, բնագիր
Գրական ստեղծագործության թարգմանությունը տարբերվում
է մյուս տեսակի թարգմանություններից նրանով, որ այլ հաղորդակցական գործառույթներից բացի` իրականացնում է նաև գեղարվեստական-գեղագիտական գործառույթ, որի հիմնական նպատակը գեղագիտական ազդեցության հասնելն է [3, 314-351]:
Ինչպես նշում է Վ. Փիլոյանը, բացառիկ է մաթևոսյանական
գիրը, որ ոչ միայն իր ազգակցությունն է բացահայտում բազմահազարամյա հայերենի ու հայոց ոգու հետ, այլ նաև ցուցանում է իր
ինքնատիպությունն ու անհատական արարչական սկիզբը: Ընդհանրականի ու անհատականի այս զուգակցությունը բնորոշ է
մարդու տեսակին ընդհանրապես, և մաթևոսյանական գրի`
տասնյակ լեզուներով թարգմանություններն այդ իրողության
առհավատչյան են [6, 198]: 1990 թ. լույս է տեսել Հրանտ Մաթևոսյանի պատմվածքների «Մայրը որդուն ամուսնացնում է» («Mamá
casa a su hijo») ժողովածուն՝ իսպաներեն թարգմանությամբ (թարգմանիչ` Խոսե Մարիա Գուեյ Սոսիաս): Իսպաներենի համար
սկզբնաղբյուր է ծառայել 1986 թ. հրատարակված «Твой род»
ժողովածուի ռուսերեն թարգմանությունը (թարգմանիչ` Անահիտ
Բայանդուր): Վերոհիշյալ ժողովածուներից ընտրելով «Կանաչ
դաշտը» («Зеленая долина», «El valle verde») պատմվածքը` մեր
առջև խնդիր ենք դրել երկու թարգմանությունների և բնագրի զուգադրությամբ պարզել, թե միջնորդավորված լեզվով կատարված
թարգմանության համարժեքության գործառույթները որքանով են
համապատասխանում բնագրին: «Կանաչ դաշտը» պատմվածքն
առաջին անգամ է ենթարկվում նմանատիպ վերլուծության, ինչը,
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կարծում ենք, իսպաներեն տարբերակը ճիշտ գնահատելու հնարավորություն կընձեռի:
Թարգմանված երկը հեռանում է այն ազգային-լեզվամշակութային միջավայրից, որի մեջ ընկալվում էր նախքան թարգմանությունը [3, 39]: Գործն էլ ավելի է բարդանում, երբ թարգմանությունը
կատարվում է միջնորդավորված լեզվից, ինչն իր հերթին ավելի է
օտարում այն բնագրից: Հայ-ռուսական բազմադարյան բարեկամությունը, սերտ փոխհարաբերություններն ու շփումը հնարավորություն են ընձեռում հայ թարգմանչին քաջատեղյակ լինելու ռուս
ժողովրդի պատմամշակութային առանձնահատկություններին և
ազգային-գեղագիտական համակարգին: Այս առումով կարելի է
ենթադրել, որ ռուս ընթերցողի մոտ գեղարվեստական թյուրըմբռնում չի առաջանա: Այսինքն` բնագրի և թիրախ լեզվի (ռուսերենի) գործառական համարժեքությունը որոշ չափով ապահովված
է: Փորձենք պարզել, թե արդյոք հաջողվել է իսպանացի թարգմանչին գտնել բնագրի բուն ոգին և աղբյուր լեզվին ու ոճին համապատասխան վերարտադրել այն թիրախ լեզվում [2, 18]:
Վ. Ալիմովը և Յ. Արտեմևան նկատում են, որ գեղարվեստական թարգմանությունը հարկավոր է դիտարկել որպես գրականագիտական իրողություն: Բնագրային համարժեքության եզրերը անհրաժեշտ է փնտրել ոչ թե լեզվաբանական, այլ գեղագիտական
ընկալման մեջ: Բայց միևնույն ժամանակ ավելացնում են, որ ձևի և
բովանդակության միասնությունը պետք է պահպանել, հակառակ
դեպքում կխախտվի համարժեքության սկզբունքը [7, 4]: Լեզուների
շարահյուսական կառույցը հաճախ չի համընկնում, և բառացի
թարգմանությունը կարող է խախտել ձևի և բովանդակության
ամբողջությունը [11]: Քննվող ստեղծագործության որոշ բազմաբարդ նախադասություններ թիրախ լեզուներում մասնատվել են՝
վերածվելով բարդ համադասական կամ ստորադասական նախադասությունների, երբեմն` նույնիսկ մի քանի պարզ նախադասության: Որոշ նախադասություններում որևէ անդամի իմաստն ընդգծելու համար թարգմանիչը հաճախ ստիպված է եղել վերափոխել
նախադասության կառույցը: Տվյալ դեպքերում անմիջական թարգ– 237 –

մանության ժամանակ հնարավոր կլիներ ամբողջությամբ պահպանել հայերեն նախադասությունների քերականական կառույցը:
Մոր լանջի տակից,
տակից, ականջները սրած,
սրած, քուռակը մի քիչ լսեց
անձրևի թմբկահարումը կաղնու տերևներին,
տերևներին, մի քիչ նայեց ժայռին,
ժայռին,
մասրենու թփին,
թփին, կաղնուն,
կաղնուն, աչքերը թարթեց և մոռացավ,
մոռացավ, որ ինքը
վախեցել էր կայծակի ճայթյունից,
ճայթյունից, կարծեց ինքը մոր մոտ էր եկել
կուրծք ուտելու [4, 1]::
allí,, aguzando el
Se escondió bajo el vientre de sumadre, y desde allí
oído, escuchó un poco cómo tamborileaba la lluvia sobre las hojas de la
encina. Luego, se asomó, vio el peñasco, la mata de escaramujo, laencina.
Parpadeó, olvidó que se había asustado del rayo, y creyó haberse
acercado a su madre porqseaba leche
leche [10, 111]..
Թացության ու առատ լույսի մեջ փայլում էր նաև այդ հովտի
միակ կաղնին,
կաղնին, և մասրենու թո՛ւփն էր փայլում,
փայլում, և ձիու թաց մե՛ջքը,
մե՛ջքը,
և քուռակի՛ մեջքը,
մեջքը, և առո՛ւն,
առո՛ւն, որ սկսվում մոխրագույն ժայռից և
գալիս ու գնում էր կանաչ հովտով [4, 2]::
Las hojas de la encina brillaban
brillaban lavadas por la lluvia. También վ
resplandecía la mata de escaramujo. E igualmente el húmedo lomo de la
yegua. Y el lomo del potrillo. Y elarroyo, que empezaba junto al peñasco
gris y recorría todo el valle verde [9, 112]..
Խոսքն ավելի տպավորիչ և զգացմունքային դարձնելու համար
ցանկացած գեղարվեստական ստեղծագործության մեջ առկա են
բազմաթիվ պատկերավորման միջոցներ, և թարգմանչի գործը
թիրախ լեզվում դրանց համարժեք տարբերակներ գտնելն է՝
չխաթարելով հեղինակի միտումը: Հետևյալ նախադասության մեջ
/Փոքրիկ հովիվը բերանը բացեց ծղրտալու,
ծղրտալու, բայց չկարողացավ ձայն
հանել…
հանել… Маленький пастух открыл было рот,
рот, чтобы закричать,
закричать, но не
смог,
pero no pudo, había perdido
смог, у него вдруг пропал голос [9, 153].. /pero
repentinamente la voz…[10,
116] (հանկարծակի ձայնը կորցրել էր)1
voz
թարգմանչի կատարած ճիշտ փոխաբերականացումը ընդգծել է
փոքրիկ տղայի հուզական վիճակը՝ ավելի հուզիչ և պատկերավոր
1

Բառացի թարգմանությունները մերն են:
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դարձնելով նկարագրությունը: Հաջորդ նախադասություններում
իմաստային պատկերը քիչ թե շատ պահպանված է: Գրեթե ամբողջությամբ ենթարկվելով բառային և շարահյուսական փոփոխության՝ թարգմանությունը ոչ միայն չի տուժել, այլև ուժեղացել է
պատկերի գեղարվեստական-հուզական ներգործությունը:
Դա աստղազարդ քուռակ էր,
էր, այսինքն՝ ծածկված էր եղյամի
հատիկների նման աստղիկներով [4, 2]:: /Жеребенок этот был
удивительно хорош – весь в звездочках
звездочках,
ках, как будто на него опустился
иней [9, 147].. El potrillo era admirablemente hermoso, cubierto de
manchitas blancas como si la escarcha se hubiera depositado sobre él
[10, 111].. (Այդ քուռակը զարմանալի գեղեցիկ էր, սպիտակ բծերով
ծածկված, կարծես եղյամ իջած լիներ նրա վրա):
…նայում ու լռությունն ունկնդրում էին մոխրագույն
ժայռը…
ժայռը…[4, 3] /…смотрели во все глаза и внимали тишине серая
скала…
скала…[9, 149] /…con los ojos muy abiertos, miraban y concentraban
su atención en el silencio el peñasco gris…[10,
113] (լայն բացված
gris…

աչքերով …իրենց ուշադրությունը հառել էին լռությանը մոխրագույն ժայռը….)

Մայրամուտը կարմիր էր,
էր, մայրամուտի տակ գեղեցիկ էր
հովտի միակ կաղնին…
կաղնին…[4, 6] /Закат был красный,
красный, в его свете
красиво темнел единственный дуб в долине...
долине... [9, 152] /El crepúsculo
era rojo, y a su luz era una bella mancha oscura la única encina del
valle... [10, 116] (Մայրամուտը կարմիր էր, և նրա լույսի ներքո
հովտի միակ կաղնու գեղեցիկ մուգ հետքն էր երևում)
Թարգմանական գործում մեծ դժվարություն են առաջացնում
դարձվածքները՝ պայմանավորված ազգային մտածելակերպի և
աշխարհընկալման առանձնահատկություններով: Պետք է նկատի
ունենալ նաև` ոչ բոլոր դարձվածքներն են ունենում իրենց համարժեքները տարբեր լեզուներում: Օրինակ՝ սովորական պատճենման
միջոցով կարելի էր թարգմանել կուրծք տալ /dar el pecho դարձվածքը, որը իսպաներենում, ռուսերենի ազդեցությամբ, վերածվել է
ազատ արտահայտության: /Ականջ դրեց ինքը իրեն /он прислуприслушался к себе /prestó atención (ուշադրությունը դարձրեց),, կուրծք
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ուտել /хотеть молока /querer leche (կաթ ուզել), արև խմել /впитывать
тепло солнца /absorber el color de sol (կլանել արևի ջերմությունը)
սիրտ անել /решиться /decidirse (համարձակվել) դարձվածքները

նույնպես չեն պահպանել դարձվածային համարժեքություն:

Մ. Իլյուշկինան նշում է, որ բովանդակային հավելումներ
թարգմանության ընթացքում չպետք է լինեն, դրանք տեքստի
իմաստային սահմաններից դուրս են գալիս: Բայց միևնույն ժամանակ ավելացնում է, որ լեզվի նորմերը պահպանելու համար հավելումներից հնարավոր չէ խուսափել [8, 57]:
Գայլը ճապաղվեց և բուկը սեղմեց գետնին,
գետնին, որպեսզի շները
բուկը չբռնեն [4, 6]::
Волк приник к земле – главное, защитить горло, чтобы собаки
не могли вцепиться в горло. [9, 153] /El lobo se pegó a la tierra: lo
principal era proteger la garganta, que los perros no pudieran hacer presa
en ella [10, 117].. (Գայլը գետնին ճապաղվեց. կարևորը կոկորդը
պաշտպանելն էր, որպեսզի շները չկարողանային ճանկել)
Մայրամուտի տակ ամբողջ հովիտը լուսավոր կանաչ էր…
էր…[4,
9] /Лучи заходящего солнца в последний раз осветили зеленую
долину…
долину…[9, 155] /Los rayos del sol poniente iluminaron por última vez
el valle verde…[10,
118] (Մայր մտնող արևի շողերը վերջին անգամ
verde…
էին լուսավորում կանաչ հովիտը)
Ժայռը….
Ժայռը…. կայծակները ձգում թաղում է իր տակ…
տակ…[4, 1]
/…скала,
скала, испокон веку принимает на себя все молнии…
молнии…/…la roca
…tomara sobre sí todos los rayos desde siempre…[10,
111] (ժայռը
siempre…
անհիշելի ժամանակներից իր վրա էր վերցնում)
…նայում ու լռությունն ունկնդրում էին մոխրագույն ժայռը,
ժայռը,
[4, 3] /…смотрели во все глаза и внимали тишине серая скала [9, 149]
/…con los ojos muy abiertos, miraban y concentraban su atención en el
silencio el peñasco gris… [10, 113] (լայն բացված աչքերով …իրենց
ուշադրութունը հառել էին լռությանը մոխրագույն ժայռը….)
…մի երկու ծաղկին [4, 4] /…до двух его ослепительно белых
цветков [9, 150]. /…dos florecillas, cegadoramente blancas…[10,
blancas…
113]
(կուրացնող սպիտակ ծաղիկներին)
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…զգաց գայլի զզվելի հոտը [4, 4] /…почувствовала нестерпимый
омерзительный запах волка [9, 150]. /… percibió un abominable e
insoportable olor a lobo…[10,
114] (զգաց գայլի անտանելի զզվելի
lobo
հոտը)
…ձին դարձյալ հասցրեց շրջվել ու աքացի շպրտել [4, 6]:: /…
лошадь успела повернуться,
повернуться, изловчилась и лягнула волка [9, 151]
/…la yegua tuvo tiempo de volverse y se las apañó para cocear al lobo
…[10, 116] (ձին հասցրեց շրջվել և ճարպկացավ և քացի տվեց
գայլին)
…գայլը նույնպես հոգնել էր [4, 6] /…волк тоже порядком устал
[9, 152] /…el lobo también se había cansado
cansado considerablemente…
considerablemente [10,
115] (գայլը նույնպես զգալի չափով հոգնել էր)
…ձին հասկացավ,
հասկացավ, որ գայլը չի հեռանալու [4, 6] /…лошадь
поняла,
поняла, что волк не уйдет так просто.
просто./…la yegua comprendió que el
lobo no se iría tan sencillamente…[10,
115] (ձին հասկացավ, որ գայլն
sencillamente
այդքան հեշտ չի հեռանալու)
…ձին իր քուռակին պաշտպանելու է մինչև վերջ [4, 6]
/…лошадь своего жеребенка будет защищать до последнего [9, 152]
/… la yegua defendería a su potrillo hasta sus últimas fuerzas…[10,
115]
fuerzas
(ձին պաշտպանելու է իր քուռակին մինչև վերջին ուժերը)
Մայրամուտը կարմիր էր,
էր, մայրամուտի տակ գեղեցիկ էր
հովտի միակ կաղնին…
կաղնին… [4, 6] /Закат был красный,
красный, в его свете
красиво темнел единственный дуб в долине...[9,
152] /El crepúsculo
долине
era rojo, y a su luz era una bella mancha oscura la única encina del
valle... [10, 115] (Մայրամուտը կարմիր էր, և նրա լույսի ներքո
հովտի միակ կաղնու գեղեցիկ մուգ հետքն էր երևում)
մասրենին իր հինգ հատ ծաղկաբաժակը պահել է արևի տակ
[4, 10]
а куст шиповника чуть подальше нежится, подставив солнцу
пять цветочных своих чашечек [9, 155] /….mientras
….mientras la mata de
escaramujo, un poco más lejos, se solaza presentando al sol las corolas de
sus cinco flores…[10,
flores
119] (քիչ այն կողմ, մասրենու թուփը գգվելով՝
արևին է դարձրել իր հինգ ծաղկաբաժակները)
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Կարծում ենք, որ վերը նշված նախադասություններում հավելումները ամենևին չեն աղավաղել բնագիրը, հակառակը, լեզվական պատկերավորման միջոցները հարստացրել են գեղարվեստական նկարագրությունը, հատկապես վերջին երկու նախադասություններում, ուր ընդգծվել է շքեղ բնապատկերի ներդաշնակությունը:
Սակայն հաջորդիվ նշված նախադասության իսպաներեն
տարբերակում հավելյալ բայը ընդհանուր պատկերը փոխել է,
չնայած ռուսերենում թարգմանիչը առանց հավելումների պահպանել է նախադասութան համարժեք իմաստը: Տեքստում երևում է, որ
մայր ձին ամենևին էլ չէր կորցրել իր քուռակին, և հետևաբար
փնտրելու կարիք էլ չկար:
Մայրն ուզեց գնալ դեպի քուռակը…
քուռակը… [4, 1] /Мать пошла было
сама к своему жеребенку [9, 147] /La madre habría ido ella misma en
busca de su potrillo…[10,
111] (Մայրը ուզեց գնալ քուռակին
potrillo…
փնտրելու)
Ետև
Ետևի աջ ոտքի սրունքը սպիտակ էր:
էր: Ինքը կարծես
կարծես եղյամոտ
էր,
էր, ետև
ետևի աջ ոտքը՝ ձյունոտ [4, 2]: /Правая задняя нога наполовину
белая, как будто в белом чулочке, а задняя левая – в снегу [9, 148].
/La pata posterior derecha era blanca en su mitad, como si llevara una
media de este color. Como si estuviera cubierto de escarcha y la pata
trasera de nieve [10, 111].. (Ետևի աջ ոտքը կիսով սպիտակ էր,

կարծես այդ գույնի գուլպա հագած լիներ: Կարծես եղյամով
ծածկված լիներ, իսկ ետևի ոտքը՝ ձյունոտ)

Նշենք նաև, որ վերջին նախադասության ռուսերեն թարգմանության մեջ փոքրիկ անճշտություն կա: Հեղինակը խոսում է
քուռակի միայն աջ, այլ ոչ թե աջ և ձախ ոտքերի մասին: Պետք է
նկատենք նաև, որ այս հատվածում թարգմանությունը միայն
ռուսերենից չէ արված, չնայած, համաձայն գրքի նախաբանի,
իսպաներեն տեքստի թարգմանության համար աղբյուր լեզու է
ծառայել ռուսերենը: Ինքը կարծես եղյամոտ էր հատվածը ռուսերեն թարգմանության մեջ բաց է թողնված: Նմանատիպ պատկեր
ունենք ևս մի հատվածում: Հետևյալ նախադասությունը ռուսերեն
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թարգմանության մեջ ամբողջությամբ բացակայում է, բայց առկա է
իսպաներենում:

Կանաչ հովտի մեջ անշարժ կանգնած,
կանգնած, գլուխը բարձր՝ կարմիր
պառավ ձին երկար նայեց հովտին և երկար ունկնդրեց լռությունը
[4, 3]:: /Inmóvil
Inmóvil en medio del valle verde, con la cabeza levantada, la
vieja yegua estuvo largo rato escuchando el silencio [10, 112]..
Կամ այս նախադասության մեջ …քուռա
քուռակը
քուռակը խրտնում ու
մեծանում է…[4, 3] …жеребенок
жеребенок пасется и растет…
растет…[9, 149] el potrillo
era asustadizo y crecía…[10,
112] քուռակը վախկոտ էր և մեծանում
crecía…
էր խրտնում է և пасется (արածում է) բառերը լրիվ տարբեր
իմաստներ ունեն, բնականաբար սխալ թարգմանություն է արված:
Իսպաներենում asustadizo (վախկոտ) բառը նույնպես իմաստային
որևէ կապ չունի «արածել» բայի հետ, բայց մոտ է «խրտնել» բային,
քանի որ, փոխաբերական իմաստով «խրտնել» նաև նշանակում է
«վախենալ մի բանից, վախենալով հետ կանգնել»: Կարելի է եզրակացնել, որ տվյալ թարգմանությունը ռուսերենից չէ արված:
Որոշ անճշտություններ կան նաև հետևյալ հատվածներում
Թացության ու առատ լույսի մեջ փայլում էր նաև այդ հովտի
միակ կաղնին [4, 2]:: /Омытые дождем,
дождем, сверкали листья на дубе
[9, 148]. /Las hojas de la encina brillaba lavadas por la lluvia [10, 112]..
(Կաղնու տերևները փայլում էին անձրևով լվացված)

Իմաստային փոքրիկ անհամարժեքությունը թերևս չի նվազեցնում բնապատկերի գեղարվեստականությունը:
Կայծակի հուրն անցողիկ էր,
էր, արև
արևի տակ,
տակ, ցողի հետ հիմա
պիտի ցնդեր [4, 2]: /Запах молнии должен был сейчас исчезнуть
исчезнуть,
нуть,
солнце должно было осушить его вместе с росой [9, 148].. /El olor a
rayo debía desaparecer en seguida, el sol debía secarlo junto con el rocío
[10, 112].. (Կայծակի հոտը պիտի անհետանար,արևը պիտի չորացներ այն ցողի հետ միասին)
Թարգմանության ընթացքում կարելի էր խուսափել որոշ բառերի, արտահայտությունների և նույնիսկ նախադասությունների
կրճատումներից: Որոշ նախադասություններում կրճատումները
նվազեցրել և թերի են թողել գեղարվեստական պատկերավորումը:
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Եվ շներից մեկը … ցատկեց ու լանջով խփեց,
խփեց, շպրտեց գայլին
[4, 8]: /И одна из собак…
собак…прыгнула на волка [9, 153]. /Y uno de los
perros…., saltó sobre el lobo…[10,
lobo…
117] (Եվ շներից մեկը ցատկեց
գայլի վրա)
Հաջորդ նախադասությունները ռուսերեն և իսպաներեն տեքստերում առկա չեն:
Քուռակը վիզը ձգեց,
ձգեց, դնչիկը պարզեց և գնաց դեպի այդ
այդ բանը
[4, 4]::
Նրանց աչքերը մթնել էին,
էին, և նրանք միմյանց հազիվ էին
տեսնում [4, 6]::
Բայց երբեմն կրճատումները անխուսափելի են դառնում,
քանի որ, ինչպես նշում է Հ. Բաղդասարյանը, հաճախ պատկերի
թարգմանության ժամանակ պատկերի ճանաչողական հայեցակերպը բախվում է նրա հիմնական` հուզարտահայտչական գործառույթին, որի պատճառով էլ առաջանում է պատկերի գործաբանական հարմարեցման անհրաժեշտություն: /Եվ
Եվ մայրը դեռ կաթ էր
տալիս,
տալիս, դեռ վարար,
վարար, վարար,
վարար, վարար կաթ էր տալիս,
տալիս, վերջին
անգամ կաթ էր տալիս իր այլևս որբ քուռակին…
քուռակին…[4, 8] /И мать еще
давала молоко,
молоко, еще давала обильное молоко,
молоко, в последний раз давала
молоко своему уже осиротевшему жеребенку [9, 154] / Y la madre
aún daba leche a su hijo ya huérfano [10, 118] (Եվ մայրը դեռ կաթ էր
տալիս իր արդեն որբ քուռակին): Տարաշխարհիկ պատկերը
(վարար, վարար, վարար կաթ էր տալիս) օտար նյութ է իսպանացի
ընթերցողի համար, որը դժվարացնում է պատկերի սովորական
ընկալումը [1, 34-35]: Պատկերավորությունը նվազել, աղքատիկ է
դարձել:
Հաջորդ նախադասություններում ակնհայտ են անհամարժեք
թարգմանություններ, սակայն դրանք ընթերցողի մեջ թյուրըմբռնում չեն առաջացնի և չեն վնասի հայ հեղինակի միտումը:
…թշնամին չէր զգացվում,
զգացվում, չէր լսվում և չէր երևում [4, 3]: /…
врага не было видно, не было слышно и точное место его было
невозможно определить [9, 149]. /…enemigo no era visible, no era
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audible y era imposible determinar el lugar exacto que ocupaba
[10, 113].. (…հնարավոր չէր որոշել նրա գտնվելու տեղը)
Թաթը բռնել էին [4, 8]: /Лапа его была намертво прижата к
земле. [9, 153] /Su pata estaba pegada con toda fuerza a la tierra [10,
117].. (Նրա թաթը ուժգին սեղմված էր գետնին)
…նա բուկը պաշտպանում և հանգստանում էր շների կույտի
տակ [4, 8]:: /…а волк защищал только горло и набирался сил и
отдыхал под грудой собак [9, 153].. /…pero el lobo sólo defendía su
garganta y hacía acopio de fuerzas bajo un
117]
un montón de perros…[10,
perros…
(գայլը միայն կոկորդն էր պաշտպանում և ուժերն էր հավաքում
շների կույտի տակ)
– Ասե՞մ թող ինչ լինի:
լինի:
– Ասա:
Ասա:
– Բլուրների մյուս երեսի հովիվը թող բլուրների գլխին լինի և
գայլին շուտ նկատի:
նկատի: [4, 11]
– Сказать, как было?
– Скажи.
– Пастушок
Пастушок раньше поднялся на вершину холма и вовремя
заметил волка. [9, 155]
– ¿Te digo lo que pasó?
– Dilo.
– El pastorcillo subió a la cima de la colina y advirtió a tiempo al
lobo [10, 121]. (Քեզ ասե՞մ , թե ինչ եղավ, …ասա… Հովիվը ավելի
շուտ բարձրացավ բլրի գլխին և ժամանակին նկատեց գայլին)
Վերջին նախադասությունը իսպաներեն թարգմանության մեջ
թերևս միակ օրինակն է, որտեղ բայի անհամարժեք կիրառումը
հանգեցրել է բնագրի աղավաղման: Նախադասության ռուսերեն
տարբերակում թարգմանիչը գործածել է սահմանական եղանակի
անցյալ կատարյալ ձևը, և, բնականաբար, իսպաներեն նախադասությունը նույնպես թարգմանվել է անցյալ կատարյալով: Բայի
եղանակային և ժամանային անհամարժեք թարգմանությունը հանգեցրել է նախադասության իմաստի փոքր-ինչ աղավաղման:
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Ստացվում է, որ փոքրիկ անանուն հերոսը ոչ թե ցանկանում էր
անցյալում արդեն կատարված գործողությանը այլ ցանկալի
ընթացք տալ, այլ պարզապես պատմում էր արդեն տեղի ունեցած
այդ գործողության մասին (Пастушок раньше поднялся на вершину
холма и вовремя заметил волка. /Հովիվը ավելի շուտ բարձրացավ
բլրի գլխին և ժամանակին նկատեց գայլին): Այնինչ, ի տարբերություն ռուսերենի, հայերենի և իսպաներենի բայի սեռի և ժամանակի կարգերը գրեթե համընկնում են, և հայերենից կատարված
թարգմանությունը տվյալ դեպքում կարող էր լիարժեք փոխանցել
նախադասության իմաստը: Մյուս օրինակում նույնպես բնագրից
կատարված թարգմանության դեպքում հնարավոր կլիներ պահպանել քերականական համարժեքություն:
… ինքը իր երեք ձագի մոտ դառնար քաղցած ու դատարկ:
դատարկ:
Неужели он должен был вернуться к своим щенкам голодный и
без добычи?
[9, 152]
¿Debería volver a sus cachorros hambrientos sin una presa?
[10, 116] (Մի՞թե իր քաղցած ձագերի մոտ պիտի առանց որսի
վերադառնար)
Վերը նշված դիտողությունները ամենևին չեն նվազեցնում
թարգմանության գեղարվեստական արժանիքները: Կարելի է
վստահաբար ասել, որ իսպանացի թարգմանչին հաջողվել է, հիմք
ընդունելով ստեղծագործության միջնորդ լեզվով թարգմանված
տեքստը, լիովին փոխանցել հայ գրողի ստեղծած ինքնատիպ
պատկերավոր աշխարհը և մաթևոսյանական արվեստին հատուկ
նուրբ ու դիպուկ դիտողականությունը: Կարծում ենք, որ միջնորդավորված թարգմանությունը խոչընդոտ չի հանդիսանում բնագրի և թիրախ լեզուների միջև գեղարվեստական համարժեքության հասնելուն:
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ИСПАНСКИЙ ПЕРЕВОД РАССКАЗА
ГРАНТА МАТЕВОСЯНА
МАТЕВОСЯНА «ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА»
КАК ПРИМЕР ОПОСРЕДОВАННОГО ПЕРЕВОДА

Кристина Казарян
Резюме

Ключевые слова: художественноe произведениe,
источник, текст, переводчик, равноценность, оригинал

язык-

Попытка перевода любого художественного произведения
представляет собой сложный процесс, требующий от переводчика
не только идеального владения языком-источником и языкомреципиентом, но и глубоких познаний историко-культурного
характера и национально-эстетической ментальности носителей
языка. Задача усложняется при опосредованном переводе, который
отдаляется от оригинала еще на один шаг. В 1990 году был
опубликован рассказ Гранта Матевосяна в переводе на испанский
язык. За основу испанского перевода был взят русский перевод
сборника «Твой род», осуществленный Анаит Баяндур в 1986 году.
При сопоставлении оригинала и двух переводных текстов
выбранного из указанного сборника рассказа «Зеленaя долина», мы
попытались выяснить, насколько соблюдены принципы эквивалентности функций оригинального текста и текста опосредованного
перевода, насколько последний соответствует оригиналу и
насколько получилось у переводчика передать самобытный и
красочный мир, созданный армянским писателем с присущей его
творчеству тонкой и меткой наблюдательностью.
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THE SPANISH TRANSLATION OF HRA
HRANT
RANT MATEVOSYANʼ S STORY
“THE GREEN FIELD”
FIELD” AS AN EXAMPLE
OF INDIRECT TRANSLATION

Kristina Ghazaryan
Summary

Key words: literary work, source language, text, translator,
equivalence, original
Any attempt to translate a literary work is a difficult process which
requires not only a perfect command of the source and target languages,
but also a deep knowledge of the historico-cultural background and the
national aesthetic system of the native speakers. The process is
complicated in case of indirect translation, which moves another step
further from the original. The Spanish translation of Hrant Matevosyan’s
story was published in 1980. It was based on the Russian translation of
the story by Anahit Bayandur, taken from the collection of stories “Your
Ancestors”, published in 1986. While comparing the original with the
two translated texts we have tried to find out how well the principles of
equivalence of the texts of the original and the indirect translation are
applied, how much the latter corresponds to the original and whether
the translator succeeded in conveying the unique colourful world
created by the writer and the delicate and accurate power of observation
typical of his writing.
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ՁԵՎԻ ՊԱՐԱԳԱՅԻ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ
ՀՐԱՆՏ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆԻ ՊԱՏՄՎԱԾՔՆԵՐՈՒՄ
Հրանուշ Ղևոնդյան
Բանալի բառեր՝ դերբայ, դերբայական դարձված, ձևի մակբայ,
գոյականի գործիական հոլով, ածական, դարձվածք, կապական
կառույց, կրկնավոր բարդություն
Սույն հոդվածը նվիրված է Հ. Մաթևոսյանի ստեղծագործություններում տեղ գտած ձևի պարագաների քննությանը՝ կանխավարկածով, որ դրանք՝ իրենց ոճական դրսևորումներով, հեղինակի
լեզվի ամենավառ արտահայտություններից են:
Սույն հոդվածի լեզվանյութը քաղել ենք Հ. Մաթևոսյանի «Ալխո»,
«Միամիտ պատմություն», «Օգոստոս» [5] և «Կանաչ դաշտը» [4]
պատմվածքներից։ Նշենք, որ մեր ընտրանքում տեղ են գտել ձևի
պարագայի գրեթե բոլոր դրսևորումները:
Մեր ընտրանքը կազմել է 424 օրինակ, որի դասակարգումը,
ըստ լեզվական միավորների և ըստ խոսքի մասերի, արտահայտված է 1-ին տրամագրում։
Ինչպես գիտենք, պարագան բայական անդամի այն լրացումն
է, որը ցույց է տալիս գործողության հետ կապված հատկանիշներն
ու հանգամանքները, այսինքն՝ գործողության կատարման ձևը,
չափը, ժամանակը, պատճառը, հիմունքը և այլն։ Ըստ իրենց դրսևորած հիմնական իմաստների՝ պարագաները լինում են մի քանի
տեսակի՝ ձևի, տեղի, ժամանակի, չափ ու քանակի, նպատակի,
պատճառի, հիմունքի, զիջման, միասնության և այլն [1, 244], [2,
160]: Ձևի պարագան արտահայտում է գործողության կատարման
ձևը, այսինքն` ցույց է տալիս, թե ինչպես, ինչ եղանակով, ինչ կերպ
ու ինչ ձևով է կատարվում գործողությունը։ Օրինակ՝ «Գիքորը
սուսուփուս հանգցրեց լապտերը» (Ալ/203), «Ժպտալով
Ժպտալով համաձայնեց նախագահը» (ՄՊ/155) և այլն։ «Ձևի պարագան արտահայտվում է ձևի մակբայներով, որակական ածականներով, դերբայներով, գոյականի հոլովաձևերով, դերանուններով, բաշխական
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թվականներով, կապական կառույցով և այլն։ Ձևի պարագան պատասխանում է ինչպե՞ս,
ինչպե՞ս ի՞նչ կերպ,
կերպ ի՞նչ ձևով հարցերին» [2, 160]։

Տրամագիր 1. Ձևի պարագայի մաթևոսյանական օրինակների
վիճակագրական պատկերը

Հ. Մաթևոսյանի պատմվածքներում կան ձևի պարագայի ամենատարբեր դրսևորումներ, ինչպես՝ մենաբառ, կապական կառույցով, բառակապակցությամբ, դարձվածքով, նախադասությամբ:
1. Մենաբառ ձևի պարագաներ։
Սրանք արտահայտվում են տարբեր խոսքի մասերով՝ մակբայ,
ածական, բայ (դերբայ), գոյական, դերանուն։
1.1. Մակբայով արտահայտված ձևի պարագաներ։
Ինչպես գիտենք, ձևի պարագայի պաշտոնով կիրառվելը առհասարակ հատուկ է ձևի մակբայներին։ Քննված լեզվանյութում ևս
մեծաքանակ են ձևի մակբայներով արտահայտված ձևի պարագաները: Մեր ընտրանքում դրանք 85-ն են, որոնց մեծ մասը՝ ոճական
նշույթավորմամբ, ինչպես՝ «Գիքորը ծերունավարի,
ծերունավարի դանդաղ ու
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թեթև գնաց դեպի գոմի դուռը» (Ալ/178), «Կաղնին վեհորեն կեցած է
կանաչ հովտում» (ԿԴ/580), «Մարիամն անշշուկ անցավ Անդրոյի
մոտով» (Օգ/159), «Աշխենը թեթևակի ետ նայեց....» (Օգ/187), «.... ձին
գալիս էր դանդաղ, սպառնալի»
սպառնալի (ԿԴ/576), «Ուզում էր խոտերից ու
ծաղիկներից հոտ քաշել և մեկիկմեկիկ-մեկիկ ճանաչել խոտերը»
(ԿԴ/572), «Այրին գողեգող տուն բերեց» (ՄՊ/147), «.... որ եթե ինքը
չմտնի էլ, թող նա մտնի զոռով»
զոռով (ՄՊ/148): Ձևի մակբայներից զատ՝
ձևի պարագայի պաշտոնում հանդիպել են նաև այլ մակբայներ,
որոնց մեջ, իրենց հիմնական իմաստին զուգահեռ, այս կամ այն
չափով նկատելի է նաև ձևի իմաստը, ինչպես՝ «.... և ձին անընդ
անընդընդհատ շուռ եկավ» (ԿԴ/576)։ Հետաքրքրական է, որ հեղինակը նույն
մակբայների կրկնությամբ ստեղծում է գեղեցիկ պատկեր՝ ասելիքն
ավելի շեշտելով, ինչպես՝ «Դրանից հետո գայլն անընդհատ

ցատկեց դեպի ձիու ռունգները, և ձին անընդհատ
անընդհատ շրջվեց ու
քուռակին անընդհատ պահեց լանջի տակ» (ԿԴ/576), «Նրանց շարժումները դանդաղել էին, ձիու շուրջը գայլը պտտվում էր դանդաղ,
գրեթե քարշ էր գալիս, գրեթե սողում էր, և ձին իր տեղում
պտտվում էր դանդաղ,
դանդաղ դժվար» (ԿԴ/576)։

Մակբայական ձևի պարագաների շարքում նկատվում են նաև
հեղինակային նորաբանություններ, ինչպես՝ «.... և, իր մտքում,
կաղնիորեն շնորհակալ էր լինում ժայռին» (ԿԴ/571)։
1.2. Դերբայով արտահայտված ձևի պարագաներ։
պարագաներ
Որպես այդպիսին՝ հանդիպել են անորոշ դերբայի գործիական
հոլովով և հարակատար դերբայով արտահայտված ձևի պարագաներ, ինչպես՝ «Ամեն գարնան ու աշնան մի զույգ գողացող ձեռք
ուղղելով
ղելով գնում է պատի ամբողջ շրջանով» (ՄՊ/144), «Ժայռը նիրուղ
նիրհելով
հե
լով ունկնդրում է ամպերի շրշյունը» (ԿԴ/580), «.... և սևադունչը

հիմա ետ էր ընկել և որձկալով 1 ու փռշտալով՝ զզվանքով մաքրում
էր բերանը» (ԿԴ/578), «Ինքը խռոված պատասխանեց» (Օգ/161),
«Ամուսինը սրտնեղեց չարացած ու անզոր» (ՄՊ/147), «Ծեր
Նկատենք, որ Հ. Մաթևոսյանի գործերում գործածվում է ոչ թե
«ործկալ» գրական ձևը, այլ «որձկալ» տարբերակը:
1

– 252 –

գամփռը ալարելով մոտ է գալիս և նայում» (Օգ/162), «Ալխոն
հոգնած ու զզված քացի գցեց ու հասկացավ....» (Ալ/181), «Աղջիկը
տարակուսած կանգնեց սենյակի մեջտեղը» (ՄՊ/149)։ Հետաքրքրական է, որ Հ. Մաթևոսյանը միևնույն դերբայը նույն համատեքստում
գործածում է և՛ բարբառային, և՛ գրական տարբերակներով՝ խոսքին հաղորդելով յուրօրինակություն, ինչպես «.... մոտիկ մի տեղ մի
աղջիկ զրնգալով ծիծաղեց» (Օգ/162), «Բայց պատասխան չեղավ,
այլ հեռվում մեկը դարձյալ զրնգալեն ծիծաղեց» (Օգ/162): Իհարկե
կան շատ դեպքեր էլ, երբ ուղղակի ոչ գրական տարբերակն է
կիրառված՝ «Ալխոյի վրա Սիմոնի տղան նստեց, նստեց շեքած»
շեքած
(Ալ/201)։
1.3. Ածականով արտահայտված ձևի պարագաներ։
Ձևի պարագայի պաշտոնում առատորեն են հանդես եկել նաև
որակական ածականները, ինչպես՝ «Աչքերը քաղցր քաղցրացել
էին» (Օգ/161), «Տոնական գոտին պինդ հավաքել էր նրա փորը»
(Օգ/161), «Պառավ ձին ոտքը ետ դրեց և թուլացրեց կաթի երակները, որպեսզի իր ձին կուշտ ծծի, ազատ ծծի» (ԿԴ/573), «.... սև

հովատակը փափուկ ու ծանր քացի տվեց ամուսնու կրծքին»
(ՄՊ/147), «.... և մեղվանոցի վրա ծանր ու տաք կանգնած էր նրանց
գվվոցը» (Օգ/162): Որակական ածակակների պարագայական

կիրառությունները Հ. Մաթևոսյանի արձակում պատահական
հատկանիշներ չեն, այլ հայերենին և, մանավանդ, մաթևոսյանական ոճին բնորոշ երևույթներ։ Հետաքրքիր է, որ, ի հակադրություն
կանոնի, մեր ընտրանքում ձևի պարագայի պաշտոնում հանդիպում են ոչ միայն որակական, այլև՝ հարաբերական ածականներ,
ինչպես՝ «.... իսկ Անդրոն սայլի մոտ կանգնած էր հաստատ և
իշամռութ»
իշամռութ (Ալ/192)։
1.4. Գոյականով արտահայտված ձևի պարագաներ։
Հ. Մաթևոսյանի ստեղծագործություններում համեմատաբար
շատ են նաև գոյականով արտահայտված ձևի պարագաները, ընդ
որում՝ հաճախադեպ են գործիական հոլովաձևով դրվածները,
որոնք յուրահատուկ ասելիք են հաղորդում հեղինակային պատումին։ Բերենք մի քանի օրինակ՝ «.... զզվանքով մաքրում էր բերանը»
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(ԿԴ/579), «Գայլը մի թաթ կծեց, և շներից մեկը վնգստոցով մի կողմ
ցատկեց» (ԿԴ/578), «.... մտել է այգի ու ախորժակով կաղամբ է
ուտում» (ՄՊ/154), «Ալխոն գնաց աշխույժով»
աշխույժով (Ալ/184), «Անձրևն
սկսում է փչացող խոտի տագնապով»
տագնապով (Ալ/196)։ Կան նաև այնպիսի
նախադասություններ, որոնցում միաժամանակ համատեղվում են
պարագայական և խնդրային իմաստները, այսինքն՝ կան և՛ ձևի, և՛
միջոցի իմաստներ, ինչպես՝ «Սպառնում էր ծիծաղելով, իրենց
Քացով բացվեց նաև դուռը»
Մարց գյուղի բարբառով»
բարբառով (Ալ/209), «Քացով
(ՄՊ/149), «.... բայց միայն ձիերին սուլոցով քշեց» (ՄՊ/147) և այլն։
Հազվադեպ են ներգոյական հոլովով ձևի պարագաները՝ «.... և, իր
մտքում,
մտքում կաղնիորեն շնորհակալ էր լինում ժայռին» (ԿԴ/571)։
1.5. Դերանվամբ արտահայտված ձևի պարագաներ։
պարագաներ։
Հ. Մաթևոսյանի պատմվածքներում ձևի պարագայի պաշտոնում հանդես են գալիս նաև դերանունները՝ ցուցական, հարցական, ինչպես՝ «.... և ծեր հովիվն ու փոքրիկ հովիվը մի քիչ նստեցին

պառավ կարմիր ձիու կողքին և մտածեցին, թե ինչպես են պահելու
քուռակին» (ԿԴ/580), «– Հետո, ինչպե՞ս պահեցին» (ԿԴ/580),
«Որդին գլուխը կորցրել էր, որդուն մայրն այդպես չէր տեսել»
(ՄՊ/149), «Փաթաթեցին ոտքին ու այդպես կապեցին» (Ալ/202)։
Հարկ է նշել, որ հիմնականում հանդիպում են դերանունների
բարբառային-խոսակցական տարբերակներ, ինչպես՝ «Տնաշեններն

էնպես են բանեցնում, կարծես ամեն անգամ երկնքից է ընկնում»
(Օգ/159), «Այ հա՜, լեզվիդ հախից էդպես կգանք» (Օգ/159)։ Դերանունների նման կիրառությունները ևս մաթևոսյանական ոճի տարրերից են, որոնցով, կարծես, խոսքին հաղորդվում է հետաքրքիր
պարզություն՝ ստեղծելով մտերմիկ կապ ընթերցողի հետ, ինչպես՝
«Ծառերի ո՞ր շարքն ես ուզում քեզ մնա, ո՞նց չափեմ» (ՄՊ/155),
«Ոնց
Ոնց ուզում ես՝ չափիր, ի՞նձ ես հարցնում» (ՄՊ/155), «Իմոնք
էդպես դուրս եկան՝ իրենք իրենց համար» (Ալ/197)։
2. Կապական կառույցով արտահայտված ձևի պարագաներ:
Շատ են հանդիպել նաև կապական կառույցներով արտահայտված ձևի պարագաները, որոնց մեջ մեծաքանակ են պես
կապով բաղադրվածները՝ «.... թող բանեցնի ճորտի պես»
պես (ՄՊ/148),
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«Այսօրվա պես հիշում է» (Ալ/194), «Ավտոբուսը մտքից անցավ
Դևի պես չար,
արագ, քամու բերած ծիծաղի պես»
չար քամու
պես (Ալ/192), «Դևի

պես թեթև ու ցուլի պես ծանր՝
ծանր ահագնանալով եկավ, գլուխը
թափահարելով ետ գնաց» (Ալ/214), «Աշխենը քաղցրանում է, չես
հասկանում ուր է պահում երկար լեզուն ու նայում է մարմանդ
կրակի պես»
պես (Օգ/159)։ Կան նաև առանց կապով ձևավորված
պարագաներ՝ «Փայտը-խոտը գիտեմ, էնպես, առանց տղամարդի
շատ է դժվա՞ր» (Օգ/172), «Այս անգամ կթեց առանց երգի»
երգի (ՄՊ/150),
«Բերեց առանց չեմուչումի»
չեմուչումի (ՄՊ/147)։ Հանդիպում են նաև «մեկ»
բաղադրիչով կառույցներ՝ «Իսկ իր ողնաշարով մեկ մինչև ծոծրակն
ալիքվում էր գոհության ամենաառաջին օրվա պինդ Աշխենից»
(Օգ/161), «Ինքը մեկ ուզեց եղանի կոթը վրա բերել նրա թիկունքով
մեկ,
մեկ մեկ էլ չխփեց» (Օգ/159)։ Շատ հաճախ ձևի պարագան արտահայտվում է վրա կապով ձևավորված կառույցներով, ընդ որում՝
կապի հետ հիմնականում դրվում են կազմաբանություններ՝
«Տեսավ ծառի տակ մի կին է պառկած կողքի վրա»
վրա (Օգ/160), «Ձին
ետ-ետ գնաց ու պպզեց գավակի վրա»
վրա (Օգ/164), «Ալխոն եկավ,
դողաց ոտքերի վրա»
վրա (Ալ/214) և այլն։
3. Բառակապակցությամբ
Բառակապակցությամբ արտահայտված ձևի պարագաներ։
Հ. Մաթևոսյանի՝ մեր ուսումնասիրած պատմվածքներում հանդիպում են նաև ձևի պարագաներ՝ դրված զանազան բառակապակցություններով, մեծամասամբ՝ գոյականական, ինչպես՝ «Կայ-

ծակը չոր ճայթյունով բախվեց ժայռին, մի կողմ շպրտվեց և թաղվեց
գետնի մեջ» (ԿԴ/571), «Քուռակի մայրը մեղմ խրխինջով կանչեց
քուռակին» (ԿԴ/571), «Անդրոն փեթակի ծածկոցը ետ էր քաշում՝
շորը կպել էր շրջանակներին, պոկվում էր փափուկ դժվարու
դժվարուրությամբ»
թյամբ (Օգ/168), «Հնձած արտերում խուլ թռթռոցով աղեղվեց լորը,
արտի կարմիր քարը դարձավ կարմիր շուն, կենտահաչեց ու
կարճլիկ
հնարկարճլիկ ցատկերով ձգվեց դեպի ձին ու ձիավորը», «Նա մի հնարքով թափվածներն էլ վերցրեց, վերևից էլ պոկեց ու դեռ ծիծաղեց էլ»
(Օգ/176), «Մայրը գնաց ամբողջ
տաղությամբ
ղությամբ
ամբողջ թափով,
թափով ամբողջ կատա
կատա
ու ամբողջ սիրով»
սիրով (ԿԴ/576)։ Հանդիպում են նաև մակբայական բառակապակցություններ՝ «Ապա քողտիկը այդպես անշարժ էլ մնաց»
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(Ալ/185), ածականական բառակապակցություններ՝ «Արահետի

վրա այդպես ուղիղ,
ուղիղ գլուխը բարձր, այդպես կամակոր կանգնել էր
Քառանց հարսը» (Ալ/209)։

Բառակապակցական օրինակների շարքում գերակշռում են
(73,4 %) դերբայական դարձվածները [2, 162]: Դրանց գերադաս
բառերը դրված են անորոշ դերբայի գործիական հոլովով կամ
հարակատար դերբայով, առաջինների գերակշռությամբ: Այսպես՝

«Գանգուր
Գանգուր ու սև պոչիկը թափահարելով՝
թափահարելով քուռակը մտավ մոր փորի
տակ» (ԿԴ/572), «Աշխենը շալը գցեց ուսերին ու փեշերը շարժելով
գնաց» (Օգ/161), «Եվ նա շտապ ետ եկավ՝ պարկը ետևից քարշ
տալով»
տալով (ՄՊ/147)։ Անորոշ դերբայի գործիականով ձևի պարագա
դերբայական դարձվածի կետադրությունը Հ. Մաթևոսյանի գործերում շատ հաճախ հեղինակային է, ինչպես՝ «Ձին, պարանի
շառավղով, մինչև սև գետինը պոկելով արածել էր....» (Օգ/163)։
Բերված նախադասության մեջ կա տրոհվող միջադաս դերբայական
դարձված, որը կետադրվում է երկու կողմից ստորակետով, սակայն
մաթևոսյանական կետադրությունը, ինչպես տեսնում ենք, այլ է,
կամ՝ «Իրար
Իրար մեղադրելով անգրագի
գիտու
տության
անգրագի
տության մեջ,
մեջ նրանք իրար
ձեռքից խլեցին սանձերը» (Ալ/201). այստեղ նախադաս դերբայական դարձվածը տրոհված է ստորակետով՝ բութի փոխարեն։
Հ. Մաթևոսյանի պատմվածքներում շատ են նաև հարակատար
դերբայով ձևի պարագա դերբայական դարձվածները։ Ինչպես՝
«Վիզը
Վիզը կեռած՝
կեռած պտտեց, պտտեց, պտտեց ձին իր տակ» (Ալ/190),
«Հողին
Հողին կպած՝
Ձեռքը կոնքերին
կպած շուռ եկավ Գիքորը» (Ալ/185), «Ձեռքը
Դունչը գետնին հպած՝
կանթած ծաղրեր ու կռվեր» (ՄՊ/148), «Դունչը
հպած ձին
գալիս էր» (ԿԴ/576)։ Ընտրանքում հաճախադեպ են նաև զեղչված
գերադաս անդամով ձևի պարագա դերբայական դարձվածները,
ինչպես՝ «.... և կանգնած էր պահակը՝ բահը ծնոտի տակ»
տակ (Ալ/185),

«Անդրոն շուռ եկավ ձիուն խփելով՝ մերկ վիթխարին թեք էր ընկել
ձեռքերը գլխի տակ,
ակնոցն աչքերին»
տակ ....ակնոցն
աչքերին (Օգ/164): Հ. Մաթևոսյանի
ստեղծագործություններում հանդիպում ենք նաև բազմակի ձևի

պարագա դերբայական դարձվածների, ինչը ևս, կարելի է ասել,
մաթևոսյանական ոճի բնութագրիչներից է: Այսպես՝ «Ձին գնաց
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անարահետ լանջերի թեքությամբ՝ կտրտվելով այդ կրծբանդներից
ու փորքաշներից, դուրս լողալով բեռնաձիու կոշտակալած կաշվից
դեպի թոքերի անկաշկանդ հևք և ետ թողնելով այդ կոպտացած
թոքերն էլ»
էլ (Ալ/190)։
Նկատելի է մի հետաքրքիր ոճական հնար՝ կան նախադասություններ, որոնցում իմաստային երկակիություն կա և միայն
կետադրությունն է հավաստում, որ լրացումը ոչ թե որոշիչ է, այլ՝
ձևի պարագա։ Այսպես՝ «Շների
Շների մեջ կանգնած՝
կանգնած գայլը նայեց շներին»
(ԿԴ/578), «Վիզը
Վիզը ձգած՝
ձգած քուռակը պտտվում էր թիթեռի ետևից
մասրենու շուրջը....» (ԿԴ/573)։
4. Դարձվածքով արտահայտված ձևի
ձևի պարագաներ։
Մեր ընտրանքում հետաքրքիր շերտ են կազմում նաև դարձվածքներով արտահայտված ձևի պարագաները` «Մոր լանջի

տակից, ականջները սրած,
սրած քուռակը մի քիչ լսեց անձրևի թմբկահարումը կաղնու տերևներին» (ԿԴ/572), «Նա դեսդես-դեն ընկնելով,
ընկնելով
բերանը բաց օդ էր աղերսում կնոջից, ձիերից, կալից, երկնքից»
(ՄՊ/147): «Մի պահ նայեց ու իրեն կտորկտոր-կտոր անելով եկավ
հովատակը» (Ալ/213)։
5. Կրկնավոր բարդություններով արտահայտված ձևի պարա
պարարագաներ։
գաներ։
Հ. Մաթևոսյանը հաճախ իր ասելիքն ընդգծելու նպատակով
ստեղծում է ոճավորված ձևի պարագաներ՝ կրկնավոր բարդություններով, ինչպես՝ «Կյանքը արդեն գցել է ետևը ու այդպես

ժամանակավոր
ժամանակավորնակավոր-ժամանակավոր, սխալսխալ-սխալ, քիչքիչ-քիչ,
քիչ դմակոտ
գործի է եղել անընդհատ» (Oգ/160), «Ալխոն միամիտմիամիտ-միամիտ
ուզեց խաբել աղվես Գիքորին» (Ալ/181): Նկատենք, որ կրկնավոր
բարդությունների դիմելը Հ. Մաթևոսյանի խոսքակերտման ուրույն
հնարներից է։ «Մանր
ՄանրՄանր-մանր, գուրգուրանքով,, թույլթույլ-թույլ՝
թույլ հղկեց,

հղկեց, ապակիով, կոշտ շորով, ափով, հետո բերանը բաց նայեց
որդուն» (Օգ/165), «Կինը խալաթի կոճակն անցկացրեց ծակը, բութբութբութ նայեց Անդրոյին, և տեսավ, որ նրա բերանում ծամոն կա»
(Օգ/167): Հետաքրքական է, որ կան կրկնավորների այնպիսի օրինակներ, որոնք կարելի է հանդիպել միայն Հ. Մաթևոսյանի խոս– 257 –

քում, ինչպես՝ «.... անզգա՝ շալակեց թամբողին ու ծերծեր-ծեր ճոճվեց
քարերի միջով» (Ալ/180), «Հետո կարևորկարևոր-կարևոր
կարևոր գնացին իրենց
գործին» (Ալ/207), «Շալակի տակ՝ նստեց գետնին ու հանգածհանգածհանգած ժպիտ արավ» (Օգ/169)։ Բերված օրինակներում ոչ սովորական կրկնավորներ են՝ ծերծեր-ծեր, կարևորկարևոր-կարևոր, հանգածհանգածհանգած,
հանգած որոնք Հ. Մաթևոսյանը կիրառել է պատկերը տպավորիչ
դարձնելու միտումով։
6. Նախադասությամբ արտահայտված ձևի պարագաներ։
Ձևի պարագան կարող է արտահայտվել նաև նախադասությամբ, հիմնականում՝ երկրորդական։ Ինչպես նկատում է Գ. Գարեգինյանը, երկորդական նախադասությամբ արտահայտված ձևի
պարագաներն, ի տարբերություն մենաբառ արտահայտվածության, ունենում են ուղեկցող նրբիմաստներ, ինչպես, օրինակ,
«այնպես..., որ...» կապակցման միջոցի դեպքում՝ նպատակի կամ
հետևանքի իմաստը [3, 232]: Մեր ընտրանքում էլ կա այդպիսի կապակցումով օրինակ՝ հետևանքի նրբիմաստով, այսպես՝ «Այնպես
(ԿԴ/580): Բացի նշված
վախեցավ, որ փախչում էր իբր մոր մոտ....»
մոտ
կապակցումից՝ ձևի պարագա երկրորդականները կարող են գլխավորին կապակցվել մի շարք դերանուններով, շաղկապներով և
նույնիսկ վերաբերականներով: Դրանցից մեր ընտրանքում հանդիպել են «ինչպես» դերանունը, և «կարծես» վերաբերականը՝ դարձած շաղկապական բառ: Այսպես՝ «Եվ այդ ամենը հանգած ու

իզուր էր, ինչպես չաշխատող ջրաղացի ջուրը, ոտքի վրա փտող
ծառը, տակին փռված արտ չունեցող արևը»
արևը (Ալ/179), «Ասում էր՝
ինչպես
ասում
ինչպես պատմության ժամին Շչորսի և Չապաևի մասին էր ասում»
(ՄՊ/144), «Պոչը շարժում էր, կարծես սատկելու վրա գութ էր
աղերսում»
աղերսում (Ալ/153)։
Որքան էլ տարօրինակ թվա, բայց ստորոգումով ձևի պարագայի օրինակները չեն սահմանափակվում միայն երկրորդական
նախադասությամբ. հանդիպել է մեկ օրինակ՝ արտահայտված
միակազմ անդեմ նախադասությամբ՝ որպես բարդ կառույցի վերջին հատված. «Անձրև չկա, արև չկա, առջևում ձմեռ չկա սրա
համար, դանդա՛ղ, կիսա՛տ, ալարելո՛վ...»
ալարելո՛վ (Օգ/160):
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ՁԵՎԻ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿԱՅԻՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ:
ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ
Հոդվածի նախորդած հատվածում քննվեց մաթևոսյանական ձևի
պարագաների ձևային արտահայտության կողմը միայն: Պատկերն
ամբողջական դարձնելու նպատակով անդրադառնանք նաև որոշ
բովանդակային կողմերի: Դրանք ամփոփվում են իրադրականնրբիմաստային հետաքրքիր դրսևորումների համակարգում՝
այսպիսի կետերով՝
աշխույժով
▪ Կենդանիներ բնութագրող ձև՝ «Ալխոն գնաց աշխույժով»
(Ալ/184), «Շունը ծանոթահաչ տվեց ու ծմրոցով փաթաթվեց
մեկի ոտքերին» (ՄՊ/150), «Գայլը մի թաթ կծեց, և շներից
մեկը վնգստոցով մի կողմ ցատկեց» (ԿԴ/578), «Քուռակը ճչաց

ու վեր ցատկեց, և այդ ժամանակ մայրը ծառս եղավ և ամբողջ
ծանրությամբ ու ամբողջ կատաղությամբ ձգվեց դեպի գայլն
ու քուռակը» (ԿԴ/576),
▪ Թռչուններ, միջատներ բնութագրղ ձև՝ «Լուռ թռթռոցով
աղեղվեց լորը» (Ալ/193), «...փեթակները կատաղած աշխատում էին» (Օգ/162),
▪ Բնության երևույթներ բնութագրող ձև՝ «Անձրևն սկսում է
փչացող խոտի տագնապով»
տագնապով (Ալ/196) «Կայծակը չոր
ճայթյունով բախվեց ժայռին, մի կողմ շպրտվեց և թաղվեց
կանաչ գետնի մեջ» (ԿԴ/571),
▪ Բույսեր բնութագրող ձև՝
ձև «.... հանգիստ կանգնած էր կաղնին»
(ԿԴ/579), «Կաղնին վեհորեն կեցած է կանաչ հովտում»
(ԿԴ/580), «Պատի վրայից խնամքով շարված են մամխի ու
մասրի թփեր» (ՄՊ/144),
▪ Առարկա բնութագրող ձև՝ «Տ
Տրաքտրաքոցով անցավ մոտոցիկլետը» (Ալ/197), «Ժայռը կեցած էր մի տեսակ քնածի պես»
պես
(ԿԴ/574),
▪ Վիճակ նկարագրող ձև՝ «Իսկ նա դարձյալ երգում էր փորի
պառկած»
պառկած (Օգ/161), «Ալխոն հանգստանում էր մի ոտքը
ծալած,
ծալած և վրանում եփվում էր Աշխենը» (Ալ/188), «Ձեռքը
Ձեռքը
կոնքերին կանթած ծաղրեր ու կռվեր» (ՄՊ/148), «Անդրոն

շուռ եկավ ձիուն խփելու՝ մերկ վիթխարին թեք էր ընկել
ձեռքերը գլխի տակ,
տակ մի ոտքը ծալած, ակնոցն աչքերին....»
աչքերին
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(Օգ/164), «Ձին ջուրը խմում էր բերանը փակ,
փակ շրթունքները
կպած»
Դունչը գետնին հպած՝
կպած (Ալ/200), «Դունչը
հպած ձին գալիս էր»
(ԿԴ/576) և այլն։
▪ Խոսք նկարագրող ձև՝
ձև՝ «Կինը կանգնեց Ալխոյի դեմ, արահետի
վրա և լեզվի ծայրը երկարացնելով ասաց» (Ալ/209),
«Ծիծաղելով ասում է Գիքորին» (Ալ/209), «Թե դու ո՞ր օրվա

դասատուն ես,– ասաց Անդրոն՝ պառկելով նստած տեղը»
տեղը
(Օգ/168), «Հերակալը
Հերակալը մազերի մեջ, մազերը ծոծրակին
հավաքելով, ասաց վարիչի կինը» (Օգ/166)
▪ Հարցման ձև՝ «Նրա պառավի ձեռքը բերանին մնաց, հետո
հարցրեց սուտ–
սուտ–վախենալով,
վախենալով սուտ–
սուտ–զարմացած և հին օրերի
հետաքրքրությամբ»
հետաքրքրությամբ (Ալ/188),
▪ Պատասխանի ձև՝ «Մայրը, ոտքերը ջրի մեջ ափին նստած,
պատասխանեց բարյացկամ»
(Օգ/164), «Պատասխանեց
բարյացկամ
մտածված
(Ալ/183), «Ինքը խռոված պատասխանեց, որ դու
մտածված....»
ված
գնացիր, ի՞նչ արիր» (Օգ/161),
▪ Երեխաներին բնութագրող ձև՝ «Լուրի ետևից այգի նետվեց
թոռը՝ ցանկապատից գլորելով քարեր»
քարեր (ՄՊ/144), «Երեխան
քիթ-բերանը թաղեց լիքը կրծքի մեջ ու մքմքաց` նայելով մոր
միայն երեսին
ին» (ՄՊ/147), «Տրակտորի տակից գռռաց թոռը`
երեսին
պտուտակը ձգելով»
ձգելով (ՄՊ/155), «Երբ փոքրիկ հովիվը վազելով
իջավ բլուրների գլխից, մայր ձին մեռած էր» (ԿԴ/580)
▪ Կանանց և աղջիկներին բնութագրող ձև՝ «Եվ Աշխենը հոգածու է. կտանի իր ձեռքով, իր թևը ցավից ջարդելով»
ջարդելով (Օգ/177),
«Աշխենը շալը գցեց ուսերին, ու փեշերը շարժելով գնաց»
(Օգ/161), «Տնից անշշուկ դուրս եկավ Մարիամը և ձեռքերը
բռնած կանգնեց սյան մոտ» (Օգ/174), «Աղջիկը շուրջը նայեց`
աթոռ որոնելով»
որոնելով (ՄՊ/149), «Աղջիկը տարակուսած կանգնեց
սենյակի մեջտեղը» (ՄՊ/149), «Հարսը նայում էր լիքը
շրթունքներն
շրթունքներն իրար դարսած»
դարսած (Ալ/213), «Անդրոն փայտ չի
բերում՝ Աշխենը վիզը ծուռ կսպասի» (Ալ/187), «Մի աղջիկ
ծղրտալով
ծղրտալով պտտվում էր նրանց շուրջը» (Ալ/210), «.... արահետի ոլորանից դույլերը ձեռքին դուրս եկավ վարիչի
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Մարգոն և դանդաղ շորորաց դեպի աղբյուրը» (Օգ/166), «…. և
որ այդ թուխ աղջիկները այդպես բարակբարակ-բարակ ծլել էին
հղկված որձաքարին» (Օգ/165)
▪ Տղամարդկանց բնութագրող ձև՝ «– Թե դու ո՞ր օրվա
դասատուն ես,– ասաց Անդրոն՝ պառկելով նստած տեղը»
տեղը
(Օգ/168), «Ամուսինը սրտնեղեց չարացած ու անզոր»
անզոր
(ՄՊ/147), «Գիքորը, հողին կպած,
պած կարտոլ էր հանում»
(Ալ/185), «Եվ որովհետև նա այդպես լուրջ բացատրեց,
Անդրոն էլ հետաքրքրվեց լրջորեն»
լրջորեն (Ալ/178), «Գիքորը լուռ
արհամարհեց» (Ալ/187), «Գիքորը ծերունավարի,
ծերունավարի դանդաղ ու
թեթև գնաց դեպի գոմի դուռը» (Ալ/178), «Նրանց ետևից
տխուր նայեց բիձուկը» (Ալ/186)։
Ամփոփելով մեր աշխատանքի արդյունքները՝ կարող ենք նշել
հետևյալը.
▪ Հ. Մաթևոսյանը խոսքի վարպետ է, և իր խոսքը՝ ճանաչելի՝
իր պարզությամբ, անմիջականությամբ, համարձակ և ոճային
լուծումներով: Անգամ ձևի պարագայի դրսևորումների քննությունը վեր է հանում լեզվաոճական միջոցների հարուստ
պաշար:
▪ Մեր ընտրանքում ամենահաճախադեպը մակբայներով արտահայտված ձևի պարագաներն են, որոնց անմիջապես
հաջորդում են բառակապակցային արտահայտություն ունեցողները՝ դերբայական դարձվածների գերակշռությամբ:
▪ Ձևի պարագան Հ. Մաթևոսյանի պատմվածքներում մեծ
մասամբ նախադաս է:
▪ Ձևի պարագայի կետադրությունը պաշարում հիմնականում
տարբերվում է կանոնավոր կետադրությունից՝ հեղինակային է:
▪ Ձևի պարագաները դրված են տարբեր խոսքի մասերով՝
բոլոր լիիմաստ խոսքի մասերով՝ բացի թվականից:
▪ Օրինակներում հաճախադեպ են հեղինակային կազմությունները՝ հիմնականում կրկնավոր հարադրություններով
արտահայտված:
▪ Բացի մենաբառ դրսևորումներից՝ հանդիպում են նաև ձևի
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պարագայի ծավալուն դրսևորումներ՝ կապական կառույցներ, բառակապակցություններ, դարձվածքներ և նախադասություններ, ինչը մաթևոսյանական ձևի պարագաների բնութագրական կողմերից է:
▪ Ընտրանքում հանդիպում են ձևի պարագայի իրադրականնրբիմաստային տարատեսակեր՝ կանանց, տղամարդկանց,
երեխաներին, կենդանիներ, բույսեր, բնության երևույթներ,
առարկաներ բնութագրող ձևեր, վիճակներ:
▪ Մեր ընտրանքում ձևի պարագաների գերակշիռ մասը հեղինակային-ոճային է՝ պատումին յուրօրինակ պատկերավորություն, անմիջականություն հաղորդող։
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ОБРАЗА ДЕЙСТВИЯ В РАССКАЗАХ
ГРАНТА МАТЕВОСЯНА
Резюме

Грануш Гевондян

Ключевые слова:
слова: деепричастие, деепричастный оборот, наречие
образа действия, творительный падеж имени существительного,
прилагательное, фразеологизм-идиома, союзы, сложные слова

Статья посвящена особенностям проявления обстоятельств
образа действия в рассказах Гранта Матевосяна. Здесь рассмотрены
различные случаи употребления обстоятельств образа действия,
встречающиеся в работах Г. Матевосяна, их авторские проявления,
особенности пунктуации и т. д.; то есть все возможные проявления
обстоятельств образа действия в малой прозе писателя. В разделе
«Введение» дается краткий очерк об обстоятельствах образа
действия и способах их выражении, а также представлено, какими
частями речи и как может быть выражено обстоятельство образа
действия. В главе «Обстоятельство образа действия в рассказах
Г. Матевосяна» по отдельности рассмотрено, какими частями речи и
в каких языковых моделях данные обстоятельства функционируют в
рассказах Г. Матевосяна. В то же время было указано, какие из них
являются более частотными и в чем заключается их основной
дифференцирующий потенциал. Подчеркивается, что в работах
Гранта Матевосяна представлен широкий спектр обстоятельств
образа действия, наиболее распространенными из которых являются
обстоятельства, выраженные наречиями или деепричастными
оборотами: они, в основном, расположены перед глаголом, а их
обособление знаками препинания, как правило, имеет авторский
подход и отличается от установленных пунктуационных правил.
Надо отметить также, что зачастую бывает трудно отличить предлог
от детерминанта; обстоятельства образа действия иногда представляют собой полностью оригинальные конструкты и используются
для создания полновесной художественной картины. В статье
рассмотрена также ситуативно-содержательная сторона обстоятельств образа действия, выделены типы образов, относящиеся к
женщинам, мужчинам, детям, животным, растениям, природе и
другим объектам.
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MANIFESTATIONS OF ADVERBIALS OF MANNER
IN HRANT MATEVOSYAN'S
MATEVOSYAN'S STORIES

Hranush Ghev
evondyan
ondyan
Ghev
Summary

Key words:
words participle, participial phrase, adverbial of manner,
instrumental case, adjective, phrase, prepositional phrase, redublicative
words
The purpose of this article is to study the peculiarities of adverbials
of manner in Hrant Matevosyan’s stories. Various cases of adverbials of
manner in Matevosyan’s works have been examined – the adverbials
only typical of the writer, the peculiarities of punctuation, etc, i. e., all
the possible manifestations of adverbials of manner in his stories.
Introduction gives a brief overview of the adverbial manner and its
manifestations in general and describes the ways and parts of speech
that it can be expressed by. The chapter entitled “The Adverbials of
Manner in Hrant Matevosyan’s Stories” studies by what language models
and parts of speech adverbials are expressed in the stories. Meanwhile
the most frequently used adverbials and the key differences between
them were pointed out. It has been stressed that Hrant Matevosyan’s
works abound in adverbials of manner, the most common of which are
the ones formed with adverbs and participial phrases; the position of the
adverbials is mostly before the verb, if they follow the verb, an original
punctuation is used which differs from the punctuation norms;
sometimes it is difficult to distinguish the preposition from the
determinant; adverbials of manner are sometimes unique and have been
used with the purpose of building up the full picture. The article also
considers the situational and content side of adverbial of manner; it
identifies types of manner related to women, men, children, animals,
plants, nature, and objects.
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ՄԱՐԴՈՒ ԱՐՏԱՔԻՆ ՏԵՍՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՄԱՆ
ԼԵԶՎԱՈՃԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ՀՐԱՆՏ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆԻ ՎԻՊԱԿՆԵՐՈՒՄ ԵՎ
ԴՐԱՆՑ ՌՈՒՍԵՐԵՆ
ՌՈՒՍԵՐԵՆ ՈՒ ԱՆԳԼԵՐԵՆ
ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ
Քրիստինա Մաթևոսյան
Հանգուցային բառեր՝ ածական, փոխակերպում, ընդհանրացում,
համատեքստ, իմաստային զարգացում, կրկնություն, փոխաբերություն, բնագիր
Ներկայացված հոդվածը նվիրված է Հրանտ Մաթևոսյանի
«Օգոստոս», «Կայարան», «Ալխո», «Սկիզբը», «Աշնան արև»,
«Գոմեշը», «Խումհար» երկերում [4, 18-116, 297-456, 483-575] մարդու
արտաքին տեսքը բնութագրող ածականների, ինչպես նաև ռուսերենում և անգլերենում դրանց թարգմանության [5, 14-114, 311-398],
[8, 1-43], [7, 15-99, 210-308] եղանակի ուսումնասիրությանը:
Հրանտ Մաթևոսյանի ստեղծագործությունները բավականին
ուսումնասիրված են, սակայն դրանց զուտ լեզվական առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը մինչ օրս ավարտված չէ: Այս աշխատանքի մեջ կներկայացնենք Հ. Մաթևոսյանի
երկերում օգտագործված մարդու արտաքին տեսքը բնութագրող
ածականների թարգմանությունների լեզվաբանական վերլուծությունը: Մեր ուշադրության կենտրոնում են լինելու հիմնականում կնոջ և տղամարդու կերպարների արտաքինը նկարագրող
ածականները:
Ուշագրավ է, որ Հրանտ Մաթևոսյանը իր երկերում չի պատկերում կերպարների դիմագծերը՝ չկարևորելով դրանք: Սակայն
հաճախ նա պատկերում է հերոսների՝ կանանց ու տղամարդկանց
ֆիզիկական հատկանիշները՝ զմայլվելով կանացիությամբ ու
դրվատելով առնականությունը:
Մարդու աշխարհընկալման և դրա արտահայտման առանձնահատկությունները, դրանց ընտրության սկզբունքները, ամբող– 265 –

ջականությունն ու ճշգրտությունը պայմանավորված են սուբյեկտիվ գործոններով, ինչպիսիք են կրթության մակարդակը,
հետաքրքրությունները, ժամանակը և միջավայրը, կյանքի փորձը,
լիբիդոն, որոնք իրենց հերթին դրսևորվում են գրականության մեջ՝
խոսքային արտահայտչամիջոցների ընտրությամբ: Հ. Մաթևոսյանի
կերպարները գյուղական կյանքի ծանրանիստ ընթացքի մեջ իրենց
առօրյա հոգսերով ապրող, աննկատ, շարքային մարդիկ են՝ մոտ
հողին, բնությանը, պարզ՝ իրենց ցանկություններով, մտքերով և
խոսքով: Բառապաշարի, մասնավորապես՝ մարդու արտաքին
տեսքը պատկերող ածականների գործածությունը երկերում ոչ
միայն բնութագրում է գործող անձանց, այլև հուզական որոշակի
լիցքեր է ներառում:
Հ. Մաթևոսյանի բոլոր ստեղծագործություններում կան զգայական պատկերներ և հուզական նկարագրություններ: Դրանցից մի
քանիսը ամբողջությամբ բացակայում են ռուսերեն և անգլերեն
թարգմանություններում:
Ռուսերեն թարգմանություններում մի շարք հատվածներ,
որոնցում պատկերվում է կինը, ենթարկվել են տարբեր թարգմանական փոփոխությունների: Այսպես՝ «պինդ կրծքերով, առանց
կրծկալի» կապակցությունը ռուսերեն թարգմանության մեջ դարձել
է в обтягивающей фигуру тельняшке: Ամբողջովին ձևափոխվել է՝
լիքը կրծքով և ուսերով՝ թվում էր՝ կին է արտահայտությունը՝
налитые плечи, все как полагается – fully rounded:
Արտաքին տեսքի նկարագիրը Հ. Մաթևոսյանի վիպակներում
առավել արտահայտիչ է դարձնում, մեր կարծիքով, այն հանգամանքը, որ այն ի հայտ է գալիս ոչ թե հեղինակի ներկայացմամբ,
այլ հայտնվում է կերպարների մտքում ու ներկայանում իրենց մեկնաբանությամբ, այսպես՝ «Սոնան Սիմոնի թևը մտավ ու փափուկ
(мягкая, soft) կրծքերով թե կոնքով հպվեց»: Բոլոր դրվագներում,
որտեղ առկա է կնոջ արտաքինի նկարագիրը, մարմինը դիտարկվում է որպես տղամարդու կողմից հետաքրքրության արժանացած
և իր մեջ զգացմունքներ արթնացնող՝ «Կարծես, էն լույս դարձած

Համոյի Սիրուշի բարձր կոնքը լինի (բացակայում է թարգմա– 266 –

նության մեջ).... իսկ տեղից որ ելավ, էլի էն անքամակ (wizened)
Աշխենն էր»:
Այլ կերպ են ներկայանում տղամարդիկ՝ կնոջ աչքերով: Երկերի հերոսուհիները՝ գյուղի ծանր աշխատանքից կոպտացած,
«ուղիղ ու չոր» կանայք, «անմարդ» կանայք, որոնց ամուսինները
չեն վերադարձել պատերազմից, և որոնք իրենց ուսերին են առել
գյուղական կյանքի հոգսերը, տղամարդու պակասի պարագայում
այլևս այդքան պահանջկոտ ու նրբախնդիր չեն:
Բազմաթիվ դրվագներում պատկերավոր ու զգացմունքային
են նկարագրվում կանացիության հատկանիշները՝ բարակ ու
խաղացկուն մեջք, ծանր ու կլոր կոնք, բարձր ու պինդ կուրծք:
Այսպես՝ տանձենու տակ ննջող մաճկալը տեսնում էր էսպես պինդ
կրծքով ու հուժկու պորտով մի մերկ կին – с крепкими грудями и
могучим животом, իսկ անտաշ Սպանդարը օդում ցույց էր տալիս
կլոր կոնքեր ու մի գիրկ կուրծք՝ крутые бедра и груди: Հետաքրքիր
է նկատել հայերենի, ռուսերենի և անգլերենի իմաստային դաշտին
պատկանող լեզվական միավորների հասկացութային հիմքերի
նմանություններն ու տարբերությունները: Այսպես՝ Հ. Մաթևոյանը
պատկերում է կոնքերը բարձր, ծանր, կլոր, որը ռուսերեն թարգմանված է широкие, крутые այլ ոչ թե высокие, тяжелые, круглые,
իսկ կուրծքը՝ բարձր, պինդ, փափուկ, ռուսերեն՝ համապատասխանաբար высокая, крепкая, мягкая грудь. Իսկ մի գիրկ կուրծք
(գրկի տարողության չափ) նկարագիրը չունի համարժեք և պարզապես բաց է թողնված թարգմանության մեջ: Մեջք գոյականը
ռուսերեն թարգմանվում է և՛ талия, և՛ спина՝ պայմանավորված
ածականով՝ եթե բարակ մեջքով, ապա с тонкой талией, եթե պինդ
մեջք, ապա крепкая спина:
Ածականները, որոնցով Հ. Մաթևոսյանը բնութագրում է մարդու արտաքինը, հաճախ արտահայտում են ավելի շատ շոշափողական զգացողություններ, քան արտաքին տեսք՝ փափուկ, պինդ:
Որակների բացահայտ ժխտումը պինդ ու փափուկ հատկանիշներից յուրաքանչյուրը դարձնում է ավելի արտահայտիչ: Ռուսերեն տեքստում այս օքսիմորոնը թարգմանվել է մեկ ածականի
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ավելացմամբ՝ крепкая, мягкая, твердая спина, մինչդեռ պինդ և
փափուկ մարմին արտահայտությունը ռուսերեն թարգմանության
մեջ խեղաթյուրվել է՝ փոխարինվել չափ նկարագրող ածականով՝
большое и мягкое тело:
Պատկերավորության ամբողջականությունը երբեմն լրացվում
է ածականների փոխաբերական իմաստներով: Այսպես՝ գիրությունից առաջացած մարմնի բազմաթիվ ծալքերն ու կորությունները
Հ. Մաթևոսյանը բնորոշում է իբրև մանրամասն՝ փափուկ, մանրամասն ու անշարժ, ինչը ռուսերեն արտահայտվել է հեղինակային
ածականի պահպանմամբ՝ вся такая подробная и неподвижная:
Անգլերեն թարգմանությունն առաջարկում է՝ in full view արտահայտությունը, որտեղ բացակայում է մանրամասն ածականի համարժեքը, ինչի արդյունքում այն կորցնում է հեղինակային կարևոր
փոխաբերական միավոր:
Ուշագրավ է հեշտ, պինդ ու կառուցիկ ածականներով կնոջ
մարմնի նկարագիրը, որտեղ հեշտ ածականը ռուսերեն թարգմանվել է բառացի легкое՝ легкое, крепкое и вылепленное: Այստեղ հեշտ
ածականը մեկնաբանվել է իբրև քաշի հատկանիշ ցույց տվող
որակական ածական՝ «թեթև քաշ ունեցող», սակայն, կարծում ենք,
Հ. Մաթևոսյանը ենթադրել է գնահատողական ածական, քանի որ
հեշտ նշանակում է ոչ միայն «ոչ դժվարին» և «թեթև», այլ նաև՝
«ախորժելի, դուրեկան, հաճելի» և «հեշտությամբ հաղթահարվող՝
պարտվող» իմաստները [1, 857]:
Երբեմն բառացի թարգմանությունները անհամարժեք են,
օրինակ՝ բնագրում՝ ուղիղ, չոր ու կոշտ կին, ռուսերենում՝ прямая,
сухая и твердая женщина, անգլերենում՝ straight, dry, firm: Կարծում ենք՝ բնագրի նշված բառակապակցությամբ Հ. Մաթևոսյանը
բնութագրում է ոչ կանացի, առանց կորությունների, այսինք՝
ջլոտ, ուժեղ ու կոպիտ կին:
Մարմնի կառուցվածքը նկարագրելիս Հ. Մաթևոսյանը հաճախ
կիրառում է կրկնություն՝ բարձրահասակ-բարձրահասակ, հաստհաստ, պինդ-պինդ, լիքը-լիքը, բարակ-բարակ: Այս ածականները
ռուսերեն են թարգմանվել կա՛մ երկու հոմանիշներով՝ высокий и
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стройный, полная и круглая, здоровый и сильный, կա՛մ փոքրացուցիչ ածանցի օգնությամբ՝ полненькая, тоненькая. Полненькая
ածականով է թարգմանվել նաև հաստլիկ ածականը, plump:
Կանացի մարմնեղությունը Հ. Մաթևոսյանի վիպակներում դիտարկվում է որպես դրական հատկանիշ: «Հայերը սիրում են
մարմնեղ փափուկների, չէ՞» նախադասության մեջ մարմնեղ փափուկներ բառակապակցությունը թարգմանվել է մեկ ածականով՝
армянские мужчины любят сдобненьких, որտեղ ածականին դրական երանգ է հաղորդել նաև փոքրացուցիչ ածանցը:
Հետաքրքրական է, թե ինչպես է նկարագրվում գիրության
հատկանիշը գյուղի և քաղաքի կանանց վերաբերմամբ: Քաղաքից
ժամանած աղջիկներին Հ. Մաթևոսյանը բնութագրում է որպես
շռայլորեն մարմնեղ և այս կերպ արտահայտում ոչ միայն ծավալ,
այլ նաև այն, որ գյուղի կանայք չեն կարող թույլ տալ իրենց նման
շռայլություն: «Նա չոր ճյուղի պես թեթև էր, ու որովհետև նրա
կուրծքը սմքած էր, Անդրոն հայհոյեց ջրի մոտ պառկած վիթխարիին»: Գյուղի կանանց նկարագրության մեջ առավել հաճախ են
օգտագործվում պինդ, լիքը, հաստ ածականները:
Ընդհանրացված городская красотка բառակապակցությամբ է
ներկայանում ռուսերեն թարգմանության մեջ ածականների մի
ամբողջ շարք՝ շռայլորեն մարմնեղ՝ կիպ շրջազգեստով, բարձր ու
պինդ: Սպիտակ վիթխարի կինը, որին Անդրոն համեմատում է
գոմեշի հետ, պատկերվել է ռուսերենում քերականական փոխակերպմամբ՝ великанша գոյականով:
Հաճախ նույն ածականի ռուսերեն և անգլերեն թարգմանությունը պայմանավորված է համատեքստով: Այսպես՝ դրական
հարանշանակությամբ են թարգմանվել «նիհարություն» նկարագրող մի շարք ածականներ, երբ դրանք վերաբերում են երիտասարդ աղջիկներին՝ բարակ-բարակ – тоненькая – slim, նիհարիկ –
худенькая – skinny: Սակայն բարակ ու նուրբ բառակապակցությունը ձեռք է բերում համատեքստային բացասական երանգ՝
маленький и щуплый – small and puny, երբ վերաբերում է տղայի:
Երբեմն բնագրում հատկանիշը քողարկված է, իսկ թարգմանու– 269 –

թյան մեջ այն արտահայտվում է որոշակի ածականով՝ «Նայում ես,
կարծես ուժ չկա, բայց ջղուտ է», ինչը ռուսերեն և անգլերեն թարգմանության մեջ ներկայանում է худющий, но сильный, жилистый:
Ռուսերեն թարգմանության մեջ հաճախ են մեկտեղված օգտագործվում «իմաստային զարգացում» ու «ամբողջական փոխակերպում» հնարները: Այսպես՝ бесполый ածականով է արտահայտվել
բնագրի պարպված տգեղի մեկը արտահայտությունը, որով
Հ. Մաթևոսյանը նկարագրում է փափկակյաց քաղաքացուն՝ նշելով
տղամարդու կերպարին սազական առնականության բացակայությունը՝ ի հակադրություն գյուղի պինդ ու առողջ տղամարդու:
Մարդուն բնորոշող ածականները պատկանում են մարդու
նախատիպային պատկերացումների ոլորտին, ներկայացնում են
տարրական, նախատիպային բնազդների լեզվականացումը: Մեր
մտածողությունը մարմնավորված և պատկերավոր է, այն գործում
է հասկացութային փոխաբերությունների հիման վրա, իսկ իրենք
իրենց հերթին ստեղծվում են մարդու տարրական-զգայական
ընկալման և փորձի տվյալների հիման վրա [6, 145]: «Սիմոնն
ասաց թմբլիկ (толстая – fat) Օլյային՝ ախչի, դեռ հղի՞ ես.....բայց
Օլյան հղի չէր, միայն թե էնպես կարգին փորուքամակ ուներ»:
Շնորհիվ -իկ ածանցի թմբլիկ ածականը ձեռք է բերում դրական
նշանակություն և արտահայտում է «դուրեկան մարմնեղություն»
իմաստը, մինչդեռ ռուսերենի և անգլերենի толстая – fat ածականները զուրկ են որևէ դրական իմաստից: Փորուքամակ գռեհկաբանությունը ռուսերենում ներկայանում է բարբառայնություն՝ пузо
и задница здоровенные բառերով: Անգլերենում, սակայն, այն
ենթարկվում է քերականական փոխակերպման և արտահայտվում
է big all round բառակապակցությամբ:
Հ. Մաթևոսյանի գործերում հանդիպող կանացի գիրության
տարբեր աստիճաններ նկարագրող բազմաթիվ ածականներից
լիքը բառը պատկերում է գրավիչ մարմնեղություն՝ լիքը, բայց դեռ
կոկ – полноватая, ու առավել հաճախ է օգտագործվում դրական
երանգով՝ «գյուղի համար լիքը լինի (крепенькая), ու երբ հորեղբայրս գա, ասի՝ եկա՞ր»:
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Ռուսերեն թարգմանության մեջ լիքը ածականը թարգմանվել է
полная, որն ունի նույն հասկացութային բովանդակությունը՝
полный, тучный, толстый, дородный: Անգլերենով լիքը բառը
թարգմանվում է plump (փամփլիկ): Կրկնության և լրացուցիչ հատկանիշի առկայության դեպքում լիքը ածականը թարգմանվել է
տարբեր կերպ՝ թարմ, լիքը-լիքը – пухленькая, свеженькая, լիքըլիքը-լիքը, կանացի –
լիքը, կլորիկ – упитанная, сдобная,
женственная, полненькая: Որպես տղամարդու մարմնի հատկանիշ՝ լիքը ածականը ռուսերեն թարգմանության մեջ ենթարկվել
է համատեքստային փոփոխության՝ поджарый, ладный, ինչը
անգլերենում դարձել է well-built (տե՛ս աղյուսակ 1):
Լիքը»» բառի թարգմանական զուգահեռները
Աղյուսակ 1. «Լիքը
ՀԱՅԵՐԵՆ
լիքը

(կնոջ մասին)

լիքը

(տղամարդու մասին)

ՌՈՒՍԵՐԵՆ
полная
полненькая
пухленькая
крепенькая
упитанная
полноватая
поджарый
ладный

ԱՆԳԼԵՐԵՆ
plump

well-built

Ռուսերեն տեքստերում հանդիպող толстая բառը միանշանակ
բացասական երանգ է հաղորդում բնագրային մի շարք ածականների, ինչպիսիք են՝ հաստ, վիթխարի, գեր, հաստլիկ, գիրուկ,
թմբլիկ, չնայած որ վերջին երեքը, շնորհիվ փոքրացուցիչ ածանցի,
ունեն դրական հարանշանակություն:
Հաստ ածականը օգտագործված է՝ պատկերելու ոչ միայն
մարմնի առանձին մասեր՝ հաստ ոտքեր – толстые ноги, այլև
մարդու մարմինն ընդհանրապես` հաստ կին, ռուսերեն թարգմանված է толстая, իսկ անգլերեն, ավելի դիպուկ՝ heavy, այլ ոչ թե fat
(ինչպես ռուսերենում): Սակայն կրկնությամբ կազմված հաստ-
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հաստ ածականը, որը միտված է շեշտելու գիրությունն ու
կոպտությունը, թարգմանվել է ավելի մեղմ երանգի ածականով՝

полная – круглая, անգլերեն՝ round and plump:
Գյուղի բնակիչներին նկարագրելիս Հ. Մաթևոսյանը հաճախ է
ընդգծում պինդ հատկանիշը, որպես թե՛ կանանց, թե՛ տղամարդկանց ամենագնահատելի որակ: Մարմնի վերաբերյալ օգտագործվելիս պինդ ածականը, բացի բառարանային իմաստներից՝ ուժեղ,
դիմացկուն, նշանակում է նաև ամրակազմ ու առողջ և բնագրում
հաճախ օգտագործվում է այլ ածականների՝ համատեքստային
հոմանիշների հետ մեկտեղ, օրինակ՝ ջահել ու պինդ, որ ռուսերեն
և անգլերեն թարգմանված է ընդհանրացված՝ крепкая – strong:
Տղամարդու նկարագրի մեջ պինդ-պինդ ածականը ռուսերեն և
անգլերեն թարգմանվել է հոմանիշներով՝ здоровые и сильные,
strong and healthy: Սակայն մեկ այլ դրվագում՝ պինդ կնոջը պատկերելու համար ռուսերենում օգտագործվել է крепкая ածականը, իսկ
անգլերենում՝ իմաստը հստակեցնելու համար՝ firm and strong բառակապակցությունը: Անահիտ Բայանդուրը «պինդ ու կառուցիկ»-ը
թարգմանում է вылепленная: Համատեքստային եղանակով է
թարգմանվել պինդ ածականը. տղամարդու դեպքում օգտագործված է ладный (բարեկազմ), իսկ կնոջ դեպքում՝ պինդ մկանունք՝
налитой (փարթամ):
Նկատելի է, որ կնոջ արտաքին տեսքը պատկերելիս Հ. Մաթևոսյանը հազվադեպ է օգտագործում գնահատողական հուզական ածականներ: Գործածական է կանացի ածականը՝ կանացի,
լիքը-լիքը, կիպ շրջազգեստի մեջ, ինչը ռուսերեն թարգմանված է
ընդհանրացված՝ в платье облегающем ее красивое тело:
Ռուսերեն և անգլերեն թարգմանություններում շատ անգամ
երեք հոմանիշներից մնում են երկուսը՝ պինդ, կլոր, սիրուն –
крепкая, круглая, երկուսն էլ ամփոփվում են մեկում՝ լիքը և պինդ
– ладный: Որոշ դեպքերում թարգմանության մեջ առկա է իմաստի
զարգացում՝ բարձր ու պինդ – высокий и стройный, պինդ ու
կառուցիկ – стройное и вылепленное (тело): Նկատելի է, որ պինդ
բառը (բառարանում՝ крепкий, сильный, крепкого сложения) ռու– 272 –

սերեն է թարգմանվել մի շարք ածականներով՝ ладный, налитой,
стройный, здоровый сильный (տե՛ս աղյուսակ 2):
Պինդ»» բառի ռուսերեն թարգմանությունները
Աղյուսակ 2. «Պինդ
ՀԱՅԵՐԵՆ

ՌՈՒՍԵՐԵՆ

ՀԱՅԵՐԵՆ

ՌՈՒՍԵՐԵՆ

պինդ
(կնոջ մասին)

крепкая
вылепленная

պինդ
(տղամարդու
մասին)

ладный
налитой
стройный
здоровый
сильный

Հակադրված կանացի մարմնեղությանը՝ կնոջ նիհարությունը
արտահայտված է բացասական երանգ ունեցող արտահայտություններով, ինչպես օրինակ, իսկի բան չկար վրան, որը ռուսերեն
և անգլերեն ընդհանրացվել է մեկ ածականով՝ тощая – skinny կամ
կոշտ, շոր հագած ձող, որը թարգմանության մեջ պահպանվել է
նույն կերպ՝ твердая, как жердь – firm as a beanpole: Բարբառայնություններով է պատկերել Մաթևոսյանը կրծքերը մաշած, անքամակ, կուրծքը սմքած կնոջ նկարագրությունը: Ռուսերեն беззадая,
плоская և անգլերեն բառացի flat, rearless ածականներով է թարգմանվել անքամակ բառը:
Հ. Մաթևոսյանի երկերում յուրաքանչյուր ածական պարունակում է իր մեջ շատ ավելի խորքային իմաստ: Այսպես՝ ցամաք
ածականով է նկարագրվում «անմարդ» կինը. «լուռ նայում էր
ցամաք Մարիամը.... դու ես մեղավոր՝ գայիր, ասեիր.... Անդրոն
սիրեց նրան, որովհետև անօգնական էր»: Այս համատեքստում
ցամաք ածականով ակնարկվում է խնամքի, սիրո պակասը:
Հ. Մաթևոսյանը համեմատում է այս կնոջը հողի, ծառի հետ, որը
բերրի կլինի, եթե խնամես, ջրես, և կցամաքի՝ առանց զուգընկերոջ:
Ռուսերեն և անգլերեն այն թարգմանվել է բառացի՝ высохшая և
dried up:
Առողջ ու ջահել ածականները օգտագործվում են որպես փոխաբերություն և ցույց տալիս ոչ թե առողջական վիճակ ու տարիք,
այլ գրավիչ արտաքին և սերունդ շարունակելու ունակություն՝
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առողջ տղամարդ – здоровый мужчина, ինչը ռուսերենում նույնպես ստանում է իմաստային զարգացում ու թարգմանվում տարբեր կերպ՝ ըստ սեռերի՝ ջահել (տղա) – крепкий, ջահել (աղջիկ) –
свеженькая:
Տղամարդու վայելչակազմ մարմնի կազմվածքը Հ. Մաթևոսյանը
պատկերում է լայնաթիկունք, ուսերը լայն, թիկունքը լայն միավորներով: Ռուսերեն դրանք թարգմանվել են կա՛մ широкоплечий
ածականով, կա՛մ, իմաստի զարգացմամբ, փոխակերպվել են
կայուն արտահայտութամբ՝ плечи – косая сажень, իսկ անգլերեն՝
broad-shouldered հարադրությամբ:
Տղամարդու հասակը Հ. Մաթևոսյանը բնորոշում է միջահասակ, բարձր, բարձրահասակ ածականներով, ռուսերեն՝ высокого
роста, անգլերեն՝ tall: Ռուսերեն թարգմանության մեջ տեղի է ունեցել ընդհանրացում, որի արդյունքում միջահասակ (среднего
роста) ածականը նույնպես թարգմանվել է высокий (տե՛ս աղյուսակ 3): Կնոջ հասակի նկարագրության մեջ հաճախ առկա է
լրացուցիչ հատկանիշ, ինչպես՝ բարձրահասակ ու կառուցիկ –
высокая и стройная – tall and slender, բարձրահասակ, ուղիղ –
высокая и стройная – tall and slim, բարձր, առողջ – высокая,
здоровая – tall and healty:
Բարձր(ահասակ)»,
», «միջահասակ
միջահասակ»» բառերի
Աղյուսակ 3. «Բարձր(ահասակ)
«միջահասակ
թարգմանական զուգահեռները
ՀԱՅԵՐԵՆ
բարձր
բարձրահասակ
բարձրահասակ-բարձրահասակ
միջահասակ

ՌՈՒՍԵՐԵՆ
высокий

ԱՆԳԼԵՐԵՆ
tall

Բարձրահասակ-բարձրահասակ կրկնավոր բարդությունը
ռուսերեն թարգմանության մեջ արտահայտված է իմաստի զարգացմամբ (եթե՝ բարձր, ապա՝ գեղեցիկ)՝ красивый и ладный, կամ
(եթե՝ բարձր, ապա՝ սլացիկ)՝ высокий и стройный:
Այսպիսով՝ կատարված վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ
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Հ. Մաթևոսյանի երկերում առկա են մարդու արտաքինը բնորոշող
բազմաթիվ ածականներ, այդ թվում՝ հեղինակային, համատեքստային եղանակով օգտագործված: Ռուսերեն և անգլերեն թարգմանություններում դրանք առավելապես ենթարկվել են ընդհանրացումների, իմաստային զարգացման և այլ բառային և քերականական փոխակերպումների, ինչպես նաև տեղի է ունեցել մի շարք
միավորների, երբեմն նույնիսկ դրվագների կորուստ: Ստացված
արդյունքները վկայում են Մաթևոսյանի երկերի թարգմանությունների հետագա ուսումնասիրության անհրաժեշտության մասին:
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ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОПИСАНИЯ
ВНЕШНОСТИ В КОРОТКИХ ПОВЕСТЯХ ГРАНТА МАТЕВОСЯНА
И ИХ ПЕРЕВОДАХ НА РУССКИЙ И АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫКИ

Кристина Матевосян
Резюме

Ключевые слова: прилагательное, трансформация, генерализация,
контекст, смысловое развитие, редупликация, метафора, исходный
текст
В статье представлен анализ прилагательных, описывающих
внешность человека в коротких повестях Гранта Матевосяна:
«Август», «На станции», «Начало», «Алхо», «Мать едет женить сына»,
«Буйволица», «Похмелье». Исследуются их лингвостилистические
особенности использования, а также способы перевода на русский и
английский языки. В исследовании выявлено большое количество
прилагательных, описывающих физические данные человека, и в
особенности – женскую полноту, среди которых отмечаются
авторские метафорические и контекстуальные единицы. В русском
и английском переводах, рассматриваемые прилагательные, часто
подвергаются транслатологическим трансформациям, таким как:
генерализация, смысловая замена, лексическая и грамматическая
трансформация и т.д. Ряд прилагательных, а также отдельные
эпизоды подверглись такому переводческому приему как опущение.
Полученные данные свидетельствуют о необходимости дальнейшего исследования глубинных значений рассматриваемых прилагательных в сопоставительной типологии и трёхъязычных армянорусско-английских переводах.
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THE LINGUO
LINGUO-STYLISTIC FEATURES OF DESCRIBING PHYSICAL
APPEARANCE IN HRANT MATEVOSYAN'S SHORT STORIES AND
THEIR RUSSIAN AND ENGLISH TRANSLATIONS
TRANSLATIONS

Kristina Matevosyan
Summary

Key words:
words adjective, transformation, generalization, context,
semantic development, reduplication, metaphor, original text
The article presents the analysis of the adjectives describing a
person’s appearance in the short stories August, At the Station,
Beginning, A Mother Sets Out to Marry Her Son, Buffalo, Hangover by
Hrant Matevosyan. The linguo-stylistic characteristics of their usage, as
well as the ways of translating them into Russian and English have been
studied. The stories abound in adjectives describing the physical
characteristics of a person, the female plumpness in particular, among
which there are adjectives with metaphorical and contextual meanings,
created by the author. In the Russian and English translations the
adjectives under study have experienced translation transformations,
such as generalization, semantic shift, lexical and grammatical
transformation, etc. A number of adjectives have undergone a
translation technique, called omission. The findings indicate the need
for further study of the deep meanings of these adjectives in
comparative linguistics and in the Armenian, Russian, English trilingual
translations.
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ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆԱԿԱՆ ՆՈՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԹԱՐԳՄԱՆԱԿԱՆ ՃԱԿԱՏԱԳԻՐԸ

(ըստ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն լեզվանյութի)

Հեղինե Մելքոնյան
Հանգուցային բառեր՝
բառեր՝ բառային նորաբանություններ, համարժեքություն, քառալեզու զուգադրություն, նորաբանական էֆեկտի
չեզոքացում, միջնորդավորված թարգմանություն, բացարձակ
համարժեք, ձևային համարժեք, հարաբերական նորաբանություն,
նկարագրական թարգմանություն, ավելցուկային թարգմանություն,
բառատարբերակ
Բառաստեղծումը հեղինակային խոսքի հատկապես չափածո
դրսևորմանն է հատուկ՝ հաճախ թելադրված տաղաչափական
պահանջներով: Արձակում այն ունենում է քիչ դրսևորումներ՝ թե՛
հեղինակների, թե՛ նորաստեղծ բառերի քանակի առումով: Հ. Մաթևոսյանը այդ քչերից է, և իր ստեղծած բառերը՝ ոչ քիչ: Եթե
ընդհանուր անդրադարձ կատարենք մաթևոսյանական նորաբանություններին1, ապա կարող ենք նկատել, որ դրանք հիմնականում ձևված են ժողովրդական խոսքի կաղապարներով ու կարծես
դրանց համաբանական տարածումը լինեն: Հ. Մաթևոսյանի բառը
ինքնաբուխ է, առանց գեղարավեստական պաճուճանքի: Նրա
ակունքը ժողովրդական խոսքն է, ժողովրդական լեզվամտածողությունը2: Հեղինակային բառը մաթևոսյանական խոսքը մաթևոսյա-

«Նորաբանություն» եզրույթը հոդվածում կիրառվում է լայն իմաստով՝
ընդգրկելով հեղինակային կազմությունները և դիպվածային բառերը,
բացառելով հեղինակային բառաձևերը և բառատարբերակները (վերջիններս ներկայացված են առանձին՝ հակիրճ անդրադարձով, սակայն
ընդգրկված չեն մեր հաշվումներում): Մեր քննության առարկան բառային
նորաբանություններն են, թեև առանձին տեղերում անդրադարձներ ունենք
նաև իմաստային նորաբանություններին:
2 Թեև մեր ընտրանքը մաղված է բոլոր նախորդող բառարաններով և
ԱՐԵՎԱԿ-ի տեքստերով, սակայն չենք բացառում, որ նրանում տեղ գտած
որոշ բառերի հեղինակը ժողովուրդը լինի, իսկ Հ. Մաթևոսյանը՝ դրանց
առաջին «բանահավաքը» և գրի առնողը, ինչը նույնպես նորաբանություն
է, բայց հարաբերական նորաբանության դրսևորումներից մեկը [24, 331]:
1
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նական դարձնող էական բաղադրիչներից է, ուստի նրա նկատմամբ զգոն աչքը և հոգածու վերաբերմունքը պարտադիր պիտի
լինեն թարգմանչի համար, և ոչ միայն մաթևոսյանական բառի
նկատմամբ: Այն, ինչ բնագրում թարմ է և անսովոր, պիտի
որոշակի համարժեք զգացողություն առաջացնի նաև թարգմանական գործն ընկալելիս, այն բառ-պատկերը, որ ստեղծել է հեղինակը, պետք է տեղ հասնի նաև թարգմանական տեքստում:
Հոդվածում փորձելու ենք լուծել երկու խնդիր՝ 1) վեր հանել
ընտրված գործերում Հ. Մաթևոսյանի կողմից ստեղծված նորաբանությունները՝ ենթարկելով որոշակի դասակարգման, 2) պարզել
դրանց թարգմանական ճակատագիրը մեզ ծանոթ 3 օտար լեզուներով թարգմանական տեքստերում (ռուսերեն, անգլերեն և ֆրանսերեն): Լեզվանյութը քաղել ենք բոլոր այն գործերից, որ ունեն քառալեզու3 տեքստեր (գրականության և համառոտագրությունների
ցանկերում տեղ գտած բոլոր 9 գործերը): Կարևոր ենք համարում
նշել, որ թարգմանական տեքստերից ռուսերենը և ֆրանսերենը
թարգմանություններ են բնագրից, մինչդեռ անգլերենը միջնորդավորված է ռուսերենով:
Մինչ մեր ընտրանքի վերլուծությանն անդրադառնալը փորձենք
պատասխանել այն հարցին, թե որքանով է բառային նորաբանությունների թարգմանելիության խնդիրը քննված թարգմանագիտության ոլորտում: Տեսական նյութի քննությունը պարզ դարձրեց,
որ այն արժանիորեն կարևորված է: Նշվում են նույնիսկ հեղինակային նորաբանությունների թարգմանության որոշ ուղիներ,
ինչպիսիք են՝ 1) տառադարձում կամ գրադարձում, 2) պատճենում,
3) նկարագրական համարժեքներ, 4) գործառական փոխարինում
(երբ լրիվ համարժեքը բառարաններում չկա, և բառը թարգմանվում է նույն գործառույթով այլ բառով), 5) ուղիղ ներառում (երբ
բառը կամ բառաբաղադրիչը օտարալեզու և օտարատառ է մտնում
տեքստ) [22; 27]:
Բացառություն են կազմում «Կանաչ դաշտը» (անգլերենը չգտանք) և
«Նարինջ զամբիկը» (ֆրանսերենը չունի), որոնց զուգադրությունը եռալեզու է ստացվել:
3
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Դառնալով մեր քննության առարկային՝ արձանագրենք,
արձանագրեն որ մեր
կողմից մշակված հայալեզու ընտրանքը կազմել է 172 բառ միավոր
(կրկնված
կրկնված օրինակները հաշվել ենք 1 անգամ): Այն ներկայացրել
ենք դասակարգված՝ ըստ կիրառված բառակերտման եղանակի՝
եղա
բառաբարդում, ածանցում,
չացում
ցում՝
ածանցում, մենաբաղադրիչա
մենաբաղադրիչա
ցում՝ ենթարկված
ենթադասակարգումների՝ ըստ բառակազմական
կան տեսակների և
խոսքի մասերի:

օրինակ
նակնե
ների
պատկերը՝
Տրամագիր 1. Բնագրային օրի
նակ
ների վիճակագրական պատկե
րը՝
ըստ բառակերտման եղանակի

Ա. ԲԱՌԱԲԱՐԴՈՒՄ (134 օրինակ)՝
1. ՀԱՐԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (73 օրինակ): Սրանք
գծիկավոր հարադրություններ
մակ
հարադրություններ են և 1 նկարագրական մակբայ:
Խոսքիմասային պատկերն է՝
1.1. Մակբայներ (30 օրինակ). սրանք ձևի և ժամանակի մակմակ
բայներ են՝ առաջինների
ջինների քանակական գերակշռությամբ: Այս շարշար
– 280 –

քում մեծ թիվ են կազմում կրկնավոր կազմությունները
կազմությունները (17
4
օրինակ) : Օրինակներն են՝
1.1.1. Ձևի մակբայներ (23 օրինակ).անհոգանհոգ-անհոգ ասել (Մ/4) 5,

բամբբամբ-բամբ ասել (Նժ/2), բարձրահասակբարձրահասակ-բարձրահասակ գնալ
6
(Կ/7), հատբեռ-բեռ տանել (ԱԱ/53), եղանովեղանովհատ-հատ գնալ (Կ/7), բեռմահակովթույլ-թույլ կանգնել/ հղկել
մահակով-կրակոցով7 վախեցնել (Մ/6), թույլ(Նժ/2)/ (Օգ/6), ծաղրվելովպարտքերովծաղրվելով-մածունով,
մածունով
պարտքերով-սողալով
գրպանել դիպլոմը (Կ/10), կաշառքովկաշառքով-խնդրելով պահել (Նժ/13),
կարևորկարևոր-կարևոր վազել/ գալ ու գնալ (Ալ/26)/ (Կ/20), կիպկիպ-կողքի
աճած (Մ/30), կնճիռկնճիռ-կնճիռ թափվել (ԱԱ/59), ճաղատճաղատ-կիսակիսաճաղատ թափվել (ԱԱ/59), կողքանցկողքանց-կողքանց փախչել (ՆԶ/6),
կուզեկուզկուզեկուզ-կուզեկուզ փախչել (Սկ/61), հաշտհաշտ-հաշտ ասել (ԱԱ/23),
հնազանդհնազանդ-հնազանդ դուրս գնալ (ԱԱ/57), մանրմանր-մանր հղկել (Օգ/6),
շրջանշրջան-շրջան արածել (ՆԶ/4), սրախոսսրախոս-սրախոս գալ (ԱԱ/51),
ցանկապատի տակովտակով-ցանկապատի տակով փախչել (Սկ/61),
փափուկփափուկ-փափուկ վազել (Ալ/7): Նախավերջին օրինակում,
իհարկե, կա նաև տեղի նրբիմաստ, սակայն կարծում ենք, որ
կրկնությունը ընդհանրական իմաստով այս կառույցում, այնուամենայնիվ, ընդգծել է ձևի իմաստը:
Այս և մյուս կրկնավոր կազմություններում նորաբանական արժեքը
թույլ է արտահայտված, քանի որ բաղադրիչները քաջածանոթ և գործուն
բառեր են:
5 Օրինակներին կից տրված են ստեղծագործությունների վերնագրերի
համառոտագրությունները և էջերը (տե՛ս համառոտագրությունների և
գրականության ցանկերը): Հայերեն օրինակներում քառակուսի փակագծերով բերված է բառի մանրահամատեքստը, իսկ թարգմանական օրինակներում՝ բառացի թարգմանությունը կամ հղումը:
6 Այս և «մանր-մանր» օրինակները իմաստային նորաբանություններ
են. «հատ-հատ»-ը քննված օրինակում կիրառված է «արտահայտված
քայլերով» իմաստով, իսկ «մանր-մանր»-ը՝ «մանրակրկիտ»:
7
Գոյականներից բաղադրված այս կառույցը խիստ պայմանականորեն
ենք զետեղել մակբայների մեջ. այն կարելի է դիտել նաև եռաբաղադրիչ
գոյական հարադրություն, քանի որ չի կարելի բացառել նրա՝ հոլովական
հարացույցի տարբեր ձևերով փոխվելը:
4
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Այս խմբի բառերից և ոչ մեկը համարժեք ձևային թարգմանության չի արժանացել, այսինքն՝ թարգմանությունները գծիկավոր
հարադրություններ չեն: Բացառություն է կազմում ռուսերեն 1 օրինակ, որում էլ, սակայն, գծիկավոր հարադրությունը բնագրային
օրինակի ձևային պատճենումը չէ, այլ՝ նրա մեկ բաղադրիչի ծավասողալով գրպանեց
լումը. «Ծաղրվելով-մածունով, պարտքերով-սողալով
դիպլոմը» – «и так мало-помалу – там мацун, тут хитрость, тут мед –
ползкомползком-ползочком Меруж прикарманил диплом» [26, 56]: Նկատենք, որ «ծ
ծաղրվելով-մածունով»-ի
աղրվելով
և «там мацун, тут хитрость,
хитрость тут
мед»-ի ընդգծված բաղադրիչները համարժեք չեն. այստեղ պիտի
լիներ «высмеивание», «насмешка» («մեղր»-ը թարգմանական ավելցուկ է), իսկ «պարտքերով-սողալով
սողալով»սողալով -ից կրճատվել է առաջին բաղադրիչը, ծավալվել՝ երկրորդը: Ֆրանսերենում բոլոր բաղադրիչները թվարկված են, բայց ոչ զույգերով. «À force de faire des dettes,
de ramper, de distribuer du yaourt et de ne pas craindre le ridicule,
Meroujan avait fini par empocher son diplôme» [Պարտքեր անելով,
սողալով, մածուն բաժանելով և ծաղրից չվախենալով` Մերուժանը
ավարտեց` գրպանելով իր դիպլոմը] [29, 94]:
«Եղանով
Եղանովմահակով-կրակոցով վախեցնել»-ը 3 լեզվում էլ
Եղանով-մահակովթարգմանվել է բազմակի անդամներով, ընդ որում՝ ռուսերենում
«եղանով կամ ուրիշ ինչ-որ բանով» իմաստն է՝ «вилами или еще
чем разогнать» [26, 179], ֆրանսերենում՝ «փոցխով, եղանով,
կրակոցի աղմուկով» իմաստը՝ «avec un râteau, une fourche, ou le
bruit d’un coup de fusil» [29, 207]: Նկատենք, որ ֆրանսերենում կա
թե՛ միավորների շարադասության, թե՛ առարկաների փոփոխություն («մահակ»-ի փոխարեն՝ «փոցխ»):
Ինչ վերաբերում է կրկնության հնարի փոխանցմանը, ապա
այն պահպանվել է միայն ռուսերեն 2 օրինակում, այն էլ ոչ թե
բառային, այլ շարահյուսական համարժեքությամբ. բնագրում ձևի
պարագա է, թարգմանության մեջ՝ կոչական՝ «– Սրախոս-սրախոս՝
եկավ» – «– Остроумец, ну остроумец!» [26, 261], մինչդեռ ֆրանսերենում տրված է սրախոսության արձագանքը՝ «– Ah ! ce que c’est
drôle !» [– Ա՜խ, ի՜նչ զավեշտալի է] [29, 335]: «Կողքանց
ԿողքանցԿողքանց-կողքանց»-ը
կողքանց
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միայն ռուսերենում է թարգմանվել, այն էլ՝ թվարկվող տեղի պարագաներով՝ «Передние ноги убегали из-под нее вбок, вбок» [26, 150]:
Գծիկավոր հարադրության դիմաց հիմնականում հանդիպում
է մենաբաղադրիչ համարժեք, այսպես՝ «փափուկ
փափուկփափուկ-փափուկ»
փափուկ –
«неслышно» [անձայն] [26, 27], «silently» [լուռ] [28, 44]; «մանր
մանրմանրմանր,
մանր գուրգուրանքով, թույլթույլ-թույլ՝
թույլ հղկեց» – «И не спеша, ласково
приговаривая в лад, обстругал» (երկրորդը՝ կրճատված) [26, 11] «Et
lentement, délicatement, tendrement, le père a taillé le bois»
[դանդաղ, զգուշորեն, քնքշորեն] [29, 29]; «անհոգ
անհոգանհոգ-անհոգ ասել» –
«беззаботно» [26, 177]:
«Բամբ
ԲամբԲամբ-բամբ ասել»-ը ռուսերենում և անգլերենում թարգմանվել է ոչ ճիշտ՝ «ցածրաձայն/կիսաձայն» իմաստներով՝ «сказал низким голосом» [26, 55], «said in an undertone» [28, 165], իսկ ֆրանսերենում մակբայը կրճատված է [29, 237]: «Կաշառքով
ԿաշառքովԿաշառքով-խնդրելով»-ը
խնդրելով
ռուսերենում և անգլերենում թարգմանված չէ, իսկ ֆրանսերենում
կա դրափոխված տրոհական թվարկում՝ «la prière ou la corruption»
[29, 251]: «Կարևոր
Կարևորոր ընտրանքում մի քանի անգամ է
Կարևոր-կարևոր»-ը,
կարևոր
հանդիպում, ռուսերենում և անգլերենում հայտնվել է կրճատված
հատվածներում, իսկ ֆրանսերենում կարևորության, լրջության
իմաստը ձևի պարագայից անցել է որոշչին՝ «ils repartent vers leurs
très sérieuses occupations» [նրանք վերադառնում են իրենց շատ
լուրջ զբաղմունքներին] [29, 73]:
Օրինակներից մեկի բազմակի ձևի պարագաներն արժանացել
են «որոշիչ, ձևի պարագա» թարգմանությունների, ընդ որում՝
որոշիչը, կրկնավոր հարադրության փոխարեն, բազմակի արտահայտությամբ՝ «հետո հորանջեց ու, բարձրահասակբարձրահասակ-բարձրահաբարձրահասակ,
սակ հատհատ-հատ,
հատ գնաց դեպի հեռախոսային հանգույցը» – «Грант
Карян, высокий и стройный, четким шагом зашагал к телефонному
узлу на станции» [26, 53], «Grant Karian, that tall, slender fellow,
walked swiftly to the switchboard in the station house» [ՀՔ-ը՝ այդ
բարձրահասակ, բարեկազմ երիտասարդը, արագ մոտեցավ կայարանի հեռախոսային հանգույցին] [28, 69], «Et, d’un pas tranquille, il
dirigea sa haute taille vers le bureau du téléphone» [Եվ հանգիստ
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քայլքով իր բարձր հասակն ուղղեց դեպի հեռախոսային հանգույցը] [29, 91]: «Կիպ
ԿիպԿիպ-կողքի»
կողքի մակբայը ռուսերենում թարգմանվել է
մենաբաղադրիչ՝ «рядом», [26, 198], անգլերենում և ֆրանսերենում՝
վերլուծական կրկնավոր մակբայով՝ «side by side» [28, 204], «côte à
côte» [29, 204]: «Ցանկապատի
Ցանկապատի տակովտակով-ցանկապատի տակով»
տակով կապական կառույցներից բաղադրված կրկնավոր հարադրությունը և
հաջորդ նախադասության մեջ կիրառված «կուզեկուզ
կուզեկուզկուզեկուզ-կուզեկուզ»
կուզեկուզ
մակբայը թարգմանվել են միայն ռուսերենում, այն էլ՝ մեկտեղված
իմաստով և ձևի պարագաների թվարկմամբ՝ «сгорбившись, наклонившись» [26, 142]: «Հաշտ
ՀաշտՀաշտ-հաշտ»
հաշտ [ասաց] մակբայը թարգմանվել է
ոչ համարժեք իմաստներով՝ «миролюбиво» [խաղաղասեր կերպով]
[26, 230], «good-naturedly» [բարեհոգաբար] [28, 235], calmement
[հանգիստ կերպով] [29, 301], որոնցից ամենամոտը ռուսերեն
թարգմանությունն է: «Կնճիռ
ԿնճիռճաղատԿնճիռ-կնճիռ»,
կնճիռ «ճաղատ
ճաղատ-կիսա
կիսաճաղատ
ճաղատ»-ը
ղատ
թարգմանվել են որպես մենաբառ կամ բազմակի որոշիչներ:
Իսկ շրջանշրջան-շրջան,
րջան բեռբեռ-բեռ,
բեռ հնազանդհնազանդ-հնազանդ մակբայները
կրճատված են բոլոր թարգմանություններում:
1.1.2. Ժամանակի մակբայներ (7 օրինակ, բոլորն էլ՝ կրկնավոր). ահաահա-ահա կարող էր ցատկել/ ծնկել (ԿԴ/6/7), արդենարդեն-արդեն

խոնարհվել (ԿԴ/6), ժամանակավորժամանակավոր-ժամանակավոր լինել (Օգ/2),
ժամանակ
ակ--ժամանակ թվալ (Օգ/1), հիմաժամանակ
հիմա-հիմա ելնել տեղից
/ցատկել (ԱԱ/38)/ (Կ/35), հին հներում (Մ/13), րոպերոպե-րոպե ետ
նայել (Օգ/2):

Դժվար չէ նկատել, որ «ահաահա-ահա»
ահա», «արդենարդեն-արդեն»
արդեն», «հիմահիմահիմա»
հիմա» օրինակներում առկա է սկսողականության իմաստ, որ
կրկնության հնարով ստանում է «սկսելուն շատ մոտ» իմաստը:
Դրանցից առաջին երկուսը թարգմանվել են նկարագրորեն՝ սկսողականության իմաստը արտահայտելով մակբայից դուրս՝ բաղադրյալ ստորոգյալի բաղադրիչով՝ «готовился прыгнуть» [25, 17], «il
risquait de sauter» [29, 266]: «Ար
Արդեն
Արդենդեն-արդեն խոնարհվում էր»-ը ռուսերենում և ֆրանսերենում թարգմանված է «հազիվ էր դիմանում»
իմաստով [25, 20; 29, 267]: Ինչ վերաբերում է «հիմա
հիմահիմա-հիմա»-ին,
հիմա
ապա այն ռուսերեն մեկ օրինակում ստացել է ձևային համարժեք՝
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«вот-вот» [26, 246], մյուսում՝ նկարագրական՝ «вот сейчас, еще
немного – и» [26, 84]: Ֆրանսերեն թարգմանություններում առկա
են «մոտ է -ելու» [29, 319], «պատրաստվում էր միանգամից -ելու»
կաղապարները [29, 122]: «Րոպե
Րոպեոր «շատ հաճախակի»
Րոպե-րոպե»-ն,
րոպե
իմաստն ունի, ռուսերենում թարգմանվել է նույն կաղապարով,
բայց փոխարինող բաղադրիչներով՝ «часто-часто» [26, 8], իսկ
ֆրանսերենում՝ «ժամանակ առ ժամանակ» իմաստով՝ «de temps en
temps» [29, 25]: Անգլերեն տեքստում մակբայը կրճատված է [28, 17]:
«Ժամանակ
Ժամանակժամանակ մակբայը, որ ոչ հաճախակի պարբերակաԺամանակ-ժամանակ»
նության իմաստով է կիրառվում, թարգմանված է նկարագրորեն՝
«нет-нет да и» [26, 5], «every now and then» [28, 16], «de temps à autre»
[29, 24]: «Ժամանակավոր
Ժամանակավորռուսերենում ձևային
Ժամանակավոր-ժամանա
ժամանակա
նակավոր
կավոր»-ը
վոր
համարժեքություն ունի՝ իմաստային տարբերությամբ՝ «потихонечкупомаленечку» [26, 7], ֆրանսերենում՝ հակառակը՝ իմաստային
համարժեքություն՝ ձևային տարբերությամբ՝ «de provisoire en provisoire» [29, 25]:
Հարադրականների շարքում հանդիպել է նաև 1 նկարագրանկարագրական մակբայ.
Հի՜ն հներում
մակբայ «Հի՜ն
հներում,
րում Մեսրոպից առաջ, զրույցներու՛մ, դաշտեցիները հայ և Ղազարի Ավետը դաշտեցի էին սպանել – «В 1908
году» [26, 185], «Bien longtemps avant sa naissance» [29, 213]: Ռուսերենում հատվածը կրճատումներով է թարգմանվել, բայց ժամանակի պարագան պահպանվել է՝ մակբայից թվականի փոխարինված:
1.2. Գոյականներ (29 օրինակ)՝
1.2.1. Կրկնավորներ8 (13 օրինակ). առողջարանջա-առողջարան-մառողջա
մառողջա

րան (ԱԱ/80), թենիսթենիս-մենիս (ԱԱ/65), լածիրակլածիրակ-մածիրակ (ԱԱ/58),
խմբագիրխմբագիր-մմբագիր (ԱԱ/70), խնձորխնձոր-մնձոր (ԱԱ/29), հովիվհովիվԱյս և հաջորդ ենթակետի շարքերը, իհարկե, խիստ պայմանականորեն են ընդգրկված մեր ընտրանք, քանի որ հնչյունափոխված և
առնչակից բաղադրիչներով (հատկապես՝ «բան») դիպվածային կրկնավորներ կերտելը խոսակցական լեզվում շատ գործուն հնարներ են:
Այնուամենայնիվ, դրանք նշված են այստեղ՝ զուտ հեղինակի բառակազմական նախասիրությունների պատկերն ամբողջական ներկայացնելու
նպատակով:
8
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մովիվներ (Ալ/17), ձուձու-մու (ԱԱ/29), ղաուրմաղաուրմա-մաուրմա (ԱԱ/29),
ՅաղութիաՅաղութիա-մաղութիա (Սկ/45), նստարաննստարան-մստարան (ԱԱ/65),
ՍիբիրՍիբիր-միբիր (Սկ/45), տղամարդտղամարդ-տղամարդ (= «լինելով տղամարդ») (Նժ/18), տպողտպող-մպողներ (ԱԱ/70):
Այս շարքից բացարձակ համարժեք է ստացվել միայն
«ղաուրմա-մաուրմա»-ի՝ տառադարձմամբ իրականացված ռուսերեն թարգմանությունը. «ՂաուրմաՂաուրմա-մաուրման, խնձորխնձոր-մնձորը,
հինգ հարյուր հատ ձուձու-մուն
մուն» – «всякую каурму-маурму,
маурму яблоки,
яиц пятьсот штук» [26, 237], «preserved meat, apples, five hundred
eggs» [28, 24], «du ghaourma, des pommes, cinq cents œufs» [29, 309]:
Մնացած օրինակները թարգմանված են կա՛մ մենաբաղադրիչ,
կա՛մ նկարագրորեն՝ անորոշության իմաստով բառերի ներգրավմամբ: Ուշագրավ է հատկապես «հովիվ-մովիվներ» բառի թարգմանությունը. «....չէր հասկացվում, թե նրանց մեջ կարևորներն ովքեր
կլինեն, հովիվհովիվ-մովիվներն ովքեր» – «нe понять было, кто тут
главный, а кто – так» [26, 36], «it was impossible to say who was in
charge and who was just standing there»
there [....հենց այնպես կանգնածը]
[28, 53-54], «il n’y avait pas moyen de distinguer les gens importants des
bergers» [չկար միջոց՝ կարևոր մարդկանց հովիվներից տարբերելու] [29, 62]:
1.2.2. Առնչակից իմաստով բաղադրիչներ ունեցող (7
օրինակ), որից 4-ը՝ «բան» բաղադրիչով. դիպլոմովդիպլոմով-բանով (Կ/29),

երևաններումերևաններում-բանում (Մ/1), կատակովկատակով-բանով (Կ/19), ձիուձիուավտոյի (Կ/19), ձիուցձիուց-բանից (Կ/25), տաբատտաբատ-բաճկոն (ԱԱ/75),
փայտըփայտը-խոտը (Օգ/12):
«Դիպլոմով
Դիպլոմովռուսերենում [26, 78] և անգլերենում
Դիպլոմով-բանով»-ը
բանով
[28, 92] թարգմանված է միայն առաջին բաղադրիչով, մինչդեռ
ֆրանսերենում այն թարգմանված է այսպես՝ «avec tous tes
Երևաննե
diplômes» [29, 116]՝ «քո բոլոր դիպլոմներով» իմաստով: «Երևան
Երևաննեներումթարգմանված է միան ֆրանսերենում, այն էլ՝
րում-բանում
բանում»-ը
նում
«մայրաքաղաքում» իմաստով՝ «dans la capitale» [29, 202]: «Փայտը
ՓայտըՓայտըխոտը»-ը
թարգմանված է բազմակի անդամներով՝ «дрова и сено»
խոտը
[26, 16], «de couper le bois et de faner» [փայտը կտրելու, խոտը
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չորացնելու (մասին)] [29, 36]: «Կատակով
Կատակովռուսերենում
Կատակով-բանով»-ը
բանով
գտել է բացարձակ համարժեք թարգմանություն՝ «сс шуточкамишуточкамиприбауточками»
прибауточками [26, 66], անգլերենում և ֆրանսերենում՝ մենաբաղադրիչ՝ «easily» [հեշտորեն] [28, 82], «la plaisanterie» [կատակը] [29,
105]: «Ձիուց
Ձիուցռուսերենում և ֆրանսերենում թարգմանվել
Ձիուց-բանից»-ը
բանից
է նկարագրորեն՝ «лошадь какую» [26, 72], «un cheval, quelque chose»
[29, 111], անգլերենում՝ մենաբառ՝ «a horse» [ձի] [28, 87]: «Ձիու
ՁիուՁիուավտոյի էի սպասում»-ը թարգմանվել է՝ «ждал машины или подводы» [ձիու կամ սայլի] [26, 66], «attendre un camion ou un cheval»
[....բեռնատարի կամ ձիու] [29, 104]:
1.2.3. Շարահյուսական կապակցության բառայնացում (7 օրինակ). հորթուկհորթուկ-տղան (Սկ/1), հայրհայր-մայրմայր-հորթ ընտանիքը/ եղնիկ-

ները (Սկ/1)/ (Սկ/2), հայրհայր-եղնիկը (Սկ/40), մայրմայր-եղնիկը (Սկ/40),
տղատղա-եղնիկը (Սկ/40), տղատղա-ճուտ (Սկ/37), աղջիկաղջիկ-երեխա (Օգ/4):

Ներքին շարահյուսությամբ՝ այս բառերը որոշիչ-որոշյալներ են,
ինչը, հայերենի գործող կանոնով, պիտի լիներ անջատագիր: Միայն
2 օրինակներ են, որ, ներքին շարահյուսությամբ, համազոր են:
Դրանք են՝ «հայր
հայրհայր-մայրմայր-հորթ ընտանիքը/ եղնիկները»: Թարգմանվել
են այսպես՝ 1) «семейство
семейство материматери-отцатца-сына ланей» [26, 84], «the
mother, the father and the little fawn» [28, 99], «le cerf, la biche et leur
faon» [29, 125]; 2) «отца, мать и сынасына-ланенка»
ланенка [26, 86], «the father deer,
the mother deer and the little fawn», [28, 101], «des cerfs» [29, 127]:
Բացարձակ համարժեքություն է գրանցվում միայն ընդգծված օրինակներում: Հետաքրքիր է, որ ֆրանսերենում հայր, մայր և ձագ
եղնիկներն ունեն առանձին անուններ՝ le cerf, la biche, le faon:
faon
Մյուս օրինակները թարգմանված են հիմնականում մենաբաղադրիչ, այսպես՝ «տղա
տղատղա-ճուտ
ճուտ»
ւտ – «мальчик» [26, 122], «a boy» [28,
135], «un gars» [տղա երեխա/ որդի] [29, 167]; «աղջիկ
աղջիկաղջիկ-երեխայի
երեխայի
ծիծաղ» – «девичий смех» [26, 9], «a girl laughing» [28, 19], «un rire de
հորթուկ
теленочекjeune fille» [29, 27]; «հոր
հորթուկթուկ-տղան»
տղան – «теленочек
теленочек-сын» (բացարձակ
համարժեք) [26, 84], «the fawn» [28, 99], «le faon» [29, 125]:
«Հայր
Հայրռուսերեն և
Հայր-եղնիկը, մայրմայր-եղնիկը և տղատղա-եղնիկը»-ը
եղնիկը
անգլերեն թարգմանությունների չեն արժանացել, քանի որ հատ– 287 –

վածը էջերով կրճատված մասից է: Ֆրանսերենում մենաբաղադրիչ
թվարկում է՝ «հայրը, մայրը և փոքրիկը» իմաստով՝ «le père, la mère
et le petit» [29, 171]:
1.2.4. Տրոհական իմաստով կապակցություն (1 օրինակ).

«Գրողը տանի, ես անընդհատ հուսավորվում և հուսաթափվում էի,
նա ինձ համար դառնում էր աստված–
աստված–անասուն,
անասուն աստված–
աստված–
անասուն,
անասուն աստված–
աստված–անասուն...
անասուն և ոչ մի կերպ չէի հասկանում, որ
ոչ աստված է և ոչ էլ անասուն. մարդ է» (Կ/28): Այս օրինակում
«և՛..., և՛ ...» իմաստը չէ, այլ՝ «մեկ այս, մեկ այն». աստծո և անասունի կերպարները չեն մեկտեղվում, այլ փոխհաջորդում են, ինչը
հմտորեն որսացել են թարգմանիչները: Այսպես՝ «он делался для
меня то богом, то скотиной, то богом, то скотиной, богом –
скотиной... и никак я не мог в эту минуту понять, что он не бог и не
скотина – просто человек» [26, 77], «My hopes now soared and were
now dashed, he would now be like a god, now like a dog, and at that
moment I just couldn’t grasp the fact that he was neither a god nor a
dog, but simply a man» [28, 91], «Sanassar était pour moi un dieu, puis
un chien, un dieu, puis un chien» [29, 115] Հետաքրքիր է, որ անգլերենում և ֆրանսերենում «անասուն» բաղադրիչը թարգմանվել է
«շուն» իմաստով:
1.2.5. Տեղաշարժ անվանող կառույց (1 օրինակ). «Կանաչ

արոտարոտ-այծի կուրծքկուրծք-երեխայի բերան,
բերան դարձյալ խոտխոտ-կուրծքկուրծք-բերան,
բերան
կաթը արանքում իսկի պանիր էլ չի դառնում, ոսկին որտեղի՞ց էր
լինելու» (Սկ/40): Նկատենք, որ երկրորդ օրինակում հարադրված են
գոյականներ, առաջինում՝ գոյականական բառակապակցություններ: Այս հատվածը ռուսերեն տեքստում էջերով կրճատված հատվածում է, ուստի չկա նաև անգլերենում: Իսկ ֆրանսերեն թարգմանված է, և երկրորդ մասում կա բացարձակ համարժեքություն.
«De l’herbe à la bouche des chèvres et du lait de leur mamelle à la bouche
du nourrisson, de l’herbe – à la mamelle – à la bouche»
bouche [29, 170]:
1.3. Բայեր (7 օրինակ), որոնցից առաջին 2-ը հաջորդող գործողության իմաստով են, որ, արդի ուղղագրությամբ, պիտի անջատագիր լինեին, 3-րդը կրկնավոր է՝ տևականության իմաստով,
– 288 –

4-րդը՝ չեզոք/ ներգործական սեռ բայազույգ (-/ցն), 2-ը՝ «սուտ» նախաբաղադրիչով9, իսկ վերջինը՝ հոմանիշ բաղադրիչներով. կծեցկծեց-

քշեց (ՆԶ/8), հարվածվեց
հարվածվեցծվեց-խայթեց (Ալ/5), ղռղռացղռղռաց-ղռղռաց (ԱԱ/83 ),
նեղանանքնեղանանք-նեղացնենք (Մ/4), սուտսուտ-զարմացած (Ալ/10), սուտսուտվախենալով (Ալ/10), քամելքամել-կողոպտել [ամպերը] (Սկ/3):
«Կծեց
Կծեցթարգմանված չէ ոչ մի լեզվում: Հետաքրքիր է
Կծեց-քշեց»-ը
քշեց
հատկապես «հարված
հարվածվեց
հարվածվեցվեց-խայթեց»
խայթեց կազմությունը, քանի որ նրա
բաղադրիչների միջև առկա է պատճառահետևանքային կապ՝
«քանի որ հարվածվեց, խայթեց» իմաստով: Նման կազմությամբ
կարծես ընդգծվում է օձի հակազդեցության վայրկենական լինելը:
Ռուսերեն թարգմանությունը եռաբաղադրիչ գծիկավոր կազմություն է՝ «вдруг метнулась – ударилась – ужалила» [26, 24], որտեղ
«հարվածվեց» բաղադրիչը թարգմանված է «նետվեց-հարվածվեց»,
ինչով, փաստորեն, առաջինը վնասողի դերը Ալխոյից տեղափոխվում է օձին: Անգլերենում և ֆրանսերենում նկարագրական
թարգմանություններ են՝ բնագրին համարժեք իմաստով [28, 42; 29,
48]: «Քամել
Քամել3 լեզվում էլ թարգմանված է թվարկվող
Քամել-կողոպտել»-ը
կողոպտել
բայերով, ընդ որում՝ ռուսերենում 2-րդ բաղադրիչն իր հերթին
արտահայտված է գծիկավոր հարադրությամբ՝ «выжать до последней капли, опустошить-ограбить наши облака» [26, 88], ինչը անգլերենում և ֆրանսերենում թվարկմամբ է արտահայտվել՝ «empty
them and plunder them» [28, 102], «les voler et les vider» [29, 128]:
«Նեղանանք
Նեղանանքռուսերենում մենաբաղադրիչ է թարգՆեղանանք-նեղացնենք
նեղացնենք»-ը
նենք
մանվել՝ «обижать»՝ իմաստային բաղադրիչի կորստով: Իսկ ֆրանսերենում նկարագրական համարժեք է՝ «ուրիշների և մեզ համար
պատմություններ չսարքենք» իմաստով՝ «s’embêter à faire des
histoires aux autres et à nous?» [29, 204]: «Ղռղռաց
ՂռղռացՂռղռաց-ղռղռաց»-ը
ղռղռաց
թարգմանվել է միայն ռուսերենում, այն էլ՝ բացարձակ համարժեք՝
«погромы
погромыхала
погромыхалахала-погромыхала»
погромыхала [26, 301]: «Սուտ+դերբայ» կաղապարով մակբայները՝ «սուտ
սուտսուտ-վախենալով, սուտսուտ-զարմացած
զարմացած»,
ցած թարգմանվել են նկարագրորեն՝ «деланно – будто бы пугаясь и будто бы
9

Սրանք կարելի է ընկալել նաև որպես մակբայացված ձևեր:
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в удивлении» [26, 30], «affecting disbelief and fright» [անվստահություն և վախ ձևացնելով] [28, 47], «feignant la surprise et l’effroi»
[ձևացնելով զարմանք և վախ] [29, 54]:
1.4. Ածականներ (6 օրինակ), որոնցից 4-ը՝ կրկնավոր10.

ալարկոտալարկոտ-թախծոտ մայրը (Կ/13), բարակբարակ-բարակ աղջիկները
(Օգ/5), թուխթուխ-թուխ աղջիկները (Օգ/5), ծիծաղկոտծիծաղկոտ-ծիծաղկոտ
աղջիկներ (ԱԱ/66), սափսափ-սարքին ատամներ (ԱԱ/20), սուտսուտ-կարծր
ասֆալտ (Ալ/12):

Այս խմբի բառերն ընդհանուր առմամբ թարգմանվել են մենաբաղադրիչ կամ բազմակի որոշիչներով: Այսպես՝ «թուխ
թուխթուխ-թուխ»
թուխ –
«смуглые» [26, 10], «sunburned» [28, 20], «brunies par le soleil» [արևից
թուխացած] [29, 28]; «բարակ
բարակբարակ-բարակ»
բարակ – «тоненькие» [26, 10], «slim»
[28, 20], ֆրանսերենում՝ կրճատված [29, 28]; «ծիծաղկոտ
ծիծաղկոտծիծաղկոտ-ծիծաղծիծաղկոտ»
կոտ – «веселые» [ուրախ] [26, 278], «good-natured» [բարեհոգի] [28,
290], «souriantes» [ժպտուն] [29, 355]; «սափ
սափսափ-սարքին»
սարքին – «целы» [26,
227], «good» [28, 232], «bonnes» [29, 297]; «սուտ
սուտսուտ-կարծր»
կարծր – ռուսերենում
և անգլերենում որոշիչը կրճատված է, ֆրանսերենում՝ մակբայացած՝ «faussement solide» [խաբուսիկ կարծր] [29, 56]; «ալար
ալարկոտ
ալարկոտկոտթախծոտ»
թախծոտ – «медлительную печальную» [26, 59], «slow-motion,
melancholy» [28, 75], «la lenteur et la mélancolie de sa mère» [29, 97]
(ֆրանսերենում գոյականացում է):
1.5. Վերաբերական (1 օրինակ)՝ հաստատական իմաստով՝
կիրառված հեղինակի խոսքում՝ ենթադրելի երկխոսություն պատկերող, այն է՝ «շիտա՞կ, շիտակշիտակ-շիտակ»
շիտակ (Սկ/1), որ չի թարգմանվել
և ոչ մի լեզվով:
2. ՀԱՄԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (61 օրինակ)՝
2.1. Հոդակապով իսկական բարդություններ (43 օրինակ).
սրանք միայն բարդություններ չեն, այլև՝ բարդածանցավոր բառեր:
Օրինակների 72 %-ը գոյականներ են, մնացածը՝ ածականներ:
Պայմանականորեն այս խմբում ենք հաշվել նաև հոդակապով
Այս շարքից վստահ հեղինակային կազմություններ են «ալարկոտթախծոտ»-ը և «սուտ-կարծր»-ը, մինչդեռ կրկնավորները խոսակցական
լեզվում հնարավոր նախորդներ ունեցողներ են:
10
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գոյական բաղադրիչ ունեցող 1 հարադիր բայ՝ «ցլականչ տալ»:
տա-2.1.1. Գոյական (31 օրինակ). աչքաթարթ (ԿԴ/4), արմատա
արմատա

բուրգ (Մ/31), բեռնաձի (ՆԶ/3), գծամիջեր11 (Կ/9), եղնանիստ (Սկ/1),
ժայռատակ
ժայռատակ (ԱԱ/1), լույսամշուշ (Ալ/12), լուսնալույս (Նժ/12),
խոսքակարկուտ (Նժ/18), կիսասա
սապոգ
պոգ (Նժ/15), կկվականչ (Մ/32),
կիսասա
հովվակրակներ (Ալ/8), ձեռնաբեռ (ԱԱ/69), մածնատոպրակներ
մածնատոպրակներ
(Ալ/10), մատնակոճեր (Սկ/13), մկանակույտեր (Նժ/17), մկնաբուն
(Ալ/7), մրջնաթմբեր (Նժ/20), ոտնաքերիչ (ԱԱ/17), պանրա
րատոպ
տոպպանրա
տոպրակներ
րակներ (Ալ/10), ջրաղացատեղ (Սկ/45), ջրանցքատեղ (Սկ/45),
մադմփոցդ
դմփոցդ
սվաղահոտ (Կ/14), վերքատեղեր (Ալ/12) (ՆԶ/3), – Տրամա
Տրամա
լավ պահիր (Կ/12), ցլականչ էր տալիս (Նժ/20), լեռների/սարերի
ուսագծերին
ուսագծերին (Ալ/8)/ (ՆԶ/3), փայտատեղ (ԱԱ/25), փետածեծ (ԱԱ/6),
օժիտակալ (ԱԱ/9), օձիքա
քակար
կար (Նժ/1):
օձիքա
Մինչ հոդակապով կազմությունների թարգմանական համարժեքների քննությանն անցնելը նախ անդրադառնանք համեմատվող լեզուների բառակազմական հնարավորություններին, մասնավորապես՝ հոդակապ ունենալ-չունենալուն: Հայերենի հետ այդ
հարցում նույնաձև է միայն ռուսերենը. հայերենի միակ հոդակապի դիմաց (ա) ռուսերենն ունի երկուսը (о, е), մինչդեռ անգլերենում և ֆրանսերենում հոդակապ չկա:
Ներքին շարահյուսությամբ՝ հոդակապով այս շարքի մեծ
մասը հատկացուցիչ-հատկացյալ է, մնացածը` որոշիչ-որոշյալ:
ՀատկացուցիչՀատկացուցիչ-հատկացյալները թարգմանվել են՝
ա) Հիմնականում՝ հատկացուցիչհատկացուցիչ-հատկացյալի իմաստով
կապակցություններով.
հովվա
կապակցություններով «հով
հովվակրակները
վակրակները»
կրակները – «огни пастушьих
костров» [26, 28], «the flames of the campfires» [ճամբարների
կրակների լույսերը] [28, 45], «les flammes des feux de camp» [(տե՛ս
նախորդը)] [29, 52]; «լուսնալույսի
լուսնալույսի մեջ» – «в свете луны» [26, 168],
«au clair de lune» [29, 249], «խոսքա
խոսքակարկուտ
խոսքակարկուտ»
կարկուտ – «le déluge de paroles»
[խոսքի տեղատարափ] [29, 257]; «կկվա
կկվականչով
կկվականչով»
կանչով – «avec le premier
Այս և մի քանի այլ օրինակներ բերել ենք բառաձևային արտահայտությամբ կամ մանրահամատեքստերով՝ ոճական պատկերն ամբողջական փոխանցելու նպատակով:
11
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appel du coucou» [կկվի առաջին կանչով (ավելցուկային թարգմանություն)] [29, 233]; «օժիտակալ
օժիտակալ»
օժիտակալ – «un sac de dot» [օժիտի պարկ]
[26, 282], «le kilim de ma dot» [օժիտիս գորգը] [29, 310]; «արմա
արմատա
արմատատաբուրգին
բուրգին»
գին – «sur la masse des racines» [արմատների զանգվածի վրա]
[29, 230]; «սվաղահոտ
սվաղահոտ»
սվաղահոտ – «odeur de plâtre» [29, 98] և այլն:
Այս շարքում տուժել է «խոսքակարկուտ» բառի գեղարվեստական պատկերը. կարծում ենք՝ «կարկուտ»-ը չարժեր փոխարինել
«տեղատարափ»-ով:
բ) Երբեմն՝ մենաբաղադրիչ
մենաբաղադրիչ՝
ղադրիչ հատկացուցչի կրճատմամբ կամ
ածանցմամբ. «խոս
խոսքակարկուտ
խոսքակարկուտ»
քակարկուտ – «крик» [26, 173]; «մրջնաթմբերը»
– «les fourmilières» [մրջնաբներ] [29, 260]; «վերքատեղեր
վերքատեղեր»
վերքատեղեր – «раны»
[26, 32], «sores» [28, 49], «les plaies» [29, 56]; «օժիտակալ
օժիտակալ»
օժիտակալ – «ковер»
[գորգ] [26, 214] «карпет» [կարպետ] [26, 239] – «tapestry» [գոբելեն]
[28, 243]; «ջրաղացատեղ
ջրաղացատեղ»
ջրաղացատեղ – «мельница» [26, 125], «le moulin» [29,
177]; «լեռների ուսագծերին»
ուսագծերին – «на горизонте» [26, 28], «on the far
horizon» [հեռու հորիզոնում] [28, 45], «là-bas sur les pentes» [լանջերին] [29, 52]; «փայտատեղից
փայտատեղից»
փայտատեղից – «из лесу» [26, 232], «from the woods»
[28, 238], «des bois» [29, 303], ընդ որում՝ անգլերենում և ֆրանսերենում «անտառ» բառի հոմանիշներից ընտրված են «փայտ» արմատովները:
Այստեղ էլ ընդհանուր բառերով փոշիացված են «օժիտակալ
օժիտակալ»,
օժիտակալ
«խոսքակարկ
խոսքակարկուտ
խոսքակարկուտ»
ուտ և «[լեռների] ուսագծեր»
ուսագծեր բառերում դրված պատկերները, ընդ որում՝ վերջին երկուսը՝ գեղարվեստական պատկերներ, առաջինը՝ ազգագրական տեղեկույթ պարունակող:
գ) Հազվադեպ՝ նկարագրորեն.
նկարագրորեն «իր աչքաթարթի հետ» – «за то
время, пока она моргнет» [25, 15], «Elle n’osait pas non plus fermer les
paupières» [Չէր համարձակվում փակել կոպերը] [29, 264]; «Դպրոցի
շենքից գալիս էր սվաղահոտ»
սվաղահոտ – «здание школы благоухало известью
и замазкой» [26, 60], «մկանակույտեր
մկանակույտեր»
մկանակույտեր – «les jambes musclées»
[մկանուտ ոտքեր] [29, 255]; «օձիքակար
օձիքակար»
օձիքակար – «the white undercollars»
[28, 64], «faux col» [կեղծ օձիք] [29, 235] (ռուսերենում՝ առանձին
բառով՝ «подворотнички» [26, 154]):
դ) Կրճատում.
եղնանիստ»,
ջրանցԿրճատում այս շարքում կան բառեր՝ «եղնանիստ
եղնանիստ «ջրանց
ջրանց– 292 –

քատեղ
մատնակոճեր
քատեղ»,
տեղ «մատնա
մատնակոճեր»,
կոճեր որ չեն արժանացել թարգմանության և ոչ
մի լեզվով:
Որոշիչ
Որոշիչ-որոշյալները թարգմանվել են մենաբառ, 2 դեպքում՝
գծիկավոր հարադրությամբ, ավելի հաճախ՝ նկարագրորեն.
«ձեռնաբեռ
ձեռնաբեռ»
ձեռնաբեռ – «узел» [կապոց] [26, 282], «le sac à porter à la main»
[ձեռքով տանելու տոպրակը] [29, 357]; «ոտնաքերիչ
ոտնաքերիչ»
ոտնաքերիչ – «bootscraper» [28, 229], «décrottoir à bottes» [29, 293]; «փետածեծ
փետածեծ»
փետածեծ – «палка»
[փայտ] [26, 212], «stick» [փայտ] [28, 216], «coups de bâton» [փայտի
հարվածներ] [29, 278]; «բեռնաձի
բեռնաձի»
բեռնաձի – «ломовик» [26, 148], «dray-horse»
[28, 158]; «կիսասապոգ
կիսասապոգ»
կիսասապոգ (սա միակ կիսապատճենումն է) –
«ботинки» [26, 170]; «լույսամ
լույսամշուշ
լույսամշուշ»
շուշ – «полутьма» [կիսախավար] [26,
32], «gloom» [խավար] [28, 49], «brume du crépuscule» [մթնշաղի
մշուշը] [29, 56]:
Այս շարքում, իհարկե, կենտրոնական օրինակը «բեռնաձին
բեռնաձին»
բեռնաձին է՝
որպես նաև շարքի վերնագիր: Ի դեպ, վերնագիրը և ոչ մի լեզվում
չի ստացել համարժեք թարգմանություն. փոխարենը «Նարնջագույն երամակը» իմաստով վերնագիր է: Միջլեզվական ուսումնասիրությունը պարզ դարձրեց, որ համեմատվող լեզուներից ռուսերենում և անգլերենում կան առանձին բառեր՝ բեռնելու համար
նախատեսված ձին անվանող12, իսկ «բեռնաձի» բառի առաջին
գրավոր կիրառությունը, փաստորեն, Հ. Մաթևոսյանինն է:
Հոդակապավոր ևս մեկ օրինակ էլ հանդիպում է քաջալերելու
իմաստով հեղինակային դարձվածքի կազմում՝ «– Տրամադմփոցդ
լավ պահիր» – «–Держи хвост пистолетом» [26, 58], «Keep your chin
up» [Կզակդ վե՛ր պահիր] [28, 74], «–Haut les cœurs!» [Սրտերը
բա՛րձր]: Սա միլիցիոներին ուղղված խոսքից է, որով Հրանտ
Քառյանը ցրում է նրա մտահոգվածությունը՝ իր՝ մեքենայով գնալու
առիթը բաց թողնելու համար: Կարծես թե այդ բառում զուգահեռվում են 2 արժեքներ՝ տրամադություն և մեքենա (մեքենան «Վիլիս»
էր): Իսկ «ցլականչ
ցլականչ էր տալիս» հարադիր բայը թարգմանված է
Ֆրանսերենում էլ կա կայուն կապակցություն՝ le cheval de bât [30;
31], բայց օրինակը «Նարինջ զամբիկը» գործից է, որ, ինչպես վերը նշել
ենք, թարգմանված չէ ֆրանսերեն:
12
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միայն ֆրանսերենում, այն էլ՝ նկարագրորեն՝ «il provoquait un autre
taureau» [նա կանչում էր այլ ցուլի] [29, 260]:
2.1.2. Ածական (12 օրինակ). ակնարկանման (Կ/11),

աղջկահասակ (Կ/16), իշամռութ
իշամռութ (Ալ/24), ծանրածնոտ
ծանրածնոտ (Նժ/11),
կապտասպիտակ (Նժ/15), հաստապռոշ (Նժ/17), մամռանկար
(Մ/30), մեծահարգ (Օգ/16), (ԱԱ/13), մոխրականաչ (Կ/1), մոխրա
րա-մոխրա
սպիտակ (Սկ/36), նրբագրգիռ (Կ/22), շաշահպարտ (Կ/13):
Թարգմանություններում, բացառությամբ գունանունների,
հեղինակային պատկերի կորուստ չի գրանցվել: Կան թե՛ բացարձակ համարժեքներ, թե՛ պարզեցումներ և թե՛ նկարագրական
լուծումներ: Այսպես՝ «ակնարկանման
ակնարկանման»
ակնարկանման – «очеркообразный» [26, 56],
«essay-like» [28, 73], «espèce d’essai» [էսսեի տեսակ] [29, 94]; «աղջկա
աղջկաաղջկահասակ կին» – «жена-девочка» [26, 62], «child-bride» [երեխա-կին]
[28, 79], «d’une épouse qui avait l’air d’une adolescente» [մի կին, որ
ուներ դեռահասի տեսք] [29, 100]; «իշամռութ
իշամռութ»
իշամռութ – «с ослиным лицом»
[ավանակի դեմքով] [26, 42], «with that jackass face» [ավանակի
դեմքով] [28, 60], «avec sa face d’abruti» [իր ապուշի հայացքով] [29,
70]; «մամռանկար
մամռանկար»
ծանրածնոտ»
մամռանկար – «замшелые» [26, 198]; «ծանրածնոտ
ծանրածնոտ (հուզմունքի նշան) – «en détachant bien les syllabes» [հստակ առանձնացնելով վանկերը] [29, 248]; «նրբագրգիռ
նրբագրգիռ ելևէջը» – «милые переливы»
[26, 68], «sweet, throaty laughter» [քաղցր, կոկորդային ծիծաղը] [28,
84], «les ravissantes modulations» [սքանչելի ելևէջները] [29, 107]; «հաս
հասհաստապռոշ»
տապռոշ – «толстые губы» [26, 171], «les grosses lèvres» [29, 225]:
Այս շարքում տեղ են գտել նաև 3 գունանուններ, որոնք, սակայն, թարգմանվել են պատկերների աղավաղմամբ՝ երանգի
շրջանցմամբ կամ հիմնական գույնի սխալ փոխանցմամբ՝ բացառությամբ 2 ռուսերեն օրինակի, որ տվել ենք թավով. «կապ
կապտա
կապտասպի
տասպիսպիտակ»
иссиняտակ – «иссиня
иссиня-белый» [26, 170], «nearly black» [գրեթե սև] [28, 179],
«presque noir» [գրեթե սև] [29, 253]. տարօրինակ է, որ անգլերենում և
ֆրանսերենում «գրեթե սև/ սևավուն» իմաստով է թարգմանվել:
«Մոխրասպիտակ
Մոխրասպիտակ երեսը» – «сероватое
сероватое лицо»
лицо [26, 120], «son visage
blême» [գունատ] [29, 165]; «մոխրականաչ
մոխրականաչ աչքերով» – «зеленоглазая»
[26, 46], «green-eyed» [28, 63], «aux yeux verts» [29, 83]: Մոխրի
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երանգը կորել է բոլոր լեզուներում, մինչդեռ ռուսերենում կարող էր
լինել` серо-зеленые կամ пепельно-зеленые, անգլերենում` graygreen, ֆրանսերենում` gris-vert:
Շարքում ամենավառը 2 նորաբանություններ են՝ «շաշահպարտ
շաշահպարտ»
շաշահպարտ
և «մեծահարգ
մեծահարգ»:
մեծահարգ
Առաջինը, որ Հրանտ Քառյան կերպարի համար դիպուկ
ասված բառ-բնութագիր է, թարգմանվել է իմաստի խաթարմամբ և
նորաբանական էֆեկտի չեզոքացմամբ՝ «сумасшедший» [խենթ] [26,
58], «you must be crazy or something» [դու երևի խենթ ես կամ նման
մի բան] [28, 75], «tu es fou ou quoi ?» [Խե՞նթ ես, թե՞ ինչ] [29, 97]:
Կարծում ենք՝ կարող էին լինել այսպիսի թարգմանություններ՝
«глупогордый //глупо-гордый», «stupid-proud», «stupide-fier»: Ինչ
վերաբերում է «մեծահարգ
մեծահարգ»
մեծահարգ բառին, ապա մինչ Հ. Մաթևոսյանը
եղել է նույնաձև մեկ այլ բառ՝ «մեծապատիվ» իմաստով, որ հաջորդող հրապարակումներում էլ կա: Այստեղ, սակայն, ոչ թե իմաստի
հարստացում է, այլ՝ համանունություն, որովհետև առկա է լրիվ այլ
ստուգաբանություն՝ «մեծին հարգող»: Թարգմանությունները համարժեք իմաստով են՝ «уважительная к старшим» [26, 18],
«deferential to her elder» [28, 28], ֆրանսերենում կրճատված է: Մեկ
այլ օրինակում՝ «(в этой семье знают почет)» [այդ ընտանիքում
պատիվ գիտեն] [26, 219], «(this was a family where respect for the
elders was paramount)» [Դա մի ընտանիք էր, ուր մեծերի նկատմամբ
հարգանքն առաջնային էր] [28, 224], «très respectueux» [շատ
հարգալից] [29, 287]: Հետաքրքիր է, որ ռուսերենում նշված չէ հենց
մեծերի նկատմամբ հարգանքը, այլ պատիվ է նշված, բայց
անգլերենի թարգմանիչը որսացել է բնագրի իմաստը:
2.2. Կրկնավորներ (3 օրինակ)՝
2.2.1. Բայ (2 օրինակ)՝ բլթբլթոտել (ԱԱ/7), խոսխսել (Ալ/4):
Ինչպես նկատելի է, բայական համադրական կրկնավորները բազմապատկական բայեր են, որոնցից առաջինում բազմապատկականությունն արտահայտվել է միաժամանակ 2 եղանակով՝
արմատի կրկնությամբ և ածանցմամբ: Այդ իմաստով մեր ընտրանքում տեղ է գտել նաև -ռտ
ռտ(ել)
ածանցով 1 բայ՝ «ցնցռտել» (Ալ/4)
ռտ
(տե՛ս ածանցումների շարքում):
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Թարգմանական պատկերն է՝ «խոսխսել
խոսխսել»
խոսխսել 13 – «браниться» [խոսքակռիվ անել] [26, 23], «shouting at each other» [գոռգոռալ միմյանց
վրա] [28, 32], «il y aurait des cris [գոռգոռոցներ կլինեն] [29, 46]:
«Բլթբլթո
Բլթբլթոտել
Բլթբլթոտել»
տել բայը բառային թարգմանության չի արժանացել.
դիմացը նկարագրական միջոցներ են՝ «был в красных пятнах» [26,
212], «the baby was all bitten up» [երեխան ամբողջությամբ կծվել էր
ոջիլներից] [28, 7], «qui dévoraient l’enfant et lui donnaient la fièvre»
[որ խժռում էին երեխային և տենդ հաղորդում] [29, 279]:
2.2.2. Գոյական (1 օրինակ)՝ հաչհաչը (Ալ/6), որի թարգմանությունները նույնիմաստ, ոչ կրկնավոր կազմություններ են՝ ռուս.՝
«лай» [26, 26], անգլ.՝ «yelping» [28, 42], ֆր.՝ «l’aboiement» [29, 49]:
2.3. Անհոդակապ իսկական բարդություններ (6 օրինակ).

բացքամակ (Նժ/16), բկուռուցք (ԱԱ/62), երեսթո՛ւյլ (Ալ/1),
մարդորդի (ԱԱ/6), ուղիղաչք (Կ/13), տակփոխ [սապոգներ] (Կ/18):

«Ուղիղաչքը
Ուղիղաչքը»,
Ուղիղաչքը որ կիրառվել է «ոչ շիլ իմաստով», թարգմանվել
է՝ «прямоглазый» [26, 59], «straight-eyed» [28, 75], «qui ne louchait pas»
[որ շիլ չէր] [29, 97]: «Տակփոխ
Տակփոխ սապոգները» ռուսերենում սխալ է
թարգմանված՝ «утепленные сапоги» [26, 63], ինչի ազդեցությունն է
նաև անգլերեն տեքստում՝ «warm boots» [տաք կոշիկները] [28, 80],
ֆր.՝ «une paire de bottes» [մի զույգ երկարաճիտ կոշիկներ]՝ առանց
լրացման [29, 102]: «Բացքա
Բացքամակ
թարգմանություններն են՝
Բացքամակ»-ի
մակ
«голоштанники, с открытой задницей ходите» [26, 171], «bareassed» [28, 180], «des culs-nus» [29, 254]: «Բկուռուցք
Բկուռուցք»-ը,
որ թարգԲկուռուցք
մանիչները նույնացրել են խպիպին (ռուս.՝ «зоб» [26, 273], ֆր.՝
«goitre» [29, 249]), իրականում կարող է հասկացվել լայն իմաստով:
«Երեսթույլ
Երեսթույլ»-ը
դարձվածքային ծագում ունի, որ բառ է դարձել
Երեսթույլ
հեղինակային ուղղագրությամբ: Պ. Բեդիրյանի բառարանում հենց
այս օրինակն է բերված, բացատրությունը՝ «թույլ, չդիմադրող,
մերժել չկարողացող» [7, 429]: Թարգմանվել է՝ «թուլամորթ/
թուլակամ» իմաստով՝ «Слабак» [26, 20], «weakling» [28, 30], «Espèce
Հեղինակի՝ «Տերը» և «Բաց երկնքի տակ....» գործերում այդ հիմքով
կրկնավոր մակբայ էլ կա՝ «խոսելով-խոսխսելով»:
13
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de gringalet !» [29, 43]: Բերված թարգմանությունները, սակայն, չեն
արտահայտում բնագրային իմաստը. «երեսթույլ»-ը «թուլամորթ,
թուլակամ»-ը չէ, որ ավելի շատ բացասական որակ է, այլ՝ «մերժել
չկարողացող»-ը, ինչը հիմնականում դրական որակ է: «Մար
Մարդոր
Մարդորդորդի»-ն
հանդիպում է միայն Է. Աղայանի բառարանում՝ «Քրիստոս»
դի
իմաստով [1, 979], բայց Հ. Մաթևոսյանն այն կիրառել է այլ ստուգաբանությամբ՝ «մարդկային արարած» իմաստով, ինչը համանունություն է նախորդի հետ: Թարգմանություններն են՝ «челеовек»
[մարդ] [26, 212], «a good person» [լավ անձնավորություն] [28, 216],
«une fille bien» [լավ աղջիկ] [29, 278]:
2.4. Կցական բարդություններ (9 օրինակ)՝ ու շաղկապով.

դուռուլուսամուտ (ԱԱ/17), խամուխոպան (ԱԱ/30), խոսքումեջ
(Մ/16), կաուչկա (Սկ/26), հայրուորդի (Սկ/59), հերուտղա (Կ/20),
սաղուսատկած (Մ/16), տանձուխնձորով (Ալ/6), փորուքամակ
փորուքամակ
(ԱԱ/76):

Այս խմբի բառերն ընդհանուր առմամբ թարգմանվել են բազմակի անդամներով՝ կապակցված միավորիչ շաղկապով կամ
շարահարությամբ: Այսպես՝ «տանձուխնձո
տանձուխնձորով
տանձուխնձորով»
րով – «яблоками и
грушами» [26, 26], «apples and pears» [28, 43], «de poires et de pommes»
[29, 50]; «հերուտղա
հերուտղա»
հերուտղա – «отец и сын» [26, 67], «father and son» [28, 83],
«le père est journaliste» [հայրը և լրագրողը] [29, 105]; «հայրուորդի
հայրուորդի»
հայրուորդի –
«отец с сыном» [26, 141], «du père et du fils» [29, 193]; «սա
սաղու
սաղուսատ
ղուսատսատկածին
կածին»
ծին – «живого и мертвого» [26, 186], «living and dead» [28, 195],
«vivant, puis mort» [29, 215]; «դուռուլուսամուտ
դուռուլուսամուտ»
դուռուլուսամուտ – «дверь и окна» [26,
224], «the door and window frames» [28, 229], «des portes, des fenêtres»
[29, 293]; «փորուքամակ
փորուքամակ»
փորուքամակ – «Пузо у нее и задница» [26, 290] (անգլերենում և ֆրանսերենում՝ նկարագրորեն); «խամուխոպան
խամուխոպան14 –
«целина» [26, 239], ֆրանսերենում բառը կրճատված է [29, 309]:
Չեն թարգմանվել «խոսքումեջ
խոսքումեջ»,
կաուչկա»
խոսքումեջ «կաուչկա
կաուչկա բառերը, որոնցից
վերջինն ունի ընդգծված հեղինակային կնիք:

Այս բառը հետագայում կիրառել են նաև Մուշեղ Գալշոյանը և
Զորայր Խալափյանը [5]:
14
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Տրամագիր 2. Բառաբարդման վիճակագրական պատկերը
բնագրային լեզվանյութում

Բ. ԱԾԱՆՑՈՒՄ:
ԱԾԱՆՑՈՒՄ Մեր ընտրանքում տեղ է գտել ածանցավոր 32
բառ՝ հետևյալ 18 պարզ և բաղադրյալ ածանցներով՝ 1) -ավորվել (6՝

փարախավորվել – Ալ/8, ախոռավորվել – ԱԱ/81, կոշիկավորվել –
Սկ/34, բաճկոնավորվել – ԱԱ/75, հրացանավորվել – Սկ/1, հողավորվել – ԱԱ/82), 2) -ավարի (4՝ մերավարի – Կ/21, իրավարի –
Սկ/16, ԱԱ/38, սրանցավարի – ԱԱ/44, մացակավարի
ավարի – ԱԱ/74)15, 3)
-ություն (3՝ որձություն – Ալ/1, ովություն – Ալ/4, կիսագոհություն –
Օգ/2), 4) -ացու (3՝ տակաշորացու – ԱԱ/19, սիմոնացու
ցու – ԱԱ/35, 67,
վալոդացու – ԱԱ/35), 5) -ելիք (2՝՝ ջարդելիք, դենթափելիք – ԱԱ/63),
6) -ավուն (2՝ ձորավուն – Ալ/14, բլուրավուն – Ալ/14): Մեկական
օրինակներով հանդիպում
պում են նաև հետևյալ ածանցներով բառեր՝
-ա
ծառային [ժամանակ] –
աբար (երեսպաշտաբար – Կ/24), -ային (ծառային
Այս ածանցով հեղինակը կիրառել է նաև «դերասանավարի
դերասանավարի» բառը
(ԱԱ/39), ինչը, թեև չունի նախորդող
խորդող բառարանային կամ տեքստային
վկայություն,
յություն, բայց չենք ընդգրկել մեր ընտրանք՝ համարելով խոսակցախոսա
կանում տարածված բառ:
15
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Սկ/8), -անալ (տղամարդանալ – Կ/1), ան
ան-- (անճկուն – Սկ/43), -արար
(ծխարար – Օգ/9), -ի (գյուղի – Օգ/16), -իզմ (մեսրոպիզմ – Մ/29),
-ոտ (դմակոտ – Օգ/2), -որեն (կաղնիորեն – ԿԴ/1), -ոց (թռռոց –
Ալ/14), -ռտ
ռտ(ել) (ցնցռտել –Ալ/4), -ուհի (եղնուհի – Սկ/40):
1) -Ավորվել ածանցով բառերի թարգմանությունները հիմնականում նկարագրական են, այսպես՝ «հոտերը փարախավոր
փարախավորվել
վորվել16
էին» – «отары уже затихли в загонах» [26, 28], «The flocks were still in
the pens» [28, 45], «les troupeaux étaient dans leurs enclos» [29, 52];
«ձիերն ախոռավորվեցին»
ախոռավորվեցին – բոլոր 3 թարգմանություններում էլ
կառույցը փոխակերպված է ներգործականի [26, 296; 28, 306; 29,
373]; «հողա
հողավորված
հողավորված էր» – «засыпана землей» [26, 296], «was dead and
buried» [թաղված] [28, 307], «était enterrée» [29, 337]; «Ամբողջ գյուղը
ման է գալիս բաճկոնավորված» – «Все село в костюмах расхаживает»
[26, 288], «All the other men had suits», [28, 299], «Tous les hommes de
Tsemakout se promènent en veston maintenant», [29, 365]; «հրացա
հրացահրացանավորված կգան» – «тут же явятся с ружьем» [26, 84], «because then
someone would have surely come by with a gun» [28, 84] [ինչ-որ մեկն
անպայման կգա ատրճանակով]; «կոշիկավորված
կոշիկավորված»
կոշիկավորված – «обутый» [26,
119], «chaussé» [29, 163]: Վերջինները բացարձակ համարժեքներ են,
թեև հաջորդ օրինակում, նույն բառի ֆրանսերեն թարգմանությունը
նկարագրական է՝ ըստ երևույթին բազմազանություն ապահովելու
նպատակով: Այն է՝ «չէր կարելի լինել մեծ ու կոշիկավորված» – «il
n’était pas imaginable d’être grand, de porter des chaussures» [հնարավոր չէր պատկերացնել՝ լինել մեծ և կրել կոշիկներ] [29, 165]:
2) -Ավարի ածանցը Լոռու խոսվածքին բնորոշ կենդանի և
գործուն [4, 154] ածանցներից է: Հ. Մաթևոսյանն այն դրել է
դերանվանական և անձնանվանական հիմքերի վրա: Թարգմանությունները բացարձակ համարժեք են ստացվել միայն ռուսերենում:
Անգլերենում և ֆրանսերենում նկարագրական համարժեքներ են:
Այսպես՝ «մերավա
մերավարի
մերավարի»
րի – «по-нашему» [26, 67], «in the local manner»
[տեղական ձևով] [28, 83], «habituel dans notre région» [մեր կողմեՆախորդող բառարաններում կա նույնահիմք ներգործական սեռի
բայ՝ «փարախել» [19, 490], «փարախեմ» [6, 936]:
16
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րին հատուկ] [29, 106]; «սրանցավարի
սրանցավարի»
սրանցավարի – «по-ихнему, по-адамовскому» [26, 254], «à la façon de son oncle Adam» [իր Ադամ քեռու
պես] [29, 325] (անգլերենում և ֆրանսերենում՝ ավելցուկային
թարգմանություն); «գլխարկն էլ դրված էր մացակավարի
մացակավարի»
ավարի – «как
носит ее Мацак» [ինչպես այն կրում է Մացակը] [26, 287], «just like
Matsak’s always was» [28, 299], «Avec ses vieilles frusques grises et sa
casquette de travers, il ressemblait vraiment de plus en plus à Matsak
Assorian» [....ավելի ու ավելի էր նմանվում Մացակ Ասորյանին] [29,
364]: «Իրավարի
Իրավարի»
Իրավարի բառը, որ 2 անգամ հանդիպել է մեր ընտրանքում,
չի թարգմանվել ոչ մի լեզվով:
3) -Ություն ածանցով 3 բառերից 2-ն արժանացել են համարժեք թարգմանության, 1-ը՝ կրճատման: Այսպես՝ «– Որձությունից
մեջը մնացել է» – «– От мужского в нем осталось» [26, 20], «That’s the
male in him» [28, 29], «c’est resté un mâle» [որձությունն է մնացել] [29,
41]: «Կիսագոհություն» բառի թարգմանությունը ստացվել է շատ
գոհացուցիչ. «թերի կիսագոհությունը – «неполное, половинчатое
полудовольство» [26, 7], «incomplete, half-pleasure» [28, 7], «le demiplaisir» [29, 25]: Մինչդեռ «ովություն
ովություն»
ովություն բառը կրճատվել է բոլոր
թարգմանություններում՝ «Ալխոն ցավից մոռացավ հեծվորի ովուովությունը»
թյունը – «Алхо от боли забыл про всадника» [26, 24], «The pain
made Alkho forget about the rider» [28, 41], «La douleur lui faisait
oublier le cavalier» [29, 47] (բառացի՝ «հեծվորի մասին» է ստացվում,
փոխանակ՝ «հեծվորի ով լինելու մասին»):
4) -Ացու ածանցով բառերում առկա է լինում մի «բան դառնալու //դարձնելու ենթակա» իմաստը: Հ. Մաթևոսյանի կերտած
օրինակներում դրանք հիմնականում անձնանիշ գոյականների
հիմքով են՝ բացառությամբ «տակաշորացու» բառի. «....շապիկներ
էր բերել երեխային տակաշորացու»
տակաշորացու օրինակում հայցական հոլովով նպատակի պարագա է, ինչը ընդգծվել է թարգմանություններում՝ նպատակի պարագա կապական կառույցներով՝ «принесла
мужские рубашки на пеленки» [26, 226], «Srbui brought over some of
her husband’s old shirts for diapers» [28, 232], «Serbouhie Mouradian lui
avait apporté des chemises d’homme pour faire des langes [խանձարուր
սարքելու համար] [29, 296]; «Այ տղա, է՜յ, սի՛մոնացու,
սի՛մոնացու թևիցդ
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կբռնեմ ու դուրս կշպրտեմ, վա՜լոդացու»
վա՜լոդացու» (ԱԱ, 35), «Эй ты,
симоновское отродье, сейчас вышвырну тебя из дому, валодовский
ошметок!..» [սիմոնյան վիժվածք.... Վալոդի կտոր] [26, 244], «Hey,
you! Simon’s offspring!» [Սիմոնի սերունդ] [28, 248], «Hé, engeance de
Simon et de ton grand-oncle Valod, je vais te prendre par le bras et te
jeter dehors!» [Սիմոնի և քո մեծ քեռի Վալոդի ծնունդ] [29, 316]:
Փաստորեն, թարգմանիչները իմաստափոխել են ածանցը՝ «սիմոնացու», «վալոդացու» բառերը թարգմանել են ոչ թե «ապագա
Սիմոն կամ Վալոդ», այլ՝ «Սիմոնից կամ Վալոդից ստացված»: Իսկ
հաջորդ օրինակում իմաստը «Սիմոնի նմանակն» է, որ թարգմանվել է իմաստային համարժեքությամբ. «եսի՞մ ինչ սիմոնացվի
բաժին է դառնալու» (ԱԱ, 67) – «бог знает какому Симону достанется она» [26, 278], «but who knew what sort of a Simon would come
along to claim her for his wife» [28, 290], «Et qui sait quel type du genre
de Simon allait, à Hovit ou ailleurs, hériter de cette petite qui était un
vrai soleil» [29, 355]:
5) -Ելիք ածանցով 2 բառերից «ջարդելիք
ջարդելիք»-ը
չի թարգմանվել,
ջարդելիք
իսկ «դենթափելիք
դենթափելիք»-ը
ռուսերենում
և
ֆրանսերենում
ստացել է
դենթափելիք
նախդրավոր համարժեքներ՝ «на выброс все» [26, 275], «des choses à
jeter» [29, 351]:
6) -Ավուն ածանցը սովորաբար դրվում է որակական ածականների վրա՝ ընդգծելով հատկանիշի թույլ արտահայտված
լինելը (նվազական բաղդատականի դրսևորումներից): Սակայն
Հ. Մաթևոսյանի գրչի տակ ստեղծվել են նաև գոյական հիմքով
կազմություններ (բլուրավուն, ձորավուն), որոնցում արտահայտված է աշխարհագրական անվան համապատասխանության անորոշությունը՝ ոչ թե ձոր է կամ բլուր, այլ՝ ձոր, բլուր հիշեցնող մի
բան: Թարգմանություններում համարժեքներ չկան՝ հատվածի կամ
բառի՝ կրճատված լինելու պատճառով: Միայն ֆրանսերենում կա
«ձորավուն» բառի նկարագրական թարգմանությունը՝ «Quelque
part, dans un repli de terrain» [ինչ-որ տեղ՝ ձորում] [29, 59]:
7) Այլ ածանցներ՝
Տղամարդացել
ածանցներ մեկական օրինակներով: «Տղամարդացել
էինք» – «мы возмужали [26, 45], «We.... had become.... older [մեծացել
էինք] [28, 63]: Ինքնատիպ կազմություն ունի «Օգոստոս»
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պատմվածքում ներքին հանգավորմամբ ստացված «գյուղի»
գյուղի» բառը՝
17
«....ու այդպես հայուհի, ու այդքան գյուղի՝....» , որ թարգմանվել է
«գյուղից» և «գյուղացի» իմաստներով, ընդ որում՝ անգլերենում
«գյուղացի»-ն ածականական կիրառություն է, ֆրանսերենում՝
գոյականական. «и такая вся – из деревни» [26, 18], «and so
completely a village woman» [28, 28], «la vertueuse paysanne
arménienne» [29, 40]: «Երեսպաշտաբար
Երեսպաշտաբար»
Երեսպաշտաբար բառը թարգմանված չէ՝
ըստ երևույթին հատվածի քաղաքական բովանդակության պատճառով (Եղեռնի մասին է): «Կաղնիորեն
Կաղնիորեն»
Կաղնիորեն բառը ռուսերենում թարգմանվել է «կաղնիերեն» իմաստով՝ «на своем дубьем языке» [25, 11],
քանի որ լրացյալը ասացական նրբիմաստով բայ է՝ «[մտքում]
շնորհակալ լինել», իսկ ֆրանսերենում մակբայը կրճատված է:
«Դմակոտ
Դմակոտ [գործ]» բառը, որ կիրառված է փոխաբերական՝ «շահավետ» իմաստով, թարգմանված է «յուղոտ/հյութալի կտորներ»
իմաստներով՝ «самые жирные куски себе отхватывая» [26, 7], «des
combines bien juteuses» [29, 25]: «Թռռոց
Թռռոց»-ը,
որ նշանակում է
Թռռոց
«թռչելու ձայնը», չի թարգմանվել: «....ինքը հորեղբոր հետ հին
ծառային
ծառային ժամանակի մեջ էր» – «во времени этого дерева» [26, 93],
«in the time of the tree» [28, 107], «dans le temps de l’arbre» [29, 133]:
«Ծխա
Ծխարար
չի թարգմանվել. գործողությունը (փչել) թարգմանվել
Ծխարար»-ը
րար
է, գործիքը՝ ոչ: Միակ նախածանցավոր բառը՝ «ան
անճկուն
թարգանճկուն»-ը,
ճկուն
մանված չէ: Միջազգային ածանցով միակ բառը թարգմանվել է բացարձակ համարժեքությամբ, ինչը կարելի է դիտել թե՛ տառադարձման, թե պատճենման դրսևորում. «մեսրոպիզմ» – «месропизм»
[26, 197], «mesropism» [28, 204], «mesropisme» [29, 227]; «ցնցռտել
ցնցռտել»-ը,
ցնցռտել
որ նշանակում է «շատ անգամ և ուժգնորեն ցնցել» [1, 1478],
թարգմանվել է միայն ռուսերենում և անգլերենում՝ «встряхнуть»
[26, 24], «jerked
jerked his head back»
back [հետ ցնցեց նրա գլուխը] [28, 41]:
Հանդիպել է նաև 2 ածանցավոր բառ՝ իմաստային նորաբանու«Ու այդպես խոնարհ, համեստ, այդպես հեզ, ու այդպես հայուհի, ու
այդքան գյուղի
գյուղի՝ ինքը չխոսեց....» (Օգ/16): Հակված ենք կարծելու, որ այս
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օրինակում ոչ թե սեռականով որոշիչ է, այլ՝ խոսքիմասային անցում
կատարած ածանցավոր ածական:
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թյան դրսևորմամբ և փոխաբերական իմաստով, ինչը չենք մտցրել
մեր հաշվումների մեջ: Դրանք են՝ «ռխ
ռխավոր»՝ «լեզու-բերան
ունեցող» (ԱԱ/71), «տախտակ
տախտակավորել»՝ «դագաղել» իմաստով
(ԱԱ/81): «Ռխավոր
Ռխավոր»-ը
ռուսերենում թարգմանվել է «ճարպիկ» իմասՌխավոր
տով, ֆրանսերենում՝ «քաջ, համարձակ» իմաստ ունեցող դարձվածքով [33], «Если бы ты ловким человеком был» [26, 284], «Si tu avais eu
quelque chose dans le ventre» [29, 361]: «Տախ
Տախտակավորել
3 լեզվում
Տախտակավորել»-ը
տակավորել
էլ թարգմանվել է նկարագրորեն, ընդ որում՝ ռուսերենում և անգլերենում՝ «տախտակ հագցնել» իմաստով, ֆրանսերենում՝ «տախտակների մեջ դնել»՝ «поди в доски ее одень» [26, 295], «Go dress her
in boards» [28, 306], «tu peux aller la mettre dans les planches» [29, 372]:
Գ. ՄԵՆԱԲԱՂԱԴՐԻՉԱՑՈՒՄ18 (6 օրինակ)՝
1. Հարադրության իմաստի արտահայտում համադրական
կազմությամբ (3 օրինակ). ծուղրուղուել (Կ/7) (հմմտ.՝ ծուղրուղու
տոջջկանչել), կենտահաչել
կենտահաչել (Ալ/14) (հմմտ.՝ կենտահաչ տալ), փայտո
փայտո
լոտել (Կ/23), (հմմտ.՝ փայտոջիլ ընկնել):
«Կենտահաչել
Կենտահաչել»
Կենտահաչել բայը, որ նախորդող բառարաններում չկա, Է.
Աղայանի կողմից մեկնաբանվել է այսպես՝ «նույնն է՝ կենտահաչ
տալ» [1, 720]: Այն նշանակում է «ընդհատ-ընդհատ, մեկ-մեկ
հաչել», մինչդեռ ռուսերեն տեքստում թարգմանվել է «միալար
հաչել» իմաստով՝ «залилась лаем» [26, 34], իսկ ֆրանսերենում [29,
Ծուղրուղուեց»
58]՝ ձևի պարագայի բացթողմամբ: «Ծուղրուղուեց
Ծուղրուղուեց բայաձևը
բացարձակ համարժեքով է թարգմանվել միայն անգլերենում՝ «a
cock crowed» [28, 69], իսկ ռուսերենում և ֆրանսերենում, չնայած
համարժեք բայեր ունենալուն (кукарекать, pousser des cocoricos),
նկարագրական թարգմանություններ են՝ «подал голоса петух» [26,
53], «le chant d’un coq» [29, 91]): «Փայտոջլոտել
Փայտոջլոտել»
Փայտոջլոտել -ը թարգմանված է
նկարագրորեն՝ «из меня.... полезут древесные жучки» [ինձանից
դուրս կգան փայտոջիլներ] [26, 71], «in time woodworm would begin
Այստեղ նկատի ենք առել նախկին բարդ բառի բաղադրիչներից
մեկի կրճատումը, ինչը չի նշանակում, թե ստացված բառը պետք է լինի
մենաձևույթ:
18
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boring holes through me» [գնալով փայտոջիլը ինձ վրա ծակեր
կանի] [28, 85], «je finirai par être mangé des vers» [վերջում ինձ
որդերը կուտեն] [29, 109]:
2. Գծիկավոր կրկնավոր հարադրության հնչյունափոխված
բաղադրիչի անկախա
անկախացում
խացում (2 օրինակ). «Այդ արձանը, մարձանը,
մարձանը
հիշելը, միշելը սուտ բաներ են» (ԱԱ/37): Ինչպես և սպասելի էր,
այս ինքնատիպ, դիպվածային բառերը, որքան էլ որ հեղինակի բարի կամքով անկախություն ստացած, չէին կարող երկար կյանք
ունենալ, ավելին՝ լինել թարգմանված: Դիմացը նկարագրական
թարգմանություններ են՝ «Все эти памятники, все эти «останется в
памяти людской» – пустое все это» [26, 245], «All these monuments, all
these fine words about the memory of someone lasting forever, aren’t
worth anything» [Բոլոր այդ հուշարձանները, այդ բոլոր հրաշալի
խոսքերը՝ մեկի հավերժական հիշվելու մասին, ոչինչ չարժեն] [28,
251], «Avoir sa statue ou pas, laisser un souvenir ou pas, tout ça c’est du
vent» [Սեփական արձան ունենալ-չունենալը, հուշ թողնել-չթողնելը՝
այս ամբողջը քամի է] [29, 318]:
3. Ոչ անկախ արմատի անկախացում (1 օրինակ)՝ «եղն
եղն»
եղն
(Սկ/40). այս օրինակը հարաբերական նորաբանության դրսևորումներից է19, եզակի օրինակ մեր ընտրանքում, որ գրաբարյան բառի
վերածնունդ է [6, 678], այն էլ՝ իմաստի նեղացմամբ կամ շրջմամբ՝
արու եղջերվի իմաստով. ըստ բնիմաստի՝ այն միայն էգ եղջերուն է
[2, 678], մինչդեռ գրաբարյան բառարաններով՝ ընդհանրապես
եղջերուն՝ առանց սեռային տարբերակման: Նոր իմաստով է կիրառված նաև «եղնիկը»՝ բառարաններում առաջարկվող «եղնորթ» բառի
իմաստով: «Իսկ չի՞ կարելի ասել եղնը,
եղնը եղնուհին, եղնիկը»20 հատվածը թարգմանված է միայն ֆրանսերենում (ռուսերենում և անգլեՀարաբերական նորաբանությունը լեզվի պատմության տարբեր
փուլերից կամ գոյության տարբեր վիճակներից ներմուծված, վերածնված
բառն է [24, 331]: Այսպիսի ևս 1 օրինակ՝ արևմտահայերեն-արևելահայերեն անցմամբ, տեղ է գտել բառատարբերակների շարքում:
20
Այստեղ հեղինակը ընթերցողներիս դարձնում է իր բառակերտման
գործի մասնակիցը:
19
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րենում այն էջերով կրճատված հատվածում է մնացել): Այն է՝ «pas
dire le cerf, la biche et le faon? [29, 171]»: Յուրաքանչյուր միավորն
ստացել է համարժեք բառային թարգմանություն, ընդ որում՝
«եղնիկ»-ի համարժեք «le faon»21-ն այլ համատեքստերում կարող է
հասկացվել «եղջերվի ձագ՝ ընդհանրապես» [32]:
ԲԱՌԱՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐ (15 օրինակ): Քննվող լեզվանյությում
որոշակի հեղինակային կնիք ունեն նաև բառատարբերակային
լուծումները, որոնց թարգմանությունների հետքերով գնալը, սակայն, համարում ենք ոչ նպատակահարմար: Դրանց տեսակներն
են՝ 1) հնչյունափոխական.
հնչյունափոխական գելագռավը (Նժ/15), ինչպեսություն
(ԱԱ/66), կարկտել (Սկ/39), վիթխարիացավ (Ալ/31); 2) ուղղագրա
ուղղագրարա22
կան (միասին/գծիկով/անջատ) . դուրս-ընկած (Մ/25), երեսառերես

(Մ/26), խփեց-փռեց (ԱԱ/67), կռանում-վերցնում է (Սկ/5), տասնութքսան (ԱԱ/58), տրաք-տրաքելու էր (ԱԱ/38), ցամաքեցրելվառել (ԱԱ/73); 3) բառակազմական.
բառակազմական անցընել (իմաստը՝ «անցկացնել») (Ալ/7), լայնգավակ (Ալ/14), սուրդունչ (Ալ/3), քիթ-բերանով
[դուրս տալ հողը] (Նժ/17): Առաջինը հարաբերական նորաբանություն է՝ արևմտահայերենից հեղինակի գրչով արևելահայերեն բերված միավոր: «Տաս
Տասնութքսան
թարգմանվել է նկարագրորեն՝
Տասնութքսան»-ը
նութքսան
«18-ից 20» իմաստով: Նշենք, որ մոտավոր տարիքը արտահայտելու համար Հ. Մաթևոսյանը նույն ստեղծագործության մեջ կիրառում է 2 հնար՝ կցագրում և գծիկով հարադրում. «....իսկ երեսուներեսուն-

երեսուն
երեսունհինգ
սունհինգ տարեկան քառասունութ տղամարդ մնաց անգերեզման....» (ԱԱ/82): Այս օրինակների համեմատությունը ի հայտ է

բերում մի ոճական հնար՝ մեկ մարդու մոտավոր տարիքի մասին
խոսելիս հեղինակը դիմում է կցագրմանը, մի խումբ մարդկանց
տարիքային միջակայքի մասին խոսելիս՝ գծիկով հարադրմանը:
Բառն ունի լատինական ծագում՝ «կենդանու ձագ» ստուգաբանությամբ` “latin populaire *feto, -onis, du latin classique fetus, petit d'animal” [32]:
22 Այս և վերը բերված կցական կազմությունների տարբերությունն այն
է, որ այստեղ կցումով չի փոխվում միավորի կարգավիճակը:
21
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ԹԱՐԳՄԱՆՉԱԿԱՆ ՆՈՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:
ՆՈՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ Հեղինակային
նորաբանությունները այլ լեզու փոխանցելու թարգմանչական
լուծումներում ամենահետաքրքիրը թերևս պետք է համարել
նորաբանությունը նորաբանությամբ թարգմանելու փորձերը: Իբրև
այդպիսին՝ մեր ընտրանքում շատ օրինակներ չեն արձանագրվել,
քանի որ թարգմանիչները կիրառել են առավելապես թարգմանության չեզոք լուծումներ: Նորաբանական թարգմանությունների
դրսևորումները սահմանափակվում են այսքանով՝
«սողալով» (սա «պարտքերով1. ռուսերեն տեքստում՝
տեքստում
սողալով» հարադրության մեկ բաղադրիչն է միայն՝ ՀՄ) – «ползкомползочком», «ղաուրմա-մաուրմա» – «(всякую) каурму-маурму»,
«հայր-մայր-հորթ ընտանիքը» – «семейство матери-отца-сына
ланей», «отца, мать и сына-ланенка», «հորթուկ-տղան» – «теленочек-сын», «հարվածվեց-խայթեց» – «метнулась – ударилась –
ужалила», «քամել-կողոպտել» – «опустошить-ограбить», «ղռղռացղռղռաց» – «погромыхала-погромыхала», «աղջկահասակ կին» –
«жена-девочка», «կիսագոհություն» – «полудовольство», «մեսրոպիզմ»
– «месропизм»,
2. անգլերեն տեքստում՝
տեքստում «ակնարկանման» – «essay-like»,
«ոտնաքերիչ» – «boot-scraper», «աղջկահասակ կին» – «child-bride»,
«ուղիղաչք» – «straight-eyed», «կիսագոհություն» – «half-pleasure»,
«մեսրոպիզմ» – «mesropism»,
3. ֆրանսերեն տեքստում՝
տեքստում «խոտ-կուրծք-բերան» – «de l’herbe –
à la mamelle – à la bouche», «կիսագոհություն» – «le demi-plaisir»,
«բացքամակ [շան տղերք]» – «des culs-nus», «մեսրոպիզմ» –
«mesropisme»:

Ի մի բերելով ողջ ասվածը՝
նորաբանությունները ժողովրդական
խոսքի ակունքներից սնվող, քաջածանոթ բաղադրիչներ
ունեցող կազմություններ են՝ բառաբարդումներ, ածանցումներ, մենաբաղադրիչացումներ (մեր ընտրանքը՝ 172 օրինակ):
Բարդությունները, որ ողջ ընտրանքի շուրջ 78%-ն են կազմում, հարադրական և համադրական տեսակների են, որոնց

▪ Մաթևոսյանական
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▪

▪

▪

▪

(40,3%) և հատկապես՝ հարադրականների (70%) կազմում
գերիշխում են կրկնավորները: Հարադրականների շարքը,
մեկ միավորի բացառությամբ, գծիկավոր կազմություններից
է բաղկացած: Համադրականներից գերակշռում են հոդակապով կազմությունները, թեև քիչ չեն նաև «ու» շաղկապով
կցագրումները: Առատ են նաև ածանցումները (18,6%): Արձանագրվել են նաև բառատարբերակներ՝ ձևավորված հնչյունափոխական, ուղղագրական և բառակազմական հիմունքներով (ընդհանուր՝ 15 օրինակ): Խոսքիմասային տեսանկյունից՝ հարադրությունների մեջ գրեթե հավասար քանակով
(30/29) գերակշռում են մակբայներն ու գոյականները, իսկ
համադրականների և ածանցավորների մեջ՝ գոյականները:
Թարգմանությունների հարցում առաջին խնդիրը, որ նկատվում է, միջնորդավորված թարգմանությունների ոչ նպատակահարմարությունն է նմանատիպ աշխատանքների հիմքում
դնելու համար: Ռուսերեն տեքստում ակնառու են թարգմանական կամայականություններ՝ տեքստերը կրճատելու ձևով,
մինչդեռ ֆրանսերեն տեքստն այդ առումով աչքի է ընկնում
բնագրին հավատարիմ մնալով և, ընդհանուր առմամբ,
որակյալ թարգմանությամբ:
Կիրառված թարգմանական մեթոդները բազմազան են,
որոնցից գերակշռողը նկարագրական միջոցներն են: Կան
թե՛ բացարձակ համարժեքության, թե՛ ձևային կամ իմաստային թարգմանության, թե՛ տառադարձման, թե՛ նորաբանությամբ թարգմանության դրսևորումներ: Արձանագրվել են
նաև գեղարվեստական պատկերի վնասմամբ կամ փոշիացմամբ իրականացված թարգմանություններ, ինչպես նաև՝
թարգմանական ավելցուկներ:
Թարգմանական համարժեքության խախտման պատճառներից հիմնականը զուգադրվող տեքստերի լեզուների կառուցվածքային առանձնահատկություններն են:
Նմանատիպ ուսումնասիրությունները՝ 1) ի հայտ բերելով
թարգմանական խնդիրները՝ կարող են նպաստել հետագա
թարգմանությունների որակի բարելավմանը, 2) կարող են
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լեզուների տիպաբանությամբ զբաղվողներին ապահովել
գործնական նյութով, 3) կարող են վեր հանել միջմշակութային հաղորդակցման տարբեր շերտերին վերաբերող
տեղեկույթ:
Կարծում ենք՝ հեղինակային նորաբանությունները պետք է
ունենան իրենց բառարանային «ծննդականը»՝ բառահոդված՝
հեղինակի անունը (և առաջին օրինակը) նշված: Ցավով
պիտի արձանագրենք, որ մաթևոսյանական նորաբանություններից շատերի դիմաց հաջորդող բառարաններում [1; 7]
կա՛մ բացակայում է որևէ ծագումնաբանական նշում, կա՛մ
գրված է՝ «ժղ.», «խսկց.», «անհանձնարարելի»:
ԱՐԵՎԱԿ-ը, որ մեծապես օգտակար է եղել մեզ բառի ժամանակագրությունը վեր հանելում, այնուամենայնիվ, ի լրումն
նախորդ կետում ասվածի, նույնպես ունի բարելավման
կարիք՝ տեքստերի հարստացման, սպառիչ թվագրումներ
ունենալու մասով:
Սույն ուսումնասիրությունը, այնուամենայնիվ, թողեց
գեղարվեստական տեքստի թարգմանության որակը բարելավված տեսնելու ցանկություն, քանի որ այդ տեքստերն են,
որ դեսպանում են ստեղծագործությունը այլամշակույթ
միջավայրում:
Մեր կողմից իրականացված բարդագույն հետազոտությունը
բավականին դյուրին կստացվեր, եթե իրականացվեր հեղինակի բազմալեզու կորպուսի առկայության և գործադրման
պայմաններում:

– 308 –

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Աղայան Է., Արդի հայերենի բացատրական բառարան, Երևան,
«Հայաստան» հրատ., 1976, 1618 էջ:
2. Աճառյան Հ., Հայերեն արմատական բառարան, հ. 2, Երևան,
Երևանի համալսարանի հրատ., 1926, 2705 էջ:
3. Աճառյան Հ., Հայերեն գավառական բառարան, հատոր 1-8,
Թիֆլիս, Լազարեան Ճեմարան Արեւելեան Լեզուաց, 1913,
1178 էջ:
4. Ասատրյան Մ., Լոռու խոսվածքը, Երևան, «Միտք» հրատ, 1968,
198 էջ:
5. ԱՐԵՎԱԿ, http://www.eanc.net/EANC/search/?interface_language=am
(հասանելի՝ 05.03.2020):
6. Աւետիքեան Գ., Սիւրմէլեան Խ., Աւգերեան Մ., Նոր բառգիրք
հայկազեան լեզուի, հատոր 1-2, Վենետիկ, Տպարան ի Սրբոյն
Ղազարու, 1836-1837, 2235 էջ:
7. Բեդիրյան Պ., Հայերեն դարձվածքների ընդարձակ բացատրական բառարան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, 1410 էջ:
8. Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարան, հատոր
1-4, ԳԱԱ Լեզվի ինստիտուտ, Երևան, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ
հրատ., 1969-1980, 2763 էջ:
9. Հայոց լեզվի բարբառային բառարան, հատոր 1-7, ԳԱԱ Լեզվի
ինստիտուտ, Երևան, «Գիտություն» հրատ., 2001-2012, 2792 էջ:
10. Մաթևոսյան Հ., Ալխո, http://hrantmatevossian.org/m/up/Alxo.pdf
(հասանելի՝ 05.05.2020):
11. Մաթևոսյան Հ., Աշնան արև, http://www.hrantmatevossian.org/m/
up/Ashnan_arev.pdf (հասանելի՝ 05.05.2020):
12. Մաթևոսյան Հ., Կայարան, http://www.hrantmatevossian.org/m/
up/Kayaran.pdf (հասանելի՝ 05.05.2020):
13. Մաթևոսյան Հ., Կանաչ դաշտը, http://www.hrantmatevossian.
org/m/up/Kanach_dashty.pdf (հասանելի՝ 05.05.2020):
14. Մաթևոսյան Հ., Մեսրոպ, http://www.hrantmatevossian.org/m/up/
Մեսրոպ.pdf (հասանելի՝ 05.05.2020):

– 309 –

15. Մաթևոսյան Հ., Նարինջ զամբիկը, http://www.hrantmatevossian.
org/m/up/Narinj_zambiky.pdf (հասանելի՝ 05.05.2020):
16. Մաթևոսյան Հ., Նժույգս, նժույգս, http://www.hrantmatevossian.
org/m/up/Njuigs.pdf (հասանելի՝ 05.05.2020):
17. Մաթևոսյան Հ., Սկիզբը, http://www.hrantmatevossian.org/m/up/
Skizby.pdf (հասանելի՝ 05.05.2020):
18. Մաթևոսյան Հ., Օգոստոս, http://hrantmatevossian.org/m/up/
Ogostos.pdf (հասանելի՝ 05.05.2020):
19. Մալխասեանց Ս., Հայերէն բացատրական բառարան, հատոր 14, Երևան, Հայկական ՍՍՌ Պետական հրատ., 1944, 2409 էջ:
20. Մելքոնյան Հ., Թարգմանության տեսությունը որպես լեզվաբանական գիտակարգ, «Միջազգային գիտաժողովի նյութեր»,
պրակ Ա, Վանաձոր, 2009, էջ 105-111:
21. Մելքոնյան Հ., Լեզավաբանության հիմունքներ. Ուսումնական
ձեռնարկ, Վանաձոր, «ՍԻՄ» հրատ., 2017, 492 էջ:
22. Зайтаева Д., Авторский неологизм как лингвистический феномен и как объект перевода, https://lomonosov-su.ru/archive/
Lomonosov_2007/10/Zaytaeva.pdf (доступно – 05.05.2020).
23. Комиссаров Н., Теория перевода. Лингвистические аспекты,
Москва, изд. «Высшая школа», 1990, https://classes.ru/grammar/
43.Teoriya_perevoda_Lingvicticheskiye_aspekty/
(доступно – 05.05.2020).
24. Лингвистический энциклопедический словарь, Москва, изд.
«Советская энциклопедия», 1990, 626 с.
25. Матевосян Г., Тогда, зимою: Рассказы (Перевод с армянского
Анаит Баяндур), Москва, изд. «Детская литература», 1987, 176 с.
26. Матевосян Г., Хлеб и слово, (Перевод с армянского Анаит
Баяндур), Москва, изд. «Молодая гвардия», 1974, 336 с.
27. Яковлева Е., Способы перевода авторских неологизмов,
http://elib.bsu.by/handle/123456789/148142
(доступно – 05.05.2020).
28. Matevosian G., The Orange Herd, Translation into English (Translated
by Fainna Glagoleva), Moskow, “Progress” Publishers, 1976, 308 p.
– 310 –

29. Matevossian H., Soleil d’automne (traduit de l’arménien par Pierre
Ter-Sarkissian), Paris, Éditions Albin Michel S.A., 1994, 376 p.
30. http://faustine.bruneault.free.fr/images/articles_pdf/cheval_bat.pdf
(հասանելի՝ 05.05.2020)
31. https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/b%c3%a2t/8306/locuti
on?q=cheval#317992 (հասանելի՝ 05.05.2020)
32. https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/faon/32861?q=le++fao
n#32780 (հասանելի՝ 05.05.2020)
33. https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/ventre/81434/locution
?q=ventre#176876 (հասանելի՝ 05.05.2020)
ՀԱՄԱՌՈՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԱԱ – «Աշնան արև»
Ալ – «Ալխո»
Կ – «Կայարան»
ԿԴ – «Կանաչ դաշտը»
Մ – «Մեսրոպ»
ՆԶ – «Նարինջ զամբիկը»
Նժ – «Նժույգս, նժույգս»
Սկ – «Սկիզբը»
Օգ – «Օգոստոս»

– 311 –

ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ СУДЬБА МАТЕВОСЯНОВСКИХ
НЕОЛОГИЗМОВ
(на сравнительном материале армянского, русского,
английского, французского языков)
Резюме

Эгине Мелконян

Ключевые слова: лексический неологизмы, эквивалентность,
четырехъязычное сопоставление, нейтрализация неологического
эффекта, опосредованный перевод, абсолютный эквивалент,
формальный эквивалент, относительный неологизм, описательный
перевод, избыточный перевод, вариант слова

Матевосяновские неологизмы – это образования, которые
восходят к народной речи и представляют собой фиксированные
модели: сложные слова, деривации, монокомпонентизации. Сложные
слова, составляющие около 78% всей выборки, представлены
аналитическими и синтетическими видами. Среди них, в частности,
в составе аналитических, доминируют дубликации. Первая проблема, которая наблюдается в изучении переводов, – это нецелесообразность выбора опосредованных переводов для языкового материала. В русском тексте очевиден в ряде случаев переводческий
произвол в виде сокращения текстов. К французскому переводческому тексту, в целом, можно отнести атрибуты верности оригиналу и качественного перевода. Примененные методы перевода разнообразны, хотя, можно отметить, что в них преобладают описательные средства. Замечены абсолютные эквиваленты, проявления формальных или смысловых эквивалентов, а также один
пример транскрипции. Были зафиксированы переводы с искажением художественной картины, а также некоторые транслатологические излишки. Что касается переводов неологизмов путем
создания неологизмов, то такие примеры были найдены лишь в
малом количестве. В заключительной части выражается желание
улучшить качество художественных переводов, отмечается необходимость обновления словарной и корпусной информа ции, доработки авторских и хронологических комментариев, а также необходимость создания многоязычного корпуса произведений Г. Матевосяна для облегчения выполнения подобных работ.
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THE TRANSLATION FATE OF MATEVOSYAN’S
MATEVOSYAN’S NEOLOGISMS
(Based on the Materials in Armenian, Russian,
English and French)

Heghine Melkonyan

Summary

Key words: lexical neologisms, equivalence, four-language
comparison, neutralization of the neologic effect, indirect translation,
absolute equivalent, formal equivalent, relative neologism, descriptive
translation, translation excesses, word variant
Matevosyan's neologisms are formations that feed on popular
speech and have familiar components: complex words, derivations, and
monocomponentizations. The compound words, which make up about
78% of the entire sample, are represented by analytical and synthetic
types. Among them, and among analytical types in particular, duplicate
words are predominant. The first problem in the study of translations,
which we have observed, is the inexpediency of the choice of indirect
translations for the language material of such works. In the Russian text,
translation arbitrariness is obvious in the form of reduction of the texts.
The French translation texts as a whole are noted by their high quality
and faithfulness to the original. Absolute equivalents and manifestations
of formal or semantic equivalents, as well as one example of
transcription, were observed. We have found translations with some
distortion of the literary picture, as well as translation excesses. As for
transleting neologisms by creating neologisms, only a small number of
such examples have been found. The final part states our wish to see
improvement in the quality of literary translations and suggests the need
to innovate the EANC information, the author’s and chronological
notes, and to create a multilingual corpus of Matevosyan’s works to
facilitate the implementation of such and other types of work.
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КОРПУС ПРОЗАИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ГРАНТА МАТЕВОСЯНА:
МАТЕВОСЯНА:
ОПЫТ ТЕМАТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ
Ольга Митрофанова
Ключевые слова: корпусная лингвистика, художественная проза,
тематическое моделирование, авторский корпус, Грант Матевосян
1. Тематические модели в исследовании художественных
произведений
Исследование сюжета художественных произведений традиционно выполнялось на основе лингвистических [1] и литературоведческих [2] теорий. Тем не менее, в последние годы в этой сфере
появились работы, где применяются методы, алгоритмы и инструменты компьютерного анализа данных [3, 4, 5].
Обращают на себя внимание различные исследования,
посвященные моделированию сюжета и отношений между персонажами. Известны реализации подходов на основе правил [6],
состоятельность в выполнении указанных задач доказали системы,
основанные на машинном обучении, использующие нейросетевые
[7] и вероятностные тематические [8] модели. Опыт исследований
сюжета художественных текстов доказывает необходимость интеграции разнообразных приемов и инструментов корпусных квантитативных исследований [9].
Одно из возможных решений задачи моделирования сюжета
художественного произведения связано с построением вероятностных тематических моделей корпусов текстов. Тематическое
моделирование широко используется в автоматической обработке
текстов и анализе данных уже около 20 лет [10, 11, 12]. Несмотря на
то, что эти процедуры чаще всего применяются в работе с научными
и публицистическими текстами, оказалась возможной их адаптация
и к нестандартному материалу художественной литературы.
Суть тематического моделирования заключается в том, что в
корпусе, представляемом в виде «мешка слов», выявляются нечеткие
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кластеры документов, объединенных общим содержанием, эта
общность содержания фиксируется в виде тем – наборов слов с
близкой дистрибуцией в переделах документов корпуса. Особенность вероятностных тематических моделей состоит в том, что
распределение слов по темам и тем по документам восстанавливается с помощью теоретических распределений по единственному
наблюдаемому параметру, частоте употребления слов в различных
документах корпуса. Одним из широко используемых и доступных
способов построения вероятностной тематической модели корпуса
является алгоритм латентного размещения Дирихле (Latent Dirichlet
Allocation, LDA) [10].
При работе с научными или новостными текстами ожидается,
что результатом работы алгоритма тематического моделирования
будет распределение документов корпуса по темам, примерно
соответствующим каким-либо областям знаний или новостным
рубрикам. Возникает вопрос о том, что соответствует ТМ в случае
художественного текста. В ходе экспериментов было выяснено, что
темы могут включать в свой состав, к примеру, имена персонажей,
или названия артефактов, или описания черт внешности главных
героев, или характеристику окружающей обстановки (описание
помещений дома, ландшафта и т.д.) [13]. При работе с текстами
крупных литературных форм (роман) было показано, что тематическая модель отражает структуру сюжета, отдельные темы
соотносятся с описанием эпизодов [14, 15]. Тематическое моделирование также применяется и в исследовании малых прозаических
форм, прежде всего рассказов, и позволяет проследить динамику
развития тем в рассказах разных авторов за определенный хронологический период [16].
Целью нашего исследования является применение вероятностного тематического моделирования в исследовании корпуса
прозаических произведений Гранта Матевосяна.

2. Формирование корпуса прозаических произведений Гранта
Матевосяна: состав, количественные характеристики, первичная
обработка текстов.
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В основу корпуса легли русскоязычные тексты рассказов и
повестей в рассказах Гранта Матевосяна, находящиеся в открытом
доступе в электронной библиотеке https://royallib.com/: «Алхо»,
«Август», «Буйволица», «Чужак», «Мать едет женить сына»,
«Медведь», «Мой волк», «Мы и наши горы», «Под ясным небом
старые горы», «Похмелье», «Сквозь прозрачный день», «Сторож»,
«Ташкент», «Тогда, зимою», «Твой род», «Зеленая долина». Объем
корпуса составляет более 260 тыс. словоупотреблений.
Корпус был лемматизирован с помощью библиотеки для
морфологического анализа русскоязычных текстов mystem 3.0 [17],
использовался вариант лемматизации с автоматическим снятием
морфологической неоднозначности [https://yandex.ru/dev/mystem/].
Корпус был представлен в виде архива отдельных документов в
формате *.txt в кодировке UTF-8 без BOM. Поскольку тексты не
являются равнообъемными, мы приняли решение о представлении
корпуса в сегментированном виде, где повести в рассказах делились
бы на отдельные композиционные части (в частности, повесть
«Август» была поделена отдельные рассказы).
Перед проведением процедуры тематического моделирования
мы подготовили стоп-словарь, в который включены латинские
буквы, цифровые обозначения, служебные части речи (предлоги,
союзы, частицы), междометия, местоимения, обороты, аббревиатуры и некоторые другие слова. Стоп-словарь был составлен на
основе данных НКРЯ и Нового частотного словаря русской лексики
О.Н. Ляшевской и С.А. Шарова [http://dict.ruslang.ru/freq.php], [18].

3. Процедура тематического моделирования корпуса прозаических произведений Гранта Матевосяна: компьютерный инструмент, параметры эксперимента и результаты

Процедура вероятностного тематического моделирования
проводилась с помощью библиотеки scikit-learn [scikit-learn.org],
при этом использовался алгоритм латентного размещения Дирихле
(Latent Dirichlet Allocation, LDA). Визуализация результатов
тематического моделирования осуществлялась с применением
библиотеки pyLDAvis [https://github.com/bmabey/pyLDAvis].
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Параметры тематического моделирования: число тем: 3, 5, 7, 10;
объем тем: 30 лемм, вводятся ограничения на словарь модели
(отсекаются низкочастотные леммы с частотой менее 3 вхождений в
корпусе). Ниже мы приводим фрагмент тематической модели,
построенной для 10 тем. На рис. 1 представлена визуализация 10
основных тем в корпусе. Темам соответствуют синие сферы в левой
части рисунка. Размер сферы отражает значимость темы. В правой
части рисунка находится диаграмма частотного распределения
наиболее значимых слов в тематической модели корпуса (30 лемм).
Длина синих полос соответствует частоте слов-тематизаторов в
корпусе. На рис. 2-5 представлен состав отдельных тем. Красным
цветом отмечается частота вхождения слов-тематизаторов в ту или
иную тему корпуса.
Среди тематизаторов есть слова, общие для всех рассказов в
корпусе (мальчик, мать, лошадь, волк, гора, дорога, собака, бежать,
поле, земля…) и отдельные слова, специфичные для каких-либо
рассказов (буйволица, дядюшка, старый, Алхо, Гикор, дядя,

красный, Ишхан, смотреть, младший, Андро, приносить, дед,
белый, зеленый, пастух, лейтенант, снег, черный, голова)…

Наиболее крупные темы включают в себя лексику, присутствующую в большинстве рассказов. Состав наиболее крупной темы
1 представлен на рис. 2:
Тема 1: мальчик, отец, мать, женщина, лошадь, дед, ребенок,

смотреть, дерево, голова, белый, улыбаться, дверь, должный, брат,
голос, друг, хлеб, посмотреть, волк, мужчина, спина, сын, земля,
Месроп, красный, хороший, старый, дело, спрашивать…

В тематической модели присутствуют темы смешанного типа.
Такова, например, тема 4, см. рис. 3. В данной теме преобладает
лексика из рассказа «Буйволица», в то же время присутствуют
отдельные слова из других произведений:
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Рис. 1. Визуализация тематической модели корпуса (10 тем): тематизаторы.
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Визуализация
Рис. 2. В
изуализация тематической модели корпуса (10 тем): тема 1.
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Рис. 3. Визуализация тематической модели корпуса (10 тем): тема 4.

Тема 4: буйволица, Андро, собака, Мариам, земля, женщина,

буйвол, голова, мать, гора, хороший, вода, азербайджанец, Ашхен,
спать, солнце, отара, смотреть, корова, оставаться, старый, выгон,
спина, веревка, пастух, девушка, трава, посмотреть, белый, цветок…

Наряду с общими темами выделяются и специфические, в
которых присутствуют слова из самостоятельных рассказов, в нашей
модели это темы 7 и 8, состав которых представлен на рис. 4 и 5.
Тема 7 включает в себя слова из основного лексического состава
рассказа «Зеленая долина»: лошадь, волк, жеребенок, мать, долина,

собака, старый, молния, красный, скала, зеленый, дуб, запах, земля,
холм, маленький, шиповник, сторона, черный, пастух, голова, куст,
враг, круг, бежать, солнце, белый, смотреть, жеребеночек, убегать…
Тема 8 связана с рассказом «Сторож»: Адам, дядюшка, картофель,
сторож, гора, поле, взгорок, косарь, расти, выгон, картошка,
картофельный, подъем, бригадир, колхозный, решение, толкнуть,
долг, книга, бить, зеленый, родник, далеко, приносить, дорога,
цветочный, копать, сторожить, пена, обязанность…
Результаты тематического моделирования с другими параметрами мы не приводим в силу объемности данных.

4. Интерпретация результатов тематического моделирования
корпуса прозаических произведений Гранта Матевосяна.

При интерпретации тем мы обратили внимание на то, что при
изменении числа тем от 3 до 10 их наполнение сохранялось с точки
зрения представленности в них отдельных лексико-семантических
групп (ЛСГ). Так, можно выделить четыре основные ЛСГ –
термины родства (мать, отец, ребенок, сын, дед, девочка, дядя,
брат, жена, дядюшка и т.д.), личные имена (Гикор, Месроп, Алхо,
Левон, Андро и т.д.), названия животных (лошадь, корова, собака,
вол, медведь, волк, жеребенок, буйвол, буйволица, овца и т.д.) и
описания ландшафта (гора, долина, дом, трава, дерево, солнце,
родник, дорога и т.д.).
Темы, выделяемые в корпусе, преимущественно номинативные,
несмотря на то, что мы не использовали какие-либо частеречные
фильтры для построения тематической модели.
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С увеличением числа тем от 3 до 10 в модели постепенно
появляются названия лиц по профессии (пастух, председатель,
бригадир, учительница, лейтенант и т.д.), названия частей тела
(голова, лицо, спина, рука, нога и т.д.), соответственно, возникает
портрет персонажа «в полный рост», однако ни в одной из серий
экспериментов слова, обозначающие черты лица, не появляются.
Удивительно, что в тематической модели практически отсутствуют
существительные – названия одежды, прилагательные, используемые
для описания черт внешности, характера и переживаний персонажа.
Доля прилагательных и глаголов несколько увеличивается при
росте числа тем в модели. Прилагательные представлены в
основном словами из ЛСГ цветообозначений (белый, черный,
красный, зеленый, рыжий и т.д.). Из глаголов в тематической
модели упоминаются думать, делать, говорить, улыбаться, смотреть
и т.д. Складывается «статичная» модель сюжетов рассказов.
Данные наблюдения позволяют высказать гипотезу о присутствии скрытого плана в прозаических произведениях Гранта
Матевосяна, драматизм и динамичность которых восстанавливаются
в ходе читательских наблюдений.
Вопреки нашим ожиданиям, в построенной тематической
модели отсутствует специализация тем по их лексическому составу,
нет четко выделяемых тем – описаний персонажей, животных или
ландшафта. Слова из основных четырех ЛСГ фигурируют в каждой
из тем. Это подтверждает, что в рассказах Гранта Матевосяна
действительно описана «дружба человека с землёй».
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Рис. 4. Визуализация тематической модели корпуса (10 тем): тема 7.
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Рис. 5. Визуализация тематической модели корпуса (10 тем): тема 8.
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ՀՐԱՆՏ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆԻ ԱՐՁԱԿԻ ԿՈՐՊՈՒՍԸ.
ԿՈՐՊՈՒՍԸ.
ԹԵՄԱՏԻԿ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁ
Ամփոփում

Օլգա Միտրոֆանովա
Միտրոֆանովա

Հանգուցային բառեր՝ կորպուսային լեզվաբանություն,
գեղարվեստական արձակ, թեմատիկ մոդելավորում, հեղինակային կորպուս, Հրանտ Մաթևոսյան
Հոդվածը նվիրված է հայ անվանի գրող Հրանտ Մաթևոսյանի
արձակի ռուսալեզու տեքստերի կորպուսի մշակմանն ու թեմատիկ մոդելավորմանը: Փորձի նպատակն է բացահայտել մարդկանց կյանքն ու հայրենի բնության նկատմամբ նրանց հարաբերությունները պատկերող պատմությունների ներքին թեմատիկ
կառուցվածքը: Ելնելով այն դրույթից, որ թեմատիկ մոդելավումը
հնարավորություն է տալիս ուսումնասիրելու գեղարվեստական
արձակի սյուժեն, հոդվածում կիրառվել են Python-ի համար scikitlearn գրադարանում իրականացվող LDA ալգորիթմը՝ տվյալների
տեղաշարժով փորձարկումներ անցկացնելու համար: Մի շարք
փորձարկումներից՝ իրականացված 3 ... 10 թեմաներից, պարզվել
է, որ Հրանտ Մաթևոսյանի պատմվածքների սյուժեները բնութագրող ամենաարդիական բառերը դասվում են մի քանի իմաստաբանական խմբերի մեջ, մասնավորապես՝ ազգակցական անուններ,
հատուկ անուններ, կենդանիների և լանդշաֆտների նկարագրություններ և այլն: Թեմատիկ մոդելի շրջանակներում գրանցվել են
թեմաներ, որ առնչվում են կորպուսի տեքստերի մեծ մասին, ինչպես նաև մասնավոր թեմաներ՝ առանձին պատմվածքների
առնչվող: Թեմատիկ վերլուծությունը բացահայտում է թեմաների
միաձուլված բառապաշարային կազմը, որ հարաբերակցվում է
Հրանտ Մաթևոսյանի արձակում պատկերված մարդու և երկրի
ամբողջական պատկերին:
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THE CORPUS OF HRANT MATEVOSYAN’S PROSE:
AN ATTEMPT OF TOPICAL DESCRIPTION

Olga Mitrofanova
Summary

Key words: corpus linguistics, fictional prose, topic modelling,
author’s corpus, Hrant Matevosyan
The paper is devoted to the development and topic modelling of the
Russian text corpus of the famous Armenian writer Hrant Matevosyan’s
prose. The aim of our experiment is to reveal the inner topical structure
of stories depicting the life of people and their relations with the nature
of their motherland. Following the assumption that topic modelling
makes it possible to explore the plot of fictional prose, we used LDA
algorithm implemented in scikit-learn library for Python to carry out
experiments with shifting parameters. In a series of tests for 3 … 10
topics we found out that the most topical words characterizing the plots
of the stories by Hrant Matevosyan belong to several lexical semantic
groups, namely, kinship terms, proper names, names of animals,
landscape descriptions, etc. Within the topic model we have recorded
topics relating to most of the texts in the corpus, as well as specific topics
relating to certain stories. The topical analysis has revealed the merged
lexical composition of the topics which correlates with the integral
picture of the man and the land depicted in Hrant Matevosyan’s prose.
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ՄԵՆԱԽՈՍԱՑՎԱԾ ԵՐԿԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ՀՐԱՆՏ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆԻ
ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ
Վարդուհի Սարգսյան
Հանգուցային բառեր` մենախոսացված երկխոսություն,
անպատասխան երկխոսություն, ներքին երկխոսություն, ներքին
մենախոսություն, միակողմանի երկխոսություն
Հ. Մաթևոսյանի արձակը դժվար է տեղավորել որևէ որոշակի
ուղղության մեջ: Դա նախ և առաջ արձակ է, որը նախկինում չի
եղել: Մաթևոսյանը գրականություն մտավ, ինչպես ինքն է ասում,
«պատասխաններով, միանգամից» [14, 7]: Նրա ստեղծագործությունները մշտապես եղել են քննադատության կենտրոնում,
տեղիք տվել բազմաբնույթ բանավեճերի։ «Հենց առաջին իսկ ստեղ-

ծագործություններում աչքի է ընկնում հեղինակի յուրահատուկ
մտածելակերպն ու ինքնատիպ ոճը, բայց այս ամենը քննադատների կողմից դիտվեց իբրև «անսովոր» նորարարություն, ոմանք էլ
նրա ոճը համարեցին «բարդությունների», «թերասությունների» մի
համակարգ և նույնիսկ՝ պահպանողական ու «նատուրալիստական»: Իր խոսքում Հ. Մաթևոսյանը ձգտել է արտահայտման հնարավոր ճշգրտության և սեղմության, բայց առանց վնասելու և կաշկանդելու լեզվական հորձանքի ազատությունը» [1, 20]։

Հ. Մաթևոսյանի ստեղծագործություններն առատ են կերպարների երկխոսություններով, մենախոսություններով, ներքին խոսքով։ Սույն հոդվածում քննության ենք առել Հ. Մաթևոսյանի արձակում տեղ գտած ինքնատիպ երկխոսությունները՝ մենախո
մենախոսաց
խոսացված
սացված
երկխոսությունները1։
Մինչ բուն քննության առարկային անդրադառնալը տանք
հակիրճ տեսական հիմք՝ հաղորդակցման և երկխոսությունների
մասին: «Հաղորդակցումը շփում է երկու և ավելի կողմերի միջև
Քննության ենք առել «Աշնան արև», «Տերը», «Գոմեշը» վիպակները,
«Օգոստոս», «Ալխո» պատմվածքները։
1
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(ինքը իր հետ, անձանց, խմբերի, մշակույթների), ինչն ուղեկցվում է
ինֆորմացիայի փոխանցմամբ կամ փոխանակմամբ» [6, 114]։
Մարդկային հաղորդակցման հիմնական արտահայտությունը
խոսքային գործունեությունն է, որի մեջ երկխոսությունն ունի մեծ
դեր: Երկխոսությունը, որի պարզ ձևը զրույցն է, կայանում է, եթե
նրան մասնակցում են երկու կամ ավելի մարդիկ: Երկխոսության
յուրաքանչյուր արտահայտություն ուղղված է խոսակցին՝ ի հարցումն կամ ի պատասխան [2, 610]։
Գեղարվեստական ստեղծագործության մեջ երկխոսությունը
կերպարի բնութագրման միջոցներից է, թատերգական ժանրերում՝
խոսքի հիմնական ձևը, որը ներկայացման մեջ դառնում է բեմական իրադրությունների հիմք։
«Հին հույների համար երկխոսությունը մտածողության ձև էր՝

անտիկ հոգևոր մշակույթի անքակտելի մասը, որ հենվում էր
կարծիքների բազմազանության, տարբեր տեսակետների գոյության իրավահավասարության, անձի ու հասարակության ազատության, արժեքային բարձրագույն կողմնորոշման գաղափարների վրա: Բացի այդ՝ երկխոսությունը ժամանակի տեսական ընդհանրացումների իրականացման հիմնական ու ամենատարածված
մեթոդն էր» [12, 63]:
Լևոն-Զավեն Սյուրմելյանը գտնում էր, որ «տեսարանն ու երկխոսությունը գրեթե զուգահեռ են ընթանում, և տեսարան ասելով,
սովորաբար, նկատին ունենք գործողությունն ու խոսքը, ուստի համառոտ, սրամիտ նախադասությունները ոչ միայն սուր երկխոսությունների համար են, այլև նպաստում են տեսարանի առաջընթացին: .... Երկխոսություն պարունակող տեսարանում ընթերցողի
ուշադրությունն անհրաժեշտ է բևեռել կերպարների խոսքի վրա.
բառերն ինքնին, ինչպես և խոսողները, ավելին են ասում, եթե
երրորդ անձը չափից շատ չի միջամտում: .... Երկխոսությունը դրամատիկական բնույթ ունի, ինչպես դրաման, և չպետք է դառնա բացահայտ տեղեկատվություն, կերպարների չակերտված պատմություն, սովորական կարճատև զրույց կամ չափից ավելի երկար խոսքերի շարան, այլ հակիրճ, սուր և հագեցած խոսք լինի» [8, 22-24]։
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Մտածողության և մարդու մտային գործունեության զարգացման հետ փոխվում են երկխոսության դրսևորման ձևերը: Խոսքի
տարբեր ոլորտներում կարող են կիրառվել երկխոսության յուրահատուկ դրսևորումներ, որոնք տարբերվում են սովորական երկխոսություններից և առանձնանում կառուցվածքային ու տրամաբանական հատկանիշներով:
Ինչպես խոսքը, այնպես էլ երկխոսությունը, ըստ գործածության բնույթի, լինում է բուն կամ արտաքին, որով խոսողն իր
միտքն է հաղորդում ուրիշին, և ներքին, որը չի հաղորդվում և
լեզվի մտածական, ներքին դրսևորումն է: Խոսքի դրսևորումներից
է նաև ներքին երկխոսությունը, այսինքն՝ որևէ մեկի զրույցն ինքն
իր հետ, սակայն այս երևույթը չի նույնացվում ներքին խոսքին,
քանի որ ներքին խոսքում մտածվում է որևէ բան, բայց չի արտահայտվում։ Հոգեբանության մեջ ներքին խոսքն անվանում են նաև
«համր խոսք», «խոսք ինքն իր համար» կամ «լուռ մտորում» [15, 17]։
Կարելի է փաստել, որ ներքին խոսքը զրույց է ինքն իր հետ, իր
ներսում, իսկ ներքին երկխոսության դեպքում խոսքն արտաբերվում է բարձրաձայն և ունենում է որոշակի հասցեատեր։ Ներքին
երկխոսություն օգտագործելու համար գրողները կիրառում են
գրական տեխնիկա, ինչպիսիք են «գիտակցության հոսքը» կամ
դրամատիկ մենախոսությունը: «Գիտակցության հոսքի» միջոցով
գրողները փորձում են արտահայտել մտքերի և զգացողության
բազմազանություն, ինչի համար կիրառվում է «ներքին մենախոսություն» եզրույթը [17, 156]:

«Կուչինսկին գտնում է, որ մարդու հաղորդակցումը ինքն իր
հետ «իսկական երկխոսություն է»: Երկխոսության այս տեսակը
հայտնի էր դեռևս Հին Հունաստանում: Յամբլիխի գրացուցակի
համաձայն՝ Պյութագորյան միության անդամներից յուրաքանչյուրը
(217 տղամարդ և 18 կին) ամեն օր քնելուց առաջ ինքն իր հետ
զրուցում էր: Նրանք քննում էին հետևյալ հարցերը. «Ինչպե՞ս ես
անցկացրի ընթացիկ օրը», «Ի՞նչ արեցի», «Ի՞նչ պարտավորություն
ես չկատարեցի»: Սոկրատի աշակերտ Ա.Աթենացին ինքն իր հետ
երկխոսությունը համարում էր կարևոր նախապայման մտավորա– 331 –

կան դառնալու համար: Այն հարցին, թե ի՞նչ է իրեն տվել փիլիսոփայությունը, նա պատասխանել է. «Ինքս ինձ հետ զրուցելու
հմտություն»: Ինքն իր հետ երկխոսության ժամանակ կատարվում
է անձնավորության երկատում, զրույց իր ներքին ձայնի հետ,
երկխոսություն ես-ի տարբեր դերերի միջև: Երկխոսության յուրահատուկ դրսևորումներից մեկը կոչվում է «միակողմանի», այս
դեպքում խոսողն ունի լսողներ, որոնք երկխոսությունը պայմանավորող անձեր են, սակայն ըստ էության արտահայտված խոսքով
չեն մասնակցում երկխոսությանը» [10, 81-82]։ Այս երևույթը գրականագիտության մեջ ունի տարբեր անվանումներ: Այսպես՝
«անպատասխան երկխոսություն» [10, 83], «երկխոսության տարրերով մենախոսություն» [7, 223], «մենախոսության տարրերով երկխոսություն» [5, 65], «մենախոսացված երկխոսություն [16, 17]:
Սույն հոդվածում նախընտրել ենք կիրառել վերջինը:
«Մենախոսությամբ երկխոսություն ներկայացնելը խոսքարվեստի մաթևոսյանական եղանակներից է։ Այն մեկ բառի միջոցով
տրամադրության շերտավոր բացահայտումն է, որ պատասխան չի
ակնկալում» [5, 65]։
Մեր ընտրանքի դասակարգման համար առանձնացրել ենք
հետևյալ կետերը՝
1. մենախոսացված երկխոսությունների դրսևորումները զրուցակցի առկայության պայմաններում (հարցը ուղղվում է,
բայց պատասխանող չկա),
2. մենախոսացված երկխոսությունները կենդանիներին
ուղղված խոսքում,
3. մենախոսացված երկխոսությունները կենդանիների
խոսքում,
4. մենախոսացված երկխոսությունների լեզվական առանձնահատկությունները:
1. Երկխոսության դրսևորումները՝ զրուցակցի առկայությամբ։

«Հաղորդակցումն ըստ կողմերի ակտիվության լինում է ակտիվ և
պասիվ։ Եթե ակտիվի դեպքում կատարվում է ինֆորմացիայի փոխանակում, ապա պասիվի դեպքում՝ միակողմանի փոխանցում՝
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փոխանակման մասնավոր դրսևորումներով կամ բացառմամբ»
[6, 116]։ Միակողմանի հաղորդակցման յուրահատուկ դրսևորում է
անպատասխան երկխոսությունը: Հ. Մաթևոսյանը «Օգոստոս»
պատմվածքում ներկայացնում է Անդրոյի ու Մարիամի զրույցը,
որտեղ Անդրոն խոսում է, տալիս է իրեն հուզող հարցերը, սակայն
ակնկալվող պատասխան չի հնչում.

« – Մարիամ… Մարիամ, անմարդ շատ է՞ դժվար: Դժվար է՞:
– Փայտի-խոտի մասին չեմ հարցնում: Փայտը-խոտը գիտեմ,
էնպես, առանց տղամարդի, շատ է դժվա՞ր:
Չոր շրթունքները կիսաբաց՝ Մարիամը նայում էր նրան:
– Մարիամ… Մարիամ… էդ արանքներում, չնեղանաս, մարդ
ունեցել ե՞ս:
Խանձված ու ցամաք Մարիամը լուռ նայում էր տանձենուն:
–Մարիամ…– ասաց Անդրոն,– Մարիամ, կովն ինչի՞դ է պետք,
ինչո՞ւ ես կով պահում, Մարիամ: Ծախիր, գնա մարդի: Գնա
աղջկադ հետ փեսիդ տանն ապրիր, ինչո՞ւ ես քեզ չարչարում,
Մարիամ: Քանի՞ անգամ ես ապրելու, հիմար: Քո ի՞նչ բանն է կով
պահելը, Մարիամ:
– Մարիամ,– գլուխը կախ ասաց Անդրոն,– էլ շալակով խոտ
չբերես, քեզ մի՛ սպանիր, Մարիամ:
– Ախչի, փափուկ խոտ չկա՞ր,– բարկացավ Անդրոն:
– Ախչի,– նեղացավ Անդրոն,– էս ամառվա շոգին էս հաստ
բաները ինչի՞ ես հագնում:
– Նե՜ղ, բարակները կան, կարմիր,– մտածեց Անդրոն,– գնամ
Կիրովական՝ քեզ համար կառնեմ:
– Ճիշտն ասա,– ծիծաղեց Անդրոն,– ե՞ս էի լավը, թե Սահակը:
– Ախչի, լրբի՛ մեկը,– բարկացավ Անդրոն,– Սահակն ո՞վ էր, որ
Սահակին չէիր մերժում:
– Մյուս անգամ,– հրամայեց Անդրոն,– չլսե՛մ: Քանի ես կամ:
– Ուշ եմ հասկացել,– տխրեց Անդրոն:– Ափսոս որ ուշ եմ
հասկացել: Մեղավորը դու ես,– ժպտաց Անդրոն,– գայիր, ասեիր:
Խոտի համար ասե՞լ ես: Ձի ուզե՞լ ես: Գայիր, ասեիր: Ռուսաստանում ո՞նց է» [4, 679]։
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Անդրոյի այս անպատասխան երկխոսության տեսարանում
Մարիամի «պատասխանները» ընթեցողին հասկանալի են դառնում իր հույզերի, վրդովմունքի միջոցավ (Չոր շրթունքները
կիսաբաց՝ Մարիամը նայում էր նրան: Խանձված ու ցամաք
Մարիամը լուռ նայում էր տանձենուն): Բերված հատվածում,
Անդրոյի խոսքի աստիճանական իջեցման շնորհիվ, Հ. Մաթևոսյանը ներկայացրել է կերպարի վերաբերմունքը դիմացինի նկատմամբ (ինքնագոհ Անդրոն աստիճանաբար իրեն սկսում է մեղավոր
զգալ): Խոսակիցը կարող է խոսողին միայն ժեստով պատասխանել՝ ձեռքի և գլխի շարժումներով: Այս դեպքում հարցը առաջարկվում է, իսկ պատասխանը տրվում է անձայն՝ դիմախաղի
կամ ձեռքի շարժումների միջոցով: Նման օրինակներ հանդիպում
են նաև «Տերը» վիպակում՝«Չորուկ մեր տիկինը պատշգամբում թեյ

էր գցում, ասաց.
« – Անտառի գծով չի, կալերում երևի գործ ունեն:
Խեթեցինք, ներս նետվեցինք հագնվելու» [3, 418]: «–Ծխում եք,–
ասացինք,– չեք թողնում ձեր մարմինն ազատ աճի, ճնշում եք…
նեղ, հիմար շալվար եք հագնում: Կներես,– ասացինք,– տանը
երեխա չունենալու պատճառով երեխայի հետ համապատասխան
վարվեցողություն էլ չունեք, վեր կաց:
Դեմքը մեզանից դանդաղ շրջեց» [3, 460]:
Բերված օրնակներում նկատվում է կերպարների խոսքի
սեղմություն, ինչը, կարծում ենք, պայմանավորված է կերպարների
ապրած միջավայրով, նրանց զբաղվածությամբ ու զբաղմունքով:
Կան նաև մենախոսացված երկխոսության այնպիսի դեպքեր,
երբ խոսակիցն իր խոսքը մինչև վերջ չի ասում, թողնում է
անավարտ: Օրինակ՝ « –Շլագբաում ենք կապելու: Եթե հնար ունե-

նայինք՝ Քարկապը կտրաքացնեիք, էս երկիրն աշխարհից
կկտրեինք, բայց դե…» [3, 454]: «Հավաքվեցին մի գիշերվա մեջ էս
պատերը կապեցին ու մեզ ներս քշեցին: Իրար երեսի ամաչում
էինք նայել, ամենքս թախտի մի ծայրին կուչ էինք եկել ու լաց էինք
լինում, չգիտեինք ինչու ենք լաց լինում, բայց զգում էինք որ
երկուսս էլ որբ ենք: Բայց իսկապես շնորհակալ ենք. հավաքվել
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պատերը դրել ու ծածկը կապել են, անարմատ-անակունք օտարի
համար չգիտենք մենք էդքանը կանեինք թե ոչ: Հետո…» [3, 463]:
Անավարտ հույզարտահայտման հնարը հաճախ է հանդիպում
Հ. Մաթևոսյանի կերպարների խոսքում:
Մենախոսացված երկխոսությունների մեջ իր տեղն ունի
հանդիմանանքը:
հանդիմանանքը Այսպես՝ «– Օրիորդ եք, տիկին եք, ինչ եք… գալիս

եք էս ժողովրդին փչացնում եք… մեջտեղը կանգնում ու
քամակներդ բաց եք անում, չեք էլ ամաչում, չեք էլ ասում նայող
երեխա կլինի, հայ քրիստոնյա պառավ ու հալիվոր կլինի… Էդ է
դուք եք ու ձեր սրտի ուզածը… կարծում եք նայողն անասուն է ու
մարդ չի… [3, 439]: «– Ծըլթ-ծըլթ-ծըլթ-ծըլթ. մուրացկան շան որդի,–
ասացինք,– որ մուրացկանի նման խեղճ ես ու մուրացկանի չափ
պնդերես. Մամռոտ խոտհարք ես խլել ու էլի երեկվա մուրացկանն
ես. խոտդ հավաքելու է, քրեական շան որդի, դու ո՞ր ղեկավարի
ոտներն ես հիմա լիզում… խոտդ հավաքելու է խոտը՜դ», ծղրտացինք» [3, 435]: Այս հատվածում դրսևորվել է մաթևոսյանական կերպարի ավանդապահ, պահպանողական գիծը: Գյուղում ապրած և
մեծացած մարդկանց համար անընդունելի է մարդու խեղճությունն
ու ծուլությունը. կարևորը աշխատելն ու բարոյական մնալն է:
Երկխոսության այս դրսևորումներից մեկն էլ խոսակցին
հորդորելը,
հորդորելը գործողության դրդելն է։ Այսպես՝ «Դռան շրջանակի

վրա դրոշակի հին տեղն էր, դռների մեջ լույսի դեմ մի րոպե
քարացանք մնացինք, հետո դրոշի կոթը խրեցինք իր հին տեղը,
երկփեղկ դուռը մեր ետևից վրա քաշեցինք, պարզեցինք մեր ձեռքը
և պահանջեցինք. «Կողպեքը տվեք»: Մեր ծանր կոպերը վար բերել
սպասում էինք և նորից ասացինք.
– Վրան կողպեք կար, կողպեքը դեսը տվեք: Տալիս են» [3, 420]։
Կամ՝

«– Վեր կաց – Ես Արմենակ եմ բանեցրել... Մի հին գիրք գտիր,
թուղթը պրծավ: Երեխան գնաց կանգնեց պահարանի դեմ, նայեց,
հետո գնաց աթոռ բերելու» [3, 7]։
«– Ասա՝ ժամանակ չունի, զբաղված է: Հիմա պետք եմ, հիմա
անուն ունեմ, հիմա անունս Աղուն է, էլ առնաուտ չեմ: Թռիր ձիուն:
– 335 –

Էս ռադիոն միացրած թողիր» [3, 10] (դարձյալ պատասխանն արտահայտվում է գործողությամբ)։ Այս հատվածներում ևս նկատվում է կերպարի սակավախոսությունը. աշխատող մարդուն բնորոշ չէ երկար խոսելը: Հ. Մաթևոսյանի կերպարները խոսելու փոփոխարեն
խարեն գործում են: Սա էլ այն հիմնական հատկանիշներից մեկն է,
որով բնորոշվում են մաթևոսյանական կերպարները:
Միակողմանի ակտիվություն ունեցող երկխոսություններում
իր որոշակի տեղն ու դերն ունի հարցումը։
հարցումը Հարցական հնչերանգը
երկխոսության ամենաբնորոշ հատկանիշն է, ընդ որում՝ այդ հնչերանգը ոչ թե ամբողջական նախադասության, այլ նրա որևէ բառին
է վերաբերում։ Այսպես՝ «Մենք քարացանք։ Չգիտենք այդ կնոջ ու

ձիու հետ նա մեզ նկարեց թե ոչ, բայց նրա մյուս խոսքին ուշադրություն դարձրինք. ասաց.– Ասում ես պապիդ այգին է եղել, հա՞»
[3, 429]։ «– Է՞ծն ես թե թուփը, գե՞լն ես թե էծը , ո՞րն ես: Կա՛մ կա՛մ» [3, 243]։ «– Ո՞ւր գնա, ո՞նց գնա, ասում է գնա կախվելու» [3,
246]։ «– Դա խի՞ղճ է թե փալասե տիկնիկ, զավակս, զավակս, իմ
հոգսս, իմ տանջանքս, իմ անհանգստությունս, իմ տառապանքս,
իմ բեռս» [3, 242]։

Միակողմանի ակտիվություն ունեցող երկխոսությունների
հետաքրքիր դրսևորումներից մեկն էլ ինքն իր տված հարցին
պատասխանելն է՝ ինքնապատասխանումը։
ինքնապատասխանումը Այսպես՝«– Ասում ես
խիղճ, բայց խիղճը գիտե՞ս երբ է գեղեցիկ – երբ գազանի մեջ է» [3,
242]։ «– Նա աստծու լավությունն էր էս ամբողջ գյուղին, և գիտե՞ս

ինչ էր ասել նրա Գիքոր փոքր ախպերը. «– Էդ ո՞նց է Սարգսի
համար կոռի գնաց, ինձ համար ձեռուոտն էդպես կապվել է՝ մի սել
չի սարքում» [3, 242]։ «– Շնորհակալություն ո՞վ է ասում նրա ձիուն
– ոչ մեկը» [3, 242]։ «– Վանյա Արզումանովն ինչու է եկե՞լ – եկել է
ղաչաղության գործով» [3, 247]։
Քննված գործերում մենախոսացված երկխոսություններն
առավել ցայտուն են արտահայտվել Աղունի («Աշնան արև») և
Ռոստոմի («Տերը») կերպարներում: Աղունի կերպարը՝ իրեն
բնորոշ առանձնահատուկ ըմբոստությամբ, կարելի է ասել՝ նորություն էր գրականության մեջ նաև այն առումով, որ նա իրեն շրջա– 336 –

պատող աշխարհն ընկալում է սեփական սպասումներով ու
ակնկալիքներով, և այդ ակնկալիքների ու սպասումների չարդարացումն է, որ նրան դարձրել է ըմբոստ, համառ ու պայքարող:
Աղունի կերպարին է նմանվում Ռոստոմը, որը ևս պայքարում է
ճակատագրի ու կյանքի անարդարության դեմ: Բուն երկխոսությանը զուգահեռ՝ գրեթե միշտ մի ներքին երկխոսություն կա
նրանց խոսքերում, որը, կարելի է ասել, նրանց լուռ մտորումպայքարն է կյանքի անարդարությունների, ճակատագրի և իրենց
դեմ: «– Ո՞ւր կորավ էդ կյանքը, «– Իշխա՜ն… մորս սպանել ես՝ ինձ
է՞լ ես սպանում» [3, 25]: «– Ախր ինչի՞ս է պետք, ինչի՞ս … – Դե թող
սպանի, ինչի՞ս է պետք էստեսակ կյանքը,– հարբածի պես գլուխը

կրծքին՝ բողոքեց նա: Տանը նա ծալքի վրա ընկավ և ինքն իրեն
ասաց.– Չէ, էդ դու չես, էդ քաղաքավարություն չի,– և բարձը
տարավ դեպի թախտը [3, 45]: «– Մարդու սիրտ է պատռում աստծու
կողմնապահ խտրականությունը – թե ինչո՞ւ է մեկին օձի հանկարծական խելք տալիս, մյուսին ստեղծում էդպես ծառի պես
անշնորհք-անշարժ» [4, 247]: «– Ինչի՞ց էինք քաշվում, ինչո՞ւ չէինք
խորտակում ու ներս մտնում, ինչո՞ւ չէինք դարպասը ծեծում: Բայց
օտարը կարծես մենք էինք, այդպես էլ չհամարձակվեցինք կտրուկ
որևէ բան անել. չգիտենք ինչու՝ ձիու գլուխը շուռ տվինք ու ետ
քշեցինք» [3, 426]: «– Տախ ենք, տախ,– ասացինք,– աշունքվա կռտած
խոզ ենք, հաստացել պառավել խզզում ու սատկում ենք» [3, 454]:
«– Բայց դե… որոշված էր, որ մենք բազմանալու տեսակ չենք» [3,
462]: «Եթե մենք զավակ ունենայինք՝ այսպես ահա նստած էինք
լինելու հացի» [3, 466]: «– էս բոլորը դուք եք, ինչ որ լինում է՝ էս
ամբողջի պատճառը դուք եք: Էս աստծու տակ էլ մաքուր անկյուն
չեք թողել» [3, 310]: Բերված օրինակներում Աղունն իր խոսքերով
բողոքում, պայքարում է ճակատագրի դեմ, իսկ Ռոստոմի մտահոգությունը սերունդ չթողնելն է: Ներկայացված վերջին օրինակներում
խոսողը մեկն է՝ Ռոստոմ Սարգսյան-Մամիկոնյանը, բայց ինքն իր
մասին խոսում է հոգնակիով, ինչը հաջորդ հատվածներում բացատրում է այսպես՝ «…. Որ «մենք» ենք ասում՝ ուզում ենք, մատաղ,

Անդրանիկ զորավար լինենք, բայց թե ոչ ետևներիցս եկող ժողովուրդ
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ունենք, ոչ էլ առաջներս՝ թուրքի թշնամի» [3, 518]: Ահա և Ռոստոմի
մշտատանջություններից մեկը: Գրականագետ Վ. Սաֆարյանի
բնորոշմամբ՝ «Տերը» վիպակը «երկխոսական իրավիճակներով մի

բարդ մենախոսություն է իր և աշխարհի հետ, նաև իր ու աշխարհի
դեմ, համաժամանակյա ընդհանրացումների ներկայացման ձևը
բառերի հրաշալի տոնահանդեսն է (կառնավալը)» [7, 223]։
Աղունի և Ռոստոմի մենախոսացված երկխոսությունների
շնորհիվ՝ բացահայտվում են Իշխանի, Ավետիքի, Արմենակի, հորաքույր Մանիշակի, Տիգրանի կերպարները, որոնք ապրում են
Աղունի և Ռոստոմի հիշողությունների և խոսքերի մեջ:
Մենախոսացված երկխոսության ամենացայտուն օրինակները
տալիս է «Ծառերը» վիպակը, որի գործողությունները զարգանում
են հիշողության տիրույթում: Վիպակում խոսողական ակտիվությունը մեկի կողմն է, զրույցին ներկա է երկրորդ անձը, որի խոսքը
բացակայում է: Չենք կարող ասել, թե վիպակը մաքուր մենախոսություն է: Մենախոսության ընթացքում խոսակցի առկայությունը
պարտադիր չէ, չի ակնկալվում նաև խոսակցի պատասխանը:
Վիպակում հիմնական գործող անձը մայրն է, այստեղ բացակայում
է հեղինակի խոսքը, իսկ սյուժեն միագիծ է: Ամբողջ ընթացքում
խոսում է մայրը՝ խոսքն ուղղելով տղային՝ «Լա՛վը չես, խեղճ ես,

լավը չես, զավա՛կս, որդիս, առաջնեկս, իմ հույսս, իմ թանկս, լա՛վը
չես, մեջդ վրեժ չկա: Քո պապ ու իմ հեր Իշխանը արնագույն
պուճուր մի ձի ուներ, էնքան պուճուր, որ բանակ չէին տարել
ասում է, չարությունից պայթում էր՝ որ մի ձի իրենից առաջ էր
ընկնում: Հևում էր, թոքերը շխկշխկում էին, քթերից կրակ էր թռչում
– իր պուճուր տեղով տրաքում էր չարությունից: Քո պապի պահած
շունն էլ պիտի էդպես լիներ, նրա զավակն էլ ու չափարի բանջարն
էլ ու պատի օձն էլ պիտի էդպես լինեին: Դու լավը չես: Ինչ
իմացողի հարցնում եմ՝ գովում ու ծիծաղում է – իբր թե լավն ես,
խղճով ես, և էդ ծիծաղն իմ սրտին դանակ է դառնում, զավակս,
զավակս» [3, 241]: Կերպարի խոսքի, հիշողության միջոցով հայտնի
են դառնում այլ կերպարներ ևս՝ Իշխան, Ավետիք, ընդ որում՝
նրանց բնութագրերը տրվում են հականիշ բառերի ու արտահայ– 338 –

տությունների միջոցով՝ «Իմ հեր ու քո պապ Իշխանը խելոք բաներ

ոչ ասում էր, ոչ էլ մտածելու ժամանակ ուներ, նա գործի մարդ էր,
գետինը նրա ոտի տակ վառվում էր: Ամբողջ Վանքերը Իշխանից
աստծու չափ շնորհակալ էր գիտե՞ս ինչի համար – բոլորին կարող
էր վնաս տալ: Կարո՛ղ էր: Նրա վտանգը ծովիանի՛, ծովիանի նման
խաղում ու ցոլում էր Վանքերից Բորչալու ու Բորչալվից Ղազախ
բոլորի վրա և ամեն րոպեի կայծակ կդառնար ու կտրաքեր ուզածդ
խեղճուկրակի գլխին: Բոլորի համար նրա լավությունն էն էր՝ որ
չէր տրաքում, թե չէ ուրիշ լավություն ոչ ոքի համար նա չիարել:
Լավություն բոլորին քո պապ ու իմ պատրոն Ավետիքն է արել:
Ուրիշի համար՝ մեղու, պատվաստ, կացնի կոթ, ուրիշի համար՝
սել, ամուսնացած եղբոր փոխարեն՝ բանակ, եղբոր բանտարկված
տղայի համար՝ կառավարչի մոտ կոռի – նա աստծու լավությունն
էր էս ամբողջ գյուղին….» [3, 242]:
2. Կենդանիներին ուղղված խոսքը։ «Մարդը մշտապես գտնվում
է իր շրջապատի հետ ինֆորմացիայի տարաբնույթ փոխանակումների մեջ՝ գիտակցական կամ ենթագիտակցական ազդակներով:
Դա կարող է լինել ոչ միայն մարդ-մարդ հաղորդակցում, այլև
մարդ-բնություն (կենդանիներ, բույսեր, բնության երևույթներ),
մարդ-տեխնիկա, մարդ-Աստված» [6, 115]։ Մենախոսացված երկխոսության դրսևորումներից մեկն էլ կենդանիների հետ զրույցն է։
Նման օրինակները շատ են Հ. Մաթևոսյանի ստեղծագործություններում. «Բայց օտարը կարծես մենք էինք, այդպես էլ չհամարձակ-

վեցինք կտրուկ որևէ բան անել. չգիտենք ինչու՝ ձիու գլուխը շուռ
տվինք ու ետ քշեցինք. չգիտեինք ուր ենք քշում, մի քիչ վերևից՝ ձին
մեզ գետակն անցըրեց ու կանգ առավ չգիտեինք ինչու ենք կանգնել
կամ ուր գնանք, բայց հետո զգացինք՝ որ չենք կարողանում այգուց
կտրվել։ «– Դե որ բերեցիր էստեղ՝ ուրեմն ուզում ես հիմա էլ դեմից
նայենք, ասացինք ձիուն, գնա՝ գնանք» [3, 426]։ «– Պարապությունից սատկում ես,– ասաց Գիքորն Ալխոյին» [9, 3]: «– Դե լավ, մի՛
սատկիր,– ասաց հեծվորը,– կգնաս՝ կբացվի» [9, 4]: «– Արածիր,–
ցածր շողոքորթեց Գիքորը,– արածելն էլ քեզ կմնա» [9, 7]: «– Հը՛,
մարդ ես տեսե՞լ,– հողին կպած՝ շուռ եկավ Գիքորը:– Հանգիստ չես
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կարո՞ղ մնալ» [9, 7]: «Ալխոն գնաց արագ՝ բեռից շուտ ազատվելու,
և այդ ժամանակ այդ Գիքորը քմծիծաղեց,– Կեցցե՛ս,– և քարի տակ
քաշեց ու իր համար տեղ գտավ բեռների արանքում» [9, 8]:
« –Դե հիմա գնա:
– Դե հիմա արածիր:
– Արածիր,– գլուխը ձգում էին, կպցնում խոտերին,– խոտ կեր,
խոտ կեր: Մեկը մի ծաղիկ գտավ, դեմ արեց մռութին.
– Ծաղիկ է, կեր» [9, 22]:
– Հը՜, Սաթիկ... նանիդ տրորում ես, էլ քեզ ո՞վ կկթի:
– Չէ, կաթ չես բերել, եղածն էլ չտվեցիր:
– Վույ, վույ, վույ, վույ, նանիդ տրորեցիր» [11, 2]:
Կենդանիների հետ զրույցի օրինակներում ևս խոսողական
ակտիվությունը միակողմանի է, սակայն կենդանիներն իրենց
վարմունքով են արձագանքում իրենց ուղղված խոսքին (օրինակ՝
Ալխոն լուռ լսում է, անտարբեր նայում է, հասկանում է, շունը
բերանը բաց լսում է տիրոջը, գոմեշը մռլնգում է, տխրում է): Այս
օրինակներում գերակշռում են հարցական և հորդորական նախադասությունները: Հ. Մաթևոսյանը, կենդանիներին անձնավորելով,
ցույց է տալիս մարդու վերաբերմունքը կենդանու նկատմամբ, որն
արտահայտում է խղճահարություն, կարեկցանք (խեղճ գոմեշ),
շողոքորթություն (–Արածիր,– ցածր շողոքորթեց Գիքորը), խրախուսանք (–Կեցցե՛ս,– և քարի տակ քաշեց….):
3. Կենդանիների «երկխոսությունները»:
երկխոսությունները»: Իր հարցազրույցներից
մեկում Հ. Մաթևոսյանը նշել է. «Իմ Ծմակուտում ամենից շատ իմը

իմ Ալխոն է: Ավելի ճիշտ՝ այն մարդիկ, որոնց հոգու խորքում Ալխոն
է: Իր բոլոր դրսևորումներով: Նրանց, ում կարելի է անվանել
կյանքի ջիղ, քանի որ նրանց վրա է կյանքը կանգուն: Նրանք, ովքեր
իրենց մասին կարող են ասել՝ ամեն ինչ անցողիկ է, իսկ մենք մնում
ենք: Ամենից քիչ ես ձգտում եմ մարդկայնացնել իմ կենդանիներին՝
Գոմեշին, Նարնջագույն զամբիկին, Ալխոյին: Ես ձգտում էի նրանց
ինձ չնմանեցնել, այլ ինքս նմանվել: Մի՞թե Ռոստովայի գայլաորսի
տեսարանում այդ արդեն կապված, թամբին նետված գազանը կամ
նույն Խոլստոմերը մարդկայնացված են» [13, 4]:
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«Հաղորդակցումը լայն առումով վերագրվում է ոչ միայն մարդկանց, այլև կենդանական աշխարհի բոլոր ներկայացուցիչներին»
[6, 114-115]։ Բերենք կենդանինիների մենախոսացված երկխոսությունների օրինակներ Հ. Մաթևոսյանի արձակից՝ «Տեսնես ո՞ւր է
տանելու» (մտածում է Ալխոն) [9, 5]: «– Ահա՛, Ալխոյի պապ, ես

արարեցի քեզ կառուցիկ ու խելոք, փռեցի կանաչ մարգագետինը
քեզ համար, հնարեցի գայլը, որ դու վազես ու մնաս կառուցիկ, և
մարդը քեզ պահապան, ահա ձի՛, քանի՞ տարվա կյանք ես ուզում:
Եվ մտածեց Ալխոյի պապի պապը, և որովհետև աստված նրան
խելացի էր համարում՝ դարձյալ մտածեց և պատասխանեց մտածված. «Քսան տարվա կյանք, տեր» [9, 6-7]: «Ալխոն մոտ գնաց, կանգնեց, ճանաչեցրեց իր ձիությունը և ասաց առաջին բեռան ձիուն.
– Անդունդ չի, կամուրջ է, այնպես չեն սարքել, որ կարողանաս
սատկել, արի՛… Փուչ է, բայց պինդ է, չես սատկի, արի՛… Եթե
սատկես էլ, մեծ բան չես կորցնի, արի» [9, 12]: «…Շունը իրեն
ասաց. Էս գոմեշն էս ո՞ւր է գնում» [11, 6]: Հետո «Բասարն իրեն
ասաց. Ձիավոր չի, եզ է գալիս, տեսնես ո՞ւր է գնում էս շոգին»
[11, 5]: Հ. Մաթևոսյանի գրականությունը տարբերվեց նաև իր կենդանիներով, որոնք մարդկանց նման մտածում են, ապրում ու
աշխատում, և որոնց մասին հեղինակի խոսքն է՝ «Բայց բոլոր այդ

ալխոյանմանները, ներեցեք անճկուն նորաբանության համար,
նշված գործերում սյուժեի կենտրոն չեն: Իմ հղացած եռագրության
մեջ այդպիսի մարդու պատմությունը, ում վրա հենված է
աշխարհը, կենտրոնական է լինելու որպես հիմք՝ նրա վրա է
կառուցվելու եռագրությունը» [13]:
4. Մենախոսացված երկխոսությունների լեզվական առանձնա
առանձնանահատկությունները
հատկությունները Հ. Մաթևոսյանի գործերում: Հարուստ ու տարբերվող է Հ. Մաթևոսյանի կերտած կերպարների բառապաշարը:
բառապաշարը
Գյուղական կյանքն արտացոլող վիպակներն ու պատմվածքները
գրված են տվյալ միջավայրում ապրող մարդկանց բնորոշ լեզվամտածողությամբ: Մաթևոսյանական կերպարների խոսքին բնորոշ
են բարբառային բառերն ու արտահայտությունները: Իր հարցազրույցներից մեկում Հ. Մաթևոսյանը նշել է, որ իր կերպարները,
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այսինքն՝ ծմակուտցիները, խոսում են «Լոռվա բարբառով, որը

վաղուց դարձել է համահայկական, որովհետև իմ ծննդից շատ
առաջ իմ հանճարեղ հայրենակից Հովհաննես Թումանյանը գրել է
այդ բարբառով: Նա է գրական դարձրել իր շրջանի լեզուն, այնպես
որ, այն լեզուն, որ հիմա բոլորին ընդհանուր է թվում, ծնունդով
Լոռիից է, ինչպես Թումանյանը... Սակայն խնդիրը բարբառը չէ,
այս կամ այն բարբառի բառագանձը չէ, թեպետ այդ գործոնն էլ
պակաս կարևոր չէ, այլ պատումի բառային շարքը՝ նրա ելևէջները,
այն, ինչ պատմողն ընդգծում է, և այն, ինչ շրջանցում է:
Երբ գրում եմ, մահացու վախենում եմ, որ կենթարկվեմ
ոճավորման մեղքին, կխոսեմ ոչ իմ լեզվով, ոչ այն լեզվով, որով
խոսում եմ ինքս ինձ հետ, իմ ներսում: Եվ ոչ միայն թղթի առաջ եմ
դրանից վախենում: Եթե հանկարծ ես խոսեմ, օրինակ, իմ հոր հետ,
փորձելով նրան տոն տալ իր լեզվով, դա ոչ թե կմոտեցնի, այլ
կբաժանի մեզ» [13]:
Ամփոփ ձևով մենախոսացված երկխոսությունների հիմնական լեզվական առանձնահատկությունները կարելի է ներկայացնել այսպես՝
▪ Կերպարների խոսքին բնորոշ է բարբառային-խոսվածքային, խոսակցական բառերի, բառաձևերի ու արտահայտությունների կիրառումը: Այսպես՝ առանց ամուսնու ասելու
փոխարեն՝ անմարդ, այնպես՝ էնպես, այդ՝ էդ, փոքր(իկ)՝

պուճուր, ցանկապատ՝ չափար, վաճառիր՝ ծախիր, փեսայիդ՝ փեսիդ, այս՝ էս, կգնեմ՝ կառնեմ, տղամարդու՝ տղամարդի, ոտքեր՝ ոտներ, եղբայրը՝ ախպեր, անվճար աշխատանքի գնալ՝ կոռի գնալ, սայլ՝ սել, ավազակություն՝ ղաչաղության, տաբատ՝ շալվար: Խոսակցական բառերից բացի՝
կերպարների խոսքում հանդիպում են վիրավորական, հանդիմանական բառեր ու արտահայտություններ՝ գռեհկաբան
դրսևորումներով, ինչպես՝ քամակներդ բաց եք անում,

մուրացկան շան որդի, մուրացկանի չափ պնդերես, ոտներն
ես հիմա լիզում: Հաճախադեպ են նաև հեղինակային կցա– 342 –

գրումները՝ ձեռուոտն, խոսքուզրույց, քիթուբերան, խոսքուծիծաղ, ետուառաջ: Նշվածները գործածված են դիպուկ ու
տեղին, ինչի շնորհիվ կերպարների խոսքը դառնում է ավելի
անմիջական, անկեղծ, պատկերավոր ու արտահայտիչ:
▪ Հաճախադեպ են կետադրական և բառաձևային շեղումները,
անշաղկապության դրսևորումները:
Հ. Մաթևոսյանը մեր այն գրողներից է, որ առաջին իսկ ստեղծագործություններով գրավեց ընթերցողի հետաքրքրությունը՝ իր
ստեղծագործության թեմատիկ շրջանակի, կերպարների յուրատիպ մտածողության շնորհիվ: Մաթևոսյանական վառ կերպարները իրենց լեզվամտածողությամբ էականորեն տարբերվեցին
նախամաթևոսյանական գրական կերպարներից: Եվ այդ տարբերակիչ գծերը հատկապես արտահայտվեցին մաթևոսյանական
երկխոսություններում՝ իրենց թե՛ դասական և թե՛ հատկապես
մենախոսացված դրսևորումներով, որոնք ոճական մեծ լիցք են
հաղորդում հեղինակի ստեղծագործություններին: Կարելի է փաստել, որ նաև այս հնարների շնորհիվ է, որ Հ. Մաթևոսյանի արձակը
էականորեն տարբերվեց իրենից առաջ եղած և իրենից հետո եկող
գրականությունից։
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МОНОЛОГИЗИРОВАННЫЕ ДИАЛОГИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
ГРАНТА МАТЕВОСЯНА

Вардуи Саргсян

Резюме

Ключевые слова: монологизированные диалоги, безответный
диалог, внутренний диалог, внутренний монолог, односторонний
диалог
В данной статье рассматриваются уникальные проявления монологических диалогов, представленных в творчестве Г. Матевосяна.
Особое внимание уделено тем фрагментам речи персонажей,
которые отличаются от традиционных диалогов, при этом
анализируются языковые особенности данных конструкций.
Прежде всего выделяются монологические диалоги, связанные с
семантической реализацией запросов и выговоров. На основе
примеров, зафиксированных в произведениях Г. Матевосяна, было
отмечено, что диалог может проявляться в рамках односторонней
речевой активности, то есть диалог трансформируется в
безответный текст, впрочем, ответы могут выражаться посредством
жестов, мимики, движения. Отмечается, что одним из уникальных
проявлений матевосянского диалога является общение людей с
животными, а также «общение» животных. Недостаток основных
диалогов основывается на том, что персонажи Г. Матевосяна вместо
разговора действуют. Это одна из особенностей, которая характеризует персонажей Г. Матевосяна. В заключении резюмируется, что
благодаря приемам авторского структурирования текста, проза
Г. Матевосяна существенно отличается от литературы как
предшествующего, так и последующего периодов.
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MONOLOGIZED DIALOGUES
IN HRANT MATEVOSYAN’
MATEVOSYAN’S
VOSYAN’S WORKS

Varduhi Sargsyan
Summary

Key words: monologized dialogue, unanswered dialogue, internal
dialogue, internal monologue, one-sided dialogue
This article examines the unique manifestations of Hrant
Matevosyan’s dialogues, his monologized dialogues. It focuses on those
passages of the characters’ speeches that differ from dialogues in the
accepted rules, and their linguistic peculiarities were also paid attention
to. Dialogues with content, inquiries, reprimands stand out among them.
Based on the examples from the abovementioned works by Matevosyan,
it has been recorded that the dialogues can be manifested by one-sided
speech activity, that is by unanswered dialogues, the answers to which
are given through gestures, facial expressions, body movements. It is
noted that one of the unique manifestations of Matevosyan’s dialogue is
the conversation of people with animals, as well as the “communication”
of animals.The scarcity of the main dialogues is based on the fact that
Matevosyan’s characters act instead of talking. This is one of the main
features that characterizes his characters. As a summary, it is mentioned
that it is due to the author’s word-building tricks described in this
article that H. Mathevosyan’s prose differs significantly from the
literature that was before him and after him.
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Հ.ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆԻ «ԱՇՆԱՆ ԱՐԵՎ»
ԱՐԵՎ» ԿԻՆՈՎԻՊԱԿՈՒՄ

ԸՆՏԱՆԻՔ, ԱԶԳԱԿՑԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՂ ԳՈՅԱԿԱՆՆԵՐԻ ԹԱՐԳՄԱՆԱԿԱՆ
ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ
MUHIT ԲԱԶՄԱԼԵԶՈՒ ԲԱՌԱՐԱՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ
Լիլիթ Փարեմուզյան
Հանգուցային բառեր՝ Համընդհանուր ցանցային լեզու,
բառային շտեմարան, EUGENE և IAN (փոխարկում և վերլուծում),
ծրագրային մոդուլ, UNL գրաֆ, միջազգային բառ, համաշխարհային սարդոստայն, բնական լեզու, ազգակցական մերձավորություն, մաթևոսյանական աշխարհ
UNL [12]-ն՝ իբրև համակարգչային համընդհանուր, արհեստական ցանցային լեզու, նպատակաուղղված է համաշխարհային
սարդոստայնի ինֆորմացիայի նկարագրմանը, պահպանմանն ու
տարածմանը՝ որևէ բնական լեզվից՝ համակարգչային միջավայրից
անկախ տեսքով: Ի տարբերություն մեքենական թարգմանության
համակարգերի, որոնք նախատեսված են մի բնական լեզվից մյուսը
տեքստերի թարգմանության համար՝ UNL համակարգը նախատեսվում է ինչպես ինքնաշխատ եղանակով, այնպես էլ մարդու
միջամտությամբ, բնական լեզվով ներկայացված տեքստը UNL-ի
փոխարկելու, այնուհետև նրանից պահանջվող տեքստը բնական
լեզվով սինթեզելու համար: Պարզ է, որ համակարգը կարող է
սպասարկել տվյալ բնական լեզուն, եթե ներկայացվի հատուկ
ծրագրային և լեզվաբանական միջավայր:
2001թ. hայ մասնագետների կողմից ստեղծվեց UNL-ի աշխատունակ տարբերակ, որը ներառում էր UNL-հայերեն բառարան`
հայերեն-UNL և UNL-հայերեն անցման կանոններով, UNL հայկական սերվերով, UNL-ի տեքստային գրաֆի կառուցիչով և այլն
[նկ. 1]: UNL լեզուն նախատեսված է մուտքային բնական լեզվի
բառերի, բառակապակցությունների և նախադասությունների կամ
ամբողջ տեքստերի իմաստների ներկայացման համար: Հիմնական
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բաղադրիչը հայկական խմբի կողմից ստեղծված բառարանն է՝
տեղադրված համընդհանուր ցանցային լեզվի կայքում։ Բառարանը համանիշություն չունի, չի ճանաչում, քանի որ արհեստական լեզու է։ Ներկայացված բառերից յուրաքանչյուրն ամփոփում է
հայերեն բառերը, դրանց UNL համարժեքները, վերջիններիս համապատասխանեցված համընդհանուր բառերը (UW), որոնք կոնցեպտուալ տարրեր կամ հասկացություններ են և յուրաքանչյուր
բառի ձևաբանական ու շարահյուսական բնութագրերը: UW
բառերը պարունակում են իմաստային և կառուցվածքային սահմանափակումներ, որոնք հնարավորություն են ընձեռում որոշ
չափով վերացնելու բնական լեզուներին բնորոշ բազմիմաստությունը: Բառարանում ներկայացվում են բառերի ձևաբանական
բնութագրերը։ ՄԱԿ-ի կողմից ստեղծված այս համակարգի
յուրօրինակ ու մինչ օրս անգերազանցելի մի համադրություն է
MUHIT (MUltilingual Harmonized dIcTionary) շտեմարանը [14], որը
պարունակում է բազմալեզու բառային ձևեր՝ համակցված UW
(Universal Word)-ներով՝ համընդհանուր բառերով։ Իմա՝ MUHIT-ն
ինքնին UNL-ի ծրագրերից մեկն է, որ պարունակում է ավելի քան
10 մլն բառ ու բառային միավոր՝ շուրջ 40 հիմնական լեզուներից
(ընդհանուր՝ 254 լեզու)։
Սույն ուսումնասիրությամբ նախապես նպատակ ենք հետապնդել ընտանիք, ազգակցական հարաբերություն արտահայտող
գոյականների ներմուծումն ու հետագա զարգացումը վերոնշյալ
բազմալեզու բառարանային համակարգում՝ ըստ Հ. Մաթևոսյանի
«Աշնան արև» կինովիպակի [1]։ Ընտանիք, ազգակցական հարաբերություն արտահայտող գոյականները, թերևս առանց բացառության, հատուկ են բոլոր լեզուներին, ինչով էլ բացատրվում է
հենց այս ենթախմբի ընտրությունը՝ ցույց տալու դրանց թարգմանական հնարավորությունները MUHIT բազմալեզու բառարանային համակարգում։ Սույն հետազոտությունը կիրականացնենք
միայն բառային մակարդակում, չնայած Հ. Մաթևոսյան Մարդհեղինակի հանդեպ ուշադրությունն ու գերհետաքրքրությունը
մղում է նաև բառակապակցությունների, նախադասությունների և,
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որ ամենաարժեքավորը կլինի, այս համակարգում ամբողջական
ստեղծագործությունների մեքենայական թարգմանությունների
բազա, ծրագրային համապատասխան միջոցներ ու գրաֆ ստեղծելուն, եթե ոչ MUHIT համակարգում առկա 254, ապա գոնե հիմնական 40 լեզուներով, քանի որ հենց այս լեզուներն են ամենամշակվածն ու զարգացածը՝ թե՛ ձևաբանական, թե՛ շարահյուսական, թե՛
ծրագրային միջավայրերով։ Համակարգում արաբերենն առաջին
տեղում է բառերի ու բառային միավորների քանակով՝ ներկայացնելով ամբողջ համակարգի մոտ 20%-ը (2,333,396 բառ ու բառային
միավոր): Որոշ լեզուներ ևս աչքի են ընկնում բառապաշարի մեծ
քանակությամբ՝ հայերենը՝ 1.700.467 բառ ու բառային միավոր,
ռուսերենը՝ 1.611.082, լատիներենը՝ 1.430.905, իսպաներենը՝
1.372.813, անգլերենը՝ 398.302 (համակարգում ներկայացված բոլոր
լեզուների մասին համառոտ տեղեկատվություն կարելի է գտնել
համացանցում [11])։ Հետևաբար, բերված փաստերը ևս մեկ անգամ
հաստատումն են մեր այն համոզմունքի, որ կատարվելիք աշխատանքի վերջնական փուլում մենք ոչ միայն կունենանք Հ. Մաթևոսյանի «Աշնան արև» կինովիպակի ընտանիք, ազգակցական հարաբերություն արտահայտող գոյականների թարգմանական հնարավորությունները, այլ նաև ամբողջական տեքստի, ինչը մեր օրերում
գոնե դեռևս անգերազանցելի է (իբրև առաջին մեքենայական թարգմանություն)։ Ուշադրության է արժանի նաև այն հանգամանքը, որ
համակարգն աչքի է ընկնում հազվագյուտ լեզուների կիրառմամբ,
որոնք այլ բազմալեզու բառարանային տվյալների շտեմարաններում չեն հայտնաբերվի, օրինակ՝ բաատոնում, փենջաբերեն,
նեպալերեն, սինհալերեն և այլն, որոնք անգամ Google-ի բազմալեզու բառարանային համակարգում բացակայում են: Մեր նպատակն է՝ համակարգի հետագա զարգացման ընթացքում գոյականներից յուրաքանչյուրի ներկայացման պարագայում նշել նաև
մաթևոսյանական բնագիրը, ինչն էլ մեր կողմից ևս մեկ փորձ կլինի
Մաթևոսյան հեղինակին ավելի լայն շրջանակներին հասանելի
դարձնելու։ Իմա՝ MUHIT-ում արդեն իսկ ներկայացված ընտանիք և
ազգակցական հարաբերություն արտահայտող ցանկացած գոյա– 349 –

կանի համար, ի լրումն օտար լեզուներով բերված թարգմանական
հնարավորություններին և օրինակներին, կընդգծվեն նաև մաթևոսյանական բնագրի օրինակները։
Սույն ուսումնասիրությունը ևս մի փորձ է՝ տարիներ շարունակ համալրված, զարգացած ու դեռևս լիակատար ավարտվածության չհասած այս համակարգի համալրման՝ Հր. Մաթևոսյանի
արձակի հարուստ, բազմակողմանի ընդգրկվածություն ունեցող
բառապաշարի մի ստվար շերտով, այն է՝ ընտանիք, ազգակցական
հարաբերություն արտահայտող գոյականների ներկայացմամբ
MUHIT բազմալեզու բառարանային համակարգում։
Բառապաշարի այս ենթաշերտը թերևս բազմակողմանի
ուսումնասիրության չի արժանացել, սակայն բազմաթիվ են զարդաքանդակային և ձեռագրային վկայությունները, որոնցում ընտանիքը նմանեցվել է «կենաց ծառի»: Ծառի բունն օգտագործվել է՝
հայրական պապի ընտանիքը ներկայացնելու, ճյուղերն ու
ոստերը՝ նախնիների հետ որոշակի արյունակցական կապ արտահայտելու նպատակով: Հենց այս կապն էլ անվանվել է «ազգակցություն»: Արյունակից են մի ընդհանուր նախահորից սերվածները,
ինչն էլ կարող է լինել վերընթաց, վարընթաց և շեղակի [2, 22-23]:
Հետաքրքրական է այն հանգամանքը, որ մեր նախնիները խնամիությանը ևս տվել են ազգակցական կապի զորություն, որի շնորհիվ երկու օտար ընտանիքներ միմյանց հետ կապվում էին ազգակցական խորհրդով. այսպես է նաև Հ. Մաթևոսյանի կինովիպակում,
որտեղ թերևս լավագույնս են արտացոլվում ազգակցական հարաբերությունների ճյուղերն առաջին իսկ էջից՝ պապից մինչև խնամի
շարունակականությամբ. պապ [1,11], տատ [1,1], հայր [1, 2] (հեր
հեր
[1, 5], հայրիկ [1, 69], ապի [1, 17]), հերնումեր
հերնումեր [1, 9], մայր [1,1]
(մերացու
մերացու [1, 1], մեր [1, 9], նանի [1, 2], նան [1, 9]), աղջիկ [1,1]
(աղջնակ
աղջնակ [1, 1]), տղա [1, 1], տղատղա-երեխա [1, 5], երեխա [1, 5],
զավակ [1, 10], որդի [1, 10], բալա [1,15], թոռ [1,17], եղբայր [1, 1]
(ախպեր
ախպեր [1, 5]), հորաքույր [1, 1], հորեղբայր
հոպար [1, 9]),
հորեղբայր [1, 7] (հոպար
քույր [1, 2] (քույրիկ
քույրիկ [1, 19], քույրացու [1, 75]), կին [1, 5] (կնիկ
կնիկ
[1, 11]), ամուսին [1, 6] (ամուսնյակ
ամուսնյակ [1, 54]), մարդ (իբրև՝ ամուսին)
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[1, 36], փեսա [1, 22] (տնփեսա
տնփեսա [1, 5]), հարս [1, 9] (նորահարս
նորահարս
[1, 69]), տե(ա)գր [1, 24], ազգ
ազգ [1, 65], ծնող(ներ) [1, 71], քեռի [1, 79],
տալ [1, 11], սկեսուր [1, 12], սկեսրայր [1, 11], տնեցի(ներ) [1, 11]։
MUHIT բազմալեզու բառարանային համակարգի ընձեռած
միջոցներով ներկայացնում ենք 1 գործուն և 1 թարգմանական
խնդիր առաջացնող օրինակ։ Պարզ է՝ բոլոր օրինակներին անդրադառնալն ուղղակի անհնար կլիներ՝ բառամթերքի գերհարուստ
լինելու պատճառով։ Վերոնշյալ բոլոր բառերի թարգմանելիության
մասին կազմվել է աղյուսակ՝ թարգմանելիության հնարավորություններն ու թարգմանելի լեզուների պատկերը ներկայացնելու
նպատակով [նկ. 3]։ Պատկերը հետևյալն է՝ «հեր, ապի, հերնումեր,
մերացու, մեր, նան, տղերք, տղատղա-երեխա, ախպեր, հոպար,
քույրացու, կնիկ, ամուսնյակ և տնփեսա»
տնփեսա» ժողովրդախոսակցական
լեզվին հատուկ գոյականների համար համակարգը թարգմանելիության հնարավորություն ներկայացնել չի թույլատրում, որովհետև բոլոր լեզուների դեպքում մեքենայական թարգմանություն
կատարելու համար մուտքագրվել է միայն գրական լեզվին հատուկ բառաֆոնդը։ Մեր կողմից ներմուծվել են ժողովրդախոսակցական բառերի համարժեքները: Հ. Մաթևոսյանն ինքը թվարկված
գրեթե բոլոր բառերին զուգահեռ ներկայացնում է նաև համակարգում հասանելի գրական համարժեքները։ Օրինակ՝ «հեր» կամ
«ապի» գոյականներին զուգահեռ նա կիրառում է նաև «հայր»,
«հայրիկ» տարբերակները։
Օրինակ 1. «Հայր»
Հայր» բառի թարգմանական հնարավորություններին ծանոթանալիս հանդիպում ենք համակարգում առկա 7 թարգմանական նրբիմաստների.
1. a male parent (also used as a term of address to your father)
(արական սեռին պատկանող ծնող),
2. an informal term for a father; probably derived from baby talk
(մանկական խոսակցություններից բխող ոչ պաշտոնական
դիմելաձև),
3. the founder of a family (ընտանիքի հիմնադիր),
4. (Christianity) any of about 70 theologians in the period from the
– 351 –

2nd to the 7th century whose writing established and confirmed
official church doctrine; in the Roman Catholic Church some
were later declared saints and became Doctor of the Church; the
best known Latin Church Fathers are Ambrose, Augustine,
Gregory the Great, and Jerome; those who wrote in Greek
include Athanasius, Basil, Gregory Nazianzen, and John
Chrysostom (եկեղեցական հայր),
5. the head of the Roman Catholic Church (սուրբ հայր),
6. Father' is a term of address for priests in some churches (especially
the Roman Catholic Church or the Orthodox Catholic Church);
'Padre' is frequently used in the military (հոգևոր հայր),
7. God when considered as the first person in the Trinity
(Աստված՝ իբրև Սբ Երրորդության առաջին անձ):
Մաթևոսյանական բնագրի նրբիմաստին համապատասխանում է միայն առաջին տարբերակը, այն է՝ «a male parent (also used
as a term of address to your father)» [նկ. 4]։ Համակարգը հնարավորություն է ընձեռում տեսնելու նաև «հայր» գոյականի համար
առկա թարգմանական բոլոր հնարավորությունները, որ տվյալ
դեպքում 103 լեզվով են, հոմանիշությունը, բոլոր այն քերականական կարգերը, որոնք ընդհանուր են MUHIT համակարգի համար
նախահիմք լեզվին (անգլերեն)։
Թարգմանական հնարավորությունները որոնելիս համակարգում հանդիպում ենք. 1. Synonyms and Translations (հոմանիշներ և
թարգմանություններ), 2. Features and Inflections (տվյալ խոսքի
մասին հատուկ քերականական կարգեր), 3. Lexical Network
(Բառային ցանց), 4. Author (Բառահոդվածի հեղինակ), 5. Report
Problem (Խմբագրում, վրիպակի շտկում՝ համապատասխան հրահանգով) ենթաբաժիններին։ Այժմ ներկայացնենք սրանցից
յուրաքանչյուրն ավելի մանրամասն.
1. Synonyms and Translations – «Հայր» գոյականի համար ներկայացված է 231 արդյունք 103 լեզվով՝ ըստ այբբենական կարգի,
2. Features and Inflections (տվյալ խոսքի մասին հատուկ քերականական կարգերը.
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lexical category : noun (բառային կարգ՝ գոյական)
part of speech : noun (common) (խոսքիմասային պատկանելություն՝ գոյական (հասարակ)
lexical structure : regular word (բառային կառուցվածք՝ կանոնավոր բառ)
number : singular (թիվ՝ եզակի)
Inflectional Paradigm: M221 (հոլովման հարացույց՝ ըստ ՀՑԼ-ի)
Subcategorization Frame: Y0 (ենթադասակարգման շրջանակ)
Inflections։ հոլովման հարացույց
NOM&SNG

=

Հայր

NOM&PLR

=

Հայրեր

GNT&SNG

=

Հոր

GNT&PLR

=

Հայրերի

DAT&SNG

=

Հորը

DAT&PLR

=

Հայրերին

ACC&PLR

=

Հորը

ABL&SNG

=

Հորից

ABL&PLR

=

Հայրերից

INS&SNG

=

Հորով

INS&PLR

=

Հայրերով

LOC&SNG

=

հոր մեջ

LOC&PLR

=

հայրերի մեջ

3. Lexical Network (Բառային ցանց) – Այս միջավայրը շրջանաձև պտույտով (նեղ շրջանակով) ցույց է տալիս «հայր»
գոյականի թարգմանական հնարավորությունները բոլոր
այն լեզուներով, որ առկա են 1-ին ենթաբաժնում ու դրանց
կապակցելիությունը (լայն շրջանակով) [նկ. 5 ա, բ],
4. Author (Բառահոդվածի հեղինակ) ենթաբաժնի միջոցով
կարելի է ծանոթանալ բառահոդվածի հեղինակին, կապ
հաստատել, կատարել շտկում, լրացում և այլն։
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5. Report Problem (Հաղորդել խնդրի մասին) ենթաբաժինը
հնարավորություն է տալիս շտկելու վրիպակը՝ հրահանգի
կազմմամբ։
Ասվածից պարզ է դառնում, որ բոլոր թվարկված ենթաբաժինների առկայության դեպքում միայն կարելի է անսխալ բառային,
հետո նաև՝ տեքստային թարգմանություն ստանալ (մեքենայական)։
Նպատակահարմար ենք գտել նաև ներկայացնել «բալա» բառի
թարգմանական հնարավորությունները, քանի որ, նախ՝ համակարգում ամենասակավ թարգմանական տարբերակներ ունեցող
գոյականն է՝ ըստ մաթևոսյանական բնագրի, ու հետո՝ նաև բառահոդվածը շարադրելիս հեղինակը վրիպակ է թույլ տվել։ Համակարգը թարգմանում է՝ a daughter who is favored by and similar to her
mother (դուստր, ով սիրված և նման է իր մայրիկին). սա մաթևոսյանական բնագրին համապատասխան չէ, չի համապատասխանում անգլերեն սկզբնաղբյուրին, ուստի անհրաժեշտ է ստեղծված
ծրագրային միջոցներով շտկման հրահանգ կազմել՝ ըստ 5-րդ
ենթակետի։ Իսկ 2-րդ ենթախմբում՝ քերականական կարգերի
հատվածում, հարացույցից, թերևս անուշադրաբար, դուրս է մնացել «բալա» բառի հոգնակի ուղղականը: Թարգմանական անմիօրինակություն է դրսևորվել «բալա» և «հայր» բառերի ներգոյական
հոլովաձևերում, ինչի պատճառը թերևս եղել է անբարեհնչունությունը: Ներկայացված են նաև՝ 1. «բալա» գոյականի թարգմանական բոլոր հնարավորությունները՝ 9 լեզվով, 11 հնարավորությամբ
[6], 2. քերականական կարգերը [8], 3. բառային ցանցը, 4. բառահոդվածի հեղինակը, 5. խմբագրումը, վրիպակի շտկումը՝
համապատասխան հրահանգով։
Մյուս բոլոր բառահոդվածները լիարժեք են ու անսխալ՝ ներկայացված օրինակներով հանդերձ։
Ի մի բերելով վերը շարադրվածը` կարող ենք անել հետևյալ
ընդհանուր եզրահանգումները.
▪ Ի սկզբանե մեր առջև դրված 2 գերնպատակները՝ մաթևոսյանական «Աշնան արև» կինովիպակի ընտանիք, ազգակցական հարաբերություն արտահայտող գոյականների վերհա– 354 –

նումն ու դրանց ներկայացումը ՄԱԿ-ի կողմից ստեղծված ու
միջազգային գիտական հանրության կողմից հավանության
արժանացած MUHIT բազմալեզու բառարանային համակարգում իրագործվել է:
▪ Ինչպես և սպասելի էր, մաթևոսյանական այս ստեղծագործությունը մեզ հնարավորություն ընձեռեց առանձնացնելու
ընտանիք, ազգակցական հարաբերություն արտահայտող
գոյականները եթե ոչ ամբողջությամբ, ապա գոնե հիմնական
շերտն՝ առանց բացառության, որոնք գրեթե նույնությամբ
հնարավոր էր ներկայացնել MUHIT բազմալեզու բառարանային համակարգում, որն էլ, բացի յուրօրինակ, հետաքրքիր
ու լեզվաբանական հարուստ բազա պարունակելուց, յուրովի
ու նորովի հանդես է գալիս իբրև կատարված աշխատանքի
համադրություն:
▪ Համակարգը հնարավորություն է ընձեռում ունենալու գոյականների այս ենթաշերտի համար 9 (նվազագույն) – 254
(առավելագույն) լեզվով թարգմանական տարբերակներ,
հոմանիշային նկարագրություն, ձևաբանական միջավայրի
ապահովում, գոյականի սերման ու հետագա զարգացման
ընթացքի մասին հակիրճ ինֆորմացիա, գոյականների փոխանցելիության հնարավորություն մի լեզվից մյուսը, նաև՝
բառահոդվածը ներկայացնողի վերաբերյալ տեղեկատվություն, ինչն էլ պակաս կարևոր չէ՝ որևէ խնդրի կամ վրիպակի
մասին տեղեկացնելուն միտված:
▪ Ընտրված թեմատիկ շերտը հարուստ է թարգմանական հնարավորություններով, ու ցանկալի է՝ յուրաքանչյուրի որոնման ժամանակ օրինակների դաշտում ներկայացնել նաև
մաթևոսյանական բնագիրը՝ գիտական հանրությանը ճանաչելի դարձնելով ոչ միայն Հ. Մաթևոսյանի «Աշնան արև», այլ
նաև մյուս բոլոր ստեղծագործությունները։
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(UNL)) ՀՑԼ համակարգ
Նկ. 1. (UNL

Նկ. 2. MUHIT համակարգի ամենահաճախադեպ 20 լեզուները
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Պապիկ

Հանդիպում ենք 43 արդյունք՝ 18 լեզվով
(հետայսու՝ թվային ներկայացմամբ)
65 / 18

Տատ
Այր
Հայրիկ
Մայր
Նանի
Աղջիկ
Տղա
Թոռ
Եղբայր
Հորաքույր
Հորեղբայր
Քույր (քույրիկ)
Երեխա
Կին
Ամուսին
Փեսա
Հարս
Նորահարս
Տե(ա)գր
Մարդ (ամուսին իմաստով)
Զավակ
Որդի
Բալա
Ազգ
Ծնող
Քեռի
Տալ
Սկեսուր
Սկեսրայր
Տնեցի
հեր, ապի, հերնումեր, մերացու,
մեր, նան, տղերք, տղա-երեխա,
ախպեր, հոպար, քույրացու,
կնիկ, ամուսնյակ և տնփեսա

152 /76
231 /103
49/23
186/77
186/77
208 / 79
189 /74
15 /11
134/73
146/64
164/71
134/71
341/125
207/129
157/74
124/61
81/54
58 /40
124/61
152/80
94/36
168/83
11/9
40/21
36/24
164/71
71/22
95/53
94/53
46/22
Ինչպես և սպասելի էր, ժողովրդախոսակցական լեզվին հատուկ այս բառերի
համար MUHIT համակարգում թարգմանական տարբերակները բացակայում են

Պապ

Նկ. 3. Ազգակցական անունների ճանաչելիությունը
MUHIT համակարգի լեզուներում
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Նկ. 4. «Հայր
Հայր»» բառի թարգմանական հնարավորությունները

Նկ.
Նկ. 5 ա. Բառային ցանց

ցանց՝՝
Նկ. 5 բ. Բառային ցանց
փենջաբերենի օրինակ
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Բալա»» բառը MUHIT բազմալեզու բառարանային համակարգում
Նկ. 6. «Բալա

Բալա»» գոյականի քերականական կարգերը
Նկ. 7. «Բալա
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ТРАНСЛАТОЛОГИЧЕСКИХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ,
ОБОЗНАЧАЮЩИХ СЕМЬЮ И РОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
В КИНОПОВЕСТИ Г. МАТЕВОСЯНА «ОСЕННЕЕ СОЛНЦЕ»,
В МНОГОЯЗЫЧНОЙ СЛОВАРНОЙ
СЛОВАРНОЙ СИСТЕМЕ MUHIT

Лилит Паремузян
Резюме

Ключевые слова: универсальный сетевой язык, база данных
слов, EUGENE-IAN (конверсионный анализ), программный модуль,
граф UNL, международное слово, всемирная паутина, естественный
язык, родство, мир Матевосяна
Данное исследование посвящено репрезентации существительных, обозначающих семью и родственные отношения в кинопьесе
Г. Матевосяна «Осеннее солнце», в многоязычной словарной системе
MUHIT. Такой выбор слов обусловлен тем, что эти существительные являются общими для всех языков, следовательно,
репрезентативная связь здесь представлена более рельефно. Все
существительные данной тематической группы в указанном
произведении, за некоторым исключением, переводимы почти на
всех языки в системе MUHIT. Существительные, характерные для
диалектов армянского языка, в системе MUHIT не представлены и,
следовательно, не переводятся, остальные же существительные
реализуют свои транслатологические возможности.
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PRESENTATION OF TRANSLATION VARIANTS OF NOUNS
EXPRESSING FAMILY AND KIN RELATIONSHIPS IN THE SHORT
NOVEL “AUTUMN SUN” BY H.
H. MATEVOSYAN IN THE MUHIT
MULTILINGUAL DICTIONARY SYSTEM

Lilit Paremuzyan
Summary

Key words: Universal networking language, word database,
EUGENE – IAN (conversion-analysis), software module, UNL graph,
international word, World Wide Web, natural language, kinship,
Matevosyan’s world
This study focuses on the presentation of nouns expressing kin
relationship in the short novel “Autumn Sun” by H. Matevosian in the
multilingual dictionary system MUHIT. Such a choice of words can be
explained by the fact that these nouns are common to all languages, so
the connection among them is more obvious and easy to picture. All the
nouns in the work, with a few exceptions though, can be translated into
almost all the languages in the MUHIT system. As a result of the system
development, for example, one can search for the word “father” and can
come across the above mentioned work of Matevosian in the examples
section. The nouns typical of the dialect of the mother tongue are not
translatable in the MUHIT system, but all the other nouns have their
own variants of translation.
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ՀՐԱՆՏ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆԻ «ԿԱՆԱՉ ԴԱՇՏԸ»
ԴԱՇՏԸ» ՊԱՏՄՎԱԾՔԻ
ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՈՒՆԸ
Տաթև Քոչինյան
Հանգուցային բառեր՝
բառեր՝ համարժեքություն, ընթերցողի դիտանկյուն, կերպարային համարժեքություն, բառային համարժեքություն,
«աններելի բացականեր», թարգմանական մարգարիտներ
Թարգմանված տեքստը կարելի է վերլուծել տարբեր դիտանկյուններից: Լեզվաբանական վերլուծությունն [2; 3], օրինակ, քննում
է շարահյուսական կառույցների, բառապաշարային իրողությունների, դարձվածքների, քերականական կարգերի համարժեքության
խնդիրները, գրականագիտական վերլուծությունը՝ ոճական հնարների, կերպարային համարժեքության և այլ խնդիրներ: Բայց բավականին հետաքրքիր է նաև զուգադրել տեքստերը երկու լեզուներին ազատ տիրապետող ընթերցողի տեսանկյունից, ընդ որում՝
շատ հաճախ, երբ, որպես լեզվաբան` քեզ բավարարված չես զգում
այս կամ այն հատվածի այլալեզու վերարտադրությունից, որպես
ընթերցող՝ ուղղակի հաճույք ես ստանում երկու տարբերակներից
միաժամանակ: Կարծում ենք` այս վերջինը կարևորվում է նաև այն
փաստով, որ և՛ բնագրի, և՛ թարգմանության նպատակը ընթերցող
գտնելն է:
Հոդվածում քննության է առնված Հրանտ Մաթևոսյանի
«Կանաչ դաշտը» պատմվածքի ֆրանսերեն թարգմանությունը [4]՝
թարգմանական համարժեքության չափման տեսանկյունից:
1. Շարահյուսական
Շարահյուսական կառուցվածքի համարժեքության խնդիրխնդիրներ:
ներ Առաջին բանը, որ պետք է ասել այստեղ այն է, որ թարգմանությունը բավականին հարազատ է մնացել բնօրինակին. նախադասությունների ու պարբերությունների քանակը, հաջորդականությունը, կառուցվածքները հիմնականում պահպանված են, ինչն
էլ ապահովում է թարգմանության համար ևս մաթևոսյանական
ռիթմն ու տարբեր հատվածների միջև «օդափոխությունը»: Տեղ են
գտել հազվադեպ հատվածներ, որոնցում կա շարահյուսական
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կառույցի փոփոխություն, և որը հանգեցնում է գեղարվեստական
անհամարժեքության:
Օր.՝ «1. Փոքրիկ հովիվը բերանը բացեց ծղրտալու, բայց չկարո-

ղացավ ձայն հանել: 2. Փոքրիկ հովիվը միայն ձեռքերը թափահարեց: 3. Գամփռ շները սրվեցին ու նայեցին: 4. Գամփռ շները տեսան
ու թռան... 5. Թոփուշը, Բոբը, Սևոն, Բողարը, Չալակը, Չամբարը»
(նախադասությունների համարակալումը մերն է՝ ՏՔ): – «1. Le petit
berger ouvrit la bouche pour crier mais n’arriva pas à sortir le moindre
son. 2. Les chiens dressèrent l’oreille et regardèrent. 3. Il y avait là Bob,
Sevo, Boghar, Tchalak, Tchambar et surtout Topouche le noir, chef de la
bande. 4. Tous se mirent en branle»:
Բնօրինակից հասկանում ենք, որ փոքրիկ հովիվը չի կարողանում ծղրտալ՝ շներին տեղեկացնելու համար, բայց կարողանում է
թափահարել ձեռքերը, և այդ շարժումն է հասկացնում շներին, որ
ինչ-որ բան է կատարվում, որի արդյունքում նրանք սրվում են ու
նայում, տեսնում են գայլին ու թռչում: Թարգմանված տեքստում
ամբողջովին բացակայում է 2-րդ նախադասությունը. փոքրիկ հովիվը չի կարողանում ծղրտալ, բայց դրան չի հետևում ոչ մի շարժում:
Շները այստեղ էլ սրվում են ու նայում, թեև այս դեպքում շների
անհանգստանալու պատճառը չկա: Նախադասության բացակայությունը հանգեցնում է գեղարվեստական անհամարժեքության:
Եթե ավելի հեռուն գնանք գեղարվեստական համարժեքության
հարցում, կարող ենք քննարկել մի այլ մեջբերում. «1. Վիզը ծակ-

ծկեցին, ականջը ծակծկեցին, և գայլը բաց թողեց ձիու ռունգները:
2. Թաթը բռնել էին: 3. Թաթն ազատելու ուժ չկար: 4. Գայլն ուզում
էր քնե՜լ, քնել»: – «1. Les chiens lui mordirent le cou et les oreilles, alors
il lâcha les naseaux de la jument. 2. L’un d’eux lui tenait une patte entre
ses crocs et il n’avait plus la force de s’en libérer. 3. Il avait envie de
dormir, dormir...»:
Բնօրինակի այս հատվածում նախադասությունների քանակը
չորսն է: Հեղինակը դիտավորյալ առանձնացրել է «2. Թաթը բռնել
էին: 3. Թաթն ազատելու ուժ չկար» նախադասությունները: Դա
գեղարվեստական հնարք է՝ տեքստին ռիթմ հաղորդելու, շների ու
գայլի միջև պայքարի լարվածությունն ընդգծելու համար: Գեղար– 364 –

վեստական այդ հնարը հաճախ օտագործվում է նաև կինեմատոգրաֆիայի մեջ. մութ էկրանը մի ակնթարթ բաժանում է իրար հաջորդող մասնատված կադրերը՝ դիտողի մոտ սրացնելով տարբեր
զգացողություններ, օրինակ՝ տեսարանի դաժանության ընկալումը:
Հիմա թարգմանենք թարգմանությունը.

Շները կծոտեցին նրա վիզն ու ականջները (օգտագործված է
հոգնակին), այնպես որ նա բաց թողեց ձիու ռունգները: Նրանցից
(շներից) մեկը պահում էր նրա (գայլի) թաթը ժանիքների արանքում, և նա էլ ուժ չուներ իրեն դրանից ազատելու: Նա ուզում էր
քնել, քնել1:

Թարգմանության մեջ 2-րդ և 3-րդ նախադասությունները
միացված են մեկ բարդ նախադասության մեջ, ինչի հետևանքով
Հ. Մաթևոսյանի գեղարվեստական այդ հնարն այլևս նույն ուժգնությամբ չի ընկալվում:
Սակայն ևս մեկ անգամ ընդգծենք, որ շարահյուսական
կառուցվածքի համարժեքությունը հիմնականում հիանալիորեն
պահպանված է: Դժվար է նույնը պնդել ոճային առումով:
2. Ոճային արժեքների,
արժեքների, հեղինակի ձեռագրային առանձնա
առանձնանահատկությունների
հատկությունների պահպանության
պահպանության խնդիրներ:
խնդիրներ: Հ. Մաթևոսյանի
ձեռագրին հատուկ որոշ արժեքներ կորսված են: Բնագրում, օրինակ, առատորեն առկա են բառային կրկնությունները՝
կրկնությունները շեշտելու
համար հատվածի, տեղանքի, կերպարի, այլև որակների կարևորությունը: Համեմատենք մեջբերումները.

«Պառավ ձին ոտքը ետ դրեց և թուլացրեց կաթի երակները,
որպեսզի իր քուռակը ազատ ծծի և կուշտ ծծի», «Թացության ու
առատ լույսի մեջ փայլում էր նաև այդ հովտի միակ կաղնին, և
մասրենու թո՛ւփն էր փայլում,
փայլում և ձիու թաց մե՛ջքը,
մե՛ջքը և քուռակի՛
մեջքը»
մեջքը», «Պառավ կարմիր ձին սկսեց զայրանալ: Կարմիր պառավ
ձին զայրանում էր այն բանի համար…», «Մայրը գնաց ամբողջ
թափով, ամբողջ ուժով, ամբողջ կատաղությամբ ու ամբողջ
սիրով»:
Ոճական ընդգծված հնարը բավականին հեշտությամբ կարելի է
1

Հոդվածում տեղ գտած բոլոր վերաթարգմանումները մերն են:
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վերարտադրել թարգմանության մեջ: Այն կօգնի նաև վերարտադրել
Հ. Մաթևոսյանի ձեռագրի ոճային այդ առանձնահատկությունը, որը
բացակայում է թարգմանված տարբերակում, քանի որ այս կրկնությունները մեծամասամբ պահպանված չեն:
Առանձին մանրամասի շեշտադրումից բացի՝ այդպիսի կրկնությունների բացակայությունը շատ քիչ տեղերում կարող է հանգեցնել գեղարվեստական էֆեկտի անհամարժեքության: Ուսումնասիրենք մի հատված.

«Պառավ ձին գիտեր, որ ինքը կարող է համբերել մի քիչ էլ, դեռ
մի քիչ էլ, մինչև շների հասնելը ինքը պարտավոր է համբերել:
Բայց ի՜նչ ծանր է շնչելը, ի՜նչ ծանր բեռ է դարձել այս կյանքը» –
«Elle savait qu’elle pouvait encore patienter un peu, qu’il fallait tenir
jusqu’à l’arrivée des secours,mais elle avait du mal à respirer. La vie était
bien cruelle, lourde, pesante...»:
Այստեղ «մի քիչ էլ, դեռ մի քիչ էլ» հատվածը ընթերցողի
մտքում զուգորդվում է վերջին ճիգի տառապալից շարունակականության հետ՝ ստիպելով ընթերցողին «բառացիորեն» տեսնել ձիու
ջանքերը հոգեվարքից առաջ:
Թարգմանության բառացի վերաթարգմանությամբ ստացվում է.

Նա գիտեր որ կարող է համբերել մի քիչ, պետք էր դիմանալ
մինչև օգնության հասնելը, բայց նա դժվարանում էր շնչել: Կյանքը
շատ դաժան էր, ծանր, ճնշող…
Թարգմանված տարբերակում փաստացի պահպանված և
վերարտադրված է այդ հատվածի բովանդակությունը, այսինքն՝
բովանդակային համարժեքությունը պահպանված է, սակայն
բառային կրկնության բացակայությունը բերում է գեղարվեստական էֆեկտի անհամարժեքության և ոճական նրբությունների,
հեղինակի ձեռագրային առանձնահատկությունների կորստի:
3. Կերպարային համարժեքության խնդիրներ:
խնդիրներ: Այս հարցը
քննարկելու համար պետք է սկսել վերնագրից («Կանաչ դաշտը»՝
բնագրում, «Կանաչ դաշտի քուռակը»՝ թարգմանված տարբերակում): Հ. Մաթևոսյանը խոհափիլիսոփայությունը նուրբ ու անտեսանելի թելի պես անցնում է նրա բոլոր նախադասությունների
միջով, անգամ թաքնված է վերնագրում: Ո՞վ է Հ. Մաթևոսյանի
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պատմվածքի գլխավոր հերոսը. միանշանակ՝ կանաչ դաշտը:
դաշտը Հեղինակը պատմվածքի վերնագրով մեզ ստիպում է չբևեռվել կոնկրետ
կերպարների և իրադարձությունների վրա, այլ՝ տեսնել այդ ամենն
իր ամբողջության՝ կանաչ դաշտի մեջ: Գայլը նույնպես կանաչ
դաշտի մի մասն է: Կանաչ դաշտի «շարժվող» (ձիեր, ոչխարներ,
շներ, մարդիկ…) և «անշարժ» (ժայռ, կաղնի, մասրենիներ...) բոլոր
կերպարները ապրում են իրենց կյանքով այդ դաշտում: Մի քանիսը՝ ավելի երկար, քան մյուսները, բայց հեղինակը մեզ հուշում է,
որ կանաչ դաշտում ոչինչ հավերժական չէ. կաղնին վախենում է
կայծակից խանձվելուց, մասրենու ծաղիկները՝ արածող կենդանիներից, անգամ ժայռից է կայծակը կտորներ պոկում ամեն անգամ:
Միակ բանը, որ հավերժ է, հենց ինքը՝ Կանաչ դաշտն է, որտեղ
ապրվում ու անցնում է հերոսների կյանքը: Կանաչ դաշտը, ասել է
թե՝ կյանքը, միշտ վերականգնվում է, և իրադարձությունները
կրկնվում են նորից ու նորից, ինչպես պապ ու թոռ հովիվները, մեծացող կենդանիները, ինչպես կրկնվող պատմությունը՝ պատմության վերջում:
Թարգմանիչը վերնագրի միջոցով ընթերցողի ուշադրությունը
սևեռում է քուռակի վրա՝ նրան դարձնելով պատմվածքի գլխավոր
հերոսը: Դա բավականին «ֆրանսիական» մտածելակերպ է, քանի
որ ավելի առարկայական ու լավատեսական է դարձնում սկսվող
պատմվածքի բովանդակությունը: Ինչո՞ւ լավատեսական, որովհետև քուռակը երիտասարդ սերունդ է, և նա, այսպես ասած,
փրկվում է: Գլխավոր հերոսը չի մեռնում, ուրեմն ամեն ինչ ճիշտ է:
Մեզ դուր է գալիս նաև գեղարվեստական ա՛յս մոտեցումը, չնայած
հեղինակի մոտեցումից բավականին տարբեր: Այն նաև լուծում է
ընթերցող խմբերի տարիքային նշանառության որոշակի հարցեր.
ասենք՝ քուռակի մասին պատմությունը կարելի է ավելի հեշտությամբ հասցեագրել երեխաներին:
Թարգմանության մեջ ազատ թարգմանության հիմունքներով
են ստեղծված նաև մայր ու զավակ ձիերի կերպարները: Բնագրում
անդադար շեշտվում է մայր ձիու պառավ լինելը: Կարծես թե հեղինակը նախապատրաստում է պատմության հնարավոր վախճանը:

«Պառավ
Պառավ կարմիր ձին սկսեց զայրանալ: Կարմիր պառավ ձին
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զայրանում էր այն բանի համար, որ հովտում թշնամի կար, բայց
այդ թշնամին չէր զգացվում, չէր լսվում և չէր երևում», «Կարմիր
պառավ ձին աչքերը չէր թարթում. վախենում էր, որ իր
աչքաթարթի հետ թշնամին տեղից տեղ կցատկի, և ինքը չի հասցնի
նկատել նրա ցատկը», «Մասրենին իր ծաղկաբաժակները բացել էր
արեգակի դեմ և արև էր խմում, իսկ կարմիր պառավ ձին
զայրույթից դողում էր», «Նա պառավ ձի էր, ուրիշ անգամներ էլ
ընկել էր, բայց ոչ մի անգամ այդպես անսպասելի չէր տապալվել»,
«Պառա
Պառավ
Պառավ ձին գիտեր, որ շները մոտիկ են, և շների հաչոցը հեռավոր
է թվում իր հոգնած խլության պատճառով: Պառավ ձին գիտեր, որ
ինքը կարող է համբերել մի քիչ էլ, դեռ մի քիչ էլ, մինչև շների
հասնելը ինքը պարտավոր է համբերել: Բայց ի՜նչ ծանր է շնչելը,
ի՜նչ ծանր բեռ է դարձել այս կյանքը»:
Հատկանշական է նաև այն փաստը, որ բնագրի վերջում ավելի
շատ կրկնվում է «մայր ձի» բառակապակցությունը: Թարգմանության մեջ մայր ձիու կերպարը կերտված է որպես «Էգ
Էգ ձի»,
la
ձի «la
jument»՝
jument Զամբիկ:
Զամբիկ: Սա ևս շատ հետաքրքիր մոտեցում է: Շատ հազվադեպ է նշվում, որ էգ ձին արդեն այնքան էլ երիտասարդ չէր:
Կերպարների կերտման համար թարգմանիչը բավական
հմտորեն օգտագործել է գույները:
գույները
Մայր ձին, ինչպես և իր քուռակը, բնութագրվում են ֆրանսերեն մի գեղեցիկ բառով՝ «bai»: Հիպոլոգիայում (hippologie, գիտություն ձիերի մասին) այդ բառը նկարագրում է ձիերի՝ չափազանց
տարածված գույներից մեկը՝ մուգ կարմրադարչնագույնը: Սակայն
բնագրում Մայր ձիու գույնը հստակ ընդգծված է որպես «կարմիր»
և ոչ կարմրադարչնագույն: Հավանաբար գեղարվեստական այդ
իրողությունն ապահովելու համար թարգմանիչն օգտագործում է
մի այլ գունային կապակցություն՝ կարմրադարչնագույն-բալագույն: Բալագույնը կրկնվում է երկու տեղ և շատ գեղեցիկ հակադրություն է ստեղծում դաշտի կանաչի հետ:
Քուռակի դեպքում թարգմանիչը պահել է «կարմրամոխրագույն» բնութագիրը: Չնայած տրամաբանական է, որ քուռակը լինի
մորը նման, բայց այս դեպքում դա թարգմանական ազատություն է:
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Թարգմանության մեջ շատ գեղեցիկ է օգտագործված նաև քուռակին
բնութագրող ֆրանսերեն մեկ այլ գեղեցիկ բառակապակցություն՝
«ձյունածածկ կարմրադարչնագույն»՝ նկարագրելու համար քուռակի մեջքի սպիտակ փաթիլանման նշանները: Հ. Մաթևոսյանն
օգտագործել է «եղյամի հատիկներ» բառակապակցությունը:
Գույների հարցում նույն ազատությունը Թոփուշ շան կերպարի
դեպքում է: Բնագրում Թոփուշն ուղղակի «սևադունչ» է: Թարգմանության մեջ շունն ամբողջովին սև է, ավելին՝ Սևը նրա անվան
շարունակությունն է, «Topouche le noir »՝ Թոփուշ Սևը: Մի անգամ
ևս նման արտահայտությունը շատ հատուկ է ֆրանսերենին և,
թարգմանական ազատություն լինելով հանդերձ, շատ գեղեցիկ է:
Այս թարգմանության գեղարվեստական ամենամեծ անհամարժեքությունը գայլի կերպարն է: Հ. Մաթևոսյանի երկում գայլը էգ է,
որը դեռ կաթ է տալիս իր ձագերին. «Շների հաչոցը պայթեց գայլի

հենց ականջների մեջ, բայց գայլը դարձյալ չէր հավատում, որ
այդպիսի տանջալից հաջողությունից հետո այդպիսի ձախողություն
կպատահի: Ձագերը տանը քաղցած, իր պտուկները դատարկ...»
Պատմվածքի ողջ ընթացքը Հ. Մաթևոսյանը կառուցում է երկու
մայրերի հակամարտության շուրջ: Մայր ձին ու մայր գայլը, մեկի և
մյուսի ձագերի կյանքն ու գոյատևումը: Թարգմանչի մոտ գայլը
արու է: Նրան տանը սպասում են ոչ միայն ձագերը, այլ նաև կինը՝
Մայր գայլը. «Le loup réussit tout de même à prendre la fuite. S’il n’y

étaitpas parvenu, sa louve et ses louveteaux auraient été abandonnés sans
défense et risquaient de se faire massacrer»:

Կարծում ենք՝ այս մոտեցումը սխալ է. պատմվածքի կուլմինացիան հենց երկու մայրերի պայքարն է: Պայքարի հավասարությունը բխում է նրանց նպատակների (մոտիվացիայի) հավասարությունից ու նույնությունից: Հայր գայլի դեպքում այդ հավասարակշռությունը խախտվում է, քանի որ գայլի ձագերի լիովին
մենակ ու անօգնական մնալն արդեն փաստ չէ:
4. Երկխոսությունների համարժեքության խնդիրներ:
խնդիրներ: Երկխոսությունների համարժեքությունը բավականին հաջողված է: Պահպանված են Հ. Մաթևոսյանի ընտրած՝ հոգնած գյուղացուն հարիր
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կարճ հարց ու պատասխանները, որոնց ոճը ֆրանսիական ոգով է
և բավական ստացված:
Կան որոշ չթարգմանված հատվածներ հովիվ տղային ուղղված
անծանոթ հովիվների կանչերում. «– Այ տղա, հե՜յ... Էդ ո՞վ ես, հե՜յ...

հասիր էն շներին օգնիր, հասիր էն շներին օգնիր՝ թող խեղդեն,
հե՜յ...– կանչեցին դիմացի բլուրներից» – «–Hé ! le gars ! Hé !... criaient
d’autres voix du haut de la colline. Qu’est-ce que tu fais ?... Viens donc
un peu aider les chiens...Viens les aider, qu’ils l’étranglent. Hé!»:

«Էդ ո՞վ ես, հե՜յ» հատվածը թարգմանված չէ: Քանի որ այդ
բացակայությունը հատվածի բովանդակությունը չի փոխում, դա
կարելի է համարել թարգմանական ազատություն, բայց կորսվում
են ոճաբանական որոշ նրբություններ, տվյալ դեպքում՝ Լոռու
խոսվածքին հատուկ արտահայտվելաձևը:
5. Բառապաշարի համարժեքություն և «աններելի բացակա
բացակականեր»
ներ»: Թարգմանության մեջ օգտագործված բառապաշարի առյուծի
բաժինը բնօրինակի բառապաշարին համարժեք է: Ինչպես և
կարելի էր սպասել, թարգմանության մեջ հիմնականում բացակայում են Մաթևոսյանի ստեղծած կամ օգտագործած հազվագյուտ
բառերը. «….մոտիկ կաղնին միշտ, ամեն ճայթյունի վախից

սրսփում և, իր մտքում, կաղնիորեն շնորհակալ էր լինում ժայռին
այն բանի համար, որ նա՝ ժայռը, հովիտ նետվող բոլոր կայծակները ձգում թաղում է իր տակ և կաղնուն փրկում խանձվելուց»,
«Գլուխը փոքր էր, ճակատին կլորիկ սպիտակ կար, աստղածաղկի
նման», «Կարմիր պառավ ձին աչքերը չէր թարթում. վախենում էր,
որ իր աչքաթարթի հետ թշնամին տեղից տեղ կցատկի, և ինքը չի
հասցնի նկատել նրա ցատկը», «Բլուրների մյուս երեսին լսվեց
քուռակի սուր ծղրտոցը, և գամփռ շները սրվեցին, և գամփռ շների
մեջ սրվեց սևադունչ Թոփուշ շունը»:
Բայց կան նաև համագործածական բառերի «բացականեր»՝
խանձվել, խրտնել, գամփռ, մտրուկ և այլն: Այսպես՝ «…ժայռը,

հովիտ նետվող բոլոր կայծակները ձգում թաղում է իր տակ և
կաղնուն փրկում խանձվելուց»,
խանձվելուց «Քուռակը խրտնեց ու վազեց դեպի
մայրը, բայց շատ էր վախեցել, մորը չէր տեսնում, ուրիշ կողմ էր
փախչում», «Ձին մտածում էր, որ բլուրների մյուս երեսին
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ոչխարներ են արածում, ուրեմն նաև գամփռ շներ կան», «…շատ
վախեցավ երկարոտն աստղազարդ փոքրիկ մտրուկը.
մտրուկը քուռակին
«մտրուկ» են ասում...»:
Ընդգծված բառերի ֆրանսերեն համարժեքները գտնված չեն, և
իմաստային թարգմանությունները շրջանցված են՝ բացատրված
այլ կերպ (տե՛ս աղյուսակ 1-ին):
Թարգմանություններն են՝ «Et, à chaque orage, le grand chêne

isolé tremblait et se sentait bien reconnaissant envers le rocher qui
attirait l’éclair et lui évitait de tomber foudroyé», «Il fit un écart et
voulut courir vers sa mère», «Tout en broutant, la jument sentait aussi
l’odeur de laine mouillée des moutons. Ils étaient donc là en train de
paître sur l’autre versant, se disait-elle, et s’ils étaient là, les chiens y
étaient aussi», «Le poulain aux longues jambes et à l’étoile au front…»:
Աղյուսակ 1. Բառերի թարգմանական
թարգմանական անհամարժեքություններ
Խանձվել

Կայծակնահարվել

Խրտնել

Մի կողմ թռչել

Գամփռ

Ոչ մի համարժեք առաջարկված չէ

Մտրուկ

Պատմվածքի սկզբում և վերջում
օգտագործված է նույն «քուռակ» բառը

6. Թարգմանական մարգարիտներ և ամփոփում: Ինչպես բոլոր
գեղարվեստական ստեղծագործությունների հաջողված թարգմանություններում, այս թարգմանությունն էլ ունի թարգմանչի կողմից
«ստեղծագործված» հատվածներ, այսպես ասած՝ թարգմանական
մարգարիտներ,
մարգարիտներ որոնք, բնօրինակը վերարտադրելով հանդերձ,
դարձել են ֆրանսերեն գեղարվեստական անկախ արժեքներ:
Դրանցից են՝

«Elle leva la tête: le chêne se dressait là bien tranquille, le rocher
gris avait l’air de dormir, son poulain sentait le parfum des églantines.
Bon, le soleil réchauffait la terre, l’herbe était bonne, il fallait manger.»,
«Dans la vallée verte, les églantiers, le gros rocher, le vieux chêne étaient
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immobiles. Le rocher sommeillait; à l’abri dans leur cuirasse, les glands
du chêne s’emplissaient de sève, pour l’arbre lui-même tout était pour le
mieux ; les calices des églantines s’ouvraient pour absorber la tiédeur du
soleil. Mais la vieille jument, elle, tremblait de colère; jamais encore la
vallée ne l’avait trahie à ce point», «C’était la dernière fois qu’elle
nourrissait son poulain désormais orphelin, le plus beau de tous les
poulains qu’elle avait eus, le bai neigé à la crinière et à la queue frisées,
avec sa balzane à la jambe et son étoile au front, un poulain un peu sot,
bien sûr, mais c’était à cause de son jeune âge»:
Այս հատվածները հիմնականում բնության պատկերների
թարգմանություններ են, բայց ոչ միայն, և այս թարգմանությունն
ընթերցողի համար ի ցույց է դնում ֆրանսերենի գեղեցկությունն ու
հարստությունը: Ուզում ենք հավելել,
հավելել, որ յուրաքանչյուր
յուրաքանչյուր թարգմա
թարգմամանության
նության մեջ բնօրինակի արժեքից անկախ գեղարվեստական
գեղարվեստական
արժեք ստեղծելը թարգմանչական գործի բարձրակետ է:
է

1.
2.

3.

4.

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Մաթևոսյան Հ., Կանաչ դաշտը, http://www.hrantmatevossian.
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ФРАНЦУЗСКИЙ ПЕРЕВОД ПРОИЗВЕДЕНИЯ
ГРАНТА МАТЕВОСЯНА «ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА»

Татев Кочинян
Резюме

Ключевые слова: эквивалентность, читательская перспектива,
образная эквивалентность, эквивалентность слов, «непростительные
пропуски», жемчужины перевода
Рассказ Гранта Матевосяна «Зеленая долина» одно из самых
ярких произведений писателя. Он конструирует уникальный мир,
созданный неординарными визуальными, изобразительными и
лингвистическими средствами. Задачей переводчика является
сохранение всего многообразия оригинального текста в переводной
версии. В статье рассматривается французский перевод рассказа
Гранта Матевосяна с позиции адекватности применения лингвистических эквивалентов с точки зрения филолога, который в равной
степени свободно владеет обоими языками. Рассматриваются также
отдельные вопросы транслатологии, такие как: эквивалентность
изображений, словарный запас и синтаксическая эквивалентность,
упущения при переводе и «жемчужины» перевода. В целом, надо
отметить, что французский текст рассказа «Зеленая долина» является
примером довольно успешной реализации переводческого
мастерства, за что выражаем особую благодарность переводчику
данного произведения – П. Тер-Саркисян.
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THE FRENCH TRANSLATION
OF H. MATEVOSYAN
MATEVOSYAN’
TEVOSYAN’S STORY "THE GREEN FIELD"
FIELD"

Tatev
Tatev Kochinyan
Summary

Key words: equivalence, reader perspective, image equivalence,
word equivalence, “unforgivable omissions”, translation pearls
The story “Green Field” is one of the most beautiful works by Hrant
Matosyan. It creates a unique world with impressive visual, character
and linguistic solutions, and it is very important to see and feel all this
in the translated version. The article examines the French translation of
Matevosyan’s story in search of translation equivalence characteristics
from the perspective of a philologist equally fluent in both languages.
The paper touches on issues of translated texts, such as image
equivalence, vocabulary and syntax equivalence, translation omissions,
and “translation pearls”. On the whole, the French text of the story “The
Green Field” is on example of quite a successful realization of the
translator’s expertise and P. Ter-Sarkissyan should receive our special
thanks for this achievement.
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ՀԱՐԱԿԻՑ ՆՅՈՒԹԵՐ
ПРИЛАГАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
NON-SCHOLARLY PAPERS
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ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ ԷՐ ԱՐԱՐԱՏԻ ԴԻՄԱՑ
(հիշելով հանճարին)
հանճարին)
Պատրիկ Արտեմի (Պատվական
Պատվական Շաքարյան)
Շաքարյան)
Հրանտի Ահնիձորը, ինչպես նաև Ահնիձորի հարևան երեք
գյուղերը՝ Լորուտը, Շամուտը և Աթանը, բառացիորեն դրված են
երկրի մարմնում խրված և թեթևակի հողածածկ բազալտե լեռան
վրա։ Ահավասիկ, որտեղ էլ բահը խփես հողին, մեկ ոտնաչափ
խրվելուց հետո դեմ է առնում սալաքարին։ Նույնիսկ փոքրիկ
գետակը մինչև Լորուտա գետին հասնելը հոսում է կապույտ
սալադաշտերից կոկած «տաշտերի» միջով։
Հրա՛նտ. «Գյուղի 1500 մետր հողդ հա՜շուռ ես տալիս, սերմ
գցում, սերմ վերցնում, վերցրածդ էլ բթամատի չափ»։
Վաղ պատանության սեմին մաճ է բռնել, խոտ հնձել, կով
ծնեցրել, պատվաստ դրել։
Հրա՛նտ. «Առասպելի ջրհեղեղը եթե կրկնվեր, Նոյան պես
կարող էի վերստեղծել հողագործության և անասնապահության
մեծ մշակույթները»։
Առեղծվածային այդ լեռը, դեպի ձոր գահավիժող խոր ծմակները, դեպի ոչ մի տեղ վազող և պարանի պես խճճված կածանները, անցյալի ու ներկայի համայնապատկերին կպած հեթանոս
գյուղը հանճարեղ բրուտի և քանդակագործի հմտությամբ ձևավորել են Հրանտի բարդ կերպարը։
Հրանտը լռող, ավելի դիպուկ ասած՝ լռությունը սիրող մարդ
էր։ Մշտական շփման պայմաններում անգամ (որքան գիտեմ, նա
ամենօրյա ընկերներ չուներ) անհնար էր իմանալ, թե ի՛նչ կա նրա
ներսում, ի՛նչ հույսեր ու երազներ է փայփայում, բայց խոսակցին
նայում և լսում էր համակ ուշադրությամբ. Հայացքը կարծես
քսվում էր խոսակցին, թափանցում ներսը։
Վաղ շրջանում ես Հրանտին հանդիպել եմ Ահնիձոր-ՄարցԱլավերդի-Երևան ճամփաներին և երբեմն նրան ուղեկցել իր
հայրենի գյուղ, երբ ես աշխատում էի «Խորհրդային Հայաստան»
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թերթի հատուկ թղթակից Հայաստանի հյուսիսային շրջաններում և
ապրում Ալավերդի քաղաքում։
Երբ Երևանից լուր էր տալիս, թե գալիս է, ես մեկնում էի
Քոլագերան (ներկայում՝ Թումանյան) կայարան` «Կայարան»
սքանչելի պատմվածքի աշխարհը։ Մենք դոնկիխոտյան ժպիտով
բարևում էինք միմյանց, որն իր մեջ չարտաբերվող հարց ուներ՝
ոտքո՞վ, թե՞ ավտոմեքենայով ենք գնալու Ահնիձոր։ Ձորերով ու
սարերով, մոտ երեսուն կիլոմետր (եթե ոչ ավելի) կատակ բան չէր
ոտքով գնալը։ Ես, օգտագործելով պզտիկ պաշտոնս, երբեմն կարողանում էի ավտոմեքենա պոկել մոտակա սարահարթի վրա
գտնվող Դսեղի գյուղական տնտեսության ղեկավարից։
Հերթական անգամ ոտքով գնալիս Հրանտը հարցրեց․
– Ի՞նչ շահ ունես, որ իմ խաթեր էսպես չաչարվում ես, ա՛յ շաշ
մարցեցի։
Հարցն ինձ անակնկալի բերեց, բայց պատասխանը գտա շատ
հեշտ․
– Քո մասին մի օր հուշ կգրեմ, կանմահանամ։
– Փոքրիկ մի հուշո՞վ ...
– Աստված վաղուցներում մի անգամ ինձ ասաց, որ սովորեմ
գոհանալ քչով։
– Աստվա՞ծ ... որտե՞ղ ասաց:
– Էսպես մի անգամ էլ նրան էի ուղեկցում իր գյուղ։
Անձայն ժպիտը երկար չէր լքում Հրանտին։
***
Աշուն էր․․․Կարմրադեղին Լոռվա ձորի տաք գույների միջով
Հրանտի հետ ոտքով գնում էինք Ահնիձոր: Երբ մոտեցանք իմ
հայրենի Մարցին, առաջարկեցի մի փոքր դադար առնել մեծ
հորեղբորս տղայի տանը։ Վոլոդյան Տորք Անգեղի էլ ավելի Տորք
տեսակն էր․օրական մեկ հեկտար հունձ էր անում։ Կոլխոզի
գործերն ավարտելուց հետո ճիշտ իր բոյ–բուսաթի չորս ընկերների
հետ հարևան գյուղերում օրական մի տուն էր սարքում։
Բախտս բերեց՝ տանն էր։
– Ծանոթացի՛ր,– ասացի,– Հրանտն է՝ հայտնի գրող Հրանտ
Մաթևոսյանը։
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– Հենց ինքը՝ Հրա՞նտը ...
– Այո՛, հենց ինքը՝ Հրանտը։
– Բա դու ի՞նչ ես անում նրա հետ։
– Եթե իր պես նշանավոր մարդ չկա, էս մարդը պիտի ընկեր
չունենա՞։
– Հորեղբո՛ր տղա, արդար ես ,– ասաց Վոլոդյան և դուրս եկավ՝
գառ մորթելու։
Մեծ հորեղբորս տղան գրականություն երևի շատ էր սիրում և
շռայլ
հյուրասիրություն
սարքեց.
խորոված,
խաշլամա,
իշխանաբոխի թթու, մածուն, սերուցք, թան, Մարցի լորենու ծաղկի
մեղր, որը Լոռվա մեծ եզերքի հրաշքներից է։
***
1975-ի Նոր տարվա նախօրյակին Ալավերդուց տեղափոխվեցի
Երևան։ Հետս հոնի օղի ունեի։ Զանգահարեցի բանաստեղծ
ընկերոջս՝ Կարո Մելիքսեթյանին, և ասացի. «Արի գնանք Հրանտի
հետ մի բաժակ բան խմենք»։
Դուռը բացեց Հրանտը․
– Դու է՞լ տեղափոխվեցիր, ա՛յ շաշ մարցեցի։
– Բա մնայի՝ ի՞նչ անեի ...
– Ճիշտ ես արել, այստեղ ոսկի են բաժանում։
– Ոսկու մեջ խախուտ բան կա, Աստված ինձ ասել է.
«Արծաթո՛վ յոլա գնա, միայն թե հուդայություն չանես»:
– Նրան էլ ի՞ր գյուղն ուղեկցելիս,– ժպտաց Հրանտը և
հրավիրեց հյուրասենյակ։
Օղին լավն էր, Հրանտն էլ գովեց։ Խմեցինք և մանրամասն
հիշեցինք Լոռին, հիշեցինք մեր այն ընկերներին, ովքեր դեռ չէին
եկել, բայց մտքով արդեն Երևանում էին։
– Փառքդ հասել է Չաթինդաղի կատարը, ամբողջ Լոռին
առավոտից երեկո քո մասին է խոսում,– ասացի։
– Լոռին հիմա է էդպես խոսում իմ մասին, բայց տարիներ
առաջ շրջանային «Պղնձի ֆրոնտում» լիքը բերանով հայհոյում էր
ինձ:
Խոսքը վերաբերում էր Մաթևոսյանի շռնդալից և աղմկահա– 378 –

րույց «Ահնիձոր» ակնարկին, որը և՛ մեծ անուն, և՛ մեծ գլխացավանք բերեց գրողին։
– Հրա՛նտ, կուսակցության կենտկոմը անճաշակ նյութ էր թխել
և շրջաբերականով ուղարկել բոլոր թերթերին՝ նշելով տպագրության միասնական օրը։ Խմբագիրը փառահեղ մարդ էր և քո
երկրպագուն, բայց եթե չտպեր, նույն օրը գործից հանելու էին, և
մեկ ուրիշն էր տպելու,– ասացի ես՝ ուրախությամբ նկատելով, որ
բացատրությունս կարծես թե համոզեց գրողին, և անցավ նրա մեջ
ծվարած դառնությունը փոքր Հայրենիքի նկատմամբ։
Լավ հյուրը չի մոռանում գնալու մասին։ Երբ օղին վերջացավ,
մենք ոտքի կանգնեցինք։ Հրանտն ուղեկցեց մեզ և դրսի դռան մոտ
յուրաքանչյուրիս մեկնեց խոշոր ձեռքերի մեջ ամուր բռնած
կարմիր խավիարի երկուական փոքր տուփ:
– Պե՛տք չէ, Հրա՛նտ,– ասացի ես,– թող մնա տանը։
– Ա՛յ որբեր, դուք որտեղի՞ց եք Ամանորի ձեր սեղանին
խավիար դնելու, ինձ համար բերում են։
Ես տուփերն արագ դրեցի գրպանս, իսկ Կարոն, ձեռքին
ցուցադրաբար բռնած, դեռ մտածում էր անելիքը։
– Կարո՛, շուտ դի՛ր գրպանդ, հետո՛ մտածիր,– ասացի ես։
Տանտիրուհին գար, տեսներ՝ ո՞վ իմանա, թե ի՛նչ հետևանք
կունենար: Հրանտը խոշոր աչքերը՝ երիզված հազիվ նկատելի
խոսուն ժպիտով, սևեռեց ինձ։ Մենք միմյանց հասկացանք։
***
Հանդիպումներ Մաթևոսյանի հետ հա՜ եղել են։ Իմ սիրած
գործերից մեկը՝ «Մեծամորը», Հրանտը հիմնականում գրեց իր
հայրենի գյուղում։ Այդ ժամանակ ես հաճախ էի գնում Ահնիձոր.
հաճությամբ էր ընդունում այցելություններս։ Գրելուց ազատ
ժամանակ շրջում էինք գյուղում, իջնում գետափ, գնում անտառ,
կրակ էինք վառում, միս ու կարտոֆիլ խորովում, դառնությամբ
հիշում մեր թանկ ու անդառնալի կորուստները, վշտի մեջ մխում,
որ բաց թողեցինք այնքա՜ն ոսկե պահեր։
– Դժվար է գրվում,– մանկան անկեղծությամբ հաճախակի
ասում էր Հրանտը։
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Հեշտ ո՞նց կգրվեր. ահավոր պահանջկոտ էր իր նկատմամբ:
Չեմ կարծում, թե երբևէ այդպիսի մեկ ուրիշը եղած լինի.
ադամանդագործի պես հղկում էր խոսքը, կապակցությունը,
նախադասությունը և դարձյալ չհավանելով՝ թուղթը դեն շպրտում։
Անձամբ ես կարծում եմ, որ նրա գիրը լավագույն էջն է համաշխարհային արձակի՝ տակավին կարոտ հմուտ հետազոտողների։
***
Այսօրվա պես Հրանտին հիշում եմ Ռազմիկ Դավոյանի տանը՝
«Նամակներ Հասմիկին» շարքը արտասովոր ներշնչանքով
արտասանելիս։
– Քիչ օր կպատահի, որ ես Ռազմիկ Դավոյան չկարդամ,–
ասաց նա անկեղծորեն՝ ի պատասխան իմ զարմացական հայացքի։
Այդ հանդիպումներից ես այսօր ուզում եմ հիշել մի տխուր
այցելություն Հրանտին դարձյալ Կարոյի հետ։ Զարմանալու բան
չկա․կյանքն ինքն էլ տխրության գորշ պաստառ է՝ ուրախության
փոքրիկ ծվեններով։
Մեր թակոցին (զանգը չէր աշխատում) դուռը բացեց Հրանտը և
առաջնորդեց խոհանոց։ Մի շիշ ընտիր հոնի օղի ունեինք, դրեցինք
սեղանին։ Հրանտը բերեց միայն երկու բաժակ։
– Բա՞ դու,– հարցրի ես։
– Չեմ խմելու,– ասաց նա,– ոտքերս այտուցվել են, խորհուրդ
են տվել տզրուկներ կպցնել, որ այտուցն անցնի։
Ես նայեցի և ասացի, որ դա տզրուկով լուծվող հարց չէ, շտապ
տեր կանգնի իրեն։ Հաջորդ օրը գնացել էր ստուգման, և ախտորոշել էին թոքերի քաղցկեղ։ Վիրահատությունը կատարեցին
ԱՄՆ-ում՝ Հյուսիսայի՞ն, թե՞ Հարավային Կարոլինայում… Նոր էր
վերադարձել տուն. Կարոյի հետ գնացինք տեսության։ Տրամադրությունը բարձր էր, խոսում էր Ամերիկայից, ժպտերես պատմում էր, թե կայոտներն (ամերիկյան փոքրոտ գայլեր) ինչպես էին
օրը ցերեկով եղնիկներին հետապնդում քաղաքի փողոցներով։
Բայց ամենից շատ հուզված էր կնոջ՝ Վերժինեի խնամքոտ վերաբերմունքից։
Օրեր անց Կարոն մի շատ գեղեցիկ բանաստեղծություն էր
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գրել՝ նվիրված Վերժինեին, որն իմ փոքրիկ առաջաբանով տպվեց
«Գրական թերթում»։ Մի լավ բան արած լինելու համար բանաստեղծությունը տարանք հանձնեցինք Հրանտին։ Նա ուշադիր կարդաց և հայացքը երկար չէր կտրում ձեռագիր թղթից։
– Ո՞նց է, հավանեցի՞ր,– հարցրի ես։
– Վերժիկը լաց է լինելու,– ասաց Հրանտը։
Պատասխանն ինձ չգոհացրեց, և նորից հարցրի․
– Հավանեցի՞ր:
– Վերժիկը լաց է լինելու,– կրկնեց նա։
Քիչ անց Վերժինեն վերադարձավ աշխատանքից, և Հրանտը
բանաստեղծությունը տվեց նրան։
Ավելորդ չեմ համարում ընթերցողին ներկայացնել այդ
բանաստեղծությունը։

ՏԻԿԻՆ ՎԵՐԺԻՆԵԻՆ
Պիտի ինքդ աստղ դառնաս,
Որ քո կողքին աստղը վառվի,
Անեզրական քո ցերեկներն
Ու գիշերներն իրար խառնի,
Վարդ ու քրքում շողարձակի,
Լուսայգի մեջ՝ նոր լուսաբաց,
Ամեն վայրկյան՝ և ուսակից,
Եվ հուսակից քեզ միշտ դարձած,
Պոետների խելառ ցեղին
Համբերությամբ, լուռ դիմացող
Տաղանդների վարքն անցողիկ
Ու հանճարի գինն իմացող,
Օրհնանք արդար ու սուրբ խաչիդ,
Օ՜, քո գետեր կտրող առուն...
Դու հայ տիկնանց միշտ առաջին
Ու... անվրեպ նշանառուն։
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Երկու-երեք շաբաթ անց իմացանք, որ մեծ գրողի վիճակը
վատացել է...
Երևանի վրա խոշոր փաթիլներով ձյուն էր գալիս։ Օղակաձև
փոքր այգու միջով, ձյունոտ կածանով, Կարոյի հետ տխուրտրտում գնում էինք Գրիգոր Լուսավորչի Մայր տաճար։ Ձյան
փաթիլների մեջ թաթախված սև օր էր, անվերջ սև օր, գնում էինք
հոգեհանգստյան մեր հարգանքը բերելու հայ մեծագույն գրողի՝
Հրանտ Մաթևոսյանի սուրբ աճյունին։ Ես ծանր լռության մեջ
խորհում էի, որ սև լուրն արդեն հասել է աշխարհի բոլոր ծագերը,
սգավորել աշխարհասփյուռ հայ համայնքները, սգավորել բոլոր
նրանց, որոնց համար թանկ է երկիրը խավարից ու մոռացությունից հանող խոսքը, մեր հողոտ մարմինը երկինք հանող խոսքը։
Այնտեղ՝ մութ անտառների մեջ, ձյուների ու վշտերի մեջ սգում է
մեծ զավակ կորցրած Ահնիձորը։ Սգում են գյուղի հանդերն ու
դաշտերը, սգում է երկրի մարմնի մեջ խրված բազալտե լեռը, որ
երկրի վրա չկա այլևս մտքի մեծությամբ իր երկվորյակը՝ սևեռուն
հայացքով այն տղան, որ վաղ երիտասարդության սեմին հին
վերնաշապիկով ու մաշված կոշիկներով ճանապարհվեց Երևան։
Կյանքն սկսեց որպես գրաշար, որպես լինոտիպիստ ու էջկապ և
հիմա Ահնիձորին, Երևանին ու իր ժողովրդին հրաժեշտ է տալիս
որպես ոգու արարչագործ և խոսքարվեստի ահռելի մեծություն՝
մեզ ու մեզնից հետո եկողներին նաև հուշելով, որ սիրենք–
փայփայենք ահնիձորները, որ այդ ահնիձորները մեծություններ
տալու ներուժ ունեն:
Ձեռքս դողում է այս տողերը գրելիս…
Հրանտ Մաթևոսյանը...
Նա մեծություն էր Արարատի դիմաց, նրա գոյությունը Երևանը
դարձնում էր աշխարհի գրական մայրաքաղաքներից մեկը։ Ինձ
այնպես էր թվում, որ միշտ լինելու է Հրանտ Մաթևոսյանը, որ եկող
սերունդները վայելելու են նրա ներկայությունը։
Իմ ընկերներից մեկը՝ բանաստեղծ, հանրագիտակ, հրատարակիչ և աստվածաբան Արտակ Ոսկանյանն ասում էր. «Մարմինը
հոգու վրանն է, նյութական ամեն ինչ և ներառյալ՝ վրանն այդ,
ենթակա են սպառելու իրենց գոյությունը: Ոգին է անմահ»։ Արարողը
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ոչ թե Հրանտ Մաթևոսյանի մարմինն էր, որ հրաժեշտ տվեց մեզ, այլ՝
ոգին։ Նրա Մեծ ոգին՝ նրա ինտելեկտուալ հզոր արձակն անմահ է:
Մաթևոսյանական արձակը, որ, հիրավի, չունի նախորդը, հայ գրականությունը հանեց աշխարհագրական իր պատկանելությունից և
տարավ հասցրեց եվրոպական մեծ արձակի առաջնագծին՝ հավասարի, նույնիսկ առաջատարներից մեկի կարգավիճակով:
Եթե 20-րդ դարի Անգլիայում ասում ենք Ջոյս, Արգենտինայում՝ Կորտասար, Ֆրանսիայում՝ Քամյու, ԱՄՆ-ում՝ Ֆոլքներ,
Կոլումբիայում՝ Մարկես, Ավստրիայում՝ Կաֆկա, ապա Հայաստանում Հրանտ Մաթևոսյանն է։ Հսկայական ինքնատիպության
հետ, այնուամենայնիվ, եթե նրանց մեջ կարելի է գտնել որոշ
ընդհանրություններ, ապա Հրանտ Մաթևոսյանը զուտ ինքն է,
բացարձակապես անշփոթելի։ Դժվար է պատկերացնել հանրաճանաչ գրականսգետի, եթե չի հաղորդակցվել մաթևոսյանական
արձակին, եթե ծանոթ չէ «Օգոստոսին» և «Մեծամորին»։ Հրանտ
Մաթևոսյանը չափանիշներ է սահմանում…
Մայր տաճարում և Կոմիտասի պանթեոնում մենք ակնածագին խոնարհությամբ նայում էինք Հրանտ Մաթևոսյանի աճյունին,
որ կարծես սուրբ լիներ՝ իջած երկնքից։ Նայում էինք այն Հրանտ
Մաթևոսյանին, որը մեր սերնդի հետ եկավ առասպելական
Ահնիձորից, արարեց իր հրաշքը և հիմա հեռանում է մեզանից՝
ճերմակ ձյուների ներքո միանալու հայոց մեծերին՝ Թումանյանին
ու Կոմիտասին, Անդրանիկին ու Իսահակյանին, Սարյանին ու
Սարոյանին ...
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СТОЯЛ ОН ВЕЛИЧАВО
ВЕЛИЧАВО НАПРОТИВ АРАРАТА
(вспоминая гения)

Патрик Артеми (Патвакан Шакарян)
Резюме

В обзоре обобщены воспоминания и отдельные фрагменты
личных встреч и бесед журналиста, прозаика Патрика Артеми
(Патвакана Шакаряна). Учитывая тот факт, что постепенно уходят
из жизни современники, друзья и знакомые Гранта Матевосяна,
запись, сохранение и публикация подобных мемуаров-воспоминаний приобретают особую важность.

HE WAS “GREATNESS” IN FRONT OF ARARAT
(Recalling the Genius)

Patrick Artemi (Patvakan Shakaryan)
Shakaryan)
Summary

The publication summarizes journalist and prose writer Patrick
Artemi’s (Patvakan Shakaryan) memories and separate bits of meetings
and conversations. Considering that there are fewer and fewer of Hrant
Matevosyan’s contemporaries and friends living with us now, the
recording and publishing of such memories takes on a special
importance.
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ՀՐԱՆՏ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ՝ ՈՒԿՐԱԻՆԱԿԱՆ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄ
Օլեքսանդր Բոժկո
Ուկրաինացի ընթերցողին Հրանտ Մաթևոսյանը մայրենի
լեզվով հասանելի դարձավ առաջին անգամ 1972 թվականին, նրա
այն ժամանակ ամենահայտնի՝ «Մենք ենք՝ մեր սարերը» վիպակի
մի հատվածով, որը լույս էր տեսել գրեթե միլիոն տպաքանակ
ունեցող «Ուկրաինա» շաբաթահանդեսում: Դա հայերենից կատարած իմ առաջին թարգմանություններից մեկն էր, և այն, որ դա
Հրանտ Մաթևոսյանի գործն էր, ամենևին էլ պատահական չէր: Ես
սքանչացած էի նրա ստեղծագործությամբ, հմայված նրանով
որպես մարդ, որպես անհատականություն: Անսահման շնորհակալ էի նրանից և տիկին Վերժինեից, որ հնարավորություն էի
ունենում լինել նրանց ընտանիքում, զրուցել Վարպետի հետ հայոց
գրականության գործընթացի շուրջ, մի բան, որ ուսանող-հայագետիս համար անչափ կարևոր էր:
Այդ զրույցների շնորհիվ, որոնք հաճախ կրքոտ, երբեմն
կտրուկ դատողություններով և բնութագրություններով հագեցած
մենախոսություններ էին լինում, ես զգում էի, որ շատ բաներում
ժամանակակից հայ գրականությանը նայում եմ Հրանտ Մաթևոսյանի աչքերով, այս կամ այն անձանց, նրանց ստեղծագործությունների, հայ գրականության կյանքում պատահող առերևույթ
դիպվածների հանդեպ նրա գնահատանքներով: Հիշում եմ, մի
անգամ, «Գրական թերթում» կարդալով Սերո Խանզադյանի
«Մարիամի կովը» պատմվածքը, ես Հրանտ Մաթևոսյանի ներկայությամբ գովեցի այդ գործը: Ի պատասխան լսեցի նրա շատ զուսպ,
եթե ոչ կոշտ գնահատականը այն ժամանակ հանրահայտ հայ
գրողի ստեղծագործության վերաբերյալ, գրող, որն ամեն տարի
հաստոտ հատորներ էր լույս ընծայում «օրվա հրատապ խնդիրների շուրջ»: Ինչպես Հրանտ Մաթևոսյանն էր ասում, 1954-55թթ.
հետպատերազմյան հայոց գյուղի կյանքի մասին «Հողը» վեպով
բարձրագոչ ազդարարելով հայոց գրականություն իր մուտքը`
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Սերո Խանզադյանը իր հազվագյուտ գրական տաղանդը ի վերջո
վատնեց նյութական բարեկեցության վրա: Հրանտ Մաթևոսյանի
ամբողջ ստեղծագործությունն այն ժամանակ, ասենք այսօր ևս, ինձ
այն հեռավոր տարիների մենախոսությունների շարունակությունն
է թվում՝ լի մտատանջությամբ ու այն «անհարմար» հարցերի
պատասխանի ցավոտ փնտրտուքով, որ հառնած էին գրողի ժամանակակիցների առջև: Եվ ոչ միայն այն պատճառով, որ Հրանտի
շատ գործեր գրված են առաջին դեմքով, այլև այն, որ նրա
հեղինակային ձայնը մի առանձին բնույթ, մի առանձին հնչողություն ունի, միմիայն իրեն՝ Հրանտ Մաթևոսյանին, հատուկ, որը
երբեք չես շփոթի ուրիշի հետ:
Ուստի այդ հոյակապ գրողի հետ իմ ծանոթանալուց, նրա
պատմվածքները և վիպակները հիացմունքով կարդալուց հետո ես
անչափ ցանկացա, որ Ուկրաինայում հնարավորինս լավ իմանան
այդ գրողին և նրա ստեղծագործությունը, սիրեն այնպես, ինչպես
ես եմ սիրում նրա պատմվածքներն ու վիպակները, նրա խոսքն ու
նրա հերոսներին, որոնք իրենց մեջ հատուկ հմայք ու հնչողություն
են կրում: Հետագայում իմ թարգմանությամբ ուկրաիներենով լույս
տեսան նրա երկու գրքերը՝ «Կանաչ դաշտը» (1982) մանկական
գրականության «Веселка» («Ծիածան»), և «Մենք ենք, մեր սարերը»
միհատորյակը (1985)՝ գեղարվեստական գրականության կենտրոնական «Дніпро» հրատարակչություններում: Գրողի առանձին
պատմվածքները տպագրվել են նաև ուկրաինական մամուլում,
մասամբ «Літературна Україна» («Գրական Ուկրաինա») թերթում:
Բացի դրանից, աշխատելով «Літературна Україна» խմբագրությունում, հետո համաշխարհային գրականության «Всесвіт» («Համաշխարհ») ամսագրում, ինչպես նաև «Сузір’я» («Համաստեղություն»)
տարեկան հանդեսը կազմելիս ես մշտապես աշխատում էի անդրադառնալ նրա ստեղծագործությանը: Եվ հաճելիորեն նկատում
էի, թե ինչպես է մեր գրական շրջանում հետզհետե ավելի ու ավելի
հաճախ հնչում Հրանտ Մաթևոսյանի անունը՝ որպես ժամանակակից հայ գրականության ամենակարկառուն դեմքի: Հատկապես
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ուկրաինական գրողների այն սերնդի ստեղծագործության
քննարկման համատեքստում, որոնց անվանում էին «վաթսունականներ» կամ «պատերազմի երեխաներ», ինչպիսիք են Գրիգոր
Տյուտյուննիկը, Եվհեն Հուցալոն, Վոլոդիմի Դրոզդը, Յուրի Շչերբակը... Պատահական չէ, որ հենց այդ սերնդի ամենավառ ներկայացուցիչ Եվհեն Հուցալոն վերջաբան գրեց Հրանտ Մաթևոսյանի
«Կանաչ դաշտը» պատմվածքների ուկրաիներեն ժողովածուի համար: Իսկ ինքը՝ Հրանտ Մաթևոսյանը, այն բանից հետո, երբ 1976
թվականին «Գարուն» ամսագիրը տպագրեց Գրիգոր Տյուտյուննիկի
«Երեք ողբ Ստեպանի վրա» պատմվածքը՝ Ռաիսա Ղարագյոզյանի
թարգմանությամբ, նա հատուկ ուշադրությամբ հետևում էր այդ
գրողի ստեղծագործությանը: Դեռ ավելին՝ իր անմիջական աջակցությամբ երևանյան «Պիոներ» ամսագիրը իր վեց (!) համարներում
(որ միանգամայն բացառիկ դեպք էր) տպագրեց նույն այդ գրողի՝
Գրիգոր Տյուտյուննիկի «Կլիմկո» վիպակը, որի գլխավոր հերոսը
շատ բաներով է նման իր հայ հասակակիցներին՝ Հրանտ Մաթևոսյանի «Իմ գայլը» և «Պատիժը» պատմվածքների հերոսներին: Այս
փաստը հատուկ կշիռ է ստանում, երբ նկատի ենք առնում, որ հենց
այդ տարիներին Գրիգոր Տյուտյուննիկին Ուկրաինայում չէին
տպագրում այն պատճառով, որ նրա ստեղծագործությունները,
այսպես ասած, չէին համապատասխանում այն ժամանակվա գաղափարական դրույթներին:
Ինչո՞վ էր ուկրաինացի ընթերցողին գերում Հրանտ Մաթևոսյանի ստեղծագործությունը.– կարծում եմ՝ ամենից առաջ իր նորարարությամբ: Ինչ էլ չլինի, դա հայ գրողների նոր սերունդ էր,
այսպես կոչված «պատերազմի երեխաների սերունդ», որը մեծացել
էր հետպատերազմյան ծանր պայմաններում և այն ժամանակվա
իրականության վերաբերյալ սեփական հայացքն ուներ: Սակայն
մի բան է ունենալ սեփական հայացք և բոլորովին այլ բան, երբ այն
արտացոլվում է գրողի բարձրարժեք գեղարվեստական ստեղծագործության մեջ: Եվ այստեղ շատ բան է կախված ստեղծագործողի
տաղանդից: Ինչ վերաբերում է Հրանտ Մաթևոսյանին, ապա
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արվեստագետի նրա ակներև օժտվածությունը անքակտելիորեն
կապված էր հորից ժառանգած իր բացառիկ խղճմտության հետ:
«Մեր վազքը» պատմվածքում, որը նշանակալի չափով հագեցած է
գրողի հետպատերազմյան մանկությամբ, հերոսի հայրը ամաչում
է, որ ինքը ողջ է մնացել, այնինչ գյուղացիների մեծ մասը այդպես
էլ պատերազմից չի վերադարձել... Եվ հասկանալի է դառնում, թե
որտեղից է բխում բարոյականության այն հզոր շիթը, որը ոռոգում
է Հրանտ Մաթևոսյանի ստեղծագործությունը, նրա գեղագիտական
մաքսիմալիզմը, որ հատուկ է նրա գրվածքների հերոսներին, լինի
դա «Մենք ենք՝ մեր սարերը», թե «Տերը» վիպակները: Ինչ էլ որ
ասվի, բայց բարոյականության պաշտամունքը՝ որպես մարդու
արարքների բացահայտ չափանիշ, մշտապես տիրում է նրա ստեղծագործություններում, թեև, չգիտես ինչու, դա տեղիք էր տալիս
որոշ հայ գրաքննադատների՝ մեղադրելու գրողին նահապետականությամբ հրապուրվելու մեջ: Սակայն ի՞նչ հրապուրվելու
մասին է խոսքը, երբ «Իմ գայլը» և «Մեր վազքը» պատմվածքների
հերոսների ամենամեծ իղձը կուշտ փորով հաց ուտելն էր: Ավելի
շուտ նրա ողջ ստեղծագործությունը որոշ առումով կարելի էր
կոչել բարոյական ընդդիմություն այն հասարակարգի դեմ, որում
նրան, ինչպես և մեզ՝ իր ժամանակակիցներին, վիճակված էր
ապրել: Եվ ինձ հետ խոսելիս էլ նա շատ անգամ էր կրկնում, որ
գրողը պետք է իշխանությանը ընդդիմադիր լինի: Նա որպես
օրինակ էր բերում իր ռուս գրչակից և ընկեր Անդրեյ Բիտովի
ստեղծագործությունը և նրա քաղաքացիական դիրքորոշումը:
«Թեկուզ աքցանով, նրա բերանից սուտ բան դուրս բերել չեն
կարողանա»,– ասում էր այն ժամանակ Հրանտ Մաթևոսյանը՝
նկատի ունենալով համամարդկային արժեքների և ոչ թե ամեն
տեսակի կուսակցական և գաղափարախոսական ցուցումների
հետևելու անհրաժեշտությունը գրողի համար: Չէ՞ որ այն ժամանակ իշխող կոմունիստական կուսակցության կողմից գրողների
միությունը հասարակության վրա ներգործելու կարևոր գաղափարական լծակներից մեկն էր դիտվում: Այնինչ Հրանտ Մաթևոսյանը,
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ի տարբերություն շատ գրչակիցների, այդպիսի «լծակ» չէր, նա
արվեստագետ էր, մտավորական, որի համար ամեն ինչից վեր
կյանքի ճշմարտությունն էր, դրանով էր նա առաջնորդվում իր
ստեղծագործության մեջ: Ասենք գրողի իր կոչումն էլ նա առաքելություն էր համարում, քանզի «եթե մարդկանց հիշողությունը
հանկարծ խաթարվեր,– գրել է նա «Երկու խոսք ընթերցողիս»-ում,–
ես ազգականներիս ու երկրացիներիս անօրեն վարքից կարող էի
նորից ժողովել մարդկային բարոյականության օրենսգիրքը»:
Հրանտ Մաթևոսյանի ստեղծագործության մեջ ուկրաինացի
ընթերցողին գերել են նաև նրա գեղարվեստական-ոճական
որոնումները, մի առանձին, լոկ նրան հատուկ աշխարհայեցողությունը՝ պայմանավորված ավանդական սոցռեալիզմի շրջանակներից դուրս պրծնելու գրողի ցանկությամբ: Դրա համար նրա ամեն
նոր գիրք գրողի երկրպագուներին գեղարվեստական նոր հայտնություններ էր խոստանում: Քանզի ամեն նոր գրքով նա մեր առջև
ասես այլ կերպ էր հառնում՝ Անտառամեջի (Ծմակուտի) բնակիչների մասին իր պատմելաձևով, ընդ որում՝ մշտապեա հավատարիմ մնալով գրողի իր նպատակին՝ լեռների մեջ կորած այդ հայկական գյուղի օրինակով բացահայտել մարդու և աշխարհի միջև
բարդ ու բազմատեսակ կապերը:
Դրա հետ մեկտեղ, նրա նորարարությունը, կասեի՝ մոդեռն
գրելաձևը, ամեն անգամ զարմանալիորեն միահյուսվում էր դյուցազներգական ոգու հետ, որը այնպես հատուկ է ժամանակի և տարածության մեջ լայնածավալ պատմողական գրվածքներին, չնայած
ժանրով իր ստեղծագործության մեջ նա ավելի շուտ հակվում է
պատմվածքի կամ վիպակի: Հենց էպիկական այդ բնույթը, նաև իր
հերոսների զարմանահրաշ գունեղությամբ պատկերված բնավորություններն են հիմք տվել գրականագետներին, ինչպես հիշում
ենք, նրա գրվածքները «սագա» (զրուցավեպ) անվանելու:
Իմ կարծիքով` հայկական գյուղի կյանքի նկատմամբ թարմ,
ճշմարիտ հայացքի և Հրանտ Մաթևոսյանի ստեղծագործության
ակնառու գեղարվեստական արժանիքների միահյուսությամբ էր
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հենց պայմանավորված Ուկրաինայում նրա ժողովրդականությունը և հայ առաջնային արձակագրի հռչակը: Իսկ եթե նկատենք,
որ գրեթե այդ նույն ժամանակ էր Ուկրաինայում լույս տեսել
Պարույր Սևակի «Մարդը ափի մեջ» բանաստեղծությունների
ժողովածուն՝ ուկրաինացի անվանի բանաստեղծ Իվան Դրաչի
թարգմանությամբ, ապա կարելի է նաև ասել, որ ուկրաինացի
ընթերցողը հնարավորություն ստացավ, թեկուզ և ոչ լայնորեն,
ծանոթանալու ժամանակակից հայ գրականության լավագույն
նմուշներին, որոնք արտացոլում էին նոր հոսանքները ժամանակակից հայ արձակում և պոեզիայում: Անշուշտ, ցանկալի կլիներ,
որ Հրանտ Մաթևոսյանը լայն կերպով ներկայացված լիներ մեզ
մոտ: Ցավոք, ուկրաիներենով թարգմանված չեն նրա ուշ ժամանակաշրջանի գործերը, որոնք հատկանշում են գրողի անցումը
ավելի խտացված գրելաձևի, ինչպիսիք են, օրինակ, «Տերը» և
«Տաշքենդը»՝ առանց որոնց մաթևոսյանական «սագան»՝ Ծմակուտի
մասին, անավարտ է թվում: Դա անհրաժեշտ կլիներ անել, ասենք,
նույնիսկ գրչի անվանի վարպետի ստեղծագործության առանձնահատկության մասին մեզ մոտ լիովին պատկերացում կազմելու
համար: Հուսանք, որ չնայած նյութական որոշակի դժվարություններին, որոնք խոչընդոտում են այդ ծրագրի իրականացմանը,
ուկրաինացի ընթերցողը երբևէ կկարողանա կրկին ծանոթանալ
Հրանտ Մաթևոսյանի նոր գրքերին:
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ГРАНТ МАТЕВОСЯН: УКРАИНСКОЕ ПРОЧТЕНИЕ
ПРОЧТЕНИЕ

Олександр Божко
Резюме

В этом самобытном очерке секретаря национального Союза
писателей Украины, первого Чрезвычайного и Полномочного посла
Украины в Армении Олександра Божко представлены как воспоминания о знакомстве и встречах автора с Грантом Матевосяном, так и
размышления о переводах на украинский язык повести Гранта
Матевосяна «Мы и наши горы» и ряда других произведений. Автор
сообщает также оригинальные сведения об общих проблемах и
типологической общности между армянской и украинской литературой в 60-70-е гг. 20 века.

HRANT MATEVOSYAN – UKRAINIAN READINGS

Alexander Bozhko
Summary

This unique piece of writing by Alexander Bozhko, the
Armenologist-translator, Secretary of the National Writers’ Union of
Ukraine and the first Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
of Ukraine to Armenia, includes memories of his acquaintance and
meetings with Hrant Matevosyan, as well as unique information about
the Ukrainian translations of the short novel “We and Our Mountains”
and some other works by Matevosyan, about the Armenian and
Ukrainian literature of the 1960’s- 1970’s, their common worries and
typological similarities.
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ԱՐՑԱԽԸ ՏՈՒՆՆ Է ՀՐԱՆՏ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆԻ
Սոկրատ Խանյան
Հանգուցային բառեր` Հրանտ Մաթևոսյան, Հայոց պատմություն, Օսմանյան կայսրություն, թուրք, Ադրբեջան, Արցախ,
պայքար, հաղթանակ, պատգամ
Արցախյան շարժումը և ապա Ադրբեջանի կողմից պարտադրված պատերազմը հայ ժողովրդի ազգային-ազատագրական
գոյամարտի նոր աստիճանն էր Վարդանանց Ավարայրից, Բագրատունյաց Երկունքից, Սարդարապատի Պետականաշինությունից
հետո:
Ինչպես մերօրյա Նժդեհ Մոնթե-Ավոն է զգուշացրել, Արցախում պարտվելը կնշանակեր Հայոց պատմության վերջին էջը
շրջել: Գիտակցելով մեր նորածին հերոսների նման տագնապի
ճշմարտացիությունը` ազգը բռունցքվեց, ասել է թե՝ համոզվեց`
որտեղ ուժերի բռունցք, այնտեղ հաղթանակ: Այդպես էլ եղավ:
Մեզ բախտ է վիճակվել ոչ միայն ականատեսը լինելու մեր
նորօրյա գոյամարտի, այլև ակտիվ մասնակիցը ազգային արժանապատվության փրկության աստվածահաճո մարտահրավերների: Կարող ենք ի լուր այսօրվա երիտասարդության և գալիք
սերունդների, մաքուր խղճով բարձրաձայնել, որ ինչպես անցյալում, այդպես էլ մեր նոր պատերազմում զինվորագրվել են հայ
գրողները և՛ գրչով, և՛ զենքով: Որ Արցախում ապրող և ստեղծագործող գրողները եղել են պայքարի առաջին գծում, հասկանալի ու
բնական է: Այստեղ կարևոր ենք համարում ընդգծել, որ Արցախի
մարտական օրերին Հայաստանից և Սփյուռքից ժամանած հայ
գրողները ևս եղել են զինավառ հայորդիների կողքին՝ ոմանք
որպես խոսքաշեն հրապարակախոսներ, ոմանք էլ զինակից մարտիկներ պատերազմի առաջին գծում:
Այդ վճռական օրերին Արցախի գրողների մոտ մշտապես եղել
է մեծանուն Հրանտ Մաթևոսյանը: Հանդիպումները նրա հետ Ստեփանակերտի Վ. Փափազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում, Արցախի պետական համալսարանում, զինվո– 392 –

րական զորամասերում, դպրոցներում դառնում էին մի կողմից
մաթևոսյանական տոն, մյուս կողմից` հաղթանակը շահելու կոչ:
Ամենուր հանճարեղ Մաթևոսյանի խոսքը հնչում էր որպես
պատգամ՝ ուղղված ոչ միայն ներկային, այլև ապագային:
Հրանտ Մաթևոսյանին խորապես հասկանալու համար
կարևորում ենք երախտագիտությամբ նշել գրական մշակներ
Ֆելիքս Մելոյանի և Ալբերտ Իսոյանի անունները, որոնք ժրաջան
մեղվի պես ի մի են հավաքել Մաթևոսյան տեսանողի-մտածողիգեղագետի բանավիճային ելույթները, հոդվածները, դիմանկարային էսսեները և այլ նյութեր, հրատարակել նախ «Սպիտակ
թղթի առջև» (2004), ապա՝ «Ես ես եմ» (2005) ժողովածուները, որոնց
յուրաքանչյուր էջ, ինչպես զուլալ աղբյուր, կարող է հագեցնել
գիտության ու մշակույթի ուզածդ մասնագետ-հետազոտողի
ծարավը: Չմոռանանք նաև անմահ գեղագետի կնոջը՝ Վերժինե
Մովսիսյանին այդ արժեքավոր գրքերի հրատարակմանը սիրահոժար մասնակցելու համար:
Հրանտ Մաթևոսյանի «Սպիտակ թղթի առջև» և «Ես ես եմ»
ժողովածուների ուսումնասիրությունը ինձ տարավ մաթևոսյանական գրական ընկալումների ու գեղարվեստական խոսքի գնահատման իմաստասիրության աստղաշող աշխարհը: 2006 թ.
Արցախի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի օրհնանքով հրատարակվեց իմ «Հրանտ Մաթևոսյանի գրական հայացքները» ժողովածուն: Գրքի «Գրողն իր երկրի տերն ու պատվախնդիրն է», «Գրական դասական արժեքների վերագնահատումը»,
«Քննադատությունն արարելու խորհուրդ է», «Գրականագետների
առաքելությունը», «Արվեստագետների աշխարհում» բաժիններում
ներկայացրել եմ հանճարեղ գրողին՝ որպես նաև հանճարեղ գրականագետի: Նկատել եմ, թե ինչպես Հրանտ Մաթևոսյանը, հետևելով 20-րդ դարի գրական-գեղարվեստական զարգացման ընթացքին, առիթը բաց չի թողել` քննադատությունը ներկայացնելու
որպես գեղարվեստական ստեղծագործության զարգացմանը
նպաստող կարևորագույն բնագավառ: Նրա դիտարկումները, վերլուծությունները և ընդհանրացումները արվեստի ուղին լուսավորող դասեր են՝ նման փորձառու այն բժշկին, որ, հիվանդին
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նայելով, կանխորոշում է հիվանդությունը և անհրաժեշտ դեղերով
օգնում նրա առողջացմանը:
Այսօր մի առանձին գոհունակությամբ եմ վերրհիշում անվանի
գրականագետ, ակադեմիկոս Սերգեյ Սարինյանի դրական կարծիքը գրքիս վերաբերյալ, որի խմբագիրն էլ հենց եղավ ինքը:
Որպես գրքի բնաբան բերեցի հենց իր հետևյալ բնութագրումը.
«Բոլոր գրողները ստեղծագործում են ժամանակի մեջ, բայց բոլոր
գրողները չէ, որ ունեն իրենց գրական ժամանակը… Բնությունը
Մաթևոսյանի մեջ խտացրել է «մտքի արիստոկրատիզմ», տիեզերական մեր ոգու խտացումը» [5, 1]: Ոգևորված իմ ուսումնասիրության տպագրվելու առիթով` որոշեցի մի քանի օրինակ ուղարկել
անմահ գրողի եղբորը` հանրահայտ լրագրող, գրական գործիչ
Հրաչյա Մաթևոսյանին: Եվ կրկնապատկվեց գոհունակոթյունս, երբ
ստացա Հրաչյայի հետևյալ պատասխանը, որ բերում եմ մասնակի
կրճատումներով.
«ՍԻՐԵԼԻ ՍՈԿՐԱՏ
Ես, որ շատ չպարծենամ, Մուրացանի ընթերցողն եմ, գալի՜սգալիս եմ, հասնում Բագրատ Ուլուբաբյան, Բոգդան Ջանյան,
Գուրգեն Գաբրիելյան, Հրաչյա Բեգլարյան, Վարդան Հակոբյան,
Ժաննա Բեգլարյան… Շարունակե՞մ: Էջը կլցնեմ, հա՜… Ցորեն հաց
ստացողների ցուցակում (ոչ աշխօրի դիմաց) դու արժանի տեղ ես
գրավում և՛ որպես գրիչ, և՛ որպես մտավորական…
Շնորհակալությամբ ստացա Հրանտական գիրքդ: «Սահմանդ»
էլի լավ առիթներով խախտել ես, բայց սահմանախախտ չես
դարձել: Էս գրքով ոնց որ խոստանաս` էլի եմ խախտելու: Միշտ
զգացել եմ, որ Վարդանն է լցված Հրանտով: Էս գրքով երևաց, որ քո
պուլիկն էլ էնքան լիքն է, որ պիտի երևա որպես լիքը կարաս:
Հրաշք են և՛ լիքը կարասը, և՛ լիքը ամբարը: Բա որ երկիրն է լիքը
լինում: Կարո՞տ ենք մնալու լիքը տան ու երկրի: Մեր տունը
հաճախ մենք ենք ավերում անխելք խելքի պատճառով, մեր անմիաբանության պատճառով ու տարիներ, դարեր հետո փորձում
ենք արդարանալ: Սիրտս վառված է, անցած տարի 9 օր եղա
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Հայրենիքում, որ կոչվում է Արևմտյան Հայաստան…: 10 լիքը
այսօրվա Հայաստան ու 40 լիքը Ղարաբաղ էնտեղ դրած…
Չերկարեմ: Գրքիդ օրինակները, ինչպես հանձնարարել եք,
կտնօրինեմ… բաժինը, ասած էլ չլինեիք, կտամ տիկին Վերժինեին…
Համբույրներ Ղարաբաղին: Որոշ գլուխ-ճակատների պատճառով ոտքերս կտրվել են Եզերքից, բայց սիրտս դեռ բաբախում է
Ղարաբաղի և ղարաբաղցիների սիրով:

Սիրով` Հրաչյա Մաթևոսյան,
02.02.2007, Երևան»:

Հրանտ Մաթևոսյանը այն Աստվածանվեր հայտնություններից
է, որի հետ կապված ամեն մի առիթ հարստացնում է հոգիդ: 1989 թ.
դեկտեմբերի վերջին Հրանտ Մաթևոսյանը այցելել էր Արցախ:
Կազմակերպվել էր հանդիպում Ստեփանակերտի Վահրամ
Փափազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում:
Ելույթներ ունեցողների խիտ շարքում ես ևս կայի: Ելույթիս վերջում կարդացի նրան ընծայած իմ բանաստեղծությունը ու նվիրեցի
իրեն հոգու ջերմությամբ…
2015-ին հայ ժողովուրդը ամենուրեք տոնեց Հրանտ Մաթևոսյանի ծննդյան փառապանծ 80-ամյակը, որը արժանվույնս նշվեց
նաև Երևանի պետական համալսարանում: Արդյունքում հրատարակվեց «Մաթևոսյանական ընթերցումներ – 3» ժողովածուն,
որտեղ զետեղված է նաև բանասեր Սեյրան Գրիգորյանի «Թուրքի
կերպարը Հրանտ Մաթևոսյանի ստեղծագործության մեջ» զեկուցումը: Անվանի գրականագետը, հանգամանորեն ուսումնասիրելով Մաթևոսյանի գրական հունձքը, հմտորեն բացում է բոլոր այն
էջերը, որտեղ մեծ գեղագետը ըստ էության բնութագրել է թուրքին
այնպես, ինչպես կա 11-րդ դարի սկզբին Հայաստան ներխուժելուց
մինչև այսօր, Արփ-Արսլանից մինչև երիտթուրքեր, Աթաթուրքից
մինչև Հեյդար Ալիև Էրդողան ու Իլհամ Ալիև:
Սեյրան Գրիգորյանը պատմության խորազնին իմացությամբ
շեշտում է. «1064 թ. թուրք-սելջուկ Արփ-Արսլանը գրավում ու ավերում է հայոց մայրաքաղաք Անին: Մի քանի տարի հետո՝ 1071 թ.,
նա Մանազկերտի ճակատամարտում ջախջախում է բյուզանդա– 395 –

կան հզոր զորքը: Այս հաղթանակով թուրքերը վերջնականապես
հաստատվում են Հայկական բարձրավանդակում, որտեղից այլևս
երբեք չպիտի հեռանային: 1299 թ. հռչակվում է Օսմանյան կայսրությունը: 1453 թ. 21-ամյա եռանդուն սուլթան Մեհմեդ 2-րդը գրավում է անառիկ Կոստանդնուպոլիսը՝ վերացնելով Բյուզանդական
կայսրությունը» [3, 84]:
Եղերական այս պատմության արձագանքները մենք տեսնում
ենք Արիստակես Լաստիվերցու, Մատթեոս Ուռհայեցու, Վարդան
Արևելցու, Կիրակոս Գանձակեցու, Ստեփանոս Օրբելյանի և մեր
մյուս պատմիչների մատյաններում, ինչպես նաև ժամանակի հայ
տաղերգուների երկերում: Ողբերգականը նաև այն էր, որ սելջուկթուրքերից հետո Հայաստան են ներխուժում թաթար-մոնղոլները
և, Արղուն ղանի որդի Ղազան ղանի (1295-1304) հրամանով, ընդունում են մահմեդականություն: Ինչպես ընդգծում է գրականագետ
Դավիթ Գասպարյանը, «Այս պահից սկսած՝ ազգային հալածանքին
արդեն ավելանում է նաև կրոնականը, և ժողովրդի վիճակը
դառնում է օրհասական» [2, 632]:
Նման արհավիրքը անչափ ծանր է նստում Հայոց աշխարհի
բոլոր նահանգների ժողովրդական լայն զանգվածների վրա:
Պատմական Մեծ Հայքի 10-րդ նահանգը հանդիսացող Արցախը
նույնպես կրում է մահմեդականացած թուրք-սելջուկների և
թաթար-մոնղոլների արյունահեղ հարվածները: Պատմիչ Կիրակոս
Գանձակեցին հայտնում է, թե ինչպես մահմեդականացած մոնղոլ
Արղուն ղանը անասելի խոշտանգումներով տանջում էր առաքինի
Ջալալ իշխանին, անչափ հարկեր պահանջելով նրանից, իսկ նա ի
վիճակի չէր տալու այդ ծանր հարկերը: Արղուն ղանը դաժանորեն
«փայտ դրեց նրա պարանոցը և երկաթ՝ ոտքերը: Եվ սա անում էր
նրա նկատմամբ ավելի նրա քրսիտոնյա լինելու համար, որովհետև
բոլոր մահմեդականները նրա թշնամիներն էին, որոնք հաղորդում
էին Արղունին նրան սպանելու, ասում էին. «Սա ավելի թշնամի է
մեր հավատին ու օրենքներին»: Որովհետև Արղունը նույնպես
մահմեդական էր, նրան առավ տարավ Ղազվին: Իսկ նա գոհությամբ դիմանում էր ամենին, որովհետև շատ լավ ծանոթ էր աստ-
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վածային գրքերին, պաս պահող էր, աղոթք անող, ուտելիքների և
ըմպելիքների մեջ չափավոր ու ցանկանում էր մարտիրոսական
մահվան: Իսկ Ջալալի Ռուզուքան անունով դուստրը, որ թաթարների առաջին գլխավոր Չարմաղանի որդի Բուրա նույինի կինն էր
եղել, գնաց Հուլավուի կին Տողուս խաթունի մոտ, որպեսզի հորը
ազատի Արղունի ձեռքից: Անօրեն ոստիկանը իմացավ, անմիջապես գիշերը դահիճներ ուղարկեց, սպանել տվեց սուրբ ու արդար
մարդուն: Անօրեն դահիճները գնացին, անդամ-անդամ հոշոտեցին… կյանքը ավարտելով ու հավատքը պահելով՝ այսպես վախճանվեց այն անարատ ու աստվածապաշտ մարդը հայոց յոթ
հարյուր տասը թվականին (1261 թ.)» [1, 279-280]:
Հայ ժողովրդին հասած ողբերգական իրադարձությունները
չվրիպեցին նաև մեր տաղերգուների ուշադրությունից: Խաչատուր
Կեչառեցին 14-րդ դարի սկզբին գրեց «Ողբ վասն աւերման տանս
Արեւելեան» տաղը, ցավով նշելով.
Մեռան իշխանքն մեր ցանկալի
Ի իւրեանց որդիքն ի տղայ հասակի,
…Զպարոն Պռօշըն զայդ հեծելի,
Որ զերկաթի դուռն առներ փոշի,
…ԶՀասանն յիշեմ ըզխաչենցի,
Որ մականունն էր Ջալալ-Դօլի,
Զմիա Հասանըն զորդի Դօփի
Զհաւատարիմն և զերկիւղալի:
…Զիշխանս հայոց ըզքաջ եւ զարի
Որոց այսօր յիշատակ տօնի [6, 19-20]:
15-րդ դարում միջնադարյան մեր մյուս տաղերգու Առաքել
Բաղիշեցին սերունդներին հանձնեց «Ողբ մայրաքաղաքին Ստամպոլու» պոեմը, որտեղ 1453 թ. մայիսի 29-ին թուրքերի կողմից
Բյուզանդիայի մայրաքաղաքի գրավումը համարեց արյունալի
ողբերգություն քրիստոնյաների, այդ թվում նաև հայ ժողովրդի
համար: Ճիշտ է, Բյուզանդական կայսրությունը անընդմեջ ճնշում
ու չարիքներ էր պատճառում հայ ժողովրդին, սակայն Առաքել
Բաղիշեցին ամեն դեպքում թուրքական սուլթանությունը համա– 397 –

րում է աղետալի երևույթ հայ ժողովրդի համար: Առաքել Բաղիշեցին ճիշտ էր կռահում: 1895-1897 թթ. Սուլթան Համիդի կազմակերպած հայկական ջարդերին հաջորդեցին 1909թ. Ադանայի
հայության կոտորածները, ու վերջապես 1915-ին երիտթուրքերի
կազմակերպած Հայոց ցեղասպանությունը: Եվ Մեծն Հովհաննես
Թումանյանը, որ մինչև այդ ասպետավարի թուրքին համարել էր
ասպետ, դեռևս Հայոց մեծ եղեռնից առաջ՝ 1913 թ., նշեց. «Եվ նա՝
Թուրքիան, դիմել է, դիմում է ու կդիմի ամենահրեշավոր միջոցների՝ վերջ դնելու էդ ժողովրդին իր հարցի հետ միասին, հայի հայրենիքի ու ազգային իրավունքների խնդիրը ընդմիշտ փակելու
համար» [4, 172]:
Մեծ Լոռեցին Հայոց հարցի լուծումը Թուրքիայի կողմից
կռահել էր մարգարեաբար: 1915-ի Մեծ եղեռնով Թուրքիան դաժանորեն լուծեց Հայոց հարցը, հայ ժողովրդի փրկված փշրանքներին
դարձնելով կորուսյալ Էրգրի ու երկու միլիոն անմեղ զոհերի
անանցանելի ցավի տեր:
Տարիները հաջորդեցին միմյանց, տեղի ունեցավ 1917-ի Հոկտեմբերյան հեղափոխությունը, 1918-ին Սարդարապատը, ապա
1920 թ. նոյեմբերի 29-ին սովետական կարգերի տիրույթը Հայաստանում: Հույսեր… սպասումներ… Եվ ի՞նչ: Լենինի և Ստալինի
թուրքամետ քաղաքականության հետևանքով փրկված փոքրիկ
Հայաստանի հնամյա նահանգների՝ Նախիջևանի և Արցախի
հանձնումը նորաթուխ մի հանրապետության՝ Ադրբեջան անունով:
Յոթ տասնյակ տարիների ընթացքում Նախիջևանի հայաթափում
ու նույն վտանգն զգացող Արցախ աշխարհ:
Սակայն չընկճվեց Արցախը: Ամենածանր տարիներին անգամ
նա հոգու ամենատես աչքերով հայացքն ուղղում էր դեպի Մայր
Հայաստան, ծարավով ընթերցում նրա հրատարակած գրքերը,
ունկնդրում երգերը, բեմադրում դասականների պիեսները` ծիածանելով վերամիավորման հուրը հային հատուկ հավատով: Ահա
հենց այդ ծիածանի վառ երանգներից մեկը դարձավ Հրանտ
Մաթևոսյանի «Աշնան արև» երկը, որը բեմ բարձրացրեց Ստեփանակերտի Մ. Գորկու անվան (այժմ` Վ. Փափազյանի անվան)
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պետական դրամատիկական թատրոնի կոլեկտիվը: Դա 35 տարի
առաջ էր` 1985 թվականի մարտի 4-ին, երբ տեղի ունեցավ ներկայացման առաջնախաղը: Անվանի ռեժիսոր Ռաֆայել Ջրբաշյանի
ջանքերով «Աշնան արև»-ը դարձավ Արցախի մշակութային աստղերից մեկը: Ռոմանտիկ շտրիխներով «Աշնան արև»-ին իր հոգու
շողերն էր գումարել բեմանկարիչ Սամվել Հովհաննիսյանը:
Մենք, որ ներկա էինք առաջնախաղին, ոգևորված էինք
ճանաչված արտիստներ Ջուլիետա Ստեփանյանի, Ժորա Մովսիսյանի, Նվարդ Ասատրյանի խաղարվեստով: Մեր արտիստները
այնպես էին թափանցել հանճարեղ գրողի ստեղծած կերպարների
ներաշխարհը, որ շարունակվող ներկայացումների ընթացքում
հանդիսականները Ջուլիետա Ստեփանյանին անվանում էին
Աղուն, Ժորա Մովսիսյանին` Սիմոն, Նվարդ Ասատրյանին`
Արուս: Իսկ Հրանտի անունը մեկընդմիշտ կապվեց մեր թատերական արվեստի զարգացմանը:
«Աշնան արև»-ը տարիների ընթացքում արցախյան արևի
շողերով փայլատակեց նաև Արցախի շրջկենտրոններում ու հեռավոր գյուղերում:
1988-ին Ստեփանակերտի դրամատիկական թատրոնի կոլեկտիվը մեկնեց Մայր Հայաստան: «Աշնան արև»-ը Արցախի արտիստների ուժերով ներկայացվեց Հայաստանի հեռուստատեսությամբ ու ցուցադրվեց անընդմեջ: Այսինքն` Հրանտ Մաթևոսյանի
ասեղնագործած արևը Մայր Հայաստանում շողարձակվեց նաև
Արցախյան երազանքի երանգներով:
Ու եկավ պահը, ոտքի ելավ Արցախը: Հայ ժողովրդի հարազատ, արծվասիրտ զավակները պայքարի դրոշը պարզեցին հավատով, վճռական, Սասնա դյուցազունների անունը շուրթերին`
Թուր-Կեծակին պարզած, հեծած ոգեղեն Քուռկիկ Ջալալին: Այս
փոթորկալից օրերին էր, երբ Մեծն Հրանտ Մաթևոսյանը այցելեց
Արցախ` սերունդներին ներկայացնելով իր նոր` «Հաղթանակը մեր

անցյալի, ապագայի և համայն մարդկության առջև մեր առաքելությունն է» պատգամը:

1994 թ. մարտի 17-ին գրած թևավոր այս խոսքի մեջ ընդգրկված
են հայոց՝ մեկ հազարամյակից ավելի պատմության ընթացքում
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ծավալված ցավի և հավատի, մաքառման և հույսի ոգորումփիլիսոփայության նոր ալեկոծումները:
Իր ելույթում Մաթևոսյանը նշում է այս ճշմարիտ դեպքը.
«Թուրքերի բանաստեղծը երդվում էր կտրել հայի իմ ձեռքը` եթե
Ղարաբաղին մեկնեմ: Երդվում է, և իր ժողովուրդը նրան ցեղապետ
է մեծարում, և իր կառավարությունը նրան զարդարում է շքանշաններով» [10, 299]:
Հրանտ Մաթևոսյանի խոսքը Ադրբեջանի այսպես կոչված
«ժողովրդական բանաստեղծ» Սուլեյման Ռուստամի մասին է, որը
1988-ի առաջին օրերին, ի պատասխան արցախցիների ազատագրական շարժման, իր բանաստեղծության մեջ թուրքավարի
հոխորտացել էր. «Ես կկտրեմ Շուշիին մեկնած ամեն մի ձեռք»:
Իհարկե, նա նկատի ուներ հայ ժողովրդին, որն, ի դեպ, տարիներ
առաջ գրել էր. «Հայ եղբորս» ձոնը՝ փառաբանելով երկու հարևան
ժողովուրդների՝ հայերի և ադրբեջանցիների «լենինյան» բարեկամությունը:
Բացի այդ՝ հենց նույն օրերին ժողովրդականի կոչում ստացած
մի ուրիշ բանաստեղծ՝ Բախտիյար Վահաբզադեն, այս անգամ
արդեն թալիաթավարի վայրահաչել էր. «Հայեր, քանի՞ անգամ եմ
ձեր աչքերը հանել, կրկին աչքներդ հառել եք իմ մայր հողին»: Նա
ևս 1988-ից առաջ երգ էր ձոնել հայ ժողովրդին՝ նույնիսկ նրան
համարելով մայր: Նշենք, որ բանաստեղծ Ալեք Խաչունցը պատմել
էր մեզ, որ Բախտիյարը փոքր տարիքում զրկվել էր մորից, և նրան
սեփական կաթով սնել ու փրկել է իր մայրը:
Այս պատմություներին ծանոթ էր Հրանտ Մաթևոսյանը:
Ուստի իր խոսքն սկսում է զայրույթով ու զարմանքով:
Այո՛, զարմանում է հայ ականավոր գրողը, երբ ազերի-թուրքը,
լավ իմանալով, «որ Ղարաբաղն ինքնիշխան ժողովրդի հայրենիք
է», միևնույն է, ճչում է, որ իրենցն է այդ դրախտային երկրամասը:
Մաթևոսյանը՝ պատմությանը գիտակ ու հոգեբան, հայ մարդու
անունից ընդգծում է. «Սա թուրքի ամայացնող հայացքն է. նայում
է` և ես չկամ, իմ տունուտեղը, իմ ջուրն ու սարը կան, ես չկամ.
չկամ ու չեմ լինի՝ եթե հայի իմ ձեռքը հանկարծ ու իր Ղարաբաղին
գցեմ, չի լինի ոչ իմ կենդանի այսօրը, ոչ էլ լռիկ պատմությունը, և
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նրանց պատմաբանը հանուն բարեխղճության կարտագրի իր
անգորացի ցեղակցի հիշատակարանը մեր մեծ նախճիրի ու մեր
մասին. «Այս վայրերում ի թիվս այլոց նաև հայ անվանյալ ժողովուրդ է ապրել, որ երկրի դժվար տարիներին հեռացել է»» [10, 299]:
Հրանտ Մաթևոսյանը հաստատ համոզված էր, որ թուրքերը
«Այսպես գրել են, այսպես կգրեն»: Հայոց մեծերի հանդեպ միշտ
մեծավարի համեստ Մաթևոսյանը, նկատի առնելով Մեծ Լոռեցու
կարծիքը թուրքի ասպետականության մասին, ավելացնում է. «Եվ
թեկուզ սա խոսում է վեհանձն ասպետականության մասին իմ
նախնու, քանզի աշխարհն այն է, ինչ որ դու ես» [10, 299]:
Հրանտ Մաթևոսյանը պատմությունը գնահատում է ճշմարիտ
պատմաբանի հայացքով: Նրա աստվածաշնորհ միտքը ունակ է
աշխարհը և ժողովուրդներին տեսնելու ու ճանաչելու այնպես,
ինչպիսիք կան: Ահա թե ինչու նա գրիչը թաթախում է իր հավատի
ոսկեփոշով օծված սրտի արյան մեջ ու չարենցավարի պատգամում. «Հաղթանակը, միայն հաղթանակն է ազատելու մեզ թշնամու,
կողմնակիցների և մեր իսկ քամահրանքից: Հաղթանակը մեր
անցյալի և ապագայի և համայն մարդկության առջև մեր առաքելությունն է: Պարտությունը սուտ և անգո մի բան է դարձնելու մեր
անցյալը՝ բանաստեղծ վարդապետների զառանցանք: Պարտությունը անհայրենիք տնանկներ է դարձնելու մեր երեխաներին, մեզ
նրանց սև անեծքին է արժանացնելու: Պարտությունը մեզ դարձնելու է արդարության դռներին տաղտկալի քարշ եկողներ, որոնց
երբեմն գուցե և կարեկցում են, բայց երբեք՝ հարգում» [10, 299]:
Մարգարեական ու սրտացավ այս խորհրդից հետո մնում է
հպարտությամբ ու հոգեկան վեհությամբ դիմենք Մեծն Հրանտ
Մաթևոսյանին և կրկնենք իր իսկ թևավոր ու ապրեցնող պատգամը. «Ամեն մի այսօրը նորոգ երեկն է: Մեր հաղթական այսօրից
հաղթական էլ անցյալ է հառնելու մաքուր առանձնատներով և
ծաղկուն քաղաքների Հայաստան հայրենիք է բացելու մեր հաղթանակած այսօրը, սահման է դնելու խավարի թագավորությանը՝
ուրախություն բոլորի և թշնամու, և թշնամու նույնպես, քանի որ,
ենթադրում եմ, ինքն էլ է նողկում սումգայիթյան իր հարյուրամյա
զառանցանքներում տապակվելուց» [10, 300]:
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Մեծանուն գրողի այս պատգամը, որ ասեղնագործել է 1994-ի
մարտ ամսին, արդեն 36 տարեկան է: Հնչեցնենք այն անգիր և
ավելացնենք. «Սիրելի Հրանտ Մաթևոսյան, Քո ծննդյան 85-ամյակի
տոնակատարությամբ թևավորված, պատիվ ունենք զեկուցելու
Քեզ, որ Քո որդիական սիրով հպարտ Արցախը զույգ ձեռքերով՝
ձախով Ստեփանակերտ-Շուշի-Գորիս-Վայք-Երևան ճանապարհով, աջով՝ Ստեփանակերտ-Մարտակերտ-Քարվաճառ-ՎարդենիսԵրևան, նետվել է իր Հայաստան մոր գիրկը՝ մեկընդմիշտ, վճռական, զինված, որովհետև թուրքը նույն թուրքն է, որին ճանաչել ես
դու, որովհետև եթե երեկ Շուշին էր համարում իրենցը, այսօր
կռնչում է, որ Երևանը ևս իրենք են կերտել, և իրենցն է: Ուստի
կրկին ու կրկին Քո ձայնին կարոտ, գալիս ենք դեպի Քեզ ու հնչեցնում Քո մի ուրիշ պատգամ. «Ղարաբաղը իմ տունն է, ու նրա կողքին միշտ կանգնած եմ լինելու: Նույնիսկ թուրքը ինձ դավաճան
կհամարի, եթե նրանից ես ձեռք քաշեմ: Սա կա նաև իմ ժողովրդի
գիտակցության մեջ: Մենք վերջին հիմարն ենք լինելու, եթե
Ղարաբաղը թողնենք» [7, 16]:
Ճիշտ էիր, Հրա՛նտ ախպեր:
Քո մարգարեական խորհուրդը աստվածահաճո երդումի պես
է հնչում յուրաքանչյուր հայի շուրթերից` Մայր Հայաստանում,
Արցախում, Սփյուռքում:
Հավատա՛, Հրա՛նտ ախպեր, քո անմար արևը վկա, մեր հոգևոր
ծիածանը դարձած քո երկերը վկա, Ստեփանակերտի պետական
դրամատիկական թատրոնում բեմադրված քո «Աշնան արև»-ը վկա,
վկա նաև ազատ և անկախ Արցախի Հանրապետության մայրաքաղաքի շեմին հառնած Պապիկ-Տատիկի այն հուշակոթողը, որը
կրում է քո հայահավաք երկի անունը` «Մենք ենք, մեր սարերը»:
Հրա՛նտ ախպեր, Քո թանկ արևը վկա, ամեն անգամ Քո անվան
հետ մեր սրտերում ճառագող մեր անմարում Սերը վկա:
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АРЦАХ – ДОМ ГРАНТА МАТЕВОСЯНА
Резюме

Сократ Ханян

Ключевые слова: Грант Матевосян, история Армении, Османская
империя, турок, Азербайджан, Арцах, борьба, победа, завет
В данной статье автор представляет причины, ход и участие
армянских писателей в Арцахской национально-освободительной
борьбе, а также отношение гениального эстета Гранта Матевосяна к
этой судьбоносной войне. Анализируя конкретные пламенные
выступления и статьи Г. Матевосяна, в частности, статью «Победа –
наша миссия перед прошлым, будущим и всем человечеством», а
также его заветы, обращенные к потомкам, автор статьи подчеркивает, что Грант Матевосян был не только выдающимся писателем,
но и большим патриотом, теоретиком-мыслителем-эстетом-пророком, призывавшим к объединению армян всего мира. Г. Матевосян
считал, что освобождение Арцаха от турецкого ига является
решающим и необходимым событием для настоящего и будущего
армянского народа.
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ARTSAKH IS MATEVOSYAN’S HOME

Socrat
rat Khanyan
Soc
Summary

Key words: Hrant Matevosyan, Armenian history, Ottoman empire,
Turk, Azerbaijan, Artsakh, struggle, victory, message
In the follwing article the author gives the reasons for the national
liberation struggle of Artsakh and its course, the participation of
Armenian writers in it and the genius writer Hrant Matevosyan’s
attitude to this fatal war on this panorama. Carrying out a specific
analysis of the writer’s emotional speeches and of his article entitled
“The victory is our mission before our past, future and all humankind”
in particular, as well as his message to the generations, the author states
that Hrant Matevosyan was not only a prominent esthetician, but also a
great patriot, a prophet, who saw, reflected and made an appeal for unity
to Armenians scattered over the world, and who considered the
liberation of Artsakh from the Turkish yoke a fateful and essential event
for the present and future of the Armenian people.
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ԼՈԼԻԿԻ ԵՎ ՈՍԿԵԲԵՐԱՆ ԱՍՊԵՏՆԵՐԻ
ԱՍՊԵՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Դավիթ Մաթև
Մաթևոսյան
«Գրականության կենացը, որ գիտությունից ոչ
պակաս, իսկ գուցե` ավելի ճշգրիտ է, որը կյանքից
ոչ պակաս հսկա իրակականություն է, իսկ գուցե`
ոչ պակաս կյանք է…
Դա է երջանկությունը»:
ՀՐԱՆՏ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ

Այսպե՞ս սկսեմ. բնակարանը երկու սենյականոց փոքրիկ
«խրուշչովկա» էր` Կոմիտասի 56, բն. 41: Ինքն իր աշխատասենյակը չուներ, հյուրասենյակում էր բնակվում և աշխատում ճաշասեղանին, հիմնականում գիշերը, երբ արդեն քնած էինք մենք, կամ
գիշեր-ցերեկ, երբ ինձ մայրական տատիկ-պապիկի տուն էին
լինում «աքսորած» մի քանի ամսով: Ենթադրում եմ, որ աքսորներիս երկարությունը ուղիղ համեմատական էր գրվող գործի-գործերի ծավալին: Քույրս` Շողերը, չորս տարով մեծ էր ինձանից ու
դպրոց էր գնում արդեն։ Եթե ես էլ մանկապարտեզում լինեի, տանն
աշխատող Հրանտը վաղ առավոտից մինչև կեսօր իր սեղանի և իր
ՍՊԻՏԱԿ ԹՂԹԻ ԱՌՋԵՎ մեկուսանալու մի քանի ժամ կունենար
գոնե, մինչև ուսուցչուհի մայրս, դպրոցական քույրս և ես վերադառնայինք, ու ինքն իր հետ մնալու իր հնարավորությունը դարձյալ մնար ուշ գիշերվան կամ հաջորդ վաղորդայնին: Բայց մանկապարտեզը վրաս չէր գալիս. բժիշկները լույս աշխարհ գալուս
հենց առաջին ամիսներին հաջողել էին ինձ պատվաստումներով,
ապա` թոքաբորբից անտիբիոտիկներով այնպես բժշկել, որ ամեն
մանկապարտեզ գնալս ամենաշատը մեկ շաբաթ էր տևում: Հետո
կա՛մ ինքս ու ինքնուրույն էի հիվանդանում, կա՛մ սանէպիդկայանի շրջիկ բժշկական բրիգադը մանկապարտեզ էր գալիս հերթական փնջային պատվաստումների և, չնայած իմ ամոթխած
պնդումներին՝ մերոնք ասել են` ասեմ, որ ես պատվաստումներից
ալերգիա ունեմ, ենթամաշկային պրոբ էին դնում, համարում, որ
ամեն բան լավ է ու… Գըըընաաա ու մի ամիս անկողնախառը վե՛ր
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ընկիր տանը, Դավի՛թ՝ կարմրուկ, կարմրախտ, ջրծաղիկ … Հա՛,
խոզուկ չհիվանդացա: Այսինքն՝ մի բացառությամբ՝ ինչ սրսկեցին,
դա էլ հիվանդացա, իսկ ջրծաղիկով քրոջս ու Հրանտին էլ
վարակեցի: Շատ ծանր են տանում մեծահասակները ջրծաղիկը,
գիտեք: Ահա այդպես, ամիսներով, հեր ու տղա տանն էինք:
Թե՞ պատմեմ ինչպես էինք ինքը, քույրս` Շողերը, ես երեկոյան
ուշ զբոսնում փողոցում ու զբոսայգում և անգիրներ սովորում`
Թումանյանի «Պատրանքը», «Անուշ»-ի «Նախերգանքը», հեքիաթնե՞րը, թե՞ ինչպես մեզ իր «Կանաչ դաշտը» պատմեց` ներքաշեց ու
հենց էդպես, գրեթե նույնությամբ ներառեց մեզ հետ հարցուպատասխանը պատմվածքի վերջո՞ւմ, թե՞ ինչպես էր ինքն էլ` շեշտադրումն ու արտասանությունը վրիպելով կարդում ու ճշգրտորենանվրեպ` անծանոթ ոչ մի բառ ռուսերենում` թարգմանում Մաքսիմ Գորկու «Մանկությունն» ու «Պատանեկությունը» կամ Եվգենի
Չարուշինի «Պատմվածքներ կենդանիների մասին» գիրքը (ամենօրյա ինքնակրթությամբ նա հաղթահարել էր գյուղի դպրոցում
ռուսերենի բացակայությունը, համալսարանում` պակասը: Ուներ
հսկայական բառարանային և կենդանի-խոսակցական բառապաշար, բառերի ուղղագրությունը հրաշալի գիտեր, բայց հոլովներն ու
սեռերը և շեշտադրումն այդպես էլ չհղկվեցին. – Դ.Մ.), թե՞ հայոց
էպոսը մեզ համար օրերով կարդալն ասեմ, կամ մեր պատմության
ու քարտեզների առաջ մեր մտքի թերևս տարիքային մթագնումների ու բթության առջև իր հուսահատության կարճ բռնկումներն
ու հետո` ծիծաղը հիշեմ:
Այստեղ վերհուշերի որոշակի ոճին համապատասխան պիտի
գրեի` քանի-քանի գեղեցկագույն գործ չգրվեց իմ ու մեր պատճառով: Չեմ գրի. գրվել է, ինչ գրվել է: Եվ բացառիկ որակ է գրվել: Եվ
դեռ պիտի հրատարակվի, վերլուծվի, թարգմանվի:
Հրանտը` աֆորիստիկ, խիտ ու գերխիտ, կարճ խոսքի մեջ ու
միջոցով ամենաարձակ, սահման չունեցող ու մանրամասն, հատ
առ հատ, ամենքը մի տիեզերք մարդկանց և տարածությունների
նկարագրության գրչի տեր Հրանտը: Դա է «արձակը, որ առաջ չէր
եղել», դա է «հայերենը համաշխարհային գրականության ռեեստր
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դուրս բերած» նրա գիրը, որ նա ոչ թե գրում է, այլ «վրձնում»`
գոմեշ, ձի, լուսնալույսի տակ մեռած շան թախիծ: Անդրեյ Բիտովն
է ամենևին ոչ գրականագիտական և հենց այդպիսով` ճշգրիտ այս
բանաձևումների հեղինակը: Կարծրատիպ էլ կա, թե Հրանտ
Մաթևոսյանը ստվար ու ծավալուն վեպերի հեղինակ չի կարող
լինել և չէ: Բայց ահա «Տախը»` մեկը նրա անտիպներից, որին
Աննինսկին, Տեր-Ակոպյանը, Բիտովն այդքան սպասում էին, որին
մենք էինք սպասում, ու որը նոր միայն տարիների չարչարանքով
այլ անտիպների հետ վերծանեց իմ բանասեր, գրականագետ Համո
Մաթևոսյանը` Հրանտի ամենակրտսեր եղբայրը: Տախը` ֆենոմեն`
խիտ և գերխիտ պատումի… ծավալուն, բայց ոչ երբեք ստվար,
վեպ, արդեն իսկ աննման արձակի աննման, նոր որակ ու տրանսֆորմացիա. գերխիտ պատում ու ծավալուն վեպ` Մաթևոսյանի
վրձնած շքեղ խոսքը, բանը, ուր նա Տախին է վրձնել աղտեղված,
հանգչող «նոր ժամանակների» Ծմակուտ-Անտառամեջում: Սա ինչ
է. չէ՞ որ ասել էր Հրանտը` չեմ գրում` կորցրել եմ ծառուղու ծայրին, իմ գիրքը ծնկներին նստած աղջնակի պատկերը: Ու «Տախը»
վեպի կողքին` «Հաղարծինը», «Եզրովը», «Մեռելալույսը»` Հրանտի
«չգրած» վեպերը: Ու նրանց կողքին` «Նանա իշխանուհու կամուրջը»` մեքենագիր, պատրաստի վեպ: Երեկ` հեռավոր թվացող
վաթսունականներին, երբ գավառական ցենզուրան տպարանից
վերադարձրել էր ու ցրել Հրանտի առաջին գիրքը, նա մի կողմ էր
դրել այս վեպը, առանձնացրել այն ամենից, ինչ գիտենք ու այսօր
վերահրատարակում ենք, թարգմանում, և կնոջն ասել. «Սա
կտպվի իմ մահից հետո: Դու ու երեխեքը էդ հոնորարով կապրեք».
նաիվ թվացող բառեր, որ ճշմարտության ու արդարության հայտ
էին իրականում: «Նանա..»` վեպ, որ վրձնի մի հարվածով
«Ծառերը» և «Աշնան արևը» ի մի է բերում եռագրության` «Երկրի
ջիղը»` իր այդքան փայփայած ձևակերպումը: Ու այդ ամենից ոչ մի
տող ոչ մեկին` ո՛չ ընտանիքին, ո՛չ հայ, ո՛չ որևէ ընթերցողի` «չեմ
գրում», «Միայն վերնագրերը ու գրեթե ոչ մի առաջխաղացում»: Սա
կոկետություն է` կասեք: Հիմա կհամաձայնեմ, բայց… առաջ
գնանք, ու կհասկանաք: Նա «գրած» էր համարում միայն այն, ինչի
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վերջակետը դրել էր ինքը, գրամեքենան սպիտակ թերթերով լիցքավորել ու մեքենագրել, կամ մեքենագրուհուն թելադրել էր ինքը`
ձեռագրից: Մինչև այդ դա գրած չէր: Ահա Սպիտակ Թղթի առջև
նրա պատասխանատվությունը և ահա կոկետության իմ մերժումը:
Եվ դարակից հանած «Նանա…»-ն, որից ոչ մի տող ոչ մեկս
երբեք չէինք լսել, չէինք կարդացել, ցկյանս ՓԱԿ «Նանա…»-ն:
Այնպես որ՝ երեք-հինգ տարեկանիս վերհուշով, իմ երեխայական էգոիզմի աշտարակից կարող եմ ենթադրել, որ պատումի այդ`
աֆորիստիկ, գերխիտ, կարճ խոսքի առանձնահատկությունը, ոճը
ձևավորող կարևորագույն գործոն ու հանգամանք են եղել: Եվ էն,
որ ինքը հետո հաճախ երանությամբ հիշում էր` էն մեկուկեսերկու տարին, որ Մոսկվայի սցենարիստների բարձրագույն կուրսերում սենյակում՝ գրասեղանի առջև, մեկուսանալու հնարավորություն է ունեցել, իրեն իսկի էլ պետք չէր, այլ պետք էր մեր
նեղլիկ բնակարանը, ու պետք էինք մենք, մասնավորապես` ես՝ իմ
հարցերով, հոգսերով և ինձ վրա ուշադրություն հրավիրելու այլ
հանգամանքներով:
Ահա ուրեմն, այդպիսի մի օր՝ երևանյան մայիսի վերջին, նա
ինձ նախաճաշ տվեց և ուղարկեց բակ: Արևոտ, տաք օր էր, շոգ չէր,
ու թեթև քամի կար: Բակում ես ունեի կարևոր զբաղմունքներ.
կային ծառ ու ծաղիկ, խոտեր և մորեխներ այդ խոտերի մեջ, կար
մեր բակի կողքի «Ռայկոմի» պահապան սև-սպիտակ ու բրդոտ
գամփռը` Բոջին, որ քիչ անց դարպասի արանքով ճողոպրելու էր
ու գար ինձ հետ խաղալու: Բայց մինչ այդ ամենը կար Հրանտի ինձ
պարգևած մեծ, հյութեղ, փափուկ, քաղցր «Անահիտ» տեսակի
պոմիդորը, որ պետք էր ծեսով-ծեսերով ուտել: Պետք էր նստել մեր
մուտքի կողքի նստարանին, վայելել այն (իրոք շատ համեղ էր) ու
նոր միայն անցնել մյուս գործերին: Եվ ընդամենը երկու անգամ էի
երկու ափիս մեջ հազիվ տեղ արած պոմիդորը ճիշտ տեղից կծել,
երբ պապան, աղը երեք մատների ծայրով բռնած, իջավ բակ.
«Սպասիր,…ըհը, հիմա կեր»: Ու ժպտաց ու արագ ետ բարձրացավ:
Եվ ճշգրիտ էր էդ պակասող դետալը: Եվ կատարյալ ու բացարձակ
համեղ էր աշխարհը պոմիդորով և աղով:
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Բիտովին ես արդեն գիտեի, ճանաչել ու հիշել էի 1969-ին` իր
երկրորդ այցին. ինձ հարցրել էին` Անդրեյին հիշո՞ւմ ես, գալիս է, ի
պատասխան երևի թե տմբտմբացրել էի գոնչո գլուխս, բայց հազիվ
թե հիշել էի: Բայց հենց որ կլոր շրջանակված ակնոցով, բարալիկ
բեղերով ու դալկադեմ ու ատլետիկ Բիտովը հայտնվեց մեր
բնակարանում, 1967-ից մշուշված իր պատկերն էլ ֆոկուսի եկավ
ու նույնացավ դիմացս կանգնած, միայն և հույժ բիտովյան ժպիտով
ժպտացող քեռու հետ:
Գաբրիաձեի` Ռեզոյի մասին անընդհատ լսել էի, բայց միայն
տարիներ անց էի հանդիպելու, նույնկերպ և Ռուստամի`
Իբրահիմբեկովի մասին էի լսել ու դարձյալ միայն մի տասնհինգ
տարի անց ծանոթանալու առիթ եղավ: Մնացածին չեմ տեսել: Բայց
«Խումհար» վեպը երբ գրվեց ու տպագրվեց, ու երբ կարդում էի,
ապա վերընթերցում`տարբերվող անունների ներքո ճանաչելի էին
Անդրեյը, Ռեզոն, Ռուստամը, Վալենտինը, Թիմուրը, մնացածը: Ու
պարզ էր` հանդիպեմ` ճանաչելու եմ` վրձնած էին: Ու հենց
«Խումհար»-ով էլ, եկանք, ուրեմն, պոմիդորին:
Ահա Ռեզո Գաբրիաձեն (նախատիպը Հրանտ Մաթևոսյանի
«Խումհար» վեպի էլդար Գուրամիշվիլու).

«Հարավային անապատում` մի բարձր պատվանդան, պատվանդանին` մի մեծ պոմիդոր, «փա՜ռք քեզ, պոմիդոր, քրիստոնյայի
պայծառ հավատով դու քեզ դնում ես աշխարհի զոհասեղանին»:
Դա ինձ դուր եկավ. ես տեսա այդ կարմիր փայլուն լոլիկը:– Էդ ի՞նչ
է,– հարցրի ես:– Մեզանում պարապ բաներին հուշասյուն չեն
կանգնեցնում, ուրեմն անելու եմ բարձր մի պատվանդան Չոմալի
պետության համար, գնալու եմ Սահարա, խոյացնելու եմ կատաղած արևի մեջ իմ բարձր պատվանդանը` գլխին պոմիդոր, մի կարմիր պոմիդոր, Սովյալ երկրով մեկ թող լույս տա» (Հրանտ
Մաթևոսյան, «Խումհար», 1970):
Եվ ահա Անդրեյ Բիտովը.

«…Պոմիդորն էլ ոչ մի կերպ հնարավոր չէ ուտել, թեկուզ ողջ
աուլով, ղըշլաղով, գյուղով կամ արտելով վրա ընկնես – ազգային
կոլորիտը ինձ համար դեռ ամբողջովին չէ պարզ…– էդ պոմիդորը,
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որպեսզի չտրորվի` հատուկ ցիստերնով են տեղափոխում, որ
հսկա լիտրանոց բանկայի է նման: Այն պետք է փոխադրել, որ
բոլորին ցույց տան, ամբողջ աշխարհին ցույց տան` մենք էս ի՜նչ
պոմիդոր ենք աճեցրել մեզ մոտ, ուր քար ու ղըռ է, մի կաթիլ
խոնավություն չկա, ու սաքսաուլը մեզ համար խոնավ արևադարձների ծառ է: Սերմը տասը հազար կիլոմետր հեռվից հատուկ հելիկոպտերով բերել, ջուրն` աշխարհի ամենախոր արտեզյան ջրհորը
հորատել` հակոտնյաներից ենք ստացել, հողը` ամռան արձակուրդներից վերադառնալով, բերել ենք ճամպրուկով, գրպաններումս, ուսապայուսակներում… Մի խոսքով` էդպիսի պոմիդոր,
որ, թե հիշում ես` Ռեզոն մի իդեա ուներ` մայրաքաղաքի կենտրոնական հրապարակում արձան կանգնեցնել պոմիդորին: Այդպիսի
պոմիդոր» (Անդրեյ Բիտով, «Չգործող հրաբուխի ստորոտին», 1982):
Օ՜, Տեր Աստված, որպիսի՜ ակտուալ կանխատեսումներ մեր
օրերին ընդառաջ:
Ի սկզբանե… Ասել կուզի՝ ԼՈԼԻ՛ԿՆ էր ի սկզբանե ու նախաստեղծ: Ասել կուզի` պոմիդորն իրենք` տղերքով, նախաստեղծ
ԲԱՆՈՎ արարման սկզբնակետում, սահմանագլխին էին դրել` այն
փխրուն սահմանին, որով բաժանվում են կենդանին ու մեռյալը (ի
դեպ` Մաթևոսյանի «Խումհարի» վերնագրի տարբերակը – Դ.Մ.)`
մարդն ու –իզմերը, մշակույթն ու իդեոլոգիաները: Դրել ու
պարգևել էին իրենց` մեզ, իրենց` ինձ, իրենց` ձեզ:
Ժամանակն իհարկե գծային չէ, ու ժամանակն իհարկե այլ
տարածություն է, Տիեզերքի այլ որակ, հատկանիշ: Բայց մեր
կյանքն ու մեր մոլորակի պտույտը, գոնե մեր ընկալմամբ, գծային է
ձևակերպված, մինչև որ (ու եթե) հասկանանք: Եդեմի այգում էն
ծառից կախված էն գայթակղության պտուղը ճաշակելով՝ մենք
շատ բան կորցրինք, որպեսզի գուցե մի օր ձեռք բերենք ի Աստված
մեր Ճանապարհին, ու կորցրած ամենա-ամենա մի բանն էլ ժամանակի` որպես տարածության մեջ մեր բնակության իրավունքն էր:
Տվեցի այս երեք հանճարեղ մարդկանց անունները, տվեցի
պայծառագույն Լև Աննինսկու անունը: Սերունդ: Պատերազմի`
Երկրորդ աշխարհամարտի աղջիկների ու տղերքի սերունդ, որ
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երիտասարդ, պատանի, երեխա, մանուկ են եղել աշխարհամարտի
դարաշրջանում, և որոնց շնորհքի, տաղանդի, հանճարի խարանով
է խարանել կյանքը` ի հեճուկս մահվան ու ավերակման` աշխարհընկալման` բոլոր զգայարաններով զգալու` տեսնելու, լսելու,
զգալու, շոշափելու, հոտոտելու… ապա` ներծծելու և աբսորբացնելու, ապա` մեզ պարգևելու շնորհով է խարանել այդ սերունդը,
ՇՆՈՐՀՈՎ, դուք ասեք` արվեստագետ-նկարիչների, ես ասեմ՝
գիտնականների ու գյուտարարների ՍԵՐՈւՆԴԸ. քսաներորդ
դարի հիսուն-վաթսունականներին ամբողջ աշխարհում ասպարեզ
իջած էդ լույս բերող տղերքն ու աղջկերքը, ֆենոմենալ, էդքան
տարբեր, էդքան տարբեր օժտվածությամբ` պարզունակ շնորհքից
մինչև պարզ հանճար, գիտնականների ու գրողների, ռեժիսորների
ու երաժիշտների, նկարիչների ու ճարտարապետների պլեադա`
ԲԱՆԻ իմացության շանսը ստացածները: Իսկ հետո ի՞նչ եղավ. ես
իմ իմացածն ասեմ, դուք ձեր իմացածն ավելացրեք․ Արևմուտքը
կանոնի և կանոնակարգման ռացիոնալի և իռացիոնալի դասակարգման իր մենեջմենթով իր օժտվածներին դարձրեց Բիթըլզ,
Ֆելլինի ու Սթիվըն Քինգ, մենք մեր օժտվածների բերանները
փորձեցինք ծեփել. քշեցինք բանտ կամ Արևմուտք, տեղը դրեցինք
ու փորձեցինք լռեցնել: Բայց ամենավատը` թերահավատ նայեցինք ու թերագնահատեցինք: Այնպես չէ, որ նրանց` Արևմուտքի
օժտվածների սերնդի կյանքը անցավ ու անդարդ անցավ` գիտնական թե նկարիչ լինեին, այնպես չէ, որ մի քիչ ապրիորի
Արևմուտքն ու ավելի հստակ սահմանագծված ամեն մի երկիրն
առանձին իր ուրույն մարտահրավերների առջև միշտ կազմ ու
պատրաստ եղավ, իսկ մենք` միշտ հիմար ու ձեռնունայն: Տապալումներ ու կայացումներ: Իհարկե: Բայց սերունդը` թե՛ «այնտեղ»,
թե՛ «այստեղ»` պատերազմի չոռը տեսած համայն աշխարհում,
Կյանքի ոգեկոչման ու Ճանապարհի համար էր եկել` ի հեճուկս
մահվան: Եվ սերնդի այդ շնորհն ու շնորհքը բանեցնելու և կամ ոչ`
ապիկարության աստիճանով երկրների, իդեոլոգիաների ու
հանրությունների բախտն էր վճռվում: Ու ահա Կանոնն ու կանոնակարգումն ասացին` Ֆելլինի և էլի անուններ, մեր կողմից
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հնչեց` Փարաջանով ու Տարկովսկի… բայց որքան դառն էր մերոնց
վճարած գինն իրենց հասած շնորհքի համար… Այսպես էլ
Հրանտը, իմ ու ձեր Հրանտ Մաթևոսյանը միամիտ պատմությամբ
ու թեթևակի կծվությամբ (ամենևին ոչ գոգոլյան դառնությամբ և
սալտիկով-շչեդրինյան հեգնանքով) «Ահնիձոր» ակնարկն էր գրել,
որ հիմա լավ ընթերցողը գուցե որպես մաթևոսյանական արձակի
միավոր էլ չգնահատի: Ու էն մասին էր ակնարկը, թե ինչպես ՉԻ
ԿԱՐԵԼԻ գյուղի ու գյուղատնտեսության հերն անիծել և ինչպես
ՊԵՏՔ Է փրկել գյուղն ու գյուղացուն: Հրանտին երկար հալածեցին
ակնարկի համար, իսկ գյուղի ու գյուղատնտեսութան հերն,
իհարկե, անիծեցին… Հրանտ Մաթևոսյանն առհասարակ կենաց
օրոք որևէ նոր ստեղծագործություն, գիրք առաջինը մայրենիով
չտպեց: Գավառցի ցենզորները նայում էին կենտրոնի ցենզորների
վարքին, գործը, գիրքը հրատարակվում էր ռուսերեն, հաճախ նաև`
օտար լեզուներով, հետո նոր միայն հայերեն: Ու գավառցի ցենզորները Հրանտին հույժ պրոֆեսիոնալիզմով հաճախ ցույց էին տալիս
կենտրոնի ցենզորների հանցավոր բացթողումները, որ իրենք
հայերեն տեքստում արդեն փորձում էին ուղղել և միջամտել:
Մանրատոտիկ ճորտեր…
Ոսկեբերանների սերունդ, պայծառների պլեադա: Ահա թե
ովքեր են նրանք: Նույն սերունդն Արևմուտքում արեց ահա թե ինչ՝
Կանոնի համաձայն սահմանեց, նորոգեց, նորացրեց, նորը բերեց ու
վերագնահատեց իրեն նախորդած դասական շրջանում եղածը:
Նոր այդ սերնդի ամենաոսկեբերաններն ու պայծառները արդեն
իսկ դասական էին իրենց մուտքից մեկ տասնամյակ անց,
որովհետև նրանց հետևից եկողներն ու հենց իրենց սերունդն
«իրենց տեղն էին դրել» նրանց: Մեր Ոսկեբերաններից ամենակայացածներն ու ամենահաջողածները հազիվ հասցրին իրենց ու մեր
նախորդներին դասակարգել ու գնահատել, հազիվ հասցրին զգուշացնել վերահաս աղետի ու աղետների մասին… Իրենց սերնդից
նրանց ձայները, որ «իրենց տեղը պիտի դնեին» իրենց, մնացին
ինտելեկտուալ աշխատանքը ֆիզիկականին ստորադասելու բթամիտ լոզունգի մամլիչի տակ: Հաջորդողներն արդեն, որ պիտի
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բարձր ու հպարտ նրանց անունը տային ու Կանոն ձևավորեին
նրանց բերածով` ես ու իմ սերունդը, կա՛մ կմկմացին ինչ-որ
բաներ, կա՛մ նույնիսկ չհասցրին… Եվ եղավ այնպես, որ Մաթևոսյանը հայկական Ֆոլքներ է, որ Տարկովսկին ռուսական Բերգման է,
որ… Եվ ոչ երբեք ասվեց` Ֆոլքներն է ամերիկյան Մաթևոսյան,
Բերգմանն է շվեդական Տարկովսկի, ու առավել ևս չասվեց, չամրագրվեց կառավար ուղեղներում և ապա` հանրային գիտակցության մեջ` Մաթևոսյանը Մաթևոսյան է, Գաբրիաձեն` Գաբրիաձե,
Տարկովսկին` Տարկովսկի, իսկ Բիտովը` Բիտով: Միշտ կար
այնուամենայնիվ-ը (ու հիմա էլ կա) մեր ուղեղներում, Մաթևոսյանի բառերով` պռատ բանի, պռատ մշակույթի երկիրը, մրցելով,
մրցակցելով, մրցավազքելով անգամ, մտքում արդեն տանուլ էր
տվել: Իր գիտակցության մեջ արդեն իր գիտնականն ու գրողը
անալոգ էին, «նե խուժե չեմ…» էին, «դոգոնիմ ի պերեգոնիմ» էին:
Մինչդեռ Արևմուտք հեռացածները դարձան Պավիչ, Կունդերա,
Ֆորման և Բրոդսկի: Ըստ արժանավույն դարձան. Բանի Ոսկեբերան Ասպետների այս սերունդը` նրանք` այդ Հրանտը, Անդրեյը,
Ռեզոն, Լևը, Սերգեյը, մյուս Անդրեյը և բոլոր-բոլորը, ում դուք և ես
հիմա կարող ենք թվարկել` մի ամբողջ պլեադա, հենց այդ գուրգուրանքին ու գնահատանքին էին արժանի: Ու խոսքը ռեգալիաների
ու մրցանակների մասին, ստեղծագործելու և այսպես թե այնպես
հրապարակվելու հնարավորության մասին չէ: «Իրենց անցյալն ու
ապագան նրանք ծրագրում են, այնինչ մեր վարքը օտար ձիու պես
մեր տակից փախչում է». Հրանտի այս խոսքերն ըմբռնելու և
հետևություններ անելու մասին է խոսքը: Մշակութային-քաղաքակրթական հետևություններ: Ահա թե ինչն են վրիպել առնվազն իմ
երկրի մասշտաբով: Ձեր երկրի-երկրների մասին դուք ասեք: Ես
միայն կասեմ` մեր կողքին, մեր աչքի առաջ անցել է արդեն`
արիերգարդն է անցնում ու հեռանում փառահեղագույն մի սերնդի,
որն իր ու մեր անցյալն ու ապագան ծրագրեց, իսկ մենք խուլ ու
կույր եղանք իրենց պարզ ու հանճարեղ բառի, պատկերի ու
մեղեդու առաջ` սոսկ բառ, սոսկ պատկեր ու մեղեդի տեսանք, ու
մեր վարքը, քանի դեռ այդպես է, օտար ձիու պես մեր տակից փախ– 414 –

չելու է: Վկան, օրինակ, Ռեզոյի ու Գիայի` Գեորգի Դանելիայի և
Ռեզո Գաբրիաձեյի «Կին-ձա-ձա»-ն` կոլապսի հանճարեղ ողբառակը` «Մա-մա, մա-մա, ի՞նչ եմ անելու ես, մա-մա, մա-մա, ո՞նց
եմ ապրելու…» (տող` ֆիլմում օգտագործված ռուսական մի երգից):
Ու դարձյալ Բիտովը. «…Իսկ Հրանտն արդեն գրել է ձիու

մասին, գոմեշի մասին ու թե ինչ է մտածում լուսնալույսի մեջ
մեռած շունը, գայլի մասին ու մի քիչ էլ արջի մասին է գրել և
հիմա տախի մասին է գրում: «Տախը» վեպ: Վստահություն է
ներշնչում: Առավել ևս, որ խոսքս իներցիայով սայթաքեց: Իր
խնդիրը, չէ՞ որ, ինչպես մի ժամանակ, սոխի, կոնյակի, հացի
մասին… ՄԱՍԻՆ չէ` հենց իրենց գրելն է իր խնդիրը: Վրձնելը:
Ուրեմն, ոչ էլ տախի մասին, այլ հենց տախին կվրձնի ինքը: Ու
այլևս շատ բան չի մնա ՅՈԹ հաշվին: Յոթ զույգ մաքուր, յոթ զույգ
անմաքուր: Գուցե նա նրանց փրկի» (Անդրեյ Բիտով, «Չգործող

հրաբուխի ստորոտին», 1982):
Եվ ուրեմն` կեցցե՛ն արևահամ ու արնահամ էն «Անահիտ»
պոմիդորը և էն մի պտղունցիկ քարաղը, որ իմ Հրանտը շաղեց իմ
արդեն կծած պտուղին: Եվ ուրեմն` կեցցե՛ իրենց` Բանի Ոսկեբերան Ասպետների էդ սերունդը, որ ինչպես Հրանտն է վրձնել իր
աշխարհն ու գուցե` մեզ, ահա այդպես վրձնել է ու վրձնելու է լսող
և ականջալուր լինող, տեսնող ու նկատող, շոշափող ու զգացող,
ընթացող և հասանող նոր աղջնակների ու տղեկների, որոնց
համար Բանն ու Ճանապարհը այդուհետ գտնված կլինեն:
Ոչ գծային Ժամանակ-Տարածության մեջ ՆՐԱՆՔ կանգնել ու
նայում են, կանգնել ու սպասում են. կտեսնե՞նք, կլսե՞նք, կհասկանա՞նք, կանցնե՞նք:
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О ПОМИДОРЕ И РЫЦАРЯХРЫЦАРЯХ-ЗЛАТОУСТАХ

Давид Матевосян

Резюме

Этот специфический синтез воспоминаний и личных оценок
имеет многопластовый подтекст. Здесь изображается Матевосян не
только как человек, отец и писатель, но и дается своеобразная
культурная оценка времени, очерчивается круг индивидуальных и
писательских отношений, в памяти всплывают Андрей Битов, Резо
Габриадзе, Лев Аннинский, Фазиль Искандер, Тимур Пулатов,
Андрей Тарковский, Сергей Параджанов и другие представители
военного и послевоенного поколения Златоустов, «получившие
шанс познать Логос», те, чьи заслуги можно поставить вровень с
достижениями и заслугами Битлз, Феллини, Фолкнера, Антониони
и других. Автор выступает против того мнения, что якобы
«Матевосян – армянский Фолкнер, Тарковский – русский
Бергман»… Между тем как, Матевосян – это Матевосян, Габриадзе –
это Габриадзе, Тарковский – это Тарковский, а Битов – это Битов.

ON TOMATOES AND GOLDMOUTH KNIGHTS

David Matevosyan

Summary

This unique synthesis of memory and evaluation has a lot to say. It
depicts Matevosyan not only as a person, father and writer, but also
introduces the unique cultural assessment of the time, the scope of
human and literary relations and people: Andrey Bitov, Rezo Gabriadze,
Lev Anninsky, Fazil Iskander, Timur Pulatov, Andrey Tarkovsky, Sergey
Parajanov, and others – the generation of war and post-war
“Goldmouths”, “the ones who were granted the chance of knowing THE
WORD”- who, by their merit, should have been paralleled with that of
the Beatles, Fellini, Faulkner, Antonioni, et al. The author goes against
the idea that “Matevosyan is the Armenian Faulkner, Tarkovsky is the
Russian Bergman”… Whereas, Matevosyan is Matevosyan, Gabriadze is
Gabriadze, Tarkovsky is Tarkovsky, and Bitov is Bitov.
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ՁԱՅՆԸ ԳՐԻՆ ՓՈԽԱՆՑԵԼՈՒ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅԱՄԲ
Աշխեն Սիմոնյան
Այս հարցազրույցը տեղի է ունեցել Հրանտ Մաթևոսյանի`
Հայաստանի գրողների միության նախագահի պաշտոնավորման
տարիներին, ամենայն հավանականությամբ` մինչև 1999թ. մայիսը:
Հարցազրույցը վարել է այսօր արդեն բանասիրական գիտությունների թեկնածու Աշխեն Սիմոնյանը, ով փորձում էր առաջին
քայլերն անել գրականագիտության ասպարեզում: Հարցազրույցն
ամենևին էլ լավագույններից չէ, ինչպիսիք են Ալլա Մարչենկոյի,
Կարմեն Դավթյանի, Աղվան Վարդանյանի, Անահիտ Ադամյանի,
Ֆրունզիկ Կիրակոսյանի, այլոց հետ հարցազրույցները, սակայն
այստեղ էլ տեղ են գտել մաթևոսյանական անկրկնելի նախադասություններ ու ձևակերպումներ, որոնք ապրելու և մնալու պարտավորություն ունեն: Սա է պատճառը, որ ձայնաժապավենի ծալքերից զատվել ու հասարակության, ոչ, մաթևոսյանասերների քիչ
հավաքականության ուշադրությանն է ներկայացվում այս հարցազրույցը: Կարող էին ակնկալվել այլ հարցեր ու հարցադրումներ` հաշվի առնելով Մաթևոսյանի բարյացակամ տրամադրվածությունը և ակնկալելով նորանոր պատասխաններ, սակայն արդյունքը այս է, սպասելիքով` ակնկալելի, արդյունքով` երբեմն անսպասելի: Հարցազրույցին ներկա են եղել քանդակագործ Համլետ
Մատինյանը, այդ օրերին Աժ պատգամավոր Արամ Մանուկյանը:
Աշխեն Սիմոնյան – Մի փոքր ինքնակենսագրական, թե ինչպես

եկաք գրականություն…, ինչպես սկսեցիք գրել, ինչից սկսեցիք,
ինչը Ձեզ դրդեց…

Հր. Մաթևոսյան – Ինչքան ես ինձ հիշում եմ` գրելիս եմ եղել:
Նույնիսկ երբ ետ եմ նայում, շատ զզվելի է, որ երեխաները խաղում
են … լուսնյակ գիշերով: Երեխաները արտինը, հանդինը, բնությանն են, իսկ ես կպել եմ և գրքեր եմ կարդում: Ինձ դուր չեմ գալիս
էդ մասով: Դա իր օբյեկտիվ պատճառները ունի: Մեր կյանքը շատ
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գորշ, շատ աղքատ էր, և սերը դեպի գեղեցիկը մենք ժողովում էինք
մեր խեղճուկրակ դասագրքերից, Վահան Տերյանից, Հովհաննես
Թումանյանի պոեզիայից: Թումանյանի թեթև բարբառային
երանգը, իհարկե, նպաստում էր, որ շատ ավելի իրեն սիրեի, որ
առաջինը իրեն սիրեի: Ինքը լինում էր մեր տանը գրական
ասուլիսի առարկան, մեր դասատուն: Հիշում եմ, որ մերս, որ
անգրագետ կին էր, թուշիկները կարմրած, ոգևորված եկավ
(կարծում եմ, որ մենակ կանանց զրույցից չէր կարմրել, այլ որ
Քառանց էսինչ տղեն դպրոցից եկել էր, Թումանյանի գիրքը բացել
ու կարդացել): Ու մեկ էլ տեսնեմ, որ մերս նրանց տանից ամբողջ
հատվածներ էր բերել Թումանյանի պոեզիայից. «Վեր ելավ ծառին,
Ցած ընկավ քարին, Վա՜յ, Կիկոս ջան, Վա՜յ, որդի ջան»: Եվ
ամբողջը էդպես: Մերս Թումանյանը սովորեց լրիվ իմ ուսի վրայով:
«Թմկաբերդի առումը» հերս ու մերս մի անգամ սարի ճամփին (ինձ
խոտհավաքի էին տանում) ինձ համար իրար լրացնելով ասում
էին: Եթե աշխարհի գրադարանները վառվեն, հարյուր հոգով
հավաքվենք, ամբողջը տող առ տող կարող ենք վերականգնել: Էդ
բախտավորությունը ես ունեցել եմ: Տերյանը` հետո, իր գեղեցկությունը. «Արևավոր իմ պատանի, կարմիր է քո հարսնացուն» [1]:
Ա. Ս. – А какие у Вас есть награды? Ես լսել եմ, որ ունեցել եք:
Հր.
Հր. Մ. – Никаких наград у меня нет. Госпремия? Это награда?
Ա. Ս. – Какие премии, награды? Ի՞նչ եք ունեցել:
Հր.
Հր. Մ. – Госпремия СССР 84-ին և կարծեմ նույն 84-ին` նաև
Հայաստանի [2]: Больше ничего.
Ա. Ս. – А как Вы пришли к прозе?
Հր.
Հր. Մ. – Проза изначально мне понравилась, а не поэзия. Поэзия
тянет к себе, мы все тянемся к поэзии, а у меня совсем наоборот.
Сюжет, զսպված էմոցիաները, էպիկական պատումը, հանգիստ,
խաղաղ պատումը ինձ դուր էին գալիս շատ: Ցավալիորեն մեր
պրոզայում դա իր քիչ անուններն է թողել: Թերևս եզակի
արձակագիր է դասական իմաստով Ստեփան Իլյիչ Զորյանը:
Ցավալիորեն վաստակը շատ մեծ չի, որովհետև նա էլ, ինչպես
բոլոր գրողները, իրենց կրախը ունենում են. նա երկրորդ կյանք
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ցավալիորեն չունեցավ, առաջին շրջանից հետո: Բայց էն ստվար
հատորը պատմվածքների, որ ուղղակի հայ պրոզայի, հայ աղքատ
պրոզայի, որ իրենից կկարողանանք կազմել` «Խնձորի այգին»,
«Ծովանը», «Ղաչաղանը», «Ձմռան մի գիշեր»…, նաև իր միջոցով
հրապուրվեցի դեպի ռուսական պրոզան, Չեխովի, որ ուղղակի իմ
պատկերացմամբ իմ առջև գագաթը, համաշխարհային արձակի
գագաթն են, չեխովյան մեծ պատմվածքները, կարճ վիպակներն
են` «Степь», «В овраге», «Воры», «Чудик»... Не первый период, где
фельетоны, не драматургия, а именно эта середина, где он написал
прекрасную прозу, прекрасную прозу. Вот это так. Ստեփան
Զորյանի «Պատերազմը»: Ես, մանկավարժական ինստիտուտ էինք
տալիս, շարադրություն գրեցի, ուզում էի ամբողջ նյութերը
վերցնեմ, ուզում էի երեք նյութն էլ ես գրեմ, երեքն էլ ես գրեմ:
«Սասունցի Դավիթը» կիսատ թողեցի, մեկ էլ տեսնեմ կամաց մեկը
ականջիս շշնջում է, թե «Պատերազմ» պատմվածքը գրի: «Պատերազմ» պատմվածքը ես գրեցի, ուղղակի շատ անհարմար է, որ ես
էս տարիների հեռվից հպարտանում եմ, որ էդպես է, բայց մյուս
օրը տեսա, որ անունս թնդում է ամբողջ ինստիտուտում:
Հրավիրեցին, ծանոթացան, հովանավորեցին բանավորի քննությունը, ռուսերենից «երկուս» ստացա, այդ ռուսերենի «երկուսի»
բարիերը անցկացրին, նորից ռուսերենի մի քննություն հանձնեցի,
մի հատ էլ ստացա, էդպիսով ունեցա տասնինը միավոր` երեք
«գերազանց», երկու հատ «երկուս»: Ընդունվեցի էդ պատմվածքի
անալիզի շնորհիվ:
Ա. Ս. – Մի փոքր Ձեր գրական ճանապարհի մասին: Ваш

творческий путь.
Հր.
Հր. Մ. – Тогда же, когда хотел попасть в институт, тогда и у
меня были попытки написать. Թղթակցում էի թերթերին և
պատմվածքներ էի գրում: Վերջերս անդրադարձա իմ առաջին
պատմվածքին:
Ա. Ս. – Սկզբից փաստորեն թղթակցել եք թերթերին:
Հր.
Հր. Մ. – Էդպես է: Լրագրողական աշխատանք մի քիչ եղել է
«Ավանգարդի» խմբագրությունում, բանում: Տպագրվել եմ: Բայց
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զուգահեռ անընդհատ պատմվածք էի ուզում անեմ, ուզում էի գրեմ,
և շատ դժվար էր ինձ տրվում: Վերջերս անդրադարձա իմ առաջին
պատմվածքին, իմ տպագրված գործին, որ называется «Վերադարձ»: «Վերադարձ», «Վերադարձ»: Ազնիվ խոսք, դա իմ վերադարձն էր գյուղ: Էդ ճանապարհը, որ վերագրել էի բանակից,
պատերազմից վերադարձող Հովսեփին, բայց էդ կարոտը, էդ խաղաղությունը, էդ կազարմայից, վայրենությունից, սպանություններից, ոջիլից անջատվելը և խաղաղությանը վերադառնալը: Հետո
ես տեսա, որ շատ-շատ սիրուն թեմա է, և եթե երբևէ հնարավորություն լինի անդրադառնալ այդ նյութին, հետո տեսա, որ… Դա
ես անպայման կտպագրեմ (մի անգամ տպագրվել է, իհարկե,
ամսագրում): Առաջին տպագրված լուրջ պատմվածքն է:
Արամ Մանուկյան – Հովսեփը դու ես եղել:
Հր.
Հր. Մ. – Հովսեփը ես եմ: Ինչքան հնարավոր է, որ լինեմ:
Կարելի է թույլ պատմվածք համարել նաև, բայց ուժեղ գործ է:
Հետո ես տեսնում եմ, որ անընդհատ դառնում եմ դեպի այդ
պատմվածքը, անընդհատ գնում էդ ճանապարհը: Հարյուր անգամ
անցել եմ: Այդտեղ ի՞նչ նկատեցի: Որ լավագույն հատվածը
Դերենիկ Դեմիրճյանի «Վարդանանք» վեպում հայոց այրուձիի
վերադարձն է հայրենիք: Հրաշալի հատված է: Հետո լավագույն
հատվածը Ստ. Զորյանի մի քիչ այնուհանդերձ вялый «Պապ
թագավոր» վեպի մեջ Պապի` Տարսոնից փախուստն է դեպի
դարձյալ հայրենիք: Եվ լավագույն հատվածը Վիլյամ Սարոյանի
«Մարդկային կատակերգության» մեջ… Հետո ինքնիրեն նկատվեց,
որ բոլորինը վերադարձն է, կարոտը, հայրենի տան կարոտը,
Ոդիսևսի վերադարձը, դա է: Էնպես որ կարծես թե ճիշտ երակի
վրա էի ընկել, ու դա բազում անգամներ ինձ վերադարձնել տվեց:
Եվ կույրիկույր (վատ կրթություն եմ ստացել), քոռեքոռ, բայց
կարծես թե ճիշտ ճանապարհ եմ դուրս եկել:
Ա. Ս. – Երբ փաստորեն Դուք սկսեցիք տպագրվել:
Հր.
Հր. Մ. – Քսանհինգ տարեկանից: «Ահնիձոր» ակնարկը գրեցի,
որտեղ շատ լավ, սքանչելի հատվածներ կան: Ուղղակի, էսպես,
ֆունդամենտալ, աշխարհայացքային իմաստով, հետագա կյանքի
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իմաստով հիմնավոր բաներ կան: Մեկը, որ ձիու մասին հատված
կա, մյուսը, որ ամբողջ երկիրը ձեզ համար կարմիր անկյուն չեք
դարձնելու, թողեք իրենց համար իրենց անկյունում իրենց սխալներով ապրեն: Շատ ճշգրիտ էր: Շատ սքանչելի մի կտոր կար,
«Երեխաները» վերնագրով մի հատված կար [3], որ էն ժամանակ ոչ
մի կերպ չկարողացա տպագրել: Էդպես էլ դուրս մնաց: Տառապանքով, իհարկե, էդ գործը դուրս եկավ, փորձանք դառավ գլխիս:
Բոլոր տեղերից` ինստիտուտից հեռացրին, աշխատանքներից
հեռացրին, բայց անբախտ գրող դառա այնքանով, որ եթե աննկատ
մնայի էդ ուշադրություններից, գուցե ինձ համար ավելի լավ գրող
դառնայի, ավելի լավ աշխատանքներ անեի, բայց աչքները չռած
հետևում էին:
Ա. Ս. – Իսկ ռուսերեն ե՞րբ տպագրվեցիք:
Հր.
Հր. Մ. – Երկար ժամանակ չէին տպագրում: Վերջը Վահագն
Դավթյանը և Գուրգեն Մահարին որոշեցին, որ էս մեկը տպենք:
Շատ անշառ գործ է, էս ինչ է որ, մի հատ գործ: Տարանք տպարան,
թերթի խմբագրությունում աշխատում եմ, տպարանում էլ: Պիտի
տպագրվի, փող պիտի ստանամ: Առաջին փողով եղբորս համար
կոստյում եմ առել, էս մյուսով էլ ինձ համար կառնեմ: Հույսս մեծ է,
մեկ էլ էս թերթը իջեցնում ենք ցենզորի մոտ, տասնհինգ րոպե հետո
գնում բերում ենք: Էս թերթը գնաց ու չի գալիս, չի գալիս, չի գալիս…
Ես էլ թերթի սրբագրիչն եմ և մի քիչ ոնց որ թե ավելի լայն իրավունքներով… Գնացի գլավլիտի մոտ, էդ ցենզորի մոտ ու ասի` ի՞նչ
եղավ էս թերթը: Ասավ (ականջներդ փակի), ասավ` արա, էդ երկու
օղռաշը քիչ էին` Պարույր Սևակն ու Գուրգեն Մահարին, հիմա էլ
մի գյոթվերան լակոտ է հայտնվել` Հրանտ Մաթևոսյանը: Կյանքիս
կեսը կերան: Ասել են` էդ երեքի նյութերը կնայեք, կկարդաք: Հիմի
նախ հայհոյանքի համար, հետո էն մյուսի համար, շոյվելու համար,
որ ինձ Սևակի և Մահարու շարքն են դասել, ամաչեցի ու եկա,
ասի` Ալբե՛րտ, դու գնա բեր: Գնաց (կարծեմ հայրենակիցներ էին էդ
ցենզորի հետ), գնաց թերթը առած եկավ, էդ նյութը տպագրվեց
էդպես: Էդպիսի դժվարություններ կային, շատ-շատ:
Ա. Ս. – А когда к Вам пришла известость?
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Հր.
Հր. Մ. – Ну, после первого же очерка, когда они у моих
сверстников (էս 10 տարում ես ռուսերենը բավական մոռացել եմ),
իմ տարեկիցների, հասակակիցների, կուրսեցիների, էդ հրաշալի
սերնդի մեջ ստեղծեցին իմ փառքը, իմ պաշտամունքը: Աղջկերքը`
ժուռնալիստ, գրականություն սիրող, որ իրենց սուղ միջոցներից
փող հավաքեն մեկի մոտ, որ հարկավոր է Հրանտ Մաթևոսյանին
հագցնել: Ինչ-որ թաղման ժամանակ գան տեսնեն, մեկ էլ լսեմ`
«Աղջի, շատ լավ էլ հագնված ա»: Բայց հատուկ վերաբերմունքի
կարծես թե ես արժանացա ռուսական մամուլի դրական վերաբերմունքից հետո, 1965-ից հետո: Գիրքը շարեցին ու շարվածքը
թափեցին, արգելեցին գիրքը տպագրել, հետո շատ ինձ վրա, իմ
իրավունքների վերականգնման համար լուսահոգի, մեծ Սուրեն
Աղաբաբյանը չարչարվեց, սքանչելի Սուրեն Աղաբաբյանը:
Էդպիսի մարդ չի եղել և դեռ երկար չի լինելու: Սուրեն Աղաբաբյանը կազմակերպեց գրքի ռուսերեն թարգմանությունը և տպագրությունը էստեղի «Լիտերատուրնայա Արմենիա» ամսագրում,
որից հետո գործն արժանացավ ռուս քննադատության ուշադրությանը: Եվ ռուսերեն գիրքը տպագրվեց հայերեն գրքին զուգահեռ,
նույնիսկ կարծեմ մի քիչ ավելի առաջ: Թե չէ էստեղ անընդհատ
կասկածը, դժվարությունները կային, և տգեղ էր, տգեղ էր, որ
էստեղի այսպես կոչված «առաջադիմական» միտքը բավական
հետադիմական էր մոսկովյան ռուսական առաջադիմական
մտքից: Անահիտ Բայանդուրը թարգմանեց, հետո գրեթե բոլորը
ինքն է արել: Ռիթմ կա, մի քիչ անփութություն կա, շատ սխալներ
կան, բայց նաև հոգի կա:
Ա. Ս. – Как по Вашему, какие качества должен иметь человек-

писатель? Ինչպե՞ս եք առանձնացնում, թե՞ միացնում իրար, թե՞ չեք
առանձնացնում: Человек и писатель.

Հր.
Հր. Մ. – Չգիտեմ:
Ա. Ս. – Իսկ какими качествами должны быть одарены
писатели?
Հր.
Հր. Մ. – Երաժիշտ պիտի լինի, որ այդ ռիթմը որսա, փիլիսոփա,
մարտիկ…
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Ա. Ս. – Постановки фильмов, իսկ թատերական բեմականա-

ցումները Ձեր պատմվածքների, վիպակների հիման վրա…

Հր.
Հր. Մ. – Եթե լավ երկիր լինեինք, ես կինոգործով չպիտի զբաղվեի, որովհետև դա այլ աշխարհ է և գրողի գործին խափանում է:
Ա. Ս. – Вы закончили Высшие сценарные курсы.
Հր.
Հր. Մ. – Да, но несерьезно относился. У нас был прекрасный
руководитель. Он сказал: «Ты прекрасный прозаик, ты не должен
попасть в этот мир, мир кино». Դու, ասավ, գնա քո տեղը նստի, ես
կզեկուցեմ, որ քո սցենարը արդեն պատրաստ է, իսկ քո սցենարը
կպատրաստի, եթե «Արմենֆիլմում» լուրջ են վերաբերվում, քո
ռեժիսորը կպատրաստի էն, ինչ-որ ինքը ուզում է, իսկ դու նստի քո
արձակով զբաղվի: Ես արձակով, էդ մոսկովյան յոթամսյա իմ
կյանքում ստեղծեցի էն, ինչի շնորհիվ մինչև հիմա ապրում եմ:
Գրեցի 400 էջ ծավալով երկու վիպակ` « Мать едет женить сына»
(«Աշնան արև») և «Ломовые лошади» [4], էդ ցիկլը: Ես էնտեղ գրեցի
իմ սքանչելի «Մեսրոպ» պատմվածքը [5], «Ալխո» պատմվածքը,
«Օգոստոսը»: Այնտեղ գրեցի նաև, Եժովից թաքուն, «Այս կանաչկարմիր աշխարհը», «Թափանցիկ օրը», առաջին դաշնակցական
բանը, էսպես, ռեաբիլիտացիոն գործը Գերասիմ Աթաջանյանի
մասին:
Ա. Ս. – Какие писатели Вам больше ближе по духу и какое

влияние они на Вас оставили?
Հր.
Հր. Մ. – Ես հիմա էդ հարցերին պատասխանելու համար
պիտի վերադառնամ իմ էն տարիքին, էն ընկալումներին: Մեծ
տպավորություն արեց ինձ վրա աշխույժ, գեղեցիկ, սքանչելի
Գուրգեն Մահարին, բայց Մահարու պրոզան պրոզայի ճանապարհ
չի, դա պրոզա չի, դա մի ուրիշ բան է, չգիտեմ, դա ուրիշ բան է: Երգ
է, բանաստեղծություն է, բան է: Նվերի պես, նվեր էր Մահարին էդ
հրաշալի տարիքում, երբ դու 20 տարեկան ես և հիմարություն
հիմարության հետևից ես կարդում, և քեզ հանձնարարող չկա, որ
քեզ գրքեր տա, գրքեր ստանա: Մրցանակի արժանացած վեպերը
նույն արագությամբ էստեղ թարգմանում, տպագրում էին, և դու
«Ոսկի աստղի կավալերն» [6] ես կարդում, «Մոսկվայից հեռու» [7],
– 423 –

Կոժաև [8] ես կարդում: Էդ ժամանակ մեկ էլ Չարենցի ռեաբիլիտացիան եղավ: Գիտես, իսկապես լեզվի դպրոց: Ջհանդամը, թե
Լենինիանան են մեզ առաջադրում, բայց էդ Լինինիանայի դռնով
մենք մտնում էինք մի ուրիշ աշխարհ, մի ուրիշ մեծ աշխարհ, լեզվի
դպրոց: Դա հայ գրականության բախտավորությունն են համարում, հայ գրականության փրկությունը: Եվ ապա ուրեմն եկավ
Բակունցը: Ես Բակունցի մեջ մեծ երևույթ տեսա: Մի սքանչելի
քանդակագործ ընկեր ունեի, հարևան, Միշա էր անունը, Միքայել
[9], որ կարծեմ Ուջանում Անդրանիկի արձանը դրեց: Մանկավարժականում դաս էր տալիս: Միշան ասաց, թե էդ ինչ է որ… Ավելի
լավերը կան: Էս է, մի Վահան Թոթովենց կա, նա դուրս գա… Ես
հավատացի և Վահան Թոթովենցին սպասեցի և տեսա, որ Վահան
Թոթովենցը Բակունցի մոտ էսպես մի 30-40 էջ շատ լավ բան ունի`
«Կյանքը հին հռովմեական ճանապարհի վրա» и больше ничего:
Մահարին նույնպես պիտի անցներ, Մահարին դարձյալ ինձ
համար ճանապարհ չի, ինչպես որ մեր զրույցի սկզբում ասացի`
արձակի ճանապարհը Զորյանի ճանապարհն է, նույնիսկ Բակունցինը չի: Էդ իսկական պրոզան չի, իրական պրոզան չի: Որպես
օրինակ` ճարտարապետությունը որոշակի կանոնների ենթարկվում է. որպեսզի բուրգ լինի, ինչպիսի կանոններով պիտի կատարվի, էդպես էլ պրոզան, ահա, պիտի պրոզային պարտադրված
կանոնները ունենա, կատարի: Ուրեմն` բանը հասավ այնտեղ, որ
ես էսպիսի արտահայտություն ունեցա, որ գուցե հայոց լեզվին
հատկանշական չէ, արգելված է արձակ գրելը, իսկական արձակ
գրելը, որովհետև եթե հայ գրականության էն գագաթները, էն
Խաչատուր Աբովյանը, որ պոեմ-վեպ է, էպիկական հասկ չէ,
Խաչիկ Դաշտենցն է կամ Չարենցի «Երկիր Նաիրին» է, կամ Սունդուկյանի Մակակոն է, «Վարինկի վեչերը», որ սքանչելի գործ է,
եթե գագաթները դրանք են, սրանց համար հատկանշական չէ իսկական պրոզան, իսկական արձակը: Իսկական արձակի նմուշներ
մեզանում տվել է եզակիորեն Հովհաննես Թումանյանը: Հովհաննես Թումանյանի «Եղջերուն», «Գիքորը», մոռացության չտանք
Շիրվանզադեի անունը և Ստ. Զորյանը, և թերևս ուրիշ անուններ:
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Ա. Ս. – Իսկ Վիլյամ Սարոյա՞նը:
Հր.
Հր. Մ. – Վիլյամ Սարոյանը նույնպես պրոզային չենթարկվող
մարդ է, և նրան պատժեց: Թրթիռով, իր ակվարելայնությամբ,
պոեզիայով, իր անձնական հմայքով ինքը շատ ժամանակ փրկվեց,
բայց պրոզայի կանոններին չենթարկվեց և պատժվեց, իսկ Ֆոլկները չպատժվեց, իսկ Էռնստ Հեմինգուեյը չպատժվեց: Հեմինգուեյի
«По ком звонит колокол»-ը [10] որ նայես, մի իսկական ճարտարապետական կառույց է…
Ա. Ս. – Իսկ ռուս գրողների՞ց:
Հր.
Հր. Մ. – Ռուս գրողներից… Երկար պատմություն է: Ձեռքս
ջարդվել էր, այ, էս, մինչև հիմա մնացել է, հիվանդանոցում պառկած էի, սանիտարկան գնաց, տասնյոթ տարեկան էի, գնաց, գյուղի
գրադարանից մի գիրք բերեց: Մի բառ կար, ջնջած էր: Ես դա
չգիտեի, որ Բակունցի անունն է, թարգմանիչը Բակունցն էր:
Անունը ջնջած էր, բայց գիրքը պահել էին: Գոգոլի «Տարաս
Բուլբան» էր: Բայց ինչ սքանչելի լեզու էր արել: Եվ հետո բախտավորություն էր: Մյուսը, որ, էդպես քմայքով Գոգոլը ընկել էր
Դեմիրճյանի ձեռքը: «Մեռած հոգիներն» էր թարգմանել: Գոգոլը
վիթխարի տպավորություն արեց սկզբում: Էս բոլորովին վերջերս
կարդացի պուշկինյան պրոզան և հատկապես «История
Пугачевского бунта» [11]: Էդ հրաշալի բան էր, էպիկան: Սիրածս
մեծագույն հեղինակը առ այսօր մնում է Լև Նիկոլաևիչ Տոլստոյը,
Տոլստոյից էլ` «Հաջի Մուրադը»: «Կազակներ», «Հաջի Մուրադ»,
«Իվան Իլյիչի մահը», «Կրեյցերյան սոնատը»: Եթե համաշխարհային պրոզայի անթոլոգիա կազմեմ, էս չորս գործը կվերցնեմ,
մերոնցից էլ գործեր կվերցնեմ: Հենց այդպիսի մի բան մտածել եմ`
«Հրանտ Մաթևոսյանի կազմած անթոլոգիան»:
Ա. Ս. – Ваши жизненные принципы?
Հր.
Հր. Մ. – Какие принципы? Как живется. Ես իմ էպոխայի որդին
եմ, ես իմ շրջանի որդին եմ, երբ մարդը իրեն հանձնել էր երկրին,
պետությանը, հավատում էր երկրին, պետությանը և, ուրեմն, քեզ
տվել ես էս կյանքին և ապրում ես: Խոշոր սարսափներ չեմ ունեցել,
երբեք այդ թշնամանքը չի առաջացել, չնայած իրենց կողմից
բազմաթիվ հարվածներ են եղել, բայց էդպես էլ մեծ թշնամանքը չի
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առաջացել, և պրինցիպները…. Չգիտեմ ուղղակի: Բախտավորություն է, չգիտես ուղղակի, մի կողմից բախտավորություն է, մյուս
կողմից էլ անբախտություն է, որ շնորհքով մարդ ես լինում և
սիրվում ես:
Ա. Ս. – Ի՞նչ կարող եք ասել ռուս քննադատության, Անդրեյ

Բիտովի մասին:

Հր.
Հր. Մ. – Битов крупнейшая фигура, крупнейшая фигура,
прекрасный мой друг. Շատ գեղեցիկ մի բան եղավ: Մի քիչ ինտիմ,
դա պիտի պահեի, բայց պատմեմ` տեսնենք` հասկանալու եք, թե
չեք հասկանալու: Պիտի ասեմ: Մոսկվայում հավաքվել է Միությունից լավագույն սերուցքը. Վրաստանից ո՞վ` Ռեզո Գաբրիաձեն.
«Необыкновенная выставка», «Чудаки», «Միմինոն», Լենինգրադից`
Անդրեյ Բիտովը, Հայաստանից` ես, և ուրիշ անուններ նույնպես
կասեի դարձյալ: Բայց զուգահեռաբար դու մի ասի, գրում են: Ռեզո
Գաբրիաձեն «Необыкновенная выставка»-ն, իրարից անտեղյակ
բացարձակաբար, Անդրեյի գրամեքենայի մեջ է իր «Водоросль»
հրաշալի պատմվածքը, և ես գրում եմ «Մեսրոպը» վրիպած կյանքի
մասին: Կերպարները, образ-ները մեզ խաբում են, մեր առջև
ընկած գնում են և մեզ գայթակղում են, մենք իրենց ետևից գնում
ենք, և մեզ բոլորովին էնտեղ չեն հասցնում, որտեղ որ պիտի
գնային: Իմ «Մեսրոպը»` վրիպած, վրեժի կերպարը իր առջևը
դրած, և անընդհատ խաբվում է թուրքերի հետ իր բախումների
մեջ: Մեր վրեժն է, բայց դա վրեժն է: Անդրեյի образ-ը բոզն է, լրբությունը: Սրա առաջներում ընկել է լիրբը, որ պիտի պարտադրի, որ
անի: Առ հա, կանես: Ասյային հանդիպեց, գնացին մանկապարտեզ,
դուրս եկան էնտեղից: Երեխաների փայից մի հատ ճլորած խնձոր
կերան, էդ էլ Ադամի ու Եվայի խնձորը, սառը, հրշեջ աստիճաններով ելան, դուրս եկան, խաբված, բացարձակապես ոչ մի բան չի
եղել, էդպես: Եվ, ուրեմն, Ռեզո Գաբրիաձեն, դարձյալ, քանդակագործի մասին գործը, որ երբ իր Պենելոպեն է առաջն ընկած, իր
Ֆիդիասը առաջ ընկած, ինքը Ֆիդիաս է մտածում, բայց առ հա,
ամբողջ Քութայիսիի գերեզմանոցը լցվում է առևտրականների,
դատախազների, բաների կերպարներով: Շատ հատկանշական է,
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որ երեքս էլ ընկած ենք եղել նույն թեմայի վրա: Ես մի ժամանակ
մտածում էի, որ էդ պատմվածքիս վերնագիրը դնեմ «Осечка»,
«Վրիպած», «Փուստ»:
Ա. Ս. – А насколько автобиографичны все Ваши произведения?
Հր.
Հր. Մ. – Нет такой автобиографичности, можно сказать, что нет.
Բայց դե գյուղի գործը իրենից է գալիս և իրենով է լինում: Այնինչ
մերոնց, իմ ժամանակակիցների փորձը ցույց է տալիս, որ իրենցից
չի գալիս: Նրանց վարքը ինձ մղեց դեպի նրան, որ երբ չեն կարողանում իրենց մոր մասին պատմել, պատմում են Կլեոպատրայի
մասին, երբ էստեղի մասին չեն կարողանում խոսել, կոսմոսից են
խոսում, երբ իրենց եղեռնից չեն խոսում, խոսում են Նագասակիի,
Հիրոսիմայի մասին, որովհետև միջնորդը արդեն կա, մի անգամ
դա գրվել է, արդեն դա ձևավորված սիմվոլ է, և էդ ձևավորված
սիմվոլներով, այբուբենով արդեն կարելի է բանաստեղծություն
շինել: Էդ այբուբենով, էդ սիմվոլներով կարելի է գործ սարքել: Ես էլ
գնացի հակառակը: Պատմեմ իմ մոր մասին, պատմեմ էսքան
տեղի, իմ ապրած հեկտարի պատմությունը պատմեմ, իմ Հայաստանի… Էստեղ, այո՛, և ինձ օգնության եկավ նաև էնպիսի մի
հոյակապ տեսաբան, մեծ տեսաբան և գրող, ինչպիսին Ալբեր
Կամյուն, որ աշխարհի վրա մի մարդու ապրած մի օրը բավական
է, որ ամբողջ աշխարհի մասին կարողանաս պատմել: Ես էլ ասի`
էդ մի սանտիմը, էդ մի կանգնելու տեղը բավական է, որ աշխարհի
մասին կարողանաս պատմել, որովհետև այդտեղ գործում է նաև
մի ուրիշ բան` պոտենցիալի կինետիկ վիճակը, ստատիկի դինամիզմը, կանգնածի, այսինքն` կողմնակիորեն, գլխավոր դեպքերի
մասին արձագանքով դատել: Շատ լավ բանաձև եղավ: Գլխավոր
դեպքերի մասին: Հեղափոխությունը եղել է Պետերբուրգում,
Պետերբուրգում դու չես եղել, բայց դու արի հեղափոխության
զանգեզուրյան արձագանքը վերցրու, չէ՞: Կանանց էմանսիպացիան որտեղից է սկսել, Եվրոպան արդեն կարճ բաներով` թագուհիներ են, վարչապետուհիներ են, ուրեմն` կողմնակիի կենտրոնականությունը: Իսկ ուրեմն Զանգեզուրի լեռներում ընկեր Ասյան
եթե իր յուբկայով, բանով պիտի ձիուն նստի և գնա, ահա թող
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հեղափոխության մասին ընկեր Ասյայի պես պատմի: Էս`
«Մթնաձորի «չարքը»», կամ մյուսը, հա՞… Իսկ էն մյուսը ոնց է:
Սրանք գիտեն, որ գյուղում մի բան պիտի անեն, բայց դե չգիտեն,
բայց դե գիտեն, որ Գյուլբահարի հետ տերտերը կապված է:
Գյուլբահարին գնացին բռնեցին ու հետո չգիտեն, թե ինչ անեն: Եվ
նստել են, նամակ են գրում գավգործկոմ, թե Գյուլբահարին բռնել
ենք տերտերի մոտ, ուրիշ ինչ անենք [12]: Էս է, էսպես:
Ա. Ս. – Вы очень часто сравниваете людей и животных.

Կենդանիներին մոտիկացնում եք:

Հր.
Հր. Մ. – Չեմ մոտիկացնում, ցավալին…
Ա. Ս. – Чересчур ожившими Вы их показываете.
Հր.
Հր. Մ. – …որովհետև կա ոչ միայն կենդանիների կյանքը, կա
նաև անօրգանականի կյանքը: Քարը ձգտում է կենդանանալ, քարը
ձգտում է կենդանանալ: Իմ երեխան ինձ գլխի գցեց, ասաց, որ
Մարտունու սարերում, Գեղամա լեռներում է՜ն սարի գլխին ձուկը
ինչպես է հասել էնտեղ: Ասում ես որևէ մարդ տարած կլինի, էնտեղ
ձուկը բուծած: Դավիթն էլ, երեխա էր, դեռ վեց տարեկան, ասաց թե,
գետ չի հոսում, փակ լիճ է, ասաց` ճայերն են տարել, իրենց համար
ճայերն են տարել: Կենդանիները, բոլորը էդպես մի մեծ մարմնի
մասն են, մի մեծ տիեզերական կյանքի մասն են, և կենդանիները`
նույնպես:
Ա. Ս. – Դուք օրինակ քաղաքի մասին համարյա ոչ մի բան

չունեք: Էնտեղ մի փոքր կա` «Мать едет женить сына»:

Հր.
Հր. Մ. – Եթե քաղաքի մասին էդպիսի դժգոհության շեշտով
հարցնում ես…
Ա. Ս. – Չէ, դժգոհության չէ, ուղղակի ես հարցնում եմ,

հետաքրքիր է:

Հր.
Հր. Մ. – Պրոբլեմը այլ է, պրոբլեմը այլ է: Եթե «Կրեյցերյան
սոնատում» Տոլստոյը երաժշտության մասին գրում է, նրան չեն
հարցնում, թե դե հիմա էլ արի գրականության մասին գրի: Գործը
բավարարում է: Եթե իմ գյուղի մասին պատմած գործը չի
բավարարել, դրա համար ասեք` հիմա էլ քաղաքի մասին գրի: Իսկ
թե բավարարել է…
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Ա. Ս. – Ինձ լրիվ բավարարել է: Мне нравится. Շատ է դուր

գալիս:

Հր.
Հր. Մ. – Ուրեմն կարիք չկա դրա մասին հարցնելու: Ես էլ ուրիշ
դեպքում դեմագոգիայի մեջ մտնելով ասել եմ` էս մե՜ծ քաղաքն էլ
ձեզ եմ տալիս, դուք էլ քաղաքի մասին գրեք: Բայց փաստն այն է,
որ գրական գործը էնքան պիտի համապարփակ ամբողջություն,
էնպիսի մեծ կյանք վերցնի, որ էդպիսի հարցեր չառաջանան, իսկ
էնտեղ պրոբլեմը ցավալիորեն գալիս է մարքսիստների, Մարքսի`
թերահավատ չասեմ, չէ, թշնամական վերաբերմունքից առ գյուղացիությունը, գերմանական գյուղը… որ կոչվում է նաև крестянский
идиотизм, այսինքն` գյուղացին идиот է, որովհետև չի մասնակցում
բյուրգերի ապստամբությանը: Հեղափոխականի հայեցակետ է,
որովհետև էս գերմանական ցեղը կանգնում է հեղափոխության,
գյուղացին չի միանում նրան, հողը չի միանում նրան, և հեղափոխականը դա կոչում է крестянский идиотизм: Հետո եկավ, շարունակվեց էս մարքսիստական հայեցակետով քննադատական վերաբերմունքը առ գյուղացիությունը, առ բնապաշտությունը, Կնուտ
Համսունը [13], որ նրան նույնիսկ տանում է դեպի ֆաշիզմ: Վերաբերմունքը էդտեղից է եղել և էստեղ, որ եկավ, մեր քաղաքականության մեջ շարունակվում էր, որ, այնուամենայնիվ, գյուղացուն
հարկավոր է հողազրկել, մասնավոր սեփականությունը` ոչնչացնել և նրանց հավասարեցնել: Բայց հաղթեց փաստորեն… մի հատ
կովը. Ստալինը թույլ էր տվել, որ մի կով պահեն, ասում է`
ստալինյան կով: Ընկեր Ստալինը թույլ տվեց, ասում էին ստալինյան կով: Էդ մի կովը հաղթեց:
Ա. Ս. – Երբ հարցրել էին Ձեր ստեղծագործության մեջ ինքնա-

կենսագրական տարրի մասին, Դուք պատասխանել էիք մի տեսակ
ոչ ինքնակենսագրորեն, և արդյունքում Դուք Ձեզ զուգահեռել էիք
Նոյի հետ, իսկ Ձեր պապին` Աստծո փոխանորդը Երկրի վրա:
Հր.
Հր. Մ. – Да, можно сказать, да.
Ա. Ս. – Որովհետև էդ փոքրիկ գյուղը, որ ինքը փաստորեն…
Հր.
Հր. Մ. – Այո…
Ա. Ս. – … նախապապը, որ основал эту маленькую деревню.
– 429 –

Հր.
Հր. Մ. – Да, так точно.
Ա. Ս. – И Ваша любовь именно идет от него.
Հր.
Հր. Մ. – Ինչքան սիրուն էր: Ինքը ապրել է 112 տարի, ծնվել է
1815 թվականին, մահացել 1927 թվականին: Հերս է նրան թաղել,
քարը իրենք են գցել: Բայց, ասում է, վերջում կույր էր, և ձալոս`
հորեղբորս կինը, փոքր, տասնհինգ տարեկան էր եղել, հարս են
բերել: Եվ ասում է` ես էի մատուցարանի վրա նրա ուտելիքը
տանում, և ասում է. «Ձեռքս շոշափում ու ասում էր, թե` պուճուր
աղջիկ, դու ես: Կերակրում էի, հետո ասում էր` դե ինձ տար, ման
ածա»: Էդպես ձորից դուրս էր բերո՜ւմ: Մերոնց տների շարքում էր,
իր որդիների շարքում` Իսայո՜ւ, Օսեփի՜… Ակոփի՜… Աթոյի՜…
Ավետիքի՛: Իր տղերքի շարքում էր… Էդպես որ էդտեղից էստեղ
դուրս էր գալիս, էսպես հոտ էր քաշում, ասում էր. «Մանիշակն էլի
հացը շատ է աղել»: Կույր-կույր էսպե՜ս գնում էր: Սքանչելի
ծերունի էր: Ամենաբախտավոր բանն է: Իմ տեսադաշտի ամենաբախտավոր մարդը, մեր ցեղի: Երկա՜ր կյանք ուներ: Ըհըն…
Համլետ Մատինյան – Հարցրո՛ւ:
Ա. Ս. – Սպասում էի` շարունակեր: Ինչպիսի՞ն կցանկանայիք

տեսնել մեր երկիրը, в итоге:
Հ. Մ. – Էս քաղաքական հարց է:
Ա. Ս. – Ինչո՞ւ քաղաքական. какой мечтает каждый человек
видеть свою страну, мир, Землю вообще? Каким хочет, чтоб был
этот мир?

Հր.
Հր. Մ. – Ցավալիորեն, ցավալիորեն լուսանցքային կյանքի տեղ
է: Վիթխարի դրական կողմերով հանդերձ, էս հարյուր տարվա
կյանքում ամենահիանալի բանը այն է, որ հրաշք, հրաշալի ժողովուրդ առաջացավ: Доверчевый, միամիտ, սքանչելի, գեղեցիկ:
Ուղղակի Քրիստոսի հոտը: Էդպիսի ժողովուրդ առաջացավ
էստեղ: Բայց լուսանցքային տարբերակը գնաց: Էդ նույն փիլիսոփայության պատճառով էդ նույն արածը չի դիմանում էսօրվա
աշխարհին: Շենքերդ, գյուղերդ, ամեն ինչը, որ մտածված են էս
ժողովրդի համար, գործարաններդ… Շատ ծանր վիճակ է իսկապես, և ահա էս ծանր մրցապայքարում, էս ծանր պատերազմում
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պարտված դուրս եկանք բանվորս բանվորին, փիլիսոփաս
փիլիսոփային, գրողս գրողին, կովս կովին նույնիսկ: Լացդ կգար,
որ էն ժամանակները ցույց էին տալիս: Շվեդ ֆերմերի կովերը`
լպիրշ, անամոթ, սիրուն…
Հ. Մ. – Ես մի անգամ շան համար կռիվ եմ արել: Ուրեմն` բերել

են մեր շքամուտքում բուլտերիեր են կապել: Բերել են, մեր շանը`
սովորական, չոբանախառը, ուտում է: Մինչև չպոկի, չի թողնի:
Գնացի, մի լիմոնկա ունեի, ասի` գցելու եմ:
Հր.
Հր. Մ. – Թող էս էլ ասեմ ու վերջացնեմ:
Հ. Մ. – Էսա ասեմ, նոր: Ասի էս եվրոպացի շունը ուզում է էս

հային ուտի: Պատմությունը նման էր, դրա համար ոգևորվեցի:

Հր.
Հր. Մ. – Հիմա նայիր: Ի չգոյե գյուղը առաջացավ: Շատ բարի,
գետնատներից ժողովուրդը դուրս եկավ, լուսամուտներ բացեց,
արևի երես տեսավ: Բոլոր տները կառուցված են 20-30-ական
թվականներին, երբ գյուղի նկատմամբ քաղաքականությունը տարվում էր էդպես: Համայնական նախիր է լինելու, համայնական
անասուն է լինելու, խոզը պիտի դուրսը լինի, տավարը պիտի
դուրսը լինի, գոմը պիտի դուրսը լինի, իսկ գյուղում պիտի փոքրիկ
պարտեզներ լինեն, էդտեղ երեխաներ լինեն: Գոմը պիտի գյուղում
չլինի, էդտեղ երեխաներ լինեն: Գյուղում պիտի գոմ չլինի: Մաքուր,
փոքրիկ քաղաքիկներ էին մտածում: Քեզ համար` սքանչելի
Ավստրիա, որովհետև իսկապես գոմը գյուղում չպիտի լինի,
որովհետև նախկինում էդպես է եղել: Կովը և մարդիկ միասին էին
ապրել: Ահա, դեպի լույս ենք գնում, բայց գյուղացին էդ կովը չտվեց
հանրությանը, կովը բերեց դուռը, կովի հետ՝ էդ փոքրիկ հողամասը, որ իրեն հատկացված էր, 600 մետրանոց հողամասը, այդտեղ մտավ նաև գոմը` իր գոմաղբով, իր աղբով, իր հավերով, իր
ծանրաբեռնվածությամբ: Եվ ահա դուրս եկավ, որ էդ կառույցները,
տները, ուր մինչև հիմա պիտի ապրեին և մեզ համար շարունակություն էին լինելու, դուրս եկան անտեղի բաներ, որովհետև էս
գյուղը արդեն գյուղին չի դիմանում, գյուղը չի դիմանում իր կերպարին: Դարձյալ դուրս եկանք էլի միջնադար, էլի ծանրաբեռնվածություն, և դուրս եկավ, որ անտեղի ենք էդ տները կառուցել:
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Ա. Ս. – Շփումներն այսօրվա ռուս գրողների հետ:
Հր.
Հր. Մ. – Խնդրեմ ասա:
Հ. Դ. – Ռուս գրականության մեջ Ձեր տեսակը կա՞ այսօր:

Նրանք էլ ունեն գյուղ:

Հր.
Հր. Մ. – Կա… Պատանությանս մեծագույն նվերը եղել է
«Խաղաղ Դոնը»: Էդ էպոսը, էդ սքանչելի կառույցը, էդ մեծ գործը:
«Խաղաղ Դոնը»: Ցավալիորեն ռուսերեն չգիտեի, պիտի սպասեի
թարգմանություններին, բայց նույնիսկ через վատ թարգմանություններ ուղղակի վիթխարի տպավորություն թողեց: Չխորշենք էդ
բանից, մենք իրենց ծնունդն ենք, մենք Ռուսաստանի ծնունդն ենք:
Ռուսներն են եկել, վերականգնել էս հողակտորը, ռուսների գալուց
հետո է առաջացել էս հիշողության վերարծարծումը, հայ գյուղացին, հայ մարդը ռուսների գալուց հետո է հիշել, որ ինքը Նարեկացի ունի, Խորենացի ունի, պատմություն ունի, Արշակունի
թագավորներ ունի: Հիշողությունը, այո՛, իրենք են արթնացրել:
…Բունին էլ եմ կարդացել:
Ա. Ս. – Տեղ-տեղ, где-то, по духу, очень близкое...
Հր.
Հր. Մ. – Ցավալիորեն շատ քիչ եմ կարդացել Բունին…
Ա. Ս. – Անդրեյ Բելի… это մի քիչ հեռու է, իհարկե…
Հր.
Հր. Մ. – Честно говоря, это будет невежество... Ուղղակի չեմ
կարդացել, ընթերցանության էդ տարիքը անցել է, ու Անդրեյ Բելին
եկել է:
Ա. Մ. – Իսկ ռուսների քաղաքական ազդեցության տակ հայ

գրականությունը վնաս կրե՞լ է, թե՞ չէ… Այսինքն` անկախ պոռթկումները հնարավո՞ր է՝ կաշկանդել են, մեզ վնասել են:
Հ. Մ. – Շփումներից ինչո՞ւ պիտի վնաս կրես, օգուտ ես արել:

Հր.
Հր. Մ. – Հայ գրականության վնասները երևի գալիս են նրանից,
սիրելի Արամ, որ, Վարուժանի արտահայտությամբ, հայրենասիրությունը մեր գրականության տունը քանդեց: Մեր գրականության
տունը քանդեց, իհարկե, բայց նաև չէր կարող չքանդել, Խորենացուց սկսած… Պետականությունը վերացած ազգ, և հայ հասարակական-քաղաքական միտքը հակված է լինելու միայն բարձրագույն իդեալին` պետականությանը: Հայ գրականությունն էլ հետը:
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Եզակի անհատներ ունես, որ էդ ոլորտից դուրս են մնում` մի
Քուչակ, մի Նարեկացի, բայց ո՛չ Խորենացի, ո՛չ, արի էս կողմ,
Աբովյան, Թումանյան, Րաֆֆի, բոլորը, բոլորը, բոլորը, ամբողջ հայ
գրականությունը: Հիմա սա ռուս գրականությա՞ն բերած ազդեցությունը համարենք, թե՞ ռուս գրականության ստեղծած բարեբեր
մթնոլորտը, որտեղ որ մեր միտքը էսպես է հոսել:
Ա. Մ. – Օրինակ, տեխնիկական բան ասեմ, պարո՛ն Մաթևոս-

յան, մենք անգլիական գրականությանը ավելի շատ ծանոթացել
ենք ռուս գրականության միջոցով:

Հր.
Հր. Մ. – Ճիշտ է:
Ա. Մ. – Դա ինչ-որ տեղ որակ չէ՞ր կորցնում:
Հր.
Հր. Մ. – Եթե զորություն ունենայինք, իհարկե, անմիջաբար
շփվելու, անգլերեն կարդալու, եթե զգուշություն ունենայի ռուս
գրականությունը անմիջաբար ռուսերեն կարդալու, էդքանով:
Այսինքն` էդ միջնորդավորված մոտեցումը անգլիական գրականությանը, որ ասում ես` ֆիլտրով էին անցկացնում և տալիս էին ոչ
ամբողջը, ոչ ամբողջ պատմությունը, էդ չի կարելի ուրանալ, որ կա
ստորադաս ներկայությունը համաշխարհային մտածողության մեջ
ռուս գրականությանը: Բայց դա եղել-պրծել է, կարիք չկա էդպես
դրանից պատմություններ սարքելու:
…. Այնուհետ դրսևորվում է ոչ թե երկխոսություն, այլ զրույց,
վերաբերում է թարգմանության, արվեստի, ազդեցությունների
խնդիրներին, և կարծես մարում է Հրանտ Մաթևոսյանի խոսքը:
Արդյունքում կարող ենք ասել, որ Մաթևոսյանի հետ հարցազրույցն արդեն ավարտվեց:
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ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. «Արևավոր իմ պատանի, կարմիր է քո հարսնացուն» տողը
Վահան Տերյանի «Կանչում են ինձ օրերն ի բուն, աղաղակում
իմ հոգում» սկսվածքով բանաստեղծությունից է:
2. Հր. Մաթևոսյանը ՀԽՍՀ պետական մրցանակ ստացել է 1983
թվականին:
3. «Ահնիձոր» ակնարկից չտպագրված «Երեխաները» հատվածը
տպագրել է բ.գ.դ., պրոֆեսոր Վ. Գաբրիելյանը նախ՝ «Գրական
թերթում» (2011-ի թիվ 11-ում), ապա` «Մաթևոսյանական
ընթերցումներ – 2»-ում (Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, էջ
189-196):
4. «Բեռնաձիեր» շարքի գրության ժամանակը սովորաբար նշում
են 1963-64-ը:
5. «Մեսրոպ» պատմվածքի գրության ժամանակի մասին իր հարցազրույցներից մեկում այլ տեղեկություն է թողել Հր. Մաթևոսյանը. տե՛ս «Մաթևոսյանական արձագանքներ – 1» (Վանաձոր,
2005, էջ 129):
6. «Ոսկե աստղի կավալերը» Սեմյոն Բաբաևսկու երկհատոր
վեպն է, որը 1949 թ. արժանացել է ԽՍՀՄ պետական մրցանակի: Սրա հիման վրա 1950թ. նկարահանվել է համանուն
գեղարվեստական ֆիլմը:
7. «Մոսկվայից հեռու» վեպը հեղինակել է Վասիլի Աժաևը:
Հրատարակվել է 1948-ին, պետական մրցանակի արժանացել՝
1949-ին: Վեպի հիման վրա 1950-ին նկարահանվել է ֆիլմ,
1954-ին Ի. Ի. Ձերժինսկին ստեղծել է օպերա:
8. Սերգեյ Կոժաևը 1935-ին հեղինակել է «Новь» («Խոպան»)
վեպը:
9. Խոսքը վերաբերում է ճարտարապետ Միքայել Ավետիսյանին,
ով հեղինակել է Անդրանիկ զորավարի կիսանդրին Ուջան
գյուղում:
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10. Էռնեստ Հեմինգուեյի «Ո՞ւմ մահն է գուժում զանգը» վեպը:
11. Խոսքը վերաբերում է Ա. Ս. Պուշկինի «Պուգաչովի պատմությունը» (1834) երկին:
է
Ակ. Բակունցի
«Գյուլբահարի համար»
12. Հիշատակում
պատմվածքը:
13. Կնուտ Համսուն (իսկական անունը` Կնուտ Պե՛դերսեն), 18591952, նորվեգացի գրող, 1920 թ. Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր: 1943-ին հարել է ֆաշիստներին` Նոբելյան մրցանակակրի իր մեդալը հանձնելով Գերմանիայի պրոպագանդայի
մինիստր Գեբելսին:
Մուտքի խոսքը և ծանոթագրությունները` Վ. Փիլոյանի:
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МИССИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА РЕЧИ В СЛОВЕ

Ашхен Симонян
Резюме
Это интервью состоялось, по всей вероятности, до мая 1999 года,
в годы, когда Грант Матевосян занимал должность председателя
Союза писателей Армении. Интервью взяла теперь уже кандидат
филологических наук Ашхен Симонян, которая тогда только делала
первые шаги в области литературоведения. В интервью зафиксированы неповторимые фразы и формулировки Г. Матевосяна, которые
мы обязаны сохранить и передать поколениям. Именно поэтому
данная магнитофонная лента и данное интервью были извлечены из
личного архива и представлены на суд общественности и всех
любителей творчества Г. Матевосяна.

WITH THE MISSION OF PUTTING
YOUR THOUGHTS DOWN ON PAPER

Ashkhen Simonyan
Summary

This interview took place while Hrant Matevosyan was the
Chairman of the Armenian Writers’ Union, most probably before May,
1999. The interview was conducted by Ashkhen Simonyan, who has a
PhD in Philology now, and who was taking her first steps in the field of
literature at that time.
We come across unique sentences and formulations by Matevosyan
in this interview, which are to have a continued existence. This is the
reason why the following tape-recorded interview has been written
down and is presented to all lovers of Matevosyan’s art.
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ՀԱՄԱՌՈՏ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Սոնա Ալավերդյան – դասախոս, Գորիսի պետական համալսարան, ՀՀ
Հովիկ
Հովիկ Այվազյան – բ.գ.դ., պրոֆ., Վանաձորի պետական համալսարան, ՀՀ
Օլեքսանդր Բոժկո – հայագետ-թարգմանիչ, Ուկրաինայի գրողների ազգային միության քարտուղար, Հայաստանում Ուկրաինայի առաջին արտակարգ և լիազոր դեսպան, Ուկրաինա
Վաչագան Գրիգորյան – բ.գ.դ., պրոֆ., Գավառի պետական համալսարան, ՀՀ
Վիկտոր Զախարով – բ.գ.թ., դոցենտ Սանկտ Պետերբուրգի
պետական համալսարան, ՌԴ
Սոկրատ Խանյան – բ.գ.դ., պրոֆ, Արցախի պետական համալսարան, Արցախի Հանրապետություն
Գայանե Խաչատրյան – հայցորդ, Վանաձորի պետական համալսարան, ՀՀ (գիտական ղեկավար՝ բ.գ.դ., պրոֆ. Գուրգեն
Խաչատրյան)
Գուրգեն Խաչատրյան – բ.գ.դ., պրոֆ., Վանաձորի պետական
համալսարան, ՀՀ
Ժաննա Հակոբյան – բ.գ.թ., դոցենտ, Վանաձորի պետական համալսարան, ՀՀ
Քրիստինա Ղազարյան – բ.գ.թ., Վանաձորի պետական համալսարան, ՀՀ
Հրանուշ Ղևոնդյան – ուսուցչուհի, ք. Աբովյանի թիվ 7 հիմնական
դպրոց, ՀՀ (հոդվածի գիտական ղեկավար՝ բ.գ.թ., դոցենտ
Հեղինե Մելքոնյան)
Դավիթ Մաթևոսյան – բեմադրիչ, «Հրանտ Մաթևոսյան» հիմնադրամի տնօրեն, ՀՀ
Համո
Համո Մաթևոսյան – բ.գ.թ., Ահնիձոր, ՀՀ
Քրիստինա Մաթևոսյան – դասախոս, Երևանի պետական բժշկական համալսարանի օտար լեզուների ամբիոն, ՀՀ (գիտական
ղեկավար՝ բ.գ.դ., պրոֆ. Կարինե Աբրահամյան)
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Գայանե
Գայանե Մալումյան – բ.գ.թ., դոցենտ, Վանաձորի պետական համալսարան, ՀՀ
Հեղինե Մելքոնյան – բ.գ.թ., դոցենտ, Վանաձորի պետական համալսարան, ՀՀ
Օլգա Միտրոֆանովա – բ.գ.թ., դոցենտ, Սանկտ Պետերբուրգի
պետական համալսարան, ՌԴ
Պատրիկ Արտեմի (Պատվական Շաքարյան) – գրող-հրապարակախոս, ԱՄՆ
Ռուզաննա Ոսկանյան – ասպիրանտ, Երևանի պետական համալսարան, ՀՀ
Վարդուհի Սարգսյան – մագիստրանտ, Վանաձորի պետական
համալսարան, ՀՀ (գիտական ղեկավար՝ բ.գ.թ., դոցենտ Հեղինե
Մելքոնյան)
Աշխեն Սիմոնյան – բ.գ.թ., Վանաձորի պետական համալսարան, ՀՀ
Լիլիթ
Լիլիթ Փարեմուզյան – բ.գ.թ., ԳԱԱ, ՀՀ
Վալերի Փիլոյան – բ.գ.թ., դոցենտ, Վանաձորի պետական համալսարան, ՀՀ
Տաթև Քոչինյան – Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի բանասիրական ֆակուլտետի շրջանավարտ, Լիոն,
Ֆրանսիա
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