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* Հոդ վածն ըն դուն վել է տպագ րութ յան 15.04.2014։

  Ժեն յա Ա.  Քա լան թար յան
 Բա նաս. գիտ. դոկ տոր

 

ՀՐԱՆՏ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆԻ «ՏԱՇՔԵՆԴ» ՎԻՊԱԿԸ 
Տի պա բա նա կան զու գա հեռ ներ*

 
Բա նա լի բա ռեր - գե ղա գի տութ յուն, տի պա բա-

նու թ յուն, լեզ վամ տա ծո ղութ յուն, գի տակ ցութ յան 
հոսք, ներ քին մե նա խո սութ յուն, սյու ժե, կա ռուց վածք, 
ասք, ազ դե ցութ յուն, հի շո ղութ յուն, բա րո յա կա նութ-
յուն, խառն  վածք, բնա վո րութ յուն, բազ մա ձայ նութ-
յուն, պա տում:

Մուտք

 Հոդ վա ծի նպա տակն է տի պա բա նա կան քննութ յան մի ջո ցով երևան 
հա նել այն ընդ հան րութ յուն ներն ու տար բե րութ յուն նե րը, որ ու նի 
Հ րանտ  Մաթ ևոս յա նի «Տաշ քենդ» վի պա կը 20-րդ  դա րի ար ձա կի մի 
քա նի բնո րոշ դրսևո րումն ե րի, մաս նա վո րա պես Ու.  Ֆոլք նե րի «Շա ռաչ 
և  ցա սում» վե պի հետ:  Դա հնա րա վո րութ յուն կտա բա ցա հայ տե լու 
հայ գրո ղի մտա ծո ղութ յան ու գե ղա գի տութ յան ինք նա տի պութ յու նը:

1. Ծ մա կուտ յան դրա մա տիզ մի խո րա ցու մը «Տաշ քեն դում»

«Սո վե տա կան գրա կա նութ յուն» ամ սագ րում 1982 թ. լույս տե սավ 
 Մա թ ևոս յա նի «Անձր ևած ամ պեր» վի պա կը, ո րը հե տա գա յում նրա երկ-
հա տոր յա կի երկ րորդ հա տո րում (1985) տպագր վեց «Տաշ քենդ» վեր նագ-
րով: Այս վի պա կը դար ձավ գրո ղի ար ձա կի մի նոր, ա վե լի բարձր աս տի-
ճա նը, որն իր մեջ ընդ հան րաց նում է նաև մաթ ևոս յա նա կան գե ղա գի-
տութ յան բո լոր հատ կա նիշ նե րը: 

 Նախ՝ վեր նագ րի մա սին: Ս տեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի երկ րորդ տպագ-
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րութ յան ժա մա նակ վեր նագ րե րի փո փո խութ յու նը  Մաթ ևոս յա նի մոտ ո րո-
շա կի օ րի նա չա փութ յան բնույթ ունի: «Աշ նան ար ևը» սկզբում տպագր վեց 
«Երկ րի ջի ղը», իսկ «Կեն դա նին և  մեռ յա լը»՝ «Խում հար» վեր նագ րով: Այս 
եր ևույ թը հու շում է, որ գրո ղի նախ նա կան հղա ցու մը, ո րը նյու թին ա վե լի 
մոտ է և  կա րող է թե լադ րիչ նշա նա կութ յուն ու նե նալ, ստեղ ծա գոր ծա կան 
աշ խա տան քի ըն թաց քում փո խա կերպ վում է, գրո ղը փոր ձում է բարձ րա նալ 
ստեղ ծա գոր ծա կան ազ դակ տվող նյու թից, ա սե լի քը դարձ նել ա վե լի ընդ-
հան րա կան և  միև նույն ժա մա նակ՝ խորհր դան շա կան: Ե թե «Երկ րի ջի ղը» 
վեր նա գի րը միան գա մից հու շում էր դե պի ի րա կա նութ յունն ու մար դիկ գրո-
ղի գնա հա տող վե րա բեր մուն քի մա սին, ա պա «Աշ նան արև» վեր նա գիրն 
ա վե լի պատ կե րա վոր ու բա նաս տեղ ծա կան է և  ըն թեր ցո ղին մղում է փո-
խա բե րա կան ի մաս տի բա ցա հայտ մա նը:  Նույ նը կա րե լի է ա սել «Տաշ քեն դի» 
մա սին: Ե թե «Անձր ևած ամ պեր» վեր նա գի րը ա վե լի հա րա զա տո րեն է թարգ-
մա նում հե րոս նե րի հո գե վի ճա կը, ա պա  Տաշ քեն դը փո խում է ի րա դար ձութ-
յուն նե րի նպա տա կա ուղղ վա ծութ յու նը, գրո ղի ա սե լի քի շեշ տադ րութ յու նը, 
ո րը հստակ է դառ նում աս տի ճա նա բար, վի պա կի ըն թերց մա նը զու գա հեռ: 
Այս կրկնա կի վեր նագ րե րը ի րենց խոր քում թաքց  նում են ստեղ ծա գոր ծա կան 
բարդ, ինքն ի րեն ստու գող ու ինքն ի րեն ճշգրտող աշ խա տանք, ո րը դառ-
նում է գրո ղի խառն ված քի ար տա հայ տութ յու նը:

 Նոր հե րոս նե րով հա մալ րե լով Ծ մա կու տի ծա նոթ աշ խար հը՝ «Տաշ քենդն» 
իր մեջ նե րա ռում է  Մաթ ևոս յա նի նա խըն թաց ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րից 
սյու ժե տա յին ինչ-ինչ դրվագ ներ ու հե րոս ներ, ո րոնք միաս նա կան են դարձ-
նում գրո ղի ստեղ ծած պայ մա նա կան աշ խար հը: Այդ աշ խար հը ձևա վոր վում, 
իսկ նրա հե ղի նա կի գե ղա գի տու թյու նը սնվում է տար բեր ա կունք նե րից: 
Ա ռա ջին հեր թին ի րա կան, կեն դա նի ու բա բա խուն կյանքն է լից քա վո րում 
գրո ղի է ներ գիան, ա պա լրա ցու ցիչ ազ դակ նե րը գա լիս են տար բեր աղբ-
յուր նե րից՝ ժո ղովր դա կան մտա ծո ղութ յու նից, հայ րե նի և  հա  մաշ  խար  հա յին 
գրա կա նութ յան ա վանդ նե րից, բայց խմոր ված ինք նութ յան այն պի սի շա ղա -
խով, ո րը բո լո րո վին նոր ո րակ է հայ րե նի գրա կա նութ յան մեջ: 

 «Տաշ քեն դը» գրո ղի ստեղ ծա գոր ծութ յան մեջ ա ռանձ նա նում է հատ կա-
պես գրա կան տեխ նի կա յով, ո րի շատ կող մեր ար դեն իսկ առ կա են նրա 
նա խըն թաց ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րում:  Թերևս հենց այդ տեխ նի կա յի 
պատ ճա ռով վի պա կը միան շա նակ չըն դուն վեց քննա դատ նե րի և  ըն թեր-
ցող նե րի կող մից, ո րոնց ժա մա նակ էր պետք գրո ղի ար վես տի նոր ո րա կին 
հա սու լի նե լու հա մար: 

Հա կա ռակ ժա մա նա կա կից նե րի թե րա հա վատ վե րա բեր մուն քին՝  Մա -
թ ևոս յա նը հա մոզ ված էր, որ ստեղ ծել է իր լա վա գույն գոր ծը: «Էդ միակ 
գործն է, որ ե թե բո լորդ կանգ նեք և  հայ հո յեք, ես պի տի պաշտ պա նեմ: Էդ 
գոր ծը ես սի րում եմ իս կա պես:  Լավ գործ է: Էն տեղ շատ ճշ  մար տութ յուն ներ 
և  շատ ող բեր գութ յուն ներ կան, նույն ող բեր գութ յան տար բե րակ ներ, ի րար 
ոչն չաց նող ող բեր գութ յուն ներ: Էկ լեկ տի կա չի, այ սինքն՝ ճիշտ գործ է»1,- 
հայ տա րա րում էր  Մաթ ևոս յա նը ԵՊՀ-ի ու սա նող նե րի հետ հան դիպ ման 
ժա մա նակ: 

Գ րո ղի ճշմար տութ յու նը ըմբռ նե լու հա մար անհ րա ժեշտ է վի պա կը 

1 Հրանտ Մաթևոսյան, Ես ես եմ, Եր., 2005, էջ 258-259:
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դի տար կել ըստ էութ յան:  Հա վա տա րիմ իր նա խա սի րութ յուն նե րին՝ «Տաշ-
քեն դում» ևս  Մաթ ևոս յա նը չի ստեղ ծում հա րուստ դի պա շար, նվազ ի րա-
դար ձութ յուն նե րը նրան հնա րա վո րութ յուն են տա լիս ա ռա վե լա գույն չա-
փով կենտ րո նա նալ հե րոս նե րի բնա վո րութ յան վրա:  Վի պա կի սյու ժեն կա-
րե լի է ար տա ծել հե րոս նե րի խճճված հա րա բե րութ յուն նե րից:  Պա  տե րազ մի 
ժա մա նակ այ րիա ցած  Շու շա նը կապ վում է ճա կա տից չվե րա դար ձած ա -
մուս նու՝ Ա կո փի փոքր եղ բոր՝ նոր ար բուն քի հա սած  Սի րուն Թ ևի կի հետ: 
Ն րանց ա րա տա վոր կա պը բա ցա հայ տում է Օ հա նը՝ կան խե լով հե տա գա 
շա րու նա կութ յու նը:  Մեղ սա գործ ներն ար ժա նա նում են հա մա գյու ղա ցի նե րի 
ար հա մար հան քին ու ստո րաց մա նը:  Բայց ե թե  «ան ծիծ, ան քա մակ ղա րա-
չին»՝  Շու շա նը, բո ղո քա կան «նա հա տա կի» իր ագ րե սիվ վար քագ ծով, այ նո-
ւա մե նայ նիվ, մե ծաց նում է իր ե րեք տղա նե րին և Թ ևի կից վրեժ լու ծե լու 
(ի րե նից հրա ժար վե լու հա մար) իր ցան կութ յու նը փո խան ցում է տղա նե րին, 
ո րոնք ո խով են լցվում Թ ևի կի նկատ մամբ, ա պա Թ ևի կի բախ տի ա նի վը 
հենց սկզբից ծուռ է գնում: Ն րա ա ռա ջին կի նը մեռ նում է՝ թող նե լով աղ ջիկ 
և տ ղա որ բե րին, երկ րոր դի հետ, ո րին սի րում էր Թ ևի կը,  Շու շա նի տղա նե րը 
չեն թող նում ա մուս նա նա և ն րան իբրև եր րորդ կին պար տադ րում են ի րենց 
խուլ բա րե կա մու հուն: Այս ա մե նի հետ ևան քով տա ռա պող  Սի րու նը, ի րեն 
մե նակ չզգա լու և  թի կունքն ա պա հո վե լու հա մար փոր ձում է գնալ  Տաշ քենդ 
և գ յուղ վե րա դարձ նել տնից հե ռա ցած փոքր եղ բո րը՝  Սամ վե լին, բայց դա 
նրան չի հա ջող վում:

 Կա րե լի է ա սել, որ այս սյու ժեն ա վարտ չու նի և  չի էլ են թադ րում, և  այս 
հան գա ման քը միան գա մայն տե ղա վոր վում է մաթ ևոս յա նա կան գե ղա գի-
տութ յան շրջա նակ նե րում: «Вопросы литературы» ամ սագ րի թղթա կից Ալ-
լա  Մար չեն կո յին տված հայտ նի հար ցազ րույ ցում  Մաթ ևոս յանն ա  սում էր. 
«Հի մա ես միան գա մայն հա մոզ ված եմ, որ իմ հա րա բե րութ յուն նե րը սյու ժեի 
հետ և  ընդ հան րա պես պատ մո ղա կա նութ յան հետ բա վա կա նին դրա մա տիկ 
են:  Կաս կա ծում եմ, որ չեն էլ հա րա բեր վում: Ա մեն ան գամ նոր գործ սկսե լիս 
ե րա զում եմ կա ռու ցիկ, սա հուն ա նընդ մե ջութ յան մա սին: Ա ռանց դա դար-
նե րի ու թռիչք նե րի պա տու մի մա սին, քա նի որ վստահ եմ՝ սյու ժեն անհ-
րա ժեշտ է:  Նա պա հում է նյու թը, ինչ պես գա վա թը, թույլ չտա լով, որ անձև 
ջրա փոս գո յա նա: Ա հա և  ու զում եմ սյու ժե տա յին գրող լի նել... Եվ ա մեն 
ան գամ նույնն է տե ղի ու նե նում՝ տես նում եմ, որ իմ ձին նո րից ճամ փից 
շեղ վել է...»2:  Սա ա մեն ևին չի նշա նա կում, թե  Մաթ ևոս յա նը ժխտում է սյու-
ժեի, ինչ պես նաև ժան րի նշա նա կութ յու նը: ընդ հա կա ռա կը, նա հա մոզ ված 
է, որ ա ռանց սյու ժեի ու ժան րա յին ո րո շա կիութ յան գոր ծը դա տա պարտ ված 
է սոսկ նյութ լի նե լու և գտ նում է, որ ժան րե րը «մարդ կութ յան մե ծա գույն 
հայտ նա գոր ծութ յուն ներն են»:  Սա  կայն, ըստ եր ևույ թին, տե սա կան օ րենք-
նե րը սահ ման ված են սո վո րա կան գրող նե րի հա մար, իսկ մե ծե րի հա մար 
նա խանշ ված է նոր օ րենք նե րի սահ մա նու մը: 

Բ.  Պաս տեռ նա կը գրում էր, որ ժան րի մաք րութ յու նը բնո րոշ է միայն 
է պի գոն նե րին, իսկ ճա նա պարհ բա ցող ներն ու սկզբնա վո րող նե րը բար բա-
րո սա բար խառ նում են տա րա սեռ ո ճա կան ու կոմ պո զի ցիոն տար րե րը և 
 հաղ թող են դառ նում ոչ թե ճա շա կի օ րենք նե րով, այլ բնազ դա կան կռա-

2 Նույն տեղում, էջ 223-224:
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հու մով և  ի րենց ա նօ րի նա կան հաղ թա նա կով օ րի նակ են դառ նում նմա-
նա կող նե րի հա մար: Ա հա  Մաթ ևոս յա նը ևս  չի մնում սյու ժե նե րի կա ռուց ման 
տե սա կա նո րեն ըն դուն ված շրջա նակ նե րում և ս տեղ ծում է, այս պես կոչ ված, 
բաց հա մա կարգ: «Այս բաց հա մա կար գը կա պակց վում է հե րոս նե րի, գոր ծո-
ղութ յան տե ղի ու ժա մա նա կի ընդ հան րութ յամբ:  Պատ  մու թ յուն նե րը չու նեն 
ա վան դա կան սկիզբ ու վերջ, նրանց տա րած քը նույն պես ան սահ մա նա փակ 
է:  Պատմ վածք նե րը վե րա ճում-դառ նում են վի պակ, վի պակ ներն էլ օր գա-
նա պես ձուլ վում են մե կը մյու սին, դառ նում ար ձակ է պոս, ասք Ծ մա կու տի 
մա սին»3,- գրում է  Հաս միկ  Մար գու նին: 

«Տաշ քեն դը» ծմա կուտ յան աս քի շա րու նա կու թյունն է, և Ծ մա կու տում 
տե ղի ու նե ցող բա րո յա կան ու սո ցիա լա կան զար գա ցումն ե րին հա մա պա-
տաս խան՝ փոխ վում է գրո ղի գա ղա փա րա կան շեշ տա դրու թյու նը և  ա սե լի քի 
ա ռանց քը: Ե թե սկզբնա կան շրջա նի գոր ծե րում՝ «Օ գոս տոս» ժո ղո վա ծո ւի 
պատմ վածք  նե րում, «Բեռ    նա ձիեր» շար քում, «Մենք ենք, մեր սա րե րը» վի-
պա կում գրո ղի բա ցա հայտ հա մակ րան քը աշ խար հը շե նաց նող, բա րիք 
ստեղ ծող և  դեռևս նա հա պե տա կան բար քե րով ապ րող մարդ կանց՝ հո վիվ-
նե րի և  բեռ նա ձի ո րակ ված մարդ կանց կողմն է, ա պա հե տա գա գոր ծե րում 
նա աս տի ճա նա բար խո րաց նում է ան տա ռա մեջ յան հով վեր գութ յան փլու-
զու մը, ա ռա ջին գոր ծե րում նկատ վող սո ցիա լա կան հա կադ րութ յու նը տե ղա-
փո խում է մարդ կանց նե րաշ խարհ և  զու գակ ցում այն տեղ տե ղի ու նե ցող 
խմո րում  նե րի հետ:  Դա գրո ղին հնա րա վո րութ յուն է տա լիս մար դուն և 
 մարդ կանց ներ սից նա յել և ն րանց բա րո յա կան կեց ված քի մեջ փնտրել ի րա-
դար ձութ յուն նե րի պատ ճառ նե րը: 

«Տաշ քենդ» վի պա կում հե րոս նե րի կռիվն ա վե լի շատ ներ քին է, քան ար-
տա քին, ա վե լի բա րո յա կան, քան սո ցիա լա կան բնույ թի կռիվ է: Այս տեղ գոր-
ծո ղութ յուն նե րը զար գա նում են հա կա ռակ տրա մա բա նութ յամբ այն ի մաս-
տով, որ բա րո յա կան անկ ման պատ ճա ռով են ա ռա ջա նում սո ցիա լա կան 
խնդիր նե րը, ո րով հետև բա րո յա կան աշ խար հում կա րե լի է լու ծել խնդիր նե-
րը, իսկ ան բա րո յա կան աշ խարհն ինքն է խնդիր ներ ստեղ ծում:  

Պա տա նի հա սա կում  Սի րուն Թ ևա նը մեղք է գոր ծել, և  այդ ա մո թա լի 
ա րար քը չի ներ վել նրան. ոչ միայն հա րա զատ նե րը, այլև գյու ղա կան իշ խա-
նութ յու նը շա հա գոր ծել են նրան ան մարդ կա յին ձևով՝ զրկե լով որ ևէ ի րա-
վուն քից: Թ ևի կը մյուս Թ ևա նի՝  Ջան դա ռի հետ սա րում ոչ խա րա պահ է, նրա 
կի նը հի վան դա նո ցում ար յու նա քամ է լի նում ու մեռ նում, իսկ նրան նույ նիսկ 
չեն էլ տե ղե կաց նում ժա մա նա կին: Ե րե խա յին են փոր ձում ու ղար կել հո րը 
փո խա րի նե լու, երբ նույն այդ ե րե խա յի մայրն էր մեռ նում: Եվ դա պա տա հա-
կա նութ յուն չէ, այլ մարդ կա յին ա ղա վաղ ված բար քե րի ստույգ ար տա հայ-
տութ յուն, ո րով հետև ըն կած մար դուն խփում են, ստո րաց նում, ո րով հետև 
մարդ կանց մի ջից վե րա ցել են գու թը, կա րեկ ցանքն ու սե րը, ո րով հետև օ րի-
նա չափ է դար ձել ի րեն ցից ցածր կանգ նա ծին ար հա մար հե լը:  Մաթ ևոս յա նը 
սահ մա նա գիծ է անց կաց նում ե րի տա   սար դա կան սխա լի հետ ևանք նե-
րը կրո ղի և  ի րա կան ան բա րո յա կան նե րի միջև: «Ու րեմն բո լո րի ա ռաջ 
թե մենք թե մժե ղը –  բո լո րի, անխ տիր բո լո րի: Ին չու՞, ի՞նչ պատ ճա ռով 
–  մեր ոչ մի ա րար քով ժո ղովր դի աչ քը չե՞նք վա խեց րել, ե րե խա-տղա-

3 «Սովետահայ գրականության պոետիկան», Եր., 1980, էջ 283:
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յի մեր վար քը մեզ վա տա համ բավ է խա րա նել ու այդ պես էլ կնքա՞ծ է, 
ու սու մը շա րու նա կե լու հա կում ու ստի պո՞ղ չենք ու նե ցել, չզի նա կոչ վե լու 
պատ ճա ռով չե՞նք դար ձել կու սակ ցա կան՝ որ կու սակ ցա կան լի նեինք ու 
գրա սեն յա կի դռա նը մեզ հար գե լով կանգ նեինք մինչև մի հար մար պաշ-
տոն գտնեին, մեր աշ խա տա՞նքն է ստո րաց ված, թե՞ մարդ կա յին ար հա-
մար հանքն առ հա սա րակ չի չքա նում - հոր խեղճ ու սե րից առ նում դնում 
են զա վա կի մեր ու սե րին ու մեր վրա յից էլ պի տի դնեն մեր խեղճ որ բի 
վրա»4,-ան զոր բո ղո քում է Թ ևի կը: 

Գ րո ղի կա րեկ ցան քը Թ ևի կի կողմն է, թեև նրա կեն սագ րութ յունն էլ 
մա քուր չէ:  Կա րե լի է ա սել, որ «Մենք ենք, մեր սա րե րը» վի պա կից սկսած՝ 
 Մաթ ևոս յա նի հա մակ րան քը վա յե լող ոչ մի հե րոս ան մեղ ու ի դեալ չէ, 
բայց նա նե րո ղա միտ է հա սա րակ ու աշ խա տող մարդ կանց նկատ մամբ, 
քա նի որ նրանք ա վե լի ան պաշտ պան էին, իսկ ա ղա վաղ ված բար քե րով 
հա սա րա կութ յան մեջ ա ռա վել ան բա րո յա կա նը դա տում էր ա վե լի քիչ մե-
ղա վո րին: «Ն րանք ի րենց վար քի, ի րենց ներ կա յի, ա պա գա յի ու անց յա լի 
վրա իշ խում էին, իսկ մեր վար քը ու րի շի ձիու պես մեր տա կից փախ չում 
էր. գողն ու փչա ցա ծը ի րենք էին - մեջ տե ղը  Շու շա նին ու Թ ևո յին էին 
կանգ նեց րել...»,- մտո րում է  Շու շա նը (2, 362):  Հո րեղ բայր  Հա մի կը՝ կնա մոլ 
մե կը, որ «վար քից թույլ էր ե ղել ու դեռ շատ ու ժեղ թույլ էր, զսպութ յու նը-
անզս պութ յու նը նրա հա մար հարց չէր ե ղել ու հարց չէր, ինչ պես որ ա վա-
զա կութ յան տա րի նե րին էր ե ղել՝ որ ձա շան, որ ձա ձիու, առ հա սա րակ որձ 
ա նա սու նի իր հոգ սից որ տեղ կա րո ղա նում էն տեղ էլ ա զատ վում էր» (2, 
288), չի կա րող դա տել ու րիշ ան բա րո յա կա նի ու ա վա զա կի, քա նի որ բա-
ցա հայտ վե լու վտանգ ու նի, և ն րա հա մար շատ հեշտ է  Շու շա նին իր սի-
րեց յա լի հետ ևից սար աշ խա տան քի ու ղար կել, հնա րա վո րութ յուն ստեղ-
ծել Թ ևի կի ու  Շու շա նի ան թույ լատ րե լի կա պի շա րու նա կութ յան հա մար, 
ո րով հետև վա խե նում է, թե «իր վար քը էդ ժո ղո վրդի մեջ  Շու շա նի բե րա-
նը չընկ նի»: «Վար քից շատ թույլ էին»  Սանդ րո  Վա թին յա նը, մեծ պե պե նը՝ 
 Վե րա նը և  շատ ու րիշ ներ:  Սե ռա կան ան բա րո յա կա նութ յու նը հա մա տա-
րած ան բա րո յա կան վար քու բար քի միայն մի բաղ կա ցու ցիչ մասն է, ո րը 
ու րիշ նե րի բախ տը տնօ րի նող նե րը միայն ի րենց ար տո նութ յունն են հա-
մա րում:

 Մաթ ևոս յա նը «Տաշ քեն դում» նկա տում է մարդ կա յին ո րակ նե րի փո-
փո խու թյուն, ո րը պայ մա նա վոր ված է սո ցիա լա կան ու հա սա րա կա կան 
գոր ծոն նե րի ազ դե ցութ յամբ, կամ թերևս ա վե լի ճիշտ կլի նի ա սել՝ դրանք 
փոխ պայ մա նա վոր ված եր ևույթ ներ են: 

Մաթ ևոս յա նի նա խըն թաց գոր ծե րում անդ րա դարձ կա խորհր դա յին 
պե տութ յան այն քա ղա քա կա նութ յա նը, որ տար վում էր լեռ նա յին փոքր 
գյու ղե րի միաց ման ուղ ղութ յամբ:  Նա հար ցին նա յում է ներ սից՝ իր գյու ղի 
ան կա խութ յու նը կորց նող գյու ղա ցու հո գե բա նութ յան տե սանկյ ու նից՝ ցույց 
տա լով , որ այդ քա ղա քա կա         նութ յան մեջ ան տես ված է մար դու գոր ծո նը: 
 Հենց այդ գոր ծո նի ան տե սումն է բե րում անվս տա հութ յուն, չա րութ յուն, 
ա տե լութ յուն, պաշ տո նակ ռիվ, ի վեր ջո՝ մարդ կա յին ո րա կի ան կում: 

4 Հրանտ Մաթևոսյան, Երկեր երկու հատորով, հ. 2, Եր., 1985, էջ 321: «Տաշքենդից» հետագա 
քաղվածքները կարվեն նույն հրատարակությունից, հատորը և էջը կնշվեն տեղում:
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Ե թե ստեղ ծա գոր ծա կան կյան քի սկզբում  Մաթ ևոս յա նը հա մոզ ված էր, 
որ պայ մա նա կա նո րեն աս ված՝ ծմա կուտ ցի նե րի ա ռօր յա յից քաղ ված 
փոր ձով կա րող էր վե րա կանգ նել «մարդ կա յին բա րո յա կա նութ յան օ րենս-
գիր քը», ա պա «Տաշ քեն դը» եզ րա փա կում էր հե րո սի՝ հա կա ռա կը պնդող 
խոս քե րը. «Մի գնա ցեք, էն տեղ մարդ չկա, բո լո րը մե ռել ու կո րել են, բո-
լո րը» (2, 415):  Հե րո սի բե րա նով ար տա հայտ ված այս խոս քե րը գրո ղի ցա-
վի ար տա հայ տութ յունն են, նրա մտա հո գութ յու նը կոր չող բա րո յա կան 
ար ժեք նե րի նկատ մամբ: «Էս աշ խար քում ոչ մե կը ոչ մե կիս լավ ապ րե լը 
չի ու զում–ու զում են կա րի քի մեջ լի նես և  ի րենց կա րեկ ցան քի են թա կա-
յութ յան տակ» (2,292),- մտա ծում է վի պա կի հե րոս նե րից մե կը: «Ոչ մե կի 
խոս քը մյու սի հա մար օ րենք չէր, ոչ մե կի միտ քը ոչ մե կին հայտ նի չէր,- 
ընդ հան րաց նում է պատ մո ղը՝ խո սե լով բո լո րի ա նու նից,- բո լո րը բո լո րից 
նե ղա ցած էին, մեջ նե րը՝ այ սինքն ա րանք նե րում մի տաք խոսք չկար և  
ան հայտ էր՝ ներս նե րը կա՞ր արդ յոք մի տաք խոս քի, մի վե րա բեր մուն քի, 
իմ ցա վը մեջ տեղ դնե լու մի ռիսկ...» (2,393): 

 Մաթ ևոս յա նը ցույց է տա լիս, որ գո յա պայ քա րում բախ վում են ոչ միայն 
ներ հակ բնա վո րութ յուն նե րը, այլև ագ րե սիվ նման նե րը, ո րոնք պաշ տոն 
ստա նա լու ի րենց թա քուն մղումն ե րը ակն հայտ ցու ցադ րում են՝ պատշ-
գամ բում կանգ նած պաշ տո նա վոր նե րի շար քում տեղ գրա վե լու հա մար: 
 Պաշ  տո նի հա վակ նորդ նե րի՝ պատշ գամ բում ձևա վոր ված պատ կե րը «Տաշ -
քենդ» վի պա կում կրկնվում է, ա պա մաս նա կի փո փո խութ յուն նե րով փո-
խադր վում «Տե րը» վի պակ: «Հով հան նես  Թու ման յա նի հին թա վադ նե րի 
նման գրա սեն յա կի պատշ գամ բում ի րար կող քի շար ված էին, այ սինքն թե 
մենք էլ այս տե ղի գործ կոմն ենք. ի րենց մեջ տե ղա շարժ եր բեմն լի նում է՝ 
ան տա ռա պահն անց նում է գոր ծա կա տա րութ յան, գոր ծա կա տա րը բրի գա-
դա վա րութ յան, բրի գա դա վա րը հաշ վե տա րութ յան, բայց միշտ ի րենք են...» 
(2, 322):  Պատ կե րի խորհր դան շա կան ի մաս տը պահ պան վում է 403-րդ  
է ջում. «Այդ օ րը դեռ մի բան էլ պա տա հեց. գործ կո մի իր մշտա կան տե ղից 
 Ռոս տո մը դուրս ե կավ գնաց հե ռա խո սի մոտ...» (2, 403):  Պատշ գամ բը 
ժո ղովր դից զատ ված պաշ տոն յա նե րի հա վա քա տե ղին է, այն տեղ միայն 
ընտր յալ նե րը մուտք ու նեն:  Պաշ տո նի հա վակ նորդ  Վե րա նը ևս՝ Թ ևի կի 
եղ բոր տղան, այն տեղ է, նա ի րեն ար դեն սահ մա նա զա տել է հա սա րակ 
ժո ղովր դից. «Բե րեց ներք ևը եղ բոր մոտ կանգ նեց րեց, աշ խա տա վոր տու-
ժած ժո ղո վուրդ էր՝ ին քը բե րա նը նե ղաց րած ու ծռած նրանց հա վա սար 
մի քիչ կանգ նեց, բայց սո վոր էր՝ ծան րու մեծ բարձ րա ցավ պատշ գամբ» 
(2,391): 

Մաթ ևոս յա նի ար ձա կում անց յա լը գո յատ ևում է ներ կա յում, ուս տի 
տար  բե րութ յուն ներն անց յա լի ու ներ կա յի միջև ա վե լի ակ նա ռու են եր ևում, 
և գ րո ղը հա ճախ ար ձա նագ րում է, որ մարդ կութ յան ա ռա ջըն թա ցը չի զու-
գորդ վում բա րո յա կան չա փա նիշ նե րի հետ. «...ինչ-որ բա ներ այն ա մե նից, 
ինչ կա տար վում է այ սօր գյու ղում ու գյու ղա ցի նե րի հետ, ոչ իմ խել քին, 
ոչ իմ սրտին մոտ չեն, այն տեղ՝ իմ Ծ մա կու տում ծնվել է ձրիա կեր նե րի 
նոր սե րունդ, նոր ջո կատ (ան վա նեք՝ ինչ պես կու զեք): Իսկ գի շա տիչ նե րը՝ 
 «իշ խան նե րը», ման րա ցել են, միա ժա մա նակ՝ բազ մա ցել, շա տա ցել են, 
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ինչ պես մո լա խո տե րը կամ ճնճղուկ նե րը»5:
 Ժա մա նա կին  Մաթ ևոս յա նին մե ղադ րում էին գյու ղա կան ի րա կա նութ-

յան մեջ ներ փակ ված մնա լու, ներ կա օ րե րից խու սա փե լու, քա ղա քակր-
թութ յու նը մեր ժե լու, իր ի դեա լը գյու ղա կան հե տամն աց ի րա կա նութ յան 
մեջ փնտրե լու հա մար: ընդ դի մա խոս նե րի մե ղադ րանք նե րը նրան չշե ղե-
ցին իր նա խա սի րութ յու նից, «Տաշ քեն դը» ե կավ հաս տա տե լու նրա գրա-
կան հա վա տամ քի կա յու նութ յու նը:  Մաթ ևոս յա նը հա մոզ ված է, որ աշ խար-
հի ա մե նա ցա վոտ հար ցե րին կա րե լի է պա տաս խան տալ՝ չհե ռա նա լով 
Ծ մա կու տից: Ա մե րիկ ացի գրող Ո ւիլյ ամ  Ֆոլք նե րը ևս  ժա մա նա կին ար դա-
րաց րել է աշ խար հի իր անկյ ու նից մնաց յալ աշ խար հին նա յե լու իր ի րա-
վուն քը. «Սկ սած «Սար տո րի սից»՝ ես հայտ նա բե րե ցի, որ հա րա զատ հո ղի 
իմ սե փա կան փոք րիկ փոս տա յին մար կան ար ժե, որ նրա մա սին գրեն, որ 
իմ ամ բողջ կյան քը չի բա վա կա նաց նի, որ պես զի սպա ռեմ այդ թե ման»6,- 
գրում է  Ֆոլք նե րը: «Տաշ քեն դից» հե տո  Մաթ ևոս յա նը գրեց «Տե րը» վի պա-
կը՝ իր հեր թին ցույց տա լով, որ չի սպառ վել Ծ մա կու տի թե ման: 

2. Ա ղերս ներ ռուս «գ յու ղագ րա կան» ար ձա կի հետ

 Ռուս, այս պես կոչ ված, գյու ղագ րա կան ար ձա կի հետ  Մաթ ևոս յա նի 
ա ղերս նե րի հար ցը բա վա կա նա չափ ար ծարծ վել է խորհր դա յին քննա դա-
տութ յան մեջ, ուս տի այս տեղ կբա վա րար վենք հպան ցիկ անդ րա դար ձով՝ 
ա ռանց ա ռար կա յա կան խո րա ցումն ե րի:

«Տաշ քեն դում» ներ կա յաց վող գյու ղաշ խար հի փո փո խութ յուն նե րի պատ-
կե րով  Մաթ ևոս յա նը հա մա քայլ էր ըն թա նում ամ բողջ խորհր դա յին գրա-
կա նութ յան հետ, որն, ի հար կե, չէր կա րող սահ մա նա փակ վել գյու ղա-
գրութ յամբ:  Մի կող մից՝ Երկ րորդ հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի պատ-
ճա ռով քայ քայ ված գյու ղը իր բազ մա թիվ հոգ սե րով և  ա ռա ջին հեր թին՝ 
մարդ կա յին ճա կա տագ րե րով գրա վում էր խորհր դա յին գրող նե րի՝ Վ. Աս-
տաֆ ևի, Վ.  Բե լո վի, Վ.  Շուկ շի նի, Վ.  Ռաս պու տի նի և  է լի շա տե րի ու շադ-
րութ յու նը, և  Մաթ ևոս յա նը նրանց սերն դա կիցն էր ու վաս տա կա կի ցը, ու 
նրանց կող քին հայ գրո ղի ա նու նը հնչում էր նույն հզո րութ յամբ:  Պա տե-
րազ մի և  պա տե րազ մից հե տո ե կած սերն դի մա սին էին գրում այս գրող-
նե րը: «Պա տե րազ մը տղա մարդ կանց քչաց րեց, և  զար մա նա լիո րեն գյու-
ղի հա մայն քի մար դիկ ի րար կապ վե ցին: Իմ տպա վո րութ յամբ էն պես էր, 
որ բո լո րը բո լո րի հայ րերն էին և  բո լո րը բո լո րի մայ րերն էին»7, -հի շում է 
 Մաթ ևոս յա նը:  Պա տե րազ մից հե տո գյու ղում այս հա մե րաշ խութ յան փլու-
զումն էր սկսվում, ստեղծ վում էր նոր ի րա վի ճակ: Եվ հիշ յալ գրող ներն 
այդ ի րա վի ճա կի տա րե գիր ներն էին:  Լայ նա ծա վալ խորհր դա յին երկ րում, 
ուր ա րա գո րեն զար գա նում էին գի տութ յունն ու արդ յու նա բե րութ յու նը, 
գյու ղը շա րու նա կում էր պահ պա նել իր կար ևո րութ յու նը, թեև միան շա-
նակ չէր գրող նե րի վե րա բեր մուն քը այս հար ցի նկատ մամբ: Այս պես կոչ-
ված՝ «գ յու ղագ րութ յան» ա ռա ջա ցու մը  Մաթ ևոս յա նը հա մա րում է կյան քի 

5 Հրանտ Մաթևոսյան, Ես ես եմ, էջ 209:
6 Уилям Фолкнер, Свет в августе. Особняк, Москва, 1975, с. 7. 
7 Հրանտ Մաթևոսյան, Ես ես եմ, էջ 246:
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թե լադ րանք և  իր միտ քը հիմն ա վո րում է  Վա լե րի  Ռաս պու տի նի խոս քե-
րով, թե գյու ղագ րութ յու նը «ըն դու նակ ե ղավ ճշգրիտ գտնել նյար դա յին 
վեր ջույթ նե րը այն վիթ խա րի մարմն ի, որ մենք ան վա նում ենք ժո ղո-
վուրդ»8: «Տաշ քեն դը» հենց ժո ղովր դի տա րեգ րութ յունն է, որն ընդգր կում 
է հետ պա տե րազմ յան հայ գյու ղի կյան քը, ուր, սա կայն, պա տու մը անդ-
րա դարձ նում է ոչ այն քան ար տա քին դեպ քե րը, որ քան դրանց ար ձա-
գանք նե րը մարդ կանց հո գի նե րում:

Մ յուս կող մից՝ վե րը նշված գրող նե րը ո րո շա կի տագ նապ ու նեին հզո-
րա ցող արդ յու նա բե րութ յան, ընդ հան րա պես՝ ուր բա նի զա ցիա յի ար շա-
վից և  վա խե նում էին կորց նել կա պը հո ղի և բ նութ յան հետ: Այս ա ռու մով 
խորհր դան շա կան ի մաստ ու նի  Վիկ տոր Աս տաֆ ևի «Ձոն ռու սա կան բան-
ջա րա նո ցին» բա նա վի ճա յին վի պա կը, որ տեղ գրո ղը արդ յու նա բե րա կան 
քա ղա քին հա կադ րում է բնութ յու նը: «Շ տա պում, շտա պում եմ՝ անց նե լով 
ար յու նա հե ղութ յուն նե րից ու պա տե րազմն ե րից, ե ռա ցող մե տա ղով լի ար-
տադ րա մա սե րից, երկ րի վրա գե հեն ստեղ ծած գի տութ յուն նե րից, թաքնված 
թշնա մի նե րից ու կար ծեց յալ բա րե կամն ե րից...գա զի ջա հե րի ու մա զու թի 
գե տե րի կող քով, վոլ տե րի ու տոն նա նե րի կող քով, ճե պըն թաց նե րի ու ար-
բան յակ նե րի կող քով... Այդ ա մե նի մի ջով, մի ջով...  Դե պի այն տեղ, ուր իս  կա-
կան հո ղի վրա իս կա պես հա րա զատ մար դիկ են ապ րում...»9: 

 Զար գա ցող քա ղա քակր թութ յան հետ մարդն աս տի ճա նա բար հե ռա նում 
է բնութ յու նից և  խոր թա խիծ է ապ րում կոր չող գե ղեց կութ յուն նե րի հա մար: 
Այդ թա խի ծը դեռևս 20-րդ  դա րի 20-ա կան թթ. բնո րոշ էր ռուս բա նաս տեղծ 
Ս. Ե սե նի նին, հայ ար ձա կա գիր Ակ սել  Բա կուն ցին, 1950- 1970-ա կան նե րի 
բա նաս տեղծ ներ Հ.  Սահ յա նին ու Վ.  Դավթ յա նին և  շատ ու րիշ նե րի: Ն ման 
մի տումն ե րը բնո րոշ են նաև  Մաթ ևոս յա նի ար ձա կին: «Գո մե շը» պատմ ված-
քում շատ ա վե լի տե սա նե լի է  Մաթ ևոս յա նի ցա վը բնութ յան կո րուստ նե րի 
հա մար. «Եր կա թին եր կաթ զո դեց, աս ֆալ տին տաք աս ֆալտ փռեց, հա լեց 
կա վը, դարձ րեց թուջ և սր բե լով նո րեն ներ քա շեց բո լոր բույ րերն ու հո վե րը 
մի օր վա ճա նա պար հի շրջագ ծով, մի արծ վի թռիչ քի բարձ րութ յամբ, ան տա-
ռուտ լեռ նե րից մինչև ժայ ռուտ լեռ ներ:  Բո լո րը մնա ցել էին նրա բե տոն նե րի 
տակ՝ հին կա նաչ հո վի տը, կաղ նի միակ ծա ռը, փոք րիկ ե ղեգ նու տը, չորս 
հատ կա կա չը, մաս րե նու թու փը...»10 (1,402): Այս պես բնութ յու նը տե ղի է տա-
լիս քա ղա քա շի նութ յան, արդ  յու նա բե րութ յան, ընդ հան րա պես քա ղա քա-
կրթութ յան ա ռաջ: Բ նութ յուն-քա ղա քակր թութ յուն հա կա դրութ յան մեջ կար-
ևոր տեղ է վե րա պահ ված կեն դա նի նե րի ճա կա տագ րին: Ու նաև այս ա ռու-
մով բազ մա թիվ զու գա հեռ ներ կա րե լի է կա տա րել  Մաթ ևոս յա նի և  Շուկ շի նի, 
ինչ պես նաև վե  րը հի շա տակ ված ռուս գրող նե րի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի 
միջև: 

 Ռուս քննա դատ ներ Լ. Ան նինս կին, Եվգ. Շկ լովս կին, Ի.  Դեդ կո վը և  ու-
րիշ ներ  Մաթ ևոս յա նի եր կե րը հա մե մա տել են Վ.  Բե լո վի, Վ. Աս տաֆ ևի, Վ. 
 Ռաս պու տի նի գոր ծե րի հետ:  Մաթ ևոս յա նի հա մար հի շա տակ ված գրող-
նե րից ա ռա վել հա րա զա տը Վ.  Շուկ շինն էր: «Իմ սերն դի տղեր քից ա մե-

8 Նույն տեղում, էջ 211:
9 «Ռուս սովետական պատմվածք», հ. 2, Եր., 1987, էջ 662:
10 Հրանտ Մաթևոսյան, Երկեր 2 հատորով, հատ.1, 1985, էջ 402:
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նա լա վա գույն սիմ վոլն ինձ հա մար մնում է  Շուկ շի նը: Ոչ միայն, որ նա 
կա րո ղա ցավ էն փախ չո՛ ղը, հպան ցի՛ կը, ինչ պես ա սեմ, էդ խու սա փու՛ կը, 
որ ազ գա յին ո գի է կոչ վում և  որ կա, թե չկա, կա րո ղա ցավ որ սալ, կա րո-
ղա ցավ ու նե նալ: Ա մե նից շատ  Շուկ շի նը կա րո ղա ցավ ան հայտ-ան ծա նոթ 
նյու թին մո տե նալ»11,- խոս տո վա նում է  Մաթ ևոս յա նը: Այդ հա րա զա տութ-
յու նը պա տա հա կան չէ, ո րով հետև  Մաթ ևոս յա նի հե րոս նե րը ևս  ազ գա յին 
բնա վո րութ յուն ներ են:  Սա կայն ռուս և  ընդ հան րա պես խորհր դա յին գրա-
կա նութ յան հետ  Մաթ ևոս յանն ու նի ա ռա վե լա պես թե մա տիկ և  ինչ-որ տեղ 
նաև աշ խար հա յաց քա յին ա ղերս ներ, և  դա բնա կան է, ո րով հետև բո լորն 
ապ րում էին ընդ հա նուր երկ րի հա սա րա կա կան ու քա ղա քա կան, ինչ պես 
նաև նույն գե ղար վես տա կան մի ջա վայ րում:  Մաթ ևոս յա նի տա ղան դը բա-
ցա հայտ վել է ա ռա վե լա պես ազ գա յին բար քե րի ու բնա վո րութ յուն նե րի 
ներ կա յաց ման մեջ: «Տաշ քեն դում» գրո ղի կեր տած բնա վո րութ յուն ներն ու 
ազ գա յին խառն վածքն էլ հենց հե տաքրք րութ յուն է ա ռա ջաց րել ռուս և  
օ տար ըն թեր ցո ղի մեջ:

 3. Ոչ թե հե րոս ներ, այլ խառն վածք ներ

 Մաթ ևոս յա նի նկա րագ րած գյու ղը «Տաշ քեն դում» ապ րում է ե րեկ վա 
հի շո ղութ յամբ ու այ սօր վա ա ռօր յա յով:  Վի պա կի հե րոս նե րը ի րենց կեն սա-
գրութ յունն ու ե րեկ վա օ րը կրում են ի րենց մեջ ու ան վերջ անդ րա դառ նում 
են դրան:  Դեռևս «Աշ նան արև» վի պա կում  Մաթ ևոս յա նի նկա րագ րած ժա-
մա նա կը դարձ դար ձիկ է: Ա ղու նի՝ դե պի անց յալ տա նող հուշն ու ներ կան 
ա վե լի սերտ կա պի մեջ են այն ա ռու մով, որ Ա ղու նը ներ կա յի իր վար քա գի-
ծը փաս տար կում է անց յա լի դրվագ նե րով (սկես րոջ հետ զրույ ցը), և  ներ քին 
մե նա խո սութ յունն ա վե լի կարճ է տևում, ո րով հետև Ա ղունն իր հու շերն 
իբրև զենք է գոր ծա ծում՝ ներ կա յում շա րու նակ վող իր կռիվն ա ռաջ տա նե-
լու հա մար: «Տաշ քեն դում» ի րադ րութ յունն այլ է, ո րով հետև այս տեղ բազ-
մա ձայն ներ քին մե նա խո սու թյուն ներ են, երկ խո սութ յուն ներն ա վե լի քիչ 
են: Այ սու հան դերձ, այս տեղ ևս  անց յա լը չի մնում անց յա լում, հե րոս նե րին 
ու ղեկ ցում է իբրև կեն սագ րութ յան անջն ջե լի մաս և  որ պես լուռ կամ բարձ-
րա ձայն վող փաս տարկ՝ կար գա վո րում է հե րոս նե րի ներ կա վար քը: 

 Ժա մա նակ նե րի ներ թա փանց ված ըմբռ նու մը 20-րդ  դա րի գե ղար վես-
տա կան մտա ծո ղու  թյան արդ յունք է: Այս հար ցի վե րա բեր յալ հե տաքրք-
րա կան միտք է հայտ նում  Ֆոլք նե րը. «Ինձ հա մար գո յութ յուն չու նի մարդ, 
որ ինքն իր հա մար լի նի, նա ի րե նից ներ կա յաց նում է անց յա լի հան րա գու-
մա րը: Ի րա կա նում գո յութ յուն չու նի այն պի սի հաս կա ցութ յուն, ինչ պի սին է՝ 
ե ղել է, ո րով հետև անց յա լը գո յութ յուն ու նի այ սօր:  Նա մասն է յու րա քանչ-
յուր տղա մար դու, յու րա քանչ յուր կնոջ, յու րա քանչ յուր տվյալ պա հի: Դ րա 
հա մար էլ մար դը, բնա վո րութ յու նը պատ մված քում գոր ծո ղու թյան յու րա-
քանչ յուր պա հի ոչ միայն ինքն ի րենն է, այլև ի րե նից ներ կա յաց նում է այն 
ամ բող ջը, ին չը ստեղ ծել է ի րեն»12:  Ֆոլք նե րի «Շա ռաչ և  ցա սում» վե պում 
ևս  հե րոս նե րի ճա կա տա գի րը ո րոշ վում է անց յա լով, բայց ժա մա նակ նե րը 
11 Հրանտ Մաթևոսյան, Ես ես եմ, էջ 255:
12 Уильям Фолкнер. Свет в августе. Особняк, с. 9.
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հստակ տար բե րակ ված են գրո ղի կող մից՝ «Ապ րի լի յոթ, 1928», «Հու նի սի 
2, 1910» և կրկին՝ «Ապ րի լի 6, 1928». ա պա նո րից՝ «Ապ րի լի 8, 1928» և 
 հե տա գա ժա մա նակն ար դեն տրվում է «Հա վել վա ծում»: Ինչ պես նկա տե լի 
է տա րեթ վե րից՝ վե պում ժա մա նակն ա վե լի սահ մա նա փակ օ րեր է ընդգր-
կում: «Տաշ քեն դում» չկա ժա մա նա կա յին ընդ հա տում, անջր պետ անց յա լի 
ու ներ կա յի միջև, այս տեղ գոր ծո ղութ յուն նե րը սկսվում են ինչ-որ տե ղից 
և  ընդ հատ վում են ինչ-որ տեղ, և  հե ռու թվա ցող ժա մա նա կը մո տե նում է 
ու խտա նում: 

Ա ռա վել, քան նա խորդ որ ևէ գոր ծում, «Տաշ քենդ» վի պա կում  Մաթևոս-
յա նը կենտ րո նա նում է մար դու հիմն ախնդ րի վրա:  Սա հենց այն ա մե նա-
կար ևոր հարցն է, որ  Մաթ ևոս յա նի ար ձա կը հա նում է գյու ղագ րութ յան 
նեղ շրջա նա կից և  տե ղադ րում հա մաշ խար հա յին գրա կա նութ յան հար-
թութ յան վրա:  Մար դը և ն րա ճա կա տա գիրն են հու զել տար բեր դա րե րի 
տար բեր լե զու նե րով գրող հա մաշ խար հա յին մե ծե րին: Իր նա խըն թաց բո-
լոր ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րում  Մաթ ևոս յանն աս տի ճա նա բար խո րաց րել 
է մար դու թե ման և, ինչ պես ինքն է ա սում, ոչ թե հե րոս ներ է ստեղ ծում, 
այլ խառն վածք  ներ, բնա վո րութ յուն ներ: Ար դեն Ա ղու նը,  Սի մո նը («Աշ նան 
ար ևը»),  Գի քո րը («Ալ խոն»), Իշ խա նը («Ծա ռե րը») բնա վո րութ յուն ներ են, 
ո րո շա կի խառն վածք ներ, ո րոնք գոր ծում են ոչ այն քան պա հի թե լադ րան-
քով կամ հրա մա յա կա նով, որ քան ըստ ի րենց բնա վո րութ յան: Ար տա քին 
գոր ծոն նե րը որ քան էլ ազ դում են հիշ յալ կեր պար նե րի ա րարք նե րի վրա, 
նրանք հա վա տա րիմ են մնում ի րենց էութ յա նը: 

 Խառն վածք ներ կեր տե լու ստեղ ծա գոր ծա կան այս սկզբուն քը տի րա պե-
տող է նաև «Տաշ քենդ» վի պա կում: «Ի՞նչ է «Տաշ քեն դը» ժան րա յին ա ռանձ-
նա հատ կութ յան ա ռու մով:  Խառն վածք ներ և  միայն»13,-ա սում է  Մաթ ևոս յա նը: 
«Տաշ քեն դում» մե՛րթ հե տին պլա նում, մե՛րթ ա ռա ջին գծի վրա գոր ծում են 
Ա ղու նը,  Սի մո նը, Ա բել պա պը («Աշ նան ար ևը» վի պա կից),  Ռոս տո մը, 
 Վե րա նը, ո րոնք ո րո շա կի բնա վո րութ յուն ներ են և  ոչ թե սոսկ գոր ծող ան-
ձեր:  Վեր ջին եր կու հե րո սը ա վե լի կար ևոր տեղ են զբա ղեց նում գրո ղի 
հա ջորդ՝ «Տե րը» վի պա կում: Ն շա նա կում է՝ այդ վի պակն ար դեն կար կամ 
սևագ րութ յան մեջ, կամ առն վազն գրո ղի մտքում: Ծ մա կու տը գրո ղի հա-
մար ընդ հան րա կան պայ մա նա կան տա րածք է, մի մեծ հա մայնք, որ տեղ 
բո լոր հե րոս ներն ի րար հետ կա պի մեջ են և  իբրև բնա վո րութ յուն ներ շատ 
ա վե լի լավ են եր ևում զու գա հեռ նե րի մեջ:

 Կա րե լի է ա սել, որ ան կախ հե րոս նե րի քա նա կից,  Մաթ ևոս յա նը ստեղ-
ծել է մի քա նի բնո րոշ խառն վածք ներ, ո րոնք մարմն ա վոր վել են տար բեր 
կեր պար նե րում: Իշ խա նը,  Տիգ րա նը,  Վե րա նը կա մա յին, բռնա կա լա կան 
հատ կութ յուն նե րով օժտ ված խառն վածք ներ են, Իշ խա նի և  Տիգ րա նի 
դուստ րեր Ա ղունն ու  Շու շա նը ժա ռան գել են ի րենց հայ րե րի բնա վո րութ-
յուն նե րը: Իր հայր Իշ խա նի մա սին Ա ղունն ա սում է. «Ամ բողջ  Վան քե րը Իշ-
խա նից աստ ծո չափ շնոր հա կալ էր գի տե՞ս ին չի հա մար-բո լո րին կա րող էր 
վնաս տալ: Ն րա վտան գը ծո վիա նի՛, ծո վիա նի նման խա ղում ու ցո լում էր 
 Վան քե րից  Բոր չա լու ու  Բոր չալ վից  Ղա զախ բո լո րի վրա և  ա մեն րո պեի 

13 Հրանտ Մաթևոսյան, Ես ես եմ, էջ 224: 
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կայ ծակ կդառ նար ու կտրա քեր ու զածդ խեղ ճուկ րա կի վրա»14: (Իշ խանն 
ընդ հան րա պես որ ևէ տեղ գոր ծո ղութ յան մեջ չի եր ևում, նրա կեր պա րը 
ձևա վոր վում է Ա ղու նի պատ մա ծով): «Իսկ որ մանր-անվն աս բա ներ են 
պատ մում իմ հոր գոր ծե րից, թե իբր... էդ նրա մեծ վտան գից է, էդ՝ քո րում 
են, էդ՝ շո յում են, որ ի րենց քա ցի չտա: Էդ՝ գոհ են, որ ի րեն ցը չի գո ղա ցել, 
ի րեն ցին չի սպա նել, ի րենց չի շան թել» (2, 434): Ոչ մի կաս կած, որ Իշ խա նը 
հենց այդ ա մե նով էլ զբաղ վում էր՝ գո ղա նում, սպա նում, բայց ու րի շի ձեռ-
քով, կան վկա յութ յուն նե րը: «Դ րանք ե ղել են:  Քիր մա նի էդ խա լին ախ պորս 
տանն է...» ( 2, 244):

 Մաթ ևոս յա նի ստեղ ծած կեր պար նե րը ան փո փոխ վի ճա կում չեն: Ա ռան-
ձին վերց րած որ ևէ գոր ծում նրանք ամ բող ջա կան բնա վո րութ յուն են, քա նի 
որ յու րա քանչ յուր կեր պար ի րեն վե րագր ված կեն սագ րութ յան ո րո շա կի 
հատ վա ծով հան դի պում է նաև ու րիշ գոր ծե րում, ա պա նոր եր կում ձեռք է 
բե րում բնա վո րութ յան ու վար քագ ծի նոր հատ կա նիշ ներ: Օ րի նակ՝ «Աշ նան 
արև» վի պա կում Իշ խա նը ներ կա յա նում է իբրև ու ժեղ կամ քի տեր ու միա-
ժա մա նակ դա ժան մի անձ նա վո րու թյուն, ո րը ոչ միայն ու րիշ նե րի, այլև 
ա ռա ջին կնո ջից հե տո որբ մնա ցած իր ե րե խա նե րի՝ Ոս կա նի և Ա ղու նի հետ 
շատ սառն է վար վում՝ են թարկ վե լով երկ րորդ կնոջ հրա հանգ նե րին:  Թեև 
տեղն ե կած տե ղը Ա ղու նը քննա դա տում ու ա նի ծում է հո րը, բայց «Ծա ռեր» 
վի պա կում նա Ա ղու նի հա մար օ րի նակ է, ո րին ու զում է նման վեն իր զա-
վակ նե րը՝ չար աշ խար հում չկոր ծան վե լու հա մար:

 Տիգ րա նը, դարձ յալ ու րիշ նե րի ներ կա յաց մամբ, հան դես է գա լիս «Տաշ -
քենդ» և «Տե րը» վի պակ նե րում: «Տաշ քեն դում»  Շու շա նի հա մար ևս  Տիգ րա-
նը սոսկ հայր չէ, որ պետք է պաշտ պա նի իր աղջ կան, այլ վա խեց նող ուժ, 
ո րով  Շու շա նը սպառ նում է ի րեն նե ղաց նող նե րին: Ի դեպ, եր կու դեպ քում 
էլ, և՛ Ա ղու նը, և՛  Շու շա նը մե ծա ցել են ա ռանց մոր (Ա ղու նի մայ րը մա հա ցել 
է,  Շու շա նի մո րը իր հայր  Տիգ րա նը վռնդել է ան բա րո յա կա նութ յան հա-
մար), և  թերևս ինչ-որ չա փով դրա նով է բա ցատր վում հայ րա կան ու ժի 
վրա հեն վե լու նրանց վար քա գի ծը:  Շու շա նը ճարպ կո րեն օգտ վում է հոր 
ու ժից և  կա րո ղա նում է խա ղալ նրա ինք նա սի րութ յան վրա:  Փոքր որ դուն, 
որ կրում է  Տիգ րան պա պի ա նու նը, նե ղաց րել են,  Շու շա նը օգ նութ յան է 
կան չում մի լի ցիո ներ հո րը, բայց որ պես զի նրա դա ժա նութ յու նը անհ րա-
ժեշտ չա փով բոր բո քի, հորն ա սում է, որ նե ղաց րել են պա պի սի րած միջ-
նեկ թոռ նի կին. «...բայց ին քը խել քը չէր կորց րել, ո՛չ, ի րեն տի րա պե տեց 
ու,  Տիգ րա նը միջ նե կին շատ էր սի րում, ա սաց՝ «հատ կա պես քո նմա նակ 
միջ նե կին Օ սե փանք խեղ դել են, ձիդ քա շած գոր ծուղ վիր, էս հան ցա վոր 
Ծ մա կու տը տա կից վա ռիր, վա ռիր», գի տակ ցա բար միջ նե կի ա նու նը խա-
ղաց րեց, որ պես զի դևը կենտ րո նում ձիա վոր վի...» (2, 346): 

Հե տաքրք րա կան է, որ նույն կեր պար նե րը տար բեր սյու ժե նե րում 
դրսևո րում են ի րենց բնա վո րութ յան նոր հատ կա նիշ ներ: «Տաշ քեն դում» 
 Տիգ րա նը ա ռա վե լա պես ներ կա յաց վում է իր դա ժա նութ յամբ, իսկ «Տե րը» 
վի պա կում նրա կեր պարն ա վե լի ամ բող ջա կան է դառ նում, ո րով հետև 
դա ժա նութ յու նը զու գակց վում է օ րի նա պաշ տութ յան ու կա րեկ ցան քի հետ, 
թեև դրանք թվում են ան հա մա տե ղե լի: «Տե րը» վի պա կում ան տա ռա պահ 
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 Տիգ րա նի մա սին աս վում է. «...Ան տա ռա պահ, ա վա զա կի դեմ ա վա զակ և 
 խո նար հի ա ռաջ հնա զանդ մեր հե րա ցուն՝ մշտա պես յափն ջա վոր-ձիա-
վոր-հրա ցա նա վոր…» (2,488):  Նույն  Տիգ րա նը ան տա ռի մա տու ռից գտած 
բա րու րի ե րե խա յին՝ հե տա գա յում  Ռոս տոմ ան վան յալ, հանձ նում է կնո ջը 
և  դա ժա նութ յան հաս նող խստութ յամբ ա սում. «Հա մա րիր, որ  Տիգ րա նը 
դա նա կով ձախ ծիծդ կտրել ու գցել է շնե րի ա ռա ջը. մի նը քու լա կո տինն 
է, մի նը էս որ բի նը, ի մա ցա՞ր»15:  Տիգ րանն ու Իշ խա նը տար բեր կեր պար-
ներ են, տար բեր կեն սագ րութ յամբ, տար բեր սյու ժե նե րում, բայց նրանք 
ու նեն նույն կամ նման բնա վո րութ յու նը, նույն խառն ված քը, որ ժա ռան գել 
են նրանց սե րունդ նե րը:  Կա նանց՝ Իշ խա նի դուստր Ա ղու նի և  Տիգ րա նի 
դուստր  Շու շա նի մոտ հայ րա կան գե ներն ար տա հայտ վում են լեզ վա նիու-
թ յան, լա չա ռութ յան ձևով: Ա ղու նը չի կա րող լռել ա նար դա րութ յան ու նաև 
սխա լի, ինչ պես նաև այն եր ևույթ նե րի դեմ, որ ին քը սխալ է հա մա րում, 
որ իր սրտով չեն:  Շու շա նը ար դա րութ յան հա մար չի կռվում, այլ իր շա հի, 
իր գործն ա ռաջ տա նե լու հա մար, չի խոր շում նաև մեղ քը ու րիշ նե րի վրա 
բար դել, միայն թե հաս նի իր նպա տա կին: Եր կուսն էլ ի րենց հայ րե րից 
ժա ռան գել են զոռ բա յութ յու նը, ո րո շա կի ագ րե սի վութ յու նը:

 Սի մո նը («Աշ նան արև») սոսկ կեր պար չէ, այլ մարդ կա յին տե սակ, ո րո-
 շա կի բնա վո րութ յուն՝ տար բեր իր մտա ծո ղութ յամբ ու վար քագ ծով: 
 Պա տա հա կան չէ, որ Հր.  Մաթ ևոս յա նը օգ տա գոր ծում է նաև «սի մո նա ցու» 
բա ռը, ո րը Ա ղու նի բա ռա պա շա րում նշա նա կում է ու րի շի հար մա րութ յանն 
ու շա հին զոհ գնա ցող մե կը, ո րը աստ վա ծաշնչ յան  Սի մո նի նման կրում է 
ու րի շի խա չը:  Սի մո նը լավ աշ խա տող է, կա րող է հան րա յին տնտե սութ յան 
և  ու րի շի հա մար ան վարձ աշ խա տել, բայց չի սի րում և  չի կա րո ղա նում խո-
սել, չի գտնում հար մար բա ռը, ժո ղո վուր դը նրա նման նե րին ան լե զու է 
ան վա նում:  Կա րող է ան զո րութ յու նից ծե ծել կամ հայ հո յել կնո ջը, բայց ոչ 
թե իր ի րա վա ցիութ յու նը հաս տա տե լու հա մար, այլ սրտնե ղու թյու նից, 
ա նե լի քը չի մա նա լուց:  Սի մո նը մարդ կա յին այն պի սի բնա վո րութ յուն է, որ 
չի կա րո ղա նում իր ի րա վունքն ու շա հը պաշտ պա նել ոչ թե չգի տակ ցե լու 
պատ ճա ռով, այլ ան հար մա րութ յան զգա ցու մը նե ղում է նրան, հա ճախ էլ 
ինք նա սի րութ յունն ու հպար տութ յու նը թույլ չեն տա լիս:

«Տաշ քենդ» վի պա կում  Սի րուն Թ ևի կը  Սի մո նի նման ա նա րատ անց  յալ 
չու նի ( Սի մո նի ան ցո ղիկ ու կար ճատև մեղ քը  Սո նա յի հետ շատ ա վե լի ուշ 
է լի նում), ուս տի նա ճնշված ու ար հա մարհ ված է հա սա րա կութ յան ու յու-
րա յին նե րի կող մից: Ու րիշ նե րը ևս  մեղք են գոր ծում, ինչ պես իր եղ բոր 
տղան, բայց նրանց չի ճնշում մեղ քի զգա ցու մը: Ու րեմն՝ բնա վո րութ յան 
հարց է: Ս. Թ ևի կը չի կա րո ղա նում պաշտ պա նել իր ի րա վունք նե րը։ 
 Սե փա կան ըն տա նի քը ող բա լի վի ճա կում է, բայց պար տադ րում են, որ նա 
իր աշ խա տա վար ձից ա լի մենտ վճա րի եղ բոր ըն տա նի քին:  Նա ճնշված 
բնա վո րութ յուն է, ուս տի նրա տրտուն ջը հիմն ա կա նում իր ներ սում է, ու-
րիշ նե րի հետ կռի վը՝ իր մտքում, թեև եր բեմն-եր բեմն պոռթ կում է: Թ ևի կը 
ևս  Սի մո նի նման ար տա հայտ վե լու դժվա րութ յուն ու նի, եր կու բա ռից մե-
կը  «է նիքն» է, որ փո խա րի նում է տվյալ պա հին չգտնված հար մար բա ռին: 
 Սի մո նի վրա չկա հա սա րա կա կան այն ճնշումն ու ա տե լութ յու նը, ինչն 
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ուղ ղա կի սպա նում է Թ ևի կին, ա մեն պա հի խո ցում նրա ինք նա սի րութ-
յունն ու մարդ կա յին ար ժա նա պատ վութ յու նը: Ի վեր ջո, եր կար ժա մա նակ 
նրա հո գում կու տակ ված նվաս տաց ման ցա վը դուրս է ժայթ քում, և  նա 
բո ղո քում է շրջա պա տի ու ի րեն վի ճակ ված բախ տի դեմ. «Է նի քը, էդ ո՞նց 
է, որ ձիու ժա մա նակ ձեր տա կին ձի ու ավ տո յի ժա մա նակ ավ տո է լի նե-
լու, մեր տա կին միշտ է նի քը՝ մեր չոր ծնկնե րը» (2, 317) կամ՝ «- Բա էդ ո՞նց 
է, որ ա մեն ին չը տե ղը-տե ղին դուք էդ պես պի տի գի տե նաք-մենք մեր 
կո րա ծին էլ ման գա լու ի րա վունք չու նե նանք» (2,328): Թ ևի կի այս խոս քե-
րում առ կա է և՛ բա րո յա կան հա կադ րութ յու նը, և՛ սո ցիա լա կան ա նար դա-
րութ յան գի տակ ցութ յու նը:

 
4.  Տի պա բա նա կան զու գա հեռ Ու.  Ֆոլք նե րի «Շա ռաչ և 

 ցա սում» վե պի և Հ.  Մաթ ևոս յա նի «Տաշ քենդ» վի պա կի միջև

 Մի կող մից սե փա կան ստեղ ծա գոր ծա կան փոր ձի աս տի ճա նա կան 
հարս տաց ման ճա նա պար հով, մյուս կող մից՝ 20-րդ  դա րի մեծ գրա կա-
նութ յան ա վանդ նե րի խա չաձ ևու մով  Մաթ ևոս յա նը «Տաշ քեն դում» հաս նում 
է ար վես տի նոր մա կար դա կի: Ն րա ար ձա կում ար դեն առ կա էին այն նա-
խադր յալ նե րը, ո րոնք հա մա հունչ էին 20-րդ դա րի մտա ծո ղութ յա նը, երբ 
 Մաթ ևոս յա նը ձեռ նար կեց «Տաշ քեն դը»: 20-րդ  դա րը հա մաշ խար հա յին գրա-
կա նութ յան մեջ բե րեց նոր ո րակ: 1922 թ. լույս տե սավ իռ լան դա ցի գրող 
 Ջեյմս  Ջոյ սի «Ու լի սես» վե պը, ո րը մա մու լում տպագր վում էր դեռևս 1914-ից: 
 Թեև վե պը եր կար ժա մա նակ ար գել վեց անգ լիա խոս երկր նե րում, այ սու-
հան դերձ, վճռա կան ազ դե ցութ յուն ու նե ցավ դա րի գրա կա նութ յան վրա, 
մաս նա վո րա պես, այս պես կոչ ված, «գի տակ ցութ յան հոս քի» սկզբնա վո րու-
մով:  Նույն՝ 1922 թ. ճա պո նա ցի Ռ յու նոս կե Ա կու տա գա վան գրեց «Թա վու-
տում» պատմ ված քը, ո րը մեծ նշա նա կութ յուն ու նե ցավ ճա պո նա կան գրա-
կա նութ յան հա մար: Ա կու տա գա վան գրա կա նութ յուն բե րեց նույն եր ևույ թին 
տար բեր մարդ կանց կող մից միան գա մայն տար բեր գնա հա տա կան տա լու 
գե ղար վես տա կան սկզբուն քը: Այդ պատմ ված քի մա սին ռուս քննա դատ Ա. 
Ստ րու գաց կին գրում է. «Գ րա կան ցնցող ստեղ ծա գոր ծութ յուն, գրա կա նութ-
յան պատ մութ յան մեջ բա ցար ձակ ե զա կի, ո րը ակն հայտ ա լո գիզ մը բարձ-
րաց րեց գե ղար վես տա կան ա մե նա բարձր մա կար դա կի»16։  Պատմ ված քում 
թա վու տում գտնված տղա մար դու դիա կի վե րա բեր յալ դա տա կան ծա ռա-
յո ղին ի րա րից բո լո րո վին տար բեր, եր բեմն ի րար հա կա սող բա ցատ րութ-
յուն ներ են տա լիս փայ տա հա տը, ճա   նա պար հորդ վա նա կա նը, սպան վա ծի 
զո քան չը, ա վա զակ  Թադզ  ո  մա րին, սպան վա ծի կի նը և  վեր ջում՝ սպան-
վա ծի ո գին17։  Պատմ  ված քում էա կա նը ճշմար տութ յան բա ցա հայ տու մը չէ, 
այլ ճշմար տութ յան հա րա բե րա կա նու թ յու նը և  նույն եր ևույ թի մեկ նութ յան 
տար բեր տե սանկյ ան հնա րա վո րութ յու նը: Ա կու տա գա վան ճշմա ր  տութ-
յան տար բե րակ նե րի միջև ընտ րութ յուն կա տա րե լու հնա րա վո րութ յուն է 
ստեղ ծում և  ըն թեր ցո ղին ներ քա շում խա ղի մեջ՝ նրան դարձ նե լով ճշմար-

16 Акутагава Рюноскэ, Новеллы, Москва, 1974, с. 18.
17 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 323-330:
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տութ յան ո րոն ման մաս նա կից: Ինչ պես կտես նենք, «Տաշ քենդ» վի պա կում 
ևս  յու րա քանչ յուրն ու նի իր սե փա կան՝ ու րիշ նե րի հա մար ա նըն դու նե լի 
ճշմար տութ յու նը:

1929 թ. Ա մե րի կա յում լույս տե սավ Ո ւիլյ ամ  Ֆոլք նե րի չոր րորդ վե պը՝ 
«Շա ռաչ և  ցա սում» վեր նագ րով, որն իր մեջ միա վո րում էր նա խորդ ար ձա-
կա գիր նե րի նվա ճումն ե րը: Կ յան քին տար բեր կող մե րից նա յե լու սկզբուն քը 
նա հա մալ րեց  Ջոյ սի սկզբնա վո րած «գի տակ ցութ յան հոս քի» հնա րան քով, 
որն, ինչ խոսք, բա վա կան դժվար է դարձ նում այդ վե պի ըն թեր ցա նութ յու-
նը, բայց այն հա մաշ խար հա յին ճա նա չում բե րեց հե ղի նա կին: Այս հե ղի-
նակ նե րի գոր ծե րը խորհր դա յին ժա մա նակ նե րում ըն թեր ցո ղին ծա նոթ 
էին հիմն ա կա նում ռու սե րեն թարգ մա նութ յուն նե րի մի ջո ցով: Այս պես թե 
այն պես,  Ֆոլք նե րը իր ազ դե ցութ յունն ու նե ցավ նաև խորհր դա յին գրա-
կա նութ յան վրա:  Ժա մա նա կի քննա դատ նե րից շա տերն են զու գա հեռ 
տա  րել  Ֆոլք նե րի և  Մաթ ևոս յա նի ար ձա կի միջև: Քն նա դատ նե րը  Մաթևոս-
յա նի Ծ մա կու տը հա մե մա տել են  Ֆոլք նե րի  Յոք նա պա տո ֆա յի հետ, նմա-
նութ յուն տե սել այն բա նում, որ թե՛  Ֆոլք նե րը, թե՛  Մաթ ևոս յա նը սի րում են 
մի ստեղ  ծագոր ծութ յու նից հե րոս նե րին տե ղա փո խել մյու սը, ընդ հան-
րութ յուն են ստեղ ծում տար բեր ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի միջև:  Ռուս 
քննա դատ նե րից Ի գոր  Զո լո տուս կին «Տոհ մի ան մա հութ յու նը», Լև Ան նիս-
կին՝ «Դ րախ տի բե կոր նե րը», Վ.  Կամ յա նո վը՝ «Ա ռանձ նա տու նը՝ լեռ նե րի 
տե սա րա նով» հոդ ված նե րում կա տա րում են վե րը հի շա տակ  ած զու գա-
հեռ նե րը: Ի գոր  Զո լո տուս կին, օ րի նակ, հա մե մա տե լով  Ֆոլք նե րի  Յոք նա-
պա տո ֆան և  Մա թ ևոս յա նի Ծ մա կու տը՝ եզ րա կաց նում է. «Յոք նա պա տո-
ֆան դար ձել է բո լոր մարդ կանց ձեռք բե րու մը (թեև  Ֆոլք ներն այն հնա րել 
է): Այդ նույն ճա կա տա գիրն է սպա սում մաթ ևոս յա նա կան Ծ մա կու տին»18: 
 Սա կայն  Մաթ ևոս յա նը կտրա կա նա պես ժխտում էր  Ֆոլք նե րի ազ դե ցու-
թյունն իր վրա: 

 Թերևս հեն վե լով մաթ ևոս յա նա կան այս կտրուկ ժխտման վրա՝ Վ. 
Գ րի գոր յա նը իր «Հ րանտ  Մաթ ևոս յան. Ս տեղ ծա գոր ծութ յու նը» ու շագ րավ 
աշ խա տութ յան մեջ հար ցը քննում է լայն շրջագ ծով՝ եր կար կանգ առ նե-
լով  Ֆոլք նե րի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի, նրանց սյու ժե նե րի, ինչ պես նաև 
աշ խար հա յաց քա յին ա ռան ձին հար ցե րի վրա, որ պես զի ցույց տա եր կու 
գրող նե րի տար բե րութ յուն նե րը:  Նա ամ փո փում է իր անդ րա դար ձը. «Ե թե 
ընդ հա նուր առ մամբ ձևա կեր պենք մեր ա սե լի քը, ա պա ֆոլք ներ յան աշ-
խար հը գե րա զան ցա պես մտքի ու ժով ա րար ված աշ խարհ է,  Մաթ ևոս յա-
նի նը՝ գրո ղա կան ին տո ւի ցիա յի մի ջո ցով եր ևույթ նե րը ներ սից հա յե լու 
մղում»19: Ազ դե ցութ յան ան վե րա  պահ ժխտու մից և  տար բե րու թյուն նե րի 
ի րա  վա ցի ընդգ ծու մից հե տո Գ րի գոր յա նը զու գա հե ռի հնա րա վո րութ յուն 
տես նում է. «Այ սու հան դերձ, եր կու մեծ ար վես տա գետ նե րի միջև կա րե լի է 
ցույց տալ ո րո շա կի առն չութ յուն, որ բնույ թով «տեխ նի կա կան» է: «Շա ռաչ 
և  ցա սում» վե պում միև նույն եր ևույ թի մա սին պատմ վում է չորս տար բեր 
տե սանկյ ուն նե րով:  Միև նույն դեպ քը տար բեր հե րոս նե րի ըն կալ մամբ է 

18 “Армянская литература в русской советской критике’’, Ереван, 1989, с. 135.
19 Վ. Ռ. Գրիգորյան, Հրանտ Մաթևոսյան. Ստեղծագործությունը, Եր., 2013, էջ 112:
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ներ կա յաց նում  Մաթ ևոս յա նը «Տաշ քեն դում»20: 
  Կար ծում ենք, որ Գ րի գոր յա նի «տեխ նի կա» կո չա ծը զուտ մե խա նի  կա-

կան խնդիր չէ, ու նի աշ խար հա յաց քա յին ու գե ղա գի տա կան նշա նա կութ-
յուն:  Հար ցը այս հար թութ յու նից հա նե լու պատ ճա ռով է Գ րի գոր յա նը թյու-
րի մա ցա բար կար ծում, թե «Ե՛վ  Ֆոլք նե րը, և՛  Մաթ ևոս յանն ի րենց վե րա պա-
հել են չե զոք դի տոր դի կար գա վի ճակ՝ ներ կա յաց ված եր ևույթ նե րի հան-
դեպ» (էջ 113):  Սա միան գա մայն ա նի րա վա ցի վե րագ րում է. ան գամ այն 
դեպ քում, երբ  Մաթ ևոս յա նի հե րոս ներն են պատ մում ի րա դար ձութ յուն նե րի 
մա սին, չի նշա նա կում, թե նրանք գրո ղից ան կախ են ի րենց վե րա բեր մուն-
քը ձևա վո րում:  Մեր կար ծի քով՝ ընդ հան րա պես  Ֆոլք ներ- Մաթ ևոս յան առն-
չութ յան հար ցը ճիշտ հար թութ յան վրա չի դրվում, ո րի պատ ճա ռով էլ 
ա ռա ջա նում են ազ դե ցութ յուն նե րի ու ժխտումն ե րի կտրուկ ար տա հայ-
տութ յուն նե րը: Խն դի րը պետք է ազ դե ցութ յան ո լոր տից տե ղա փո խել 
տի պա բա նա կան ընդ հան րութ յան ո լորտ, որ միան գա մայն ի րա կան է:

Այն, որ  Մաթ ևոս յա նը ժխտում է  Ֆոլք նե րից իր կրած ազ դե ցութ յան 
փաս տը, չի նշա նա կում, թե չի գնա հա տում մեծ գրո ղին կամ սպառ վում 
են հա մե մա տութ յան հնա րա վո րութ յուն նե րը: Ա մե նայն հա վա նա կա նութ-
յամբ  Մաթ ևոս յա նը  Ֆոլք նե րին սկզբնա պես կար դա ցել է նախ ռու սե րե-
նով, ա պա նոր միայն հա յե րեն թարգ մա նութ յուն նե րը:  Հա մաշ խար հա յին 
գրա կա նութ յան մե ծե րի մա սին խո սե լիս, որ քան էլ փոխ վեն ա նուն նե րը, 
Լ.  Տոլս տո յի, Ու.  Ֆոլք նե րի և Վ.  Սա րո յա նի ա նուն նե րը գրե թե ան փո փոխ 
են մնում  Մաթ ևոս յա նի խոս քում:  Նա  Ֆոլք նե րի «Չոր սեպ տեմ բեր» գրքի 
հա յե րեն թարգ մա նու  թյան ա ռի թով խոսք է գրում մեծ գրո ղի մա սին, 
ո րում ա սում է, թե նման մե ծութ յուն նե րի հետ առնչ վե լիս «պատ կա ռան-
քի սար սուռ է անց նում մարդ կանց ու ժո ղո վուրդ նե րի մի ջով», և  ող ջու-
նում է նրա գոր ծե րի հա յե րեն թարգ մա նութ յու նը. «Ն րա՝ նրա շի տա կո րեն 
սարթ, ա սես կայծ քա րի կարծ րութ յան բնա կիչ նե րի ներ կա յութ յու նը մե-
զա նում ե թե ոչ պար տա դիր անհ րա ժեշ տութ յուն է, ինչ պես ժա մա նա կին 
ու միշտ  Շեքս պի րի ներ կա յութ յունն է պար տա դիր անհ րա ժեշ տութ յուն: 
 Չա փա  զանց ուշ ենք պա տու հան բա ցում նրա աշ խար հի վրա:  Բայց նա 
ա մե րի կա ցի էր և գ րող, իսկ սո վո րա կան ա մե րի կա ցի ներն ան գամ ա րագ 
ժո ղո վուրդ են, այ սօրն այ սօր են ապ րում և  կա րո ղա նում են նույ նիսկ 
վաղ վա օրն այ սօր ապ րել:  Մեր այ սօ րը, ե րե կը և  վաղ վա օ րը կա այդ մեծ 
ա մե րի կա ցու աշ խար հում, և  տե ղին է, որ այդ թվում է հե ռա վոր, թվում է 
անց յա լի պատ կեր նե րը այ սօր հպվեն մեր աչ քե րին, այ սօր մեզ հի շեց նեն 
մարդ կա յին պատ վի ու խղճի առջև մեր իսկ պարտ քը: Ն րա աշ խար հի 
հետ այդ ծա նո թութ յու նից հե տո մենք այլ ու բարձր մարդ կլի նենք, քան 
էինք մինչև նրա ան վեր ջա նա լիո րեն մեծ աշ խարհ ընկ նե լը»21: 

Մի ու րիշ ա ռի թով  Մաթ ևոս յա նը խոս տո վա նում է. «... Ֆոլք նե րի պատմ-
վածք ներն եմ շատ սի րել»22:  Հե տաքրք րա կան է, որ 1984 թ. ԵՊՀ-ում հան-
դիպ ման ժա մա նակ  Մաթ ևոս յա նը հայ տա րա րում էր. «Ֆոլք ներ եմ կար-

20 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 112-113:
21 «Գարուն», 1991, N 3, էջ 39:
22 Հրանտ Մաթևոսյան, Ես ես եմ, էջ 321:
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դա ցել, էն էլ վեր ջերս, բայց պատ րաստ ված էի դրան»23: Նշ ված թվա կա-
նին «Տաշ քենդն» ար դեն տպված էր, իսկ «վեր ջերս» բա ռի սահ ման ներն 
անհ նար է ո րո շել:

Ինչ վե րա բե րում է ազ դե ցութ յուն նե րին, ա պա ժխտե լով ա մե րիկյ ան 
գրո ղի որ ևէ ազ դե ցութ յուն՝  Մաթ ևոս յա նը նկա տում է. «Ե թե ազ դե ցութ-
յուն նե րը գրող են ստեղ ծում, ե թե ես ար դեն գրող եմ և  ե թե ազ դե ցութ յան 
մա սին խո սելն այդ քան պար տա դիր է՝ պետք է խո սել ա ռա ջին հեր թին 
մեր ժո ղովր դա կան լեզ վի բա նաս տեղ ծութ յան, հենց այդ պես՝ լեզ վի՛ բա-
նա ստեղ ծութ յան, ա պա  Չա րեն ցի,  Բա կուն ցի,  Մա հա րու,  Սահ յա նի ազ դե-
ցութ յուն ներից»24: 

 Մեկ այլ դեպ քում, երբ նրան հա մա րում են  Թու ման յան- Բա կունց գրա-
կա նութ յան հետ ևորդ,  Մաթ ևոս յա նը հա կա դար ձում է. «Չէի ա սի, թե հետևորդ 
եմ, թե աշ խար հում որ ևէ մե կը իմ ու սու ցիչն է: ... Չէի ա սի, թե հետ ևորդ եմ: 
Այդ պես կա րե լի է ա սել նաև, թե  Չե խո վի կամ  Տոլս տո յի հետևորդն եմ: 
 Կա րե լի է ա սել, թե մորս հետ ևորդն եմ: Ա հա ա սա ցի և  հաս  կա ցա, որ խոսքս 
թու լա ցել է այն ժա մա նակ նե րից, երբ ա կանջ ներս սկսել է պարպ վել մորս 
ձայ նից...»25: 

 Կար ծես ա մեն ինչ հաս կա նա լի է. գրո ղը հետ ևո ղա կա նո րեն յու րաց րել 
է հա մաշ խար հա յին գրա կան մե ծե րի, ինչ պես նաև ժո ղովր դա կան կյան քի 
ու լեզ վամ տա ծո ղութ յան լա վա գույն կող մե րը, ո րոնք կու տակ վել են նրա 
ներ սում, միա խառն վել ի րար, ձևա վո րել ճա շակ, սրել դի տո ղա կա նութ-
յու նը, լցրել լսո ղութ յու նը, պայ մա նա վո րել նոր ո րակ ներ:  Մաթ ևոս յա նի 
կող մից  Ֆոլք նե րից ազ դե ցութ յու նը ժխտե լու հան գա ման քին չհա վա տա-
լու ոչ մի պատ ճառ չու նենք, մա նա վանդ որ դա չի խան գա րում մեզ ո րո-
շա կի տի պա բա նա կան զու գա հեռ ներ կա տա րել: 

Մինչև «Տաշ քեն դը»  Մաթ ևոս յանն ար դեն ստեղ ծել էր տար բեր բնա -
վորութ յուն ներ, ո րոնք հիմք էին ի րա կա նութ յան տա րաբ նույթ ըն կա լումն ե-
րի հա մար:  Բո լոր այն գրա կա նա գետ նե րը, ո րոնք խո սել են «Տաշ  քեն դի» 
մա սին, ար ձա նագ րել են պա տու մը տար բեր հե րոս նե րի կող  մից ներ կա-
յաց նե լու փաս տը: Գ րո ղի այս տեխ նի կա յի ընտ րութ յան բա ցատ րութ յու նը 
տա լիս է վի պա կի հե րոս  Ջան դա ռը. «Աշ խար հին ա մեն մեկս մեր աչ քով 
ենք նա յում ու մեր ու զածն ենք տես նում» (2,286):  Հարց կա րող է ա ռա ջա-
նալ, թե ին չու՞, ա սենք՝ զու գա հե ռը տար վում է ոչ թե Ա կու տա գա վա յի, այլ 
 Ֆոլք նե րի հետ: Ա կու տա գա վա յի հե րոս նե րի մոտ բա ցա կա յում է ներ քին 
մե նա խո սութ յու նը, ո րը բնո րոշ է  Ֆոլք նե րին և  Մաթ ևոս յա նին:  Սա կայն, 
հա կա ռակ այն պնդումն ե րի, թե այս գրող նե րի միջև չկա աշ խար հա յաց քա-
յին որ ևէ ա ղերս, այ նո ւա մե նայ նիվ, մեր կար ծի քով, դրանք կան և  ա մեն-
ևին էլ պայ մա նա վոր ված չեն ազ դե ցութ յամբ: 

Ինչ պես  Ֆոլք նե րը «Շա ռաչ և  ցա սում» վե պում, այն պես էլ  Մաթ ևոս յա նը 
«Տաշ քենդ» վի պա կի հիմ քում դնում են ոչ թե նյու թը, այլ բա րո յա կան ու 
մար դա սի րա կան խնդիր նե րը: Եր կու գոր ծում էլ, մի դեպ քում՝  Քոմփ  սը  նե րի, 
մյուս դեպ քում՝  Սի րուն Թ ևի կի ըն տա նիք նե րը կոր ծան վում են բա րո յա կան 

23 Նույն տեղում, էջ 266:
24 Նույն տեղում, էջ 198:
25 Նույն տեղում, էջ 342:
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ա րատ նե րի պատ ճա ռով: «Շա ռաչ և  ցա սում» վե պում  Քոմփ սը նե րի դուստր 
 Քեն դեյ սի ան բա րո յա կան վար քի պատ ճա ռով նրա հայ րը դառ նում է հար-
բե ցող, ա պա մեռ նում է, մի եղ բայ րը՝ Ք վեն թի նը, ինք նաս պա նութ յուն է 
գոր ծում, մյուս եղ բայ րը՝  Ջեյ սը նը, վրեժ է լու ծում քրո ջից ու նրա աղջ կա-
նից, ո րը բռնում է մոր ճա նա պար հը: 

«Տաշ քենդ» վի պա կում Ս. Թ ևի կը մեղք է գոր ծում և դ րա նից հե տո 
այլևս չի կա րո ղա նում ուղ ղել մեջ քը: Ա ռա ջին կի նը՝  Վար դոն, մեռ նում է, 
որբ մնա ցած աղ ջի կը ու ղարկ վում է գի շե րօ թիկ, դպրո ցա կան տղան մե-
նակ է մնում կի սա վեր տա նը, Թ ևի կը փոր ձում է երկ րորդ ան գամ ա մուս-
նա նալ մե կի հետ, ում իս կա պես սի րում էր և  ով գնա հա տում էր ի րեն, չի 
ստաց վում, եր րորդ՝ պար տադր ված կնոջ հետ ոչ մի զգաց մունք չի կա-
պում, տնից հե ռա ցած եղ բորն է ու զում ետ բե րել  Տաշ քեն դից, նպա տա կին 
չի հաս նում: Եր կու դեպ քում էլ մարդ կանց վար քագ ծի հիմ քում ա ղա վաղ-
ված բա րո յա կա նութ յան հար ցերն են: 

«Շա ռաչ և  ցա սում» վե պում  Քեն դեյ սի հետ առնչ վող ամ բողջ ըն տա նի-
քի ան դամն ե րին հե տապն դում են նրա ա րար քի հետ ևանք նե րը: Ք րո ջը սի-
րա հար ված եղ բայ րը, որ կար ծում էր, թե ար յու նապղ ծութ յուն է գոր ծել, 
թեև ի րա կա նում չէր գոր ծել, քրոջ ա մուս նութ յու նից հե տո ինք նաս պա նութ-
յուն է գոր ծում: «Սի րում էր ոչ թե իր քրոջ մար մի նը, այլ  Քոմփ սը նի՝ պատ-
վի մա սին ինչ-որ մի ան հիմն գա ղա փար. նա լավ գի տեր, որ միայն ժա մա-
նա կա վո րա պես էր պաշտ պան ված քրոջ անն շան, փխրուն կու սա թա ղան-
թով, ինչ պես բո վան դակ ան ծիր երկ րի մի ման րա կերտ՝ հա վա սա րակշռ-
ված ձեռ նա սուն փո կի քթին:  Սի րում էր ոչ թե ար յու նապղ ծութ յան գա ղա-
փա րը, որն ին քը չէր գոր ծել, այլ դրա հա վի տե նա կան պատ ժի մի ինչ-որ 
ե րի ցա կան պատ կե րա ցում, ին քը և  ոչ Աստ ված, կա րող էր այդ կերպ ի րեն 
ու իր քրո ջը դժոխք նե տել, որ տեղ Ք վեն թի նը կկա րո ղա նար միշտ պահ-
պա նել քրոջն ու ա նեղծ պա հել հա վեր ժա կան կրակ նե րի մեջ»26:

«Տաշ քենդ» վի պա կում Ս. Թ ևի կի և  Շու շա նի հան ցա վոր կապն ի րա կան 
է, ոչ ար յու նա պղծութ յուն, բայց գրե թե նույն քան ա մո թա լի: Այս տեղ էլ բա-
րո յա կան անկ ման ամ բողջ պա տաս խա նատ վութ յունն ընկ նում է Թ ևի կի 
վրա ա վե լի, քան  Շու շա նի, թեև ա վան դա բար նման պա րա գա նե րում հայ 
հա սա րա կութ յան մեջ հետ ևանք նե րը կրում է հատ կա պես կի նը: Այս վի պա-
կում խնդիրն ա վե լի յու րօ րի նակ է դառ նում, քա նի որ մեղ սա գոր ծը պա-
տա նի է՝ իր հետ մեղ սա գոր ծող կնո ջից զգա լիո րեն փոքր «խակ պա տա նի» 
( «ան գի տա կից ար բուն քը պղտոր ված, փաս տո րեն աղ ջիկ-ե րե խա յի պես 
լլկված» (2, 279):  Թերևս Թ ևի կից է գա լիս այն, որ ի րեն ա վե լի շատ է հան-
ցա վոր զգում, ո րով հետև և՛ ֆի զի կա պես էր թույլ ( «իր մեջքն էլ Ա սո րենց 
տղեր քի մեջ քի պես բա րակ էր»), և՛ բնա վո րութ յամբ, ինքն իր մեղ քի գի-
տակ ցութ յու նից մշտա պես ճնշված:  Դա գա լիս էր նաև շրջա պա տի վե րա-
բեր մուն քից:  Նա ոչ այն քան ա նըն դու նակ էր վճռա կան գոր ծո ղութ յուն նե-
րի, որ քան ի րեն ա նար ժան էր հա մա րում ա վե լի լավ վի ճա կի: «Բայց ինքն 
էլ իր մեղքն ու նի, այ սինքն չա սենք, թե ին քը լրիվ ան մեղ ան տեղ ակ է, դե 
ե թե գի տեիր՝ որ քո տե ղը սա րի ոչ խարն է, էլ ին չու՞ էիր քեզ ի զուր գյու-

26 Ուիլամ Ֆոլքներ, Շառաչ և ցասում, անգլերենից թարգմանեց Գայանե Դալլաքյանը, Եր., 2003, 
էջ 215:
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ղա մեջ հա նում, որ հին հան ցանքդ իբր թե միտ նե րը բե րեն ու խփեն փռեն, 
ե թե հաս կա նում էիր, որ ում էլ ու զես՝ քո սրտի ու զա ծը նրանց սրտով չի 
լի նե լու, ինքդ էլ գո նե այն քան տղա մարդ կութ յուն չու նես, որ ա մե նօր յա 
ճնշման ա ռաջ կույ րու խուլ լի նես, էլ ին չու՞ էիր խեղճ աղջ կան բե րում...» 
(2,280):  Սա այն դեպ քում, երբ ա ռանց եղ բոր ըն տա նի քի կար ծի քը հաշ վի 
առ նե լու՝ նոր կին էր բե րել ա ռա ջին կնոջ մահ վա նից հե տո, ո րին իս կա-
պես սի րում էր: Այս պի սի բնա վո րութ յան տեր հե րո սը կռիվն ինքն իր հետ 
է ա նում, ո րով հետև հա մար ձա կութ յուն չու նի, մեղ քի գի տակ ցութ յու նը 
աք ցա նի մեջ է ա ռել նրա ու ղե ղը, ո րով հետև գի տե նաև, որ միև նույնն է, 
պարտ վե լու է:  Ֆոլք նե րի վե պում քրոջ վար քի պատ ճա ռած դառ նութ յու նը 
Ք վեն թինն է կրում ա վե լի, քան  Քեն դեյ սը: Այն դեպ քում, երբ Ք վեն թի նը 
տա ռա պում է քրոջ վար քի հա մար,  Քե դին ( Քեն դեյ սի կրճատ ձևն  է, որն 
ա վե լի հա ճախ է կի րառ վում վե պում) ա սում է. «Ես...լաց մի լի նի... Ես 
վատն եմ, ի՞նչ կա րող ես ա նել»27: Այ սինքն՝ նա գո նե ար տաք նա պես հան-
գիստ է տա նում իր հետ կա տար վածն ու կա տար վո ղը, ին չը չի կա րե լի 
ա սել Թ ևի կի մա սին: Ի հար կե,  Ֆոլք նե րի վե պում Ք վեն թի նի տա ռա պան քի 
պատ ճա ռը ոչ միայն ըն տա նի քի պա տիվն է, այլև խան դը:

Ան շուշտ, մենք հաս կա նում ենք, որ եր կու մար դու չի կա րե լի հա մե մա-
տել լոկ այն բա նի հա մար, որ եր կուսն էլ ու նեն մի քիթ և  եր կու աչք, և  այս 
հա մե մա տու թյուն նե րը շա տե րին կա րող են ար հես տա կան թվալ:  Հաս կա-
նում ենք, որ հա մե մա տու  թյու նից հրա ժար վե լը հայ գրո ղի ինք նա տի պու-
թ յա նը վնաս հասց նե լու մտա վա խութ յու նից է գա լիս:  Սա կայն հա մոզ ված 
ենք նաև, որ հա մե մա տութ յուն նե րի հիմ քում չկա ժա ռան գոր դա կան կապ, 
այ սինքն՝ ազ դե ցութ յան խնդիր (թեև դա նույն պես կա րող էր լի նել բնա-
կան և  ոչ նվաս տա ցու ցիչ), այլ միայն տի պա բա նա կան ընդ հան րութ յուն: 
 Չի կա րե լի աչք փա կել այն բա նի վրա, որ եր կու վե պում էլ բա րո յա կան 
ան մա քուր հիմքն է իր հետ ևից բե րում նաև նյու թա կան շա հար կումն եր ու 
կո րուստ ներ: «Տաշ քեն դում» մե ղա վոր նե րին բա ռի բուն ի մաս տով կո-
ղոպ տում են հա րա զատ նե րը՝ կար ծես բա րո յա կան վնա սի հա մար ի րենց 
նյու թա պես հա տու ցե լով: «Շա ռաչ և  ցա սում» վե պում  Ջեյ սը նը քրո ջից 
վրեժ է լու ծում՝ նրա փո ղե րը կո ղոպ տե լով: «Ե թե կար ծում ես, որ փողդ 
ետ կստա նաս, սխալ վում ես,- ա սում եմ: -Ե թե հա զար դո լար էլ տված լի-
նեիր, է լի պարտք պի տի մնա յիր էն վտան գի դի մաց, ո րին ես են թարկ վե-
ցի»28,- ա սում է նա քրո ջը: Երբ Թ ևիկն է գնում  Հո վի տի դրա մարկ ղից 
փող հա նե լու՝  Տաշ քենդ գնա լու հա մար, պարզ վում է, որ փող չու նի:  Քեն-
դեյ սը ելք չու նի, փո ղը եղ բորն է ու ղար կում, որ նրա տա նը գտնվող աղ-
ջի կը կա րի քից չխեղ ճա նա, Թ ևի կըն էլ գի տի, որ իր փո ղե րից են եղ բոր 
ըն տա նի քին ա լի մենտ վճա րում. «...դա տա րա նի ո րո շու մը թղթե րի մեջ էր 
ե ղել, այ սինքն որ  Սամ վե լի ե րե խե քի ան դա մավ ճա րը, է նի քը՝ ա լի մեն տը 
պի տի  Թե վը կի աշ խա տան քից գնա: Ա սել էին, «Գի տեի՞ր, որ ախ պորդ 
կնկան ա լի մենտ ես տա լիս»:  Ծուխն աչ քից ձեռ քով հե ռաց րել, ա սել էր. 
«Նանն ու  Վար դոն մի թեթև ա սել էին» (2,411):  Լուռ ու ա նի մաստ հա մա-
կեր պութ յուն: Թ ևի կը սա րում ոչ խա րա պահ է, քիչ է գյուղ գա լիս, ա ռա ջին 

27 Նույն տեղում, էջ 107:
28 Նույն տեղում, էջ 137: 
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կնո ջից մնա ցած որ բե րը ի զո րու չեն տու նը փրկել ա վե րու մից, իսկ ո խա-
կալ հա րա զատ ներն ու ըն չա քաղց հար ևան ներն ա րա գաց նում են տան 
փլու զու մը: Եղ բոր տղա նե րը կտրում են բար դին, որ ի րենց հո ղի վրա 
ստվեր չձգի, հար ևան  Սի մո նենք փա կում են տան ճա նա պար հը՝ յու րաց նե-
լով հո ղի այդ հատ վա ծը:  Տու նը գրե թե փլվել ու ան մար դաբ նակ կա ռույ ցի 
տպա վո րութ յուն էր թող նում. «Տան էս կող մի պա տը մի տար վա փլված էր, 
հի մա էլ ետ ևի պատն էր ու ռել, տա նի քի տա կից փախ չում էր:  Դուռն ու լու-
սա մուտ նե րը փակ էին, փլված տե ղով մտել լույս էին կա խել, սար դոս տայ-
նի նման պսպղում էր, թե՞ մո ռա ցել վառ ված թո ղել ենք- վառ վում է» (2,331): 
 Պատ ճա ռը միայն Թ ևի կի սո ցի ա   լա   կան վի ճակն ու ան կա րո ղութ յու նը չէ, 
այլ նաև մարդ կանց չա րութ յու նը, կա րեկ ցան քի բա ցա կա յութ յու նը. «Հար-
ևան են, փո խա նակ մի կանգ նեն մո լոր վեն, փո խա նակ մի հարց նեն էս 
տունն էս ինչ ցեց է ու տում, էս աշ խարհն էս ի՞նչ է լի նում- տան քա րը տա-
րել ի րենց չա փա րի ծա կե րը կալ նել էին՝ որ ի րենց խո զը ի րենց կա ղամ-
բուտ ու կար միր բա զու կի մեջ չընկ նի, այլ մեր դռնե րը քան դի, մեկ է որ 
քանդ ված ու ան տեր են: Ծղր տաց ա սաց.-  Բա դուք մարդ չե՞ք իս կի, մարդ-
կա յին ցա վակ ցութ յու նը ձե զա նում իս կի կա՞:  Թե՞ է նի քը,- ա  սաց,- ա ռա կի 
ա սա ծի պես սպա սում եք մար դու տու նը կրակ վի՝ որ ձեռք ներդ տա քաց-
նեք» (2, 331): 

 Մարդ կա յին մեկ կյան քի ըն թաց քում ար դեն մար դը բա րո յա պես փոխ-
վում է:  Բա կուն ցը ափ սո սան քով փաս տում է, որ ժա մա նա կի ըն թաց քում 
մար դը ման րա ցել է ու դառ նա ցել:  Սե փա կան փոր ձա ռութ յամբ  Մաթ ևոս յա-
նը եզ րա կաց նում է, որ այդ ըն թաց քը շա րու նա կա կան է:  Տես նե լով ծմա-
կուտ ցի նե րի ան կա սե լի ըն թաց քը դե պի ան կում, ա րատ նե րի կու տա կում և 
 հա մայն քի մարդ կանց միջև հա րա բե րութ յուն նե րի վա տա ցում ու պատ կե-
րե լով դրանք՝  Մաթ ևոս յա նը խոս տո վա նում է. «Տաշ քենդ» («Անձ րևած ամ-
պեր») վի պա կում այ րա կան դա ժա նութ յուն է պա հանջ վել մար դու և  մարդ-
կանց, մար դու և բ նաշ խար հի միջև կա տար վող կոր ծա նա րար փո փո խութ-
յուն նե րին նա յե լու հա մար»29: 

Քն նարկ վող եր կու գոր ծե րում էլ ա րատ նե րի կու տա կու մը բե րում է 
կյան քի ի մաս տազրկ մանն ու ա մա յաց մա նը: «Շա ռաչ և  ցա սում» վե պում 
որ քան էլ  Ջեյ սը նը «իր քրոջ ման կա հա սակ դստեր ա պօ րի նու թյունն օգ տա-
գոր ծում է մո րը շոր թե լու հա մար», միև նույնն է, ոչն չի չի հաս նում այն 
ա ռու մով, որ ա մու րի է մնում, զա վակ չի ու նե նում, տոհ մի վեր ջին մարդն է, 
ո րը հին տան  «եր բեմն ի շքեղ սեն յակ նե րը կտրա տեց, ա ռան ձին բնա կա-
րան ներ դարձ րեց, ա պա ամ բող ջը վա ճա ռեց մի հա մերկ րա ցու, որն էլ այն 
հյու րա նո ցի վե րա ծեց»30: Որ քան էլ տար բեր լի նեն կեն ցաղն ու սո վո րութ-
յուն նե րը, կյանքն ա մե նու րեք ա ռաջ է գնում նույն կո րուստ նե րով ու ժա մա-
նա կա վոր հաղ թա նակ նե րով:  Ջե ֆեր սո նում ևս, ուր ապ րում էին  Ֆոլք նե րի 
վե պի հե րոս նե րը, «կյ ան քը նույն պես ապ րում էր իր ողջ ա նըմբռ նե լի կիր-
քը, ի րա րան ցու մը, ցա վը, ցա սումն ու հու սա հա տու թյու նը»: Չ պետք է կար-
ծել, թե կյան քի անկ ման ու մարդ կանց կո րուստ նե րը նկա րագ րե լով՝ գրող-
նե րը ըն թեր ցո ղի մեջ հիաս թա փութ յուն ու հու սա հա տութ յուն են ա ռա-

29 Հրանտ Մաթևոսյան, Ես ես եմ, էջ 268-269:
30 Ուիլամ Ֆոլքներ, Շառաչ և ցասում, էջ 220:
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ջաց նում: Ե թե  Մաթ ևոս յանն ա սում է, որ ի րե նից այ րա կան դա ժա նութ յուն 
է պա հանջ վել բա րո յա կան ան կումն ե րը բա ցա հայ տե լու հա մար, նշա նա-
կում է՝ նա զգա ցել է այդ դա ժա նու թյան անհ րա ժեշ տութ յու նը, քա նի որ 
վեր քը բու ժե լու հա մար եր բեմն վի րա բու ժա կան մի ջամ տութ յուն է պետք: 
Չ պետք է կար ծել նաև, թե  Ֆոլք նե րի նպա տա կը կոր ծան ման ցու ցադ-
րութ յունն է լոկ:  Նո բելյ ան մրցա նա կը ստա նա լու ժա մա նակ  Ֆոլք նե րի 
ար տա սա նած ճա ռի մեջ կա հա վատ ա պա գա յի նկատ մամբ. «...Ես մեր-
ժում եմ մար դու կոր ծան ման գա ղա փա րը... Ես հա վա տում եմ, որ մար դը 
ոչ թե սոսկ կդի մա նա, նա կհաղ թա նա կի»31:

«Շա ռաչ և  ցա սում» վե պում կոնֆ լիկ տը մի տե սակ տա րա ծա կան է, ոչ 
ա վան դա կան: Թ վում է, թե Ք վեն թի նի մա հից հե տո գոր ծո ղութ յուն նե րը 
պի տի դե պի մա րում գնա յին, բայց ճյու ղա վոր ված բա խու մը շա րու նակ-
վում է  Ջեյ սըն-Ք վեն թի նա (քե ռի և ք րոջ ա պօ րի նի աղ ջիկ) ճյու ղով և  աս-
տի ճա նա բար գնում է դե պի մա րում:  Մաթ ևոս յա նի վի պակ նե րի մեջ ևս 
 բա խու մը ընդ հան րա կան է, ծա վա լուն (թերևս միայն ա վե լի ո րո շա կի է 
«Մենք ենք, մեր սա րե րը» վի պա կում, ուր կա ո րո շա կի բա խում հո վիվ նե-
րի և  ի րա վա պահ մար մին նե րի միջև:  Բախ ման նման ո րո շա կիութ յուն կա 
«Մես րոպ» պատ մ ված քում): «Աշ նան ար ևում» Ա ղու նը ան հաշտ է և՛  Սի  մո նի 
ըն տա նի քի, և՛ հոր՝ Իշ խա նի, և՛ մե րա ցո ւի, և՛ մարդ կա յին ոչ իր տե սա կին 
պատ կա նող նե րի հետ, ուս տի նրա կռի վը ա վարտ չու նի: Այս պի սի բա խու մը 
չի վե րած վում ող բեր գութ յան, ո րով հետև բախ ման հիմ քում կեն ցա ղա յին 
ա ռօր յա հոգ սերն են: Այդ բա խումն ար դեն ող բեր գա կան ա վարտ ու նի «Տե-
րը» վի պա կում, ո րով հետև այն տեղ կռի վը  Ռոս տո մի (այս կեր պա րը կա րե լի 
է հա մա րել ող բեր գա զա վեշ տա կան, թերևս ա վե լի՝ դոն քի շո տա կան, ո րը, 
գրո ղի կար ծի քով, ինքն ի րե նից ա ռաք յալ է սար քել և  ի րեն պատ կե րաց նում 
է իբրև սե փա կան սկզբունք նե րի զոհ) և մն աց յալ նե րի միջև հա սա րա կա-
կան մեծ կար ևո րութ յուն ու նի, քա նի որ  Ռոս  տո մը մե նակ է դուրս գա լիս 
բո լո րի դեմ: 

 «Տաշ քենդ» վի պա կում բա խու մը անձ նա կա նից վե րած վում է հա սա րա-
կա կա նի, ո րով հետև դուրս է գա լիս ըն տա նե կան-հա րա զա տա կան շրջա-
նակ նե րից և  ան հա տին կանգ նեց նում հա սա րա կա կան ա տե լութ յան ու 
թշնա ման քի դեմ:  Շու շա նը, իր նկատ մամբ ե ղած ար հա մար հան քը նկա տի 
ու նե նա լով, մտա ծում է. «...որ պես թե  Տիգ րա նի աղ ջիկ  Շու շա նը չենք, այլ 
կրծքին զանգ կախ ած բո րոտ մու րաց կան» (2,359), և ն րան վա խեց նում է իր 
դեմ միա բան ված հա սա րա կա կան ա տե լութ յու նը. «...սար սա փե լին գե րեզ-
մա նոցն ու խա վար մու թը չեն, կծան օ ձը չի-քո դեմ միա բան ված ժո ղո-
վուրդն է սար սա փե լի. ժո ղովր դի ա տե լութ յան ա ռաջ քեզ ա տե լի են դառ-
նում քո ե րե խա ներն էլ ու գյու ղի վրա քո ձայնն էլ...» (2, 359):

 Բախ ման նմա նա տիպ բնույ թի պայ ման նե րում լու ծու մը չի կա րող 
ա րագ և ինչ պես ըն դուն ված է ա սել՝ ուղ ղա հա յաց զար գա նալ, ո րով հետև 
զար գաց ման ըն թաց քը բեկ վում է տար բեր ուղ ղութ յուն նե րով:  Ֆոլք նե րի 
վե պում եր ևույթ նե րը պատմ վում ու մեկ նա բան վում են տար բեր հե րոս նե-
րի՝  Բեն ջիա մի նի, Ք վեն թի նի,  Ջեյ սը նի, մայ րի կի կող մից, ընդ ո  րում հե ղի-
նա կը չի ազ դա րա րում, թե ով է պատ մո ղը և գ րութ յամբ մե կի խոս քը որ ևէ 

31 Նույն տեղում, էջ 4:
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կերպ չի անջր պե տում մյու սի խոս քե րից, ո րով հետև յու րա քանչ յուր պատ-
մո ղի խոս քի մեջ նե րառ վում են նաև ու րիշ նե րի մտքերն ու երկ խո սութ-
յուն ներն իբրև ներ կա ժա մա նա կի ի րո ղութ յուն:  Դա, ան շուշտ, դժվա րաց-
նում է ըն կա լու մը և  հա ճախ կա րող է շփո թեց նել ըն թեր ցո ղին: Ան հա տա-
կան ըն կա լումն ե րը տրվում են ներ քին մե նա խո սութ յան՝ գի տակ ցութ յան 
հոս քի մի ջո ցով, ո րը նշա նա կում է, թե այդ հոս քը ընդ հատ վում է և՛ տրա-
մա բա նո րեն, և՛ քե րա կա նո րեն, և  մե կի մտքե րի մեջ ներ թա փանց ված ու-
րի շի մտքե րը ևս տր վում են գի տակ ցութ յան հոս քի ձևով:  

Վե րա ցա կան չլի նե լու հա մար կա րե լի է հի շել Ք վեն թի նի մտո րումն ե րը 
ինք նաս պա նու թյան նա խօ րեին, երբ գոր ծո ղութ յուն նե րով կար ծես շրջա-
պա տի հետ է, զրու ցում է ծեր նեգր  Րոս քը սի հետ, ա պա տրամ վայ է նստում 
և մ տո րում իր ա նե լի քի մա սին, այն է՝ հե ռա նալ  Հար վար դից: Եվ ա ռանց 
զգու շաց ման նրա խո հե րի մեջ են թա փան ցում մոր մտքե րը. «Հե ռա նալ 
 Հար վար դից քո մայ րի կի ե րա զը ո րի հա մար  Բեն ջիի ա րո տը վա ճառ վեց 
մեղքս ո՞րն է որ այս պի սի ե րե խա ներ ինձ բա ժին ըն կան  Բեն ջը մինն ար  դեն 
գլխիս պա տիժ էր հի մա էլ այդ աղ ջի կը որ ոչ մի հար գանք չու նի իմ՝ իր 
հա րա զատ մոր հան դեպ ես տա ռա պել եմ նրա հա մար ե րա զել ծրագ րել ու 
զո հա բե րել ինքս ինձ տանջ վել ար ցուն քի հով տում իսկ նա աչ քե րը բա ցե լու 
օ րից մի ան գամ ա ռանց շա հի չի սի րել ինձ...»32: Ա ռանց կե տադ րութ յան այս 
խոս քե րը ինչ պես հան կար ծա կի ներ խու ժել են Ք վեն թի նի մտքե րի ո լորտ, 
այդ պես էլ հան կար ծա կի ընդ հատ վում են՝ Ք վեն թի նին վե րա դարձ նե լով 
ներ կա ի րա վի ճակ:  Հան կարծ ընդ հատ ված հի շո ղութ յու նը նրան վե րա-
դարձ նում է ի րա կա նութ յուն, և  դա ար տա հայտ վում է խոս քի կա նո նա վոր 
հյուս ված քով. «Ե թե ե րեք քա ռորդ ժամն էր խփում, ու րեմն տա սը րո պե դեռ 
կար:  Մի տրամ վայ նոր գնաց, և  ժո ղո վուր դը մյու սին էր սպա սում...»:  Ջոյ սի 
մոտ ևս  գի տակ ցութ յան հոս քը (կա րե լի է նույ նիսկ ա սել՝ հոր ձան քը) չու նի 
կա նո նա վոր շա րա դա սութ յուն, ուղ ղագ րութ յուն և  կե տադ րութ յուն, և  դա 
բնա կան է այն քա նով, որ այդ կա նոն նե րը գրա վոր խոս քի հա մար են նա-
խա տես ված, իսկ մար դու մտքում գա ղա փար նե րը ծնվում են ա կա մա, 
ա ռանց ո րո շա կի հեր թա գա յութ յան և  ան կապ: Որ պես օ րի նակ կա րե լի է 
հի շել  Մո լիի՝ գիր քը եզ րա փա կող մե նա խո սու թյու նը, որ իր սե ռա կան կա-
պե րի ու դա վա ճա նութ յուն նե րի պատ  մութ յունն է:  Մեկ այլ պա րա գա յում 
 Ջոյ սը ա ղա վա ղում է բա ռե րը, կի սատ է թող նում, մի վան կը միաց նում է 
ու րիշ բա ռի հետ և  այլն («Վա՛յ աստ ված: Ե սառ վո տից մի բանչ եմ ե...» կամ՝ 
«Անպտ կո վո լկսմստ»33 և  այլն: ըստ Թ. Է լիո թի, ինչ պես աս ված է թարգ-
մա նութ յան ա ռա ջա բա նում, «այդ լե զուն հո դա խախտ ված է»34:

Մեր կար ծի քով Հր. Մաթ ևոս յա նի ար ձա կի ներ քին մե նա խո սութ յուն-
նե րը ա ղերս ներ չու նեն  Ջոյ սի հիմն ա վո րած գի տակ ցութ յան հոս քի հետ, 
թեև եր բեմն գրա կա նա գետ նե րը հենց այդ եզ րով են բնու թագ րում նրա 
հե րոս նե րի մտո րումն ե րը: Ի տար բե րութ յուն  Ֆոլք նե րի կամ  Ջոյ սի հե րոս-
նե րի՝  Մաթ ևոս յա նի հե րոս նե րը մտա ծում են տրա մա բան ված, գի տա կից 
ու ա ռանց լեզ վա կան ա ղա վա ղումն ե րի: Օ րի նակ՝ «Ձիա վոր ված դուրս 

32 Ուիլամ Ֆոլքներ, Շառաչ և ցասում, էջ 70:
33 Ջեյմս Ջոյս, Ուլիսես, անգլերենից թարգմանությունը Սամվել Մկրտչյանի, Եր., 2012, էջ 428, 259:
34 Նույն տեղում, էջ 11:
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ե կավ սա րը ( Վար դոն), մենք ու  Ջան դա ռը նա յե ցինք ա սա ցինք էն ով կլի-
նի. նստած՝ ցա մաք հա ցու պան րի էինք, ձե ռի հա ցը  Ջան դա ռը ետ դրեց, 
ա սաց հացդ ետ դիր, մեծ ճաշ կե րույթ է լի նե լու. ձին, որ քու ռա կը ետ ևից 
դուր ե կավ, ճա նա չե ցինք՝ Ա վա գի ծան րաոտ մադ յանն էր...» (2,319): Այս-
տեղ  Սի րուն Թ ևի կի ներ քին հու շը տրա մա բան ված է, իսկ քե րա կա նա կան 
շե ղումն ե րը մաթ ևոս յա նա կան են և  ար տա հայ տում են ժո ղովր դա կան լեզ-
վամ տա ծո ղութ յու նը:

Գի տակ ցու թյան հոս քի կամ ներ քին մե նա խո սութ յան ա ռու մով էլ հա-
զիվ թե հարկ կա  Ֆոլք նե րի հետ զու գա հե ռի, ո րով հետև դեռևս իր ա ռա-
ջին գոր ծե րում  Մա թևոս յա նը կի րա ռում էր հե րոս նե րի բնու թագր ման այդ 
ձևը, երբ դեռևս իս կա պես ծա նոթ չէր, չէր կար դա ցել ա մե րիկյ ան գրո ղին: 
 Գի քո րը՝ «Ալ խո» պատմ ված քում, Հ րանտ  Քառ յա նը՝ «Կա յա րան» պատմ-
ված քում, Ա ղու նը՝ «Աշ նան արև» վի պա կում և  ու րիշ ներ հա ճախ են կենտ-
րո նա նում ներ քին մտքե րի վրա, կռիվ տա լիս ի րենց ու ու րիշ նե րի հետ: 
 Պար զա պես հիշ յալ գոր ծե րում ներ քին խոս քը հատ վա ծա բար է ներ կա յա-
նում, այն պես, երբ կա րող է հու շի մի բե կոր հան կարծ արթ նա նալ ան գի-
տակ ցա բար և  կամ էլ ար տա քին որ ևէ գոր ծո նի ան ուղ ղա կի զու գոր դու-
մով: ընդ հան րա պես՝  Մաթ ևոս յա նի հե րոս նե րը շատ ա վե լի են նե րառ ված 
հա մայն քա յին կյան քի մեջ, քան դա կա րե լի է ա սել  Ֆոլք նե րի «Շա ռաչ և 
 ցա սում» վե պի ինք նա մե կու սա ցած հե րոս նե րի մա սին:

5.  Ներ քին մե նա խո սութ յուն կամ «գի տակ ցութ յան հոսք»

«Տաշ քենդ» վի պա կի և «Շա ռաչ և  ցա սում» վե պի զու գա հե ռի հնա րա-
վո րութ յուն տա լիս է հե րոս նե րին ան հա տա պես և  ի րենց ներ քին մե նա-
խո սութ յան մի ջո ցով ներ կա յաց նե լու տի պա բա նա կան ընդ հան րու թյու նը: 
Ինչ վե րա բե րում է մաս նա վո րա պես «Տաշ քենդ» վի պա կին, ա պա, ինչ պես 
ար դեն ա սել ենք, բո լոր այն հատ կա նիշ նե րը, որ բնո րոշ են «Տաշ քեն դին» 
և  բո լո րը միա սին ձևա վո րում են նրա ա ռանձ նա հա տկութ յուն նե րը, ա ռան-
ձին-ա ռան ձին կան ար դեն նա խորդ գոր ծե րում:  Ֆոլք նե րի վե պում մե խա-
նիզ մը կար ծես ա վե լի պարզ է այն ա ռու մով, որ հե րոս նե րի մե նա խո սութ-
յուն նե րը և՛ տե սո ղա կան-տեխ նի կա կան տես քով (ո րո շա կի տո ղե րի հե ռա-
վո րու թյամբ), և՛ իբրև գլխի վեր նա գիր ծա ռա յող ժա մա նա կի ցու ցու մով 
(օ րի նակ՝ Ապ րի լի յոթ, 128 կամ՝  Հու նի սի 2, 1910) օգ նում են կողմն ո րոշ վե-
լու գո նե ժա մա նա կի հար ցում, մինչ դեռ «Տաշ քեն դում» նման բա ժա նում-
ներ չկան, ինչը դժվա րաց նում է հե րոս նե րին ի րա րից տար բե րա կե լու 
գոր  ծը:  Վի պա կում պատ մո ղի դերն ան տե սա նե լի է, հե րոս նե րին բնո րոշ է 
ներ քին խոս քը, բայց նրանք բա ժան ված չեն ի րա րից, և  դա հա մայն քը 
իբրև մեկ միաս նա կան ամ բող ջութ յուն դի տե լու  Մաթ ևոս յա նի գե ղա գի-
տութ յան տեխ նի կա կան դրսևոր ման արդ յունք է:  Պա տու մը հանձ նե լով 
հե րոս նե րին՝ գրողն ստեղ ծում է տե ղապ տույ տի վտանգ, ո րով հետև, այս-
պես, թե այն պես, բո լոր հե րոս նե րը պետք է անդ րա դառ նան նույն դեպ-
քին, և նոր մեկ նա բա նութ յան, նոր ման րա մաս նի, նոր ան վան հա վե լու մով 
է միայն հնա րա վոր շա րու նա կել պատ մութ յան ըն թաց քը: Գ րո ղի վար պե-
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տութ յան ար տա հայ տութ յունն է, որ նույն մար դիկ ի րար չեն կրկնում, թեև 
նույն բա նի մա սին են խո սում: Ն րանք խնդրին մո տե նում են տար բեր 
դիր քե րից, նույ նիսկ կա րե լի է ա սել, որ ոչ այն քան նրանց դիր քո րո շումն է 
տար բեր, որ քան որ գրո ղի վար պե տութ յան շնոր հիվ մի հե րո սը շա րու նա-
կում է մյու սի միտ քը: Օ րի նակ՝  Ջան դա ռը ո րո շա կի նրբագ ծե րով ու րիշ ման-
րա մաս ներ է ա վե լաց նում  Սի րուն Թ ևի կի մտքե րին. «Մեր սև  ղա  րա  չին... 
տա րի քով ու հին վար քով ին քը ան ձամբ վար կա բեկ ված է, Թ ևա նի վրա 
փաս տո րեն ի րա վունք չու նի, մե ծա նա լու պա ռա վե լու հետ մարդ իշ խա նութ-
յունն ու ի րա վուն քը մար դու վրա կորց նում է, Թ ևա նի վրա իր իշ խա նութ-
յունն ու ի րա վուն քը նա տվել է փաս տո րեն իր զա վակ նե րին» (2, 291): 

 Մենք ար դեն ո րոշ չա փով տե սանք, թե ինչ է մտա ծում Թ ևի կը, բայց 
ա ռա վել հե տաքր քիր է, թե ինչ պես է նա մտա ծում: Ն րա ներ քին մե նա խո-
սութ յու նը մեծ մա սամբ դարձ է դե պի հի շո ղութ յու նը, հե րոսն ինքն իր հետ 
է խո սում և ն պա տակ ու նի անց յա լի դեպ քե րում փնտրել իր վար քագ ծի 
ճիշտն ու սխա լը: Երբ  Վար դոն սար այ ցե լութ յան է գնում ա մուս նուն, և 
ն րանք մե նակ են մնում, ա մուս նուն ա սում է. «Սիրտս վատ բան է վկա-
յում, ա պե րիկ, որ պա տա հի նոր աղ ջիկ ու զես ու ին քը դեմ չլի նի՝  Վարդ 
կա սես. մինչև քո բե րե լը ինչ ա նուն որ ու նե նա՝ կողմն ա կի ու րիշ նե րը թող 
ի րա ա նու նը տան, բայց դու  Վարդ կա սես, քե զա նից մե նակ էդ մի 
խնդրանքն ու նեմ» (2,320):  Վար դո յի կան խա զգա ցու մը կա տար վում է, ո րը 
ևս  մի պատ ճառ է դառ նում Թ ևի կի ինք նա խա րա զան ման. «Մեր լե զուն 
չո րա նա՛ր, ինչ պես որ գրա սեն յա կի դռանն է ա մեն ան գամ չո րա նում ու 
մեր ի րա վուն քը պաշտ պա նե լուց հրա ժար վում, լալկ վե՛ր մեր լե զուն, չա-
սեր,- ա սա ցինք.«Քու ար ժեքն ի՛նչ է, որ քեզ վրա դու լաց ես լի նում» (2, 
320):  Հի շո ղութ յան այս դրվա գը շատ բան է բա ցա հայ տում:

 Նախ՝ «մեն քի» մա սին: «Տե րը» վի պա կի հե րո սը՝  Ռոս տո մը ևս  ինքն իր 
մա սին «մենք» է ա սում և  ե րե խա յի հար ցին, թե ին չու է այդ պես խո սում, 
նա պա տաս խա նում է. «... որ «մենք» ենք ա սում՝ ու զում ենք, մա տաղ, 
Անդ րա նիկ զո րա վար լի նենք, բայց թե ոչ ետև նե րիցս ե կող ժո ղո վուրդ 
ու նենք, ոչ էլ ա ռաջ ներս՝ թուր քի թշնա մի» (2, 518): Այ սինքն՝  Ռոս տո մը 
հա վա տա ցած է, առն վազն ցան կա նում է, որ ին քը հա սա րա կա կան շա հե-
րի պաշտ պա նը լի նի և  խո սում է ընդ հա նու րի ա նու նից: Թ ևի կի պա րա-
գա յում «մեն քը» ու րիշ նշա նա կութ յուն ու նի:  Դա հո գե բա նա կան տվյալ 
խառն ված քի մար դու հա մար սե փա կան ես-ը շեշ տե լու ան հար մա րութ յան 
զգա ցումն է, ինք նա թե րագ նա հատ ման ար տա հայ տութ յու նը: Այն, որ Թ ևի-
կը չի կա րո ղա նում ար տա հայտ վել, դա նրա գի տակ ցութ յան թու լութ յու նը 
չէ, ոչ էլ ան հաս կա ցո ղութ յու նը, այլ հո գե կան կաշ կանդ վա ծութ յու նը: Ար-
սեն  Տեր տեր յա նը նման դեպ քի հա մար ու նի հա մո զիչ բա ցատ րութ յուն, որ 
վե րա բե րում է  Նար- Դո սի «Ս պան ված ա ղավն ի» վի պա կի հե րոս նե րից 
մե կին՝  Գա րե գին  Սի սակյ ա նին. «Խո սակ ցին ան մի ջա պես պա տաս խա նե-
լու ըն դու նա կութ յուն չու նի:  Բայց այս հատ կութ յու նը ոչ մի հիմք չի կա րող 
հա մար վել «ի դիոտ» ան վա նա կո չութ յան հա մար:  Դա ներ քին ա նար տա-
հայ տե լի հուզ մուն քի արդ յունք է, հուզ մունք, որ քան դում է  Սի սակյ ա նի 
մտքի շար քե րը հենց այն վայրկյ ա նին, երբ ու զում է պա տաս խա նել...»35: 

35 Արսեն Տերտերյան, Երկեր, 1980, Եր., էջ 124:
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Այս ա ռու մով  Մաթ ևոս յանն ա վե լի ճիշտ է ներ կա յաց նում իր հե րո սի հո-
գե վի ճա կը նրա ինք նա խոս տո վա նութ յան (ի հար կե, լուռ, ինքն իր մեջ) մի-
ջո ցով. «... մեր լե զուն... գրա սեն յա կի դռանն է ա մեն ան գամ չո րա նում ու 
մեր ի րա վուն քը պաշտ պա նե լուց հրա ժար վում» (2, 320|): Այն, որ Ս. Թ ևի կի 
վե հե րո տութ յու նը և  խո սե լու ան ճա րա կութ յու նը կապ չու նեն նրա գի տակ-
ցութ յան հետ, ցույց են տա լիս ժա մա նակ առ ժա մա նակ նրա ընդվզումն ե-
րը: Կ նոջ մահ վան և դ րա մա սին ի րեն չտե ղե կաց նե լու գյու ղի ղե կա վա րու-
թյան ան մարդ կա յին վար քա գի ծը (նրանք լու րը ժա մա նա կին սար չեն ու-
ղար կում, թե՝ վատ լու րը այս պես թե այն պես տեղ է հաս նում) Թ ևի կին 
հա նում է հու նից, և  նա ոչ խարն առջևն ա րած հայտն վում է գյու ղի ղե կա-
վա րութ յան ա ռաջ. «Էդ ձեր ոչ խա րը, էդ էլ դուք»: Երբ հարց նում են, թե ու՞մ 
նկա տի ու նի, պա տաս խա նում է. «Մե կառ մեկ բո լո րիդ, բո լո րի՛դ» (2,323): 
 Սա ևս  խո սում է այն մա սին, որ  Մաթ ևոս յա նի հե րոս նե րը սոսկ կեր պար ներ 
չեն, այլ հո գե բա նա կան խառն վածք ներ:  Մաթ ևոս յանն ինքն էլ է խոս տո վա-
նում. «Ինձ ընդ հան րա պես գրա վում են ու ժեղ խառն վածք նե րը, կրքե րի 
բա խու մը, կյան քի լար ված դրա մա տուր գիան»36 :

 Հո գե բա նա կան խառն վածք նե րի բա ցա հայտ ման ա ռու մով թերևս 
ա մե նան պա տա կա հար մար մի ջո ցը ներ քին մե նա խո սութ յունն է, երբ 
կեր պարն ինքն իր հետ մե նակ է մնում և մ տա ծում է նաև այն, ին չը ու-
րիշ նե րի ներ կա յութ յամբ չէր ար տա բե րի, հո գե պես մեր կա նում է ինքն 
իր առջև, և դ րա նով գրողն ա վե լի արդ յու նա վետ է դարձ նում իր խոս քի 
ազ դե ցութ յու նը, ո րով հետև, ի վեր ջո, գրողն է նաև հե րո սի ինք նա խոս-
տո վա նութ յան հե ղի նա կը, միայն թե այս դեպ քում տպա վո րու թյունն 
ա վե լի ա ռար կա յա կան է թվում: 

 Նույն՝ ներ քին մե նա խո սութ յան ճա նա պար հով է բա ցա հայտ վում նաև 
 Շու շա նի կեր պա րը, ո րը խառն ված քով Թ ևի կի հա կադ րութ յունն է:  Ներ քին 
մե նա խո սութ յուն նե րի մի ջո ցով  Մաթ ևոս յա նը բա ցա հայ տում է ոչ միայն 
այս կամ այն հե րո սի մեղ քի կամ ան մե ղութ յան խնդի րը, այլև ա ռա ջադ-
րում է ա վե լի լայն ի մաս տով բա րո յա կան խնդիր ներ՝ ցույց տա լով բա րո-
յա կա նութ յան հա րա բե րա կա նութ յու նը: Թ վում է, թե  Շու շա նը ա վե լի պետք 
է նեղ վի գոր ծած ա րար քի ծան րութ յու նից:  Նախ՝ ին քը կին է և  ե րեք ե րե-
խա նե րի մայր, ո րոնց հա մար և  ո րոնց ա ռաջ պա տաս խա նա տու է իր վար-
քագ ծի հա մար և  ա պա՝ տա րի քով ան հա մե մատ մեծ է իր մեղ սա կից խակ 
պա տա նուց, ո րին ինքն է գայ թակ ղել:  Շու շա նը կա մա յին խառն վածք է, 
բնա  վո րութ յան գծե րը, ինչ պես ար դեն ա սել ենք,  Տիգ րան հո րից է ժա ռան-
գել: Ի դեպ,  Մաթ ևոս յա նի բա ռա պա շա րում կա ոչ միայն «սի մո նա ցու», 
այլև «տիգր ա նա ցու» ար տա հայ տութ յու նը («...պա պի ա նունն էինք դրել ու 
սպա սում էինք  Տիգ րան դառ նա, տիգ րա նա ցուն այ նինչ միջ նեկ թա թարն 
էր...» (2,345), որ  Սի մո նի խառն ված քի հա կա պատ կերն է, և  ո րը իր շա հի 
հա մար կա րող է տրո րել անց նել հա րա զա տի վրա յով («մեր հո րեղ բայր 
 Մես րո պին մեր  Տիգ րան հե րը մատ նել աք սոր է ղրկել ու էդ է») (2,348): Ի 
դեպ, «Մես րոպ» պատմ ված քում Լ ևոնն է նրան մատ նում, բայց այս տեղ 
ար դեն մի նոր գիծ է ա վե լա նում ծա նոթ պատ մութ յա նը, նոր կապ հայտ-
նա բեր վում ծմա կուտ յան ընդ հան րա կան տա րած քի հե րոս նե րի միջև:

36 Հրանտ Մաթևոսյան, Ես ես եմ, էջ 215:
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Տիգ րա նի ար յու նը հո սում է ոչ միայն  Շու շա նի, այլև եր կու թոռ նե րի՝ 
մեծ պե պե նի և միջ նե կի մեջ:  Շու շա նը միշտ նա խա հար ձակ է, իր ի րա-
վուն քը ոչ միայն պաշտ պա նող, այլև ի րա վունք խլող. «Ի րա վունք խոս-
քը  Շու շա նը կենտ րո նից՝ մի լի ցիա  Տիգ րան հո րից, ե րե խան  Շու շա նից էր 
սո վո րել (2,344)»: Որ դին հար ևա նի ծաղ կած ծա ռը կտրել է, բայց  Շու շանն 
ա ռա ջինն ինքն է գնում գյուղ խոր հուրդ բո ղո քի, մի ու րիշ ան գամ տղան 
փոր ձել է վա ռել հար ևա նի մեղ վի փե թակ նե րը, բայց փե թակ նե րից մե կը 
շուռ է ե կել վրան, մե ղու նե րը կծել են, բայց բո ղո քա վո րը դարձ յալ  Շու շանն 
է, ո րը իր այ րի լի նե լը դրո շակ դարձ րած՝ փոր ձում է վրեժ լու ծել բո լոր 
նրան ցից, ով քեր պա տե րազ մից վե րա դար ձել են և  տեր կանգ նել ի րենց 
ըն տա նիք նե րին: Ի տար բե րութ յուն Թ ևի կի, որ իր ճշմա րի տը չի կա րո ղա-
նում տեղ հասց նել,  Շու շա նը դեպ քե րը շրջում է իր օգ տին. «Վա խե ցած, 
վա խից չո րա ցած թա թար միջ նե կի (թա թա րը  Շու շա նի տղա յի մա կա նունն 
է-Ժ.Ք) ա սածն էլ ու ի րա կա նութ յունն էլ՝ եր կուսն էլ ա ռա ջին էին, ե րե խա յին 
չէին տան ջում, բայց  Շու շանն ու զեց ու չկա րո ղա ցավ ի րո ղութ յու նը տես նել, 
թա թա րի նման տե սավ, այ սինքն որ ի րենց տան ջում են: Աչ քե րը չոր վառ-
վե լով, շիփ շի տակ ու բե րա նը փակ կանգ նեց, զսպվեց-զսպվեց ու շշնջաց. 
«Էդ ո՞նց եք ա նում, որ քաղց րը ձեզ է լի նում, թույ նը իմ ան տեր որ բե րին, 
էդ ի՞նչ եք կա խար դում, որ ձեր ե րեք գնա ցա ծը ե րեք էլ գա լիս է,  Նի կա լի 
եր կուսն էլ ան դընդ վում կոր չում է. թե՞, շշնջաց, ձե րոնք իս կի չեն էլ գնում- 
թփե րի ետևն սպա սում են կռի վը վեր ջա նա՝ որ դուրս գան ան տեր որբ ևայ-
րուս կալ կոխ ա նեն» (2,348-349):  Զար մա նա լին այս տեղ ոչ այն քան  Շու շա նի 
վար քա գիծն է, որ քան գրո ղի տեխ նի կան. այս տեղ պատ  մո ղի և  հե րո սի 
խոս քը ձուլ ված են ա նան ջա տե լիո րեն: Թ վում է, թե քա նի որ  Շու շա նի մա-
սին խոս վում է եր րորդ դեմ քով («Շու շանն ու զեց...»), ու րեմն տրա մա բա նո-
րեն պետք է, որ դրանք լի նեն պատ մո ղի խոս քե րը:  Բայց նման դեպ քե րում 
հա ճախ  Մաթ ևոս յա նի հե րոս նե րը ի րենց հի շո ղու թյա նը անդ րա դառ նա լիս 
ի րենց նա յում են ժա մա նա կա յին հե ռա վո րու թյու նից, տես նում են ի րենց 
կող քից և  ի րենց մա սին խո սում կամ հի շում են եր րորդ դեմ քով:  Վե րը ար-
ված քաղ ված քից հե տո ևս  մի ամ բողջ պար բե րութ յուն դարձ յալ  Շու շա նի 
մա սին խոս վում է եր րորդ դեմ քով («Վ րաց յա նին  Շու շա նը նյութ էր հու-
շում», (2, 349), բայց քե րա կա նո րեն հաս կա նա լի չէ, թե ով է պատ մո ղը, դա 
կա րե լի է կռա հել միայն  Շու շա նի խոս քի շա րու նա կութ յու նից. «Պա ռավն 
ա սաց. «Ա կո փը գլու խը քե զա նից կորց րեց, թու՛.  Թու՛».  Պա տաս խա նե ցինք 
ա սա ցինք. «Էդ սուրբ դա նակդ ձե ռիցդ կառ նենք...» (2,349, ընգ ծումն ե րը 
մերն են-Ժ.Ք.):  Սա նշա նա կում է, որ նա խորդ պար բե րութ յան մեջ  Շու շանն 
է իր մա սին խո սում եր րորդ դեմ քով: Այն տպա վո րութ յունն է ստաց վում, 
որ  Մաթ ևոս յա նի հե րոս նե րը, վե րապ րե լով հի շո ղութ յու նը, կրկին մտքում 
խա ղում են այն՝ չմո ռա նա լով ո՛չ ման րա մաս նե րը, ո՛չ երկ խո սու թյուն նե րը:

Ա նար դար հա մա րե լով իր ա մուս նու չվե րա դառ նա լը կռվից և մ յուս նե-
րի վե րա դար ձը՝  Շու շա նը հա մոզ ված էր նաև, թե ինչ պես ի րենց՝ այ րի նե-
րի ա մու սին նե րը կռվել ու ըն կել են բո լո րի հա մար, այդ պես էլ վե րա դար-
ձող նե րը միայն ի րենց կա նանց հա մար չեն, այլ բո լո րի (այս դրվագն ար-
դեն կար «Աշ նան արև» վի պա կում):  Նույն կերպ նա ար դա րաց նում էր իր 
կա պը  Սի րուն Թ ևի կի հետ, ին չի վե րա բեր յալ  Ջան դա ռը մտո րում է. «Խեղճ 
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գա ռա նը ան ծիծ-ան քա մակ սև  գի շանգ ղի ճան կե րից Օ հանն ա զա տեց» (2, 
283):  Կա մա յին ու ագ րե սիվ  Շու շա նը իր ի րա վունքն է պա հան ջում և  չու նի 
մեղ քի գի տակ ցութ յու նը (կամ ցույց չի տա լիս) և  ա մո թը: «Ի րեն հա զար ձևի 
պաշտ պա նեց. «Ես ու րի շի աղ ջիկ եմ, ինքն ու րի շի տղա-դրա ա մո թը ո՞րն է: 
 Հենց ի մա նանք ինձ Ա կո փի հա մար չէին ու զել՝ ախ պոր հա մար էին ու զել». 
«Է սին չը, է սին չը, է սինչն ու է սին չը  Համ բո յի հետ են կապ ված, է սին չը՝ 
է սին չի-ձեր տան ա մո թը ձեր տանն եմ պա հել, ե կեք շնոր հա կալ ե ղեք», «Էդ 
ոնց է մեծ տղա մար դը ջա հել աղ ջիկ կու զի, ջա հել կնի կը ի րե նից մի եր կու 
տա րով փոքր տղա չի ու զի» (2,287) և  այլն:  Նա ոչ միայն չի ըն դու նում իր 
մեղ քը, այլև շա րու նա կում է պայ քա րը Թ ևի կի հետ կա պը վե րա կանգ նե լու 
հա մար՝ չխոր շե լով նաև վրի ժա ռութ յան զա նա զան ձևե րից:  Շու շա նի վար-
քագ ծի գնա հա տութ յու նը  Մաթ ևոս յա նը ձևա վո րում է պատ մո ղի և մ յուս հե-
րոս նե րի խոս քի մի ջո ցով, ո րի արդ յուն քում ստաց վում է գյու ղա կան հա-
սա րա կու թյան վե րա բեր մուն քը  Շու շա նի նկատ մամբ, մինչ դեռ վի պա կից 
դուրս, վի պա կի մա սին խո սե լիս գրո ղը այն տեղ ող բեր գութ յուն ներ է տես-
նում:  Հե րոս նե րի և  պատ մո ղի խոս քում կան նաև  Շու շա նի ող բեր գութ յան 
ե րանգ նե րը, հպան ցիկ դի տար կումն երն այն չա փի մեջ, որ չխախտ վի 
գյու ղա կան հա մայն քի վե րա բեր մուն քի բնույ թը: Որ քան էլ ագ րե սիվ, նա 
ևս  ող բեր գա կան կեր պար է:  Նա այ րիա ցել է քսան տա րե կա նում, սի րո և  
ա պա հով թի կուն քի կա րիք ու նի և  փոր ձում է եր ջան կութ յու նը ետ բե րել 
Թ ևի կի մի ջո ցով, ուս տի ա ռանձ նա պես չի զղջում իր ա րար քի հա մար, 
ո րով հետև հա մոզ ված է նաև, որ «դա սեր էր. բախ տա վոր նե րի սե րը տե-
ղը-տե ղին ի րենց ա մուս նու վրա է լի նում, ան բախտ նե րի նը՝ ար գել ված գո-
ճու» (2,357): ( Սի րո մա սին մի հպան ցիկ, գրե թե ա նոր սա լի զգա ցում էլ կա 
Թ ևի կի մոտ, երբ նա  Շու շա նի մա ս ին մտո րում է՝  «ան տա նե լին, սի րե լին»): 
 Շու շա նը, ի վեր ջո, ստիպ ված էր դի մա նա լ  որ դի նե րի ար հա մար հան քին և 
 ժո ղովր դի ա տե լութ յա նը:  Մեծ պե պե նը՝  Վե րա նը, գյու ղա ցի նե րի աչ քի 
ա ռաջ ծե ծում է հո րեղ բո րը՝ մոր սի րե կան  Սի րուն Թ ևի կին՝ դրա նով փոր-
ձե լով ի րեն տա րան ջա տել մոր հին ան պատ վութ յու նից և  միա ժա մա նակ 
վրեժ լու ծել Թ ևի կից:  Վի  պա կի եր կու Թ ևան ա նու նով ոչ խա րա պահ հե րոս 
կա, բայց մե կը  Ջան դառ է կոչ վում, այ սինքն՝ ժան դարմ, մյու սը՝  Սի րուն 
Թ ևիկ: Ե՛վ  Ջան  դա ռի, և՛ մյուս նե րի խո հե րում ոչ ոք  Շու շա նին իր ա նու նով չի 
հի շում, բո լորն ա սում են՝ «ան ծիծ, ան քա մակ սև  ղա րա չի»: 

«Տաշ քեն դի» մա սին խո սե լիս  Մաթ ևոս յանն ա սում է, որ այն տեղ գլխա-
վոր ու երկ րոր դա կան հե րոս ներ չկան: Դ րա հետ մա սամբ միայն կա րե լի է 
հա մա ձայ նել:  Թերևս գրո ղը նկա տի ու նի այն հան գա ման քը, որ նրանց 
ար տա հայտ վե լու հա վա սար հնա րա վո րութ յուն ներ են տրված վի պա կում, 
բո լո րը բնու թագր վում են ներ քին խոս քի մի ջո ցով, բայց ըստ էութ յան հա-
վա սար չեն, քա նի որ բո լորն էլ, ի հար կե, տար բեր չա փով, խո սում են Թ ևի-
կի ու  Շու շա նի մա սին: 
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6.  Բազ մա ձայ նութ յուն

 Վի պա կի բա նար վես տի ա ռու մով, ինչ պես նշե ցինք, ա մե նա բար դը 
պատ մո ղի կեր պա րի տա րան ջա տումն է վի պա կի հե րոս նե րի խոս քից:  Հե-
րոս նե րից որ ևէ մե կը, ներ քուստ միտ քը հի շո ղութ յուն նե րին տված, մտո վի 
ե տո ւա ռաջ վե րա կանգ նում է ի րա դար ձութ յուն նե րը, և  հան կարծ հուշ-մե-
նա խո սութ յու նը ընդ հատ վում է գրքում ո րո շա կի՝ մի 3-4 տո ղի չա փով բաց 
տա րա ծութ յամբ, ո րին հա ջոր դում է՝ «Ա սաց. -Ես ու րիշ նե րի նման ա գահ 
չեմ՝ որ ա սեմ էս էլ է ի մը էս էլ, էս էլ եմ ես էս էլ ...» (2, 364): Սա պատ մո ղի 
ծա նու ցումն է՝ ա սաց, ո րին հա ջոր դում է  Վե րա նի ու  Շու շա նի կարճ խո-
սակ ցութ յու նը և  ա պա՝ ա ռանց ծա նուց ման, պատ մո ղի խոսքն ուղղ վում է 
դե պի ու րիշ հար թութ յուն, դե պի ու րիշ հե րոս. «Ս յու նը գրկել ու ե րե սը սյու-
նին դեմ էր ա րել, մտքով ար դեն ի րենց  Ռու սաս տան նե րում էր, հար սը սյու-
նը թո ղեց...» (2, 365): 

Վի պա կի սկզբից շատ ա վե լի զգա լի է, որ հե ղի նակ-պատ մողն է սկսում 
պատ մու թյու նը, նա խոս քը տա լիս է գոր ծող ան ձանց, ո րոնք ար տա հայտ-
վում են պար զո րոշ: Ան ցու մը պատ մո ղից-հե րոս կա րե լի է կռա հել միայն 
քե րա կա նա կան ձևե րից ու դե րան վան կի րա ռութ յու նից: Օ րի նակ՝ պատ մո-
ղը կամ հե ղի նակն ա սում է. «Բայց մեջ նե րի թա փո վը  Վար դոն էր. հա մա-
րիր, որ Թ ևը կին չէր թող նում հար բի, կե նա ցի խոս քը թող նում էր ա սի վեր-
ջաց նի ու բա ժա կը ձե ռից առ նում էր...» (2, 309):  Բայց նույն պար բե րութ յան 
մեջ, ա ռանց խոս քի քե րա կա նա կան փո խանց ման, խոս քը շա րու նակ վում է. 
«Ոչ մի օ տար աչք եր բեք չտե սավ, որ  Սի րուն Թ ևը կի հուն ձը  Վար դոն է 
ա նում, բայց նույ նիսկ զուտ մե րոնց ներ կա յութ յամբ, այ սինքն երբ զուտ 
Օ հանն ու նրա մեծ  Սո փին էինք լի նում,  Սի րու նը  Վար դո յի հնձի վրա չա-
րա նում էր՝ թե կնի կը մի քիչ կնկա շնորհ քի կլի նի...» (ընդգ ծու մը մերն է- 
Ժ.Ք., 2, 310): Ն շա նա կում է՝ պատ մո ղը գոր ծող ան ձան ցից մեկն էր 
(էինք), և  այդ գոր ծող ան ձինք՝ կեր պար նե րը, մե կը մյու սից խոս քը խլում ու 
շա րու նա կում են յու րո վի մեկ նա բա նութ յամբ: 

ըստ էութ յան «Տաշ քեն դում» գոր ծում է կա ռուց ված քա յին ա վե լի բարդ 
մե խա նիզմ, քան մեզ ծա նոթ մյուս գոր ծե րում, երբ հե րոս նե րից յու րա-
քանչ յու րը և՛ բա ցա հայտ վում է ներ քին մե նա խո սութ յամբ, և՛ պատ մո ղի 
դե րում հան դես ե կող մյուս ան ձանց կող մից: Թ վում է, թե ոչ թե մի հո գի 
է պատ մում, այլ մե կը խոս քը փո խան ցում է մյու սին, իսկ ին քը տրվում է 
ներ քին խո հե րին: Ն ման տպա վո րութ յունն ամ րապնդ վում է նաև նրա նով, 
որ պատ մո ղի աշխ ար հա յաց քը և  եր ևույթ նե րի մեկ նա բա նութ յու նը, առ-
հա սա րակ գյու ղի մար դու մտա ծող ու թյու նը ա ռանձ նա պես չի տար բեր-
վում վի պա կի հե րոս նե րի մտա ծո ղութ յու նից, նաև բա ռա պա շա րի, ո ճե րի 
(«ազ նիվ խոսք») օգ տա գործ ման ա ռու մով:  Մաթ ևոս յա նը ստեղ ծում է 
բազ մա ձայն (պո լի ֆո նիկ) ար ձակ, երբ բո լորն են խո սում, կա րե լի է ա սել՝ 
միա սին, ինչ պես երգ չա խում բը  Հին  Հու նաս տա նում:  Սա քսա նե րորդ դա-
րի ար ձա կի հատ կա նիշ է, և  Մաթ ևոս յա նը իր ա վան դա կան թե մա յով (ոչ-
խա րա պահ, գյուղ) հաս նում է 20-րդ  դա րի ար ձա կի պոե տի կա յի մա կար-
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դա կին: «Իսկ «Տաշ քեն դում» բազ մա ձայ նութ յու նը սկզբունք է»37,- ա սում է 
 Մաթ ևոս յա նը: Այս սկզբուն քի ի մաս տը բա ցա հայ տում է հե ղի նա կը՝ բա-
ցատ րե լով, որ իր նպա տա կը չի ե ղել որ ևէ հե րո սի ա ռանձ նա ցու մը. «Խառն-
վածք ներ և  միայն:...Եվ ոչ մի գլխա վոր հե րոս. թե պետ «հա վա քի» յու րա-
քանչ յուր մաս նա կից գլխա վոր հե րոս կա րող է լի նել:  Յու րա քանչ յուր բնա-
վո րութ յուն վի պա կան է, բայց միայն հնա րա վո րու թյուն նե րով, նրա մա սին 
իմ հե ղի նա կա յին պատ կե րա ցումն ե րով:  Յու րա քանչ յու րի մա սին ես կա րող 
եմ գրել ամ բողջ ծա վա լուն պատ մութ յուն, թե պետ «Տաշ քեն դում», գյու ղա-
կան ա կում բի հա վա քույ թում նրան պատ կա նում է ըն դա մե նը մի երկ խո-
սութ յուն: Եր բեմն էլ ըն դա մե նը մի ռեպ լիկ:  Բայց այդ ձևը ևս՝ բո լո րի խո-
սակ ցութ յու նը բո լո րի հետ, ա մեն ևին մտադ րութ յուն չէ, այլ իմ մտա ծած 
մի ջոցն է, հնարք՝ փրկե լու անս յու ժե գոր ծը, այ սինքն փոխ հա տու ցե լու 
բնա  ծին ա րա տը»38:  Մաթ ևոս յա նը գի տակ ցում է, ան շուշտ, որ նման ա ռա-
վե լութ յու նը են թադ րում է նաև ո րո շա կի կո րուստ ներ, ո րով հետև ա վան-
դա կան ձևե րից հրա ժա րու մը ա ռանց դրա հնա րա վոր չէ:  Ներ քին խո հի 
վրա կենտ րո նա նա լը նվա զեց նում է աչ քի ըն կա լու մը, գույ նի ու լույ սի զգա-
ցո ղութ յու նը, բայց «հ նա րա վոր չէ ա մեն ինչ ու նե նալ ու ա մեն ինչ պահ պա-
նել...»39։

 Մաթ ևոս յա նի այս դի տար կումն ե րում կա մի քա նի հար ցի պա տաս-
խան:  Նա հե րոս ներ չի ստեղ ծում, այլ խառն վածք ներ է բա ցա հայ տում, 
և  բո լոր խառն վածք նե րը ար ժա նի են հա վա սար ու շադ րութ յան: Իսկ 
այն, որ բո լո րը խո սում են բո լո րի հետ՝ ա պա հո վում է վի պա կի բազ-
մա ձայ նութ յու նը: Այս հան գա ման քը թույլ է տա լիս ա սե լու, որ թերևս 
ինչ-որ տեղ ի րա վա ցի էր  Մաթ ևոս յա նը, որ ժխտում էր նմա նութ յու նը 
(էլ չենք խո սում ազ դե ցութ յան մա սին)  Ֆոլք նե րի հետ, ո րով հետև ինքն 
ա վե լի բարդ տեխ նի կա է կի րա ռում:  Պատ կե րա վոր ա սած՝  Ֆոլք նե րի 
 «օ պե րա յում» յու րա քանչ յուր հե րոս ու նի իր ա րիան, իսկ  Մաթ ևոս յա նի 
մոտ բազ մա ձայն երգ չա խումբ է, որ տեղ ոչ ոք չի ա ռանձ նա նում:  Սա 
յու րօ րի նակ դե մոկ րա տիզմ է, քա նի որ գրող-պատ մո ղի գոր ծա ռույ թը 
նա հենց հանձ նում է հա սա րակ մարդ կանց, ո րոնք ա ռաջ են տա նում 
պատ մութ յու նը՝ ներ սից մեկ նա բա նե լով այն՝ կար ծես տեղ չթող նե լով 
օ տար հա յաց քի, կողմն ա կի մար դու հա մար: Այս ա ռու մով ինչ-որ տեղ 
 Մաթ ևոս յա նը շա րու նա կում է Ակ սել  Բա  կուն ցի ա վանդ նե րը: 

Ռ. Իշ խան յա նը մի հե տաքր քիր զու գա հեռ է անց կաց րել  Թու ման յա նի և 
 Բա կուն ցի հե րոս նե րի միջև և  ե կել այն եզ րա կա ցութ յան, որ  Թու ման յա նի 
հե րոս նե րը, այ նո ւա մե նայ նիվ, ինչ-որ չա փով ա ռանձ նա հա տուկ են, ֆի զի-
կա պես ու ժեղ են ( Լո ռե ցի  Սա քոն, չո բան  Չա տին), հո գե պես պատ րաստ դի-
մա կա յութ յան (Ա նուշ,  Սա րո), իսկ  Բա կուն ցի հե րոս նե րը՝  Պե տին, Ա թա ա պե-
րը,  Վան դունց  Բա դին և  այլք, ոչն չով ոչ միայն չեն տար բեր վում ու րիշ նե-
րից, ընդ հա կա ռա կը՝ հա սա րա կութ յան ա մե նաս տո րին շեր տե րից լի նե լով՝ 
նաև տկար են՝ ֆի զի կա պես տկար, ծաղ կա տար, կաղ և  այլն:  Մա թ ևոս  յա նը 
նկա տում է  Բա կուն ցի բե րած նո րութ յու նը. «Հայ մեծ գրող նե րից  Բա կունցն 

37 Հրանտ Մաթևոսյան, Ես ես եմ, էջ 218:
38 Նույն տեղում, էջ 224 - 225:
39 Նույն տեղում, էջ 233:
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ա ռա ջինն է ինք նար տա հայտ վե լու հնա րա վո րութ յուն տվել ժո ղովր դի այն 
հատ վա ծին, որ մնա լով ա ռանց լե զու, ձայ նի ի րա վուն քը փո խան ցեց միջ-
նորդ նե րին, ո րոնք էլ քա ղա քին ու աշ խար հին պատ մե ցին ան լե զու նե րի 
մա սին:  Բա կուն ցը բե կա նեց այդ «մա սի նը», նա գրում էր ոչ թե ժո ղովր դի 
մա սին, այլ ժո ղովր դի մի ջից:  Ներ սից լի նե լու այդ սկզբուն քը ես, որ քան 
դա իմ հնա րա վո րութ յուն նե րի սահ ման նե րում էր, փոր ձե ցի տա րա ծել 
օր գա նա կան ու ա նօր գա նա կան աշ խար հի ամ բողջ տա րած քի վրա:  Դա 
նշա նա կում է գրել ոչ թե ծա ռի մա սին, այլ ծա ռի մի ջից, ոչ թե ձիու մա-
սին, այլ ձիու ներ սից»40: Այս դի տար կու մը պա տաս խանն է նաև այն հար-
ցի, թե ին չու է  Մաթ ևոս յա նը դի մում բազ մա ձայ նու թ յան (բազ մութ յու նը 
բազ մութ յան մա սին):  Գե ղար վես տա կան այդ հնա րան քը ոչ թե քմա հաճ 
փոր ձա րա րութ յուն է, այլ գրո ղի գե ղա գի տութ յան ու աշ խար հըն կալ ման 
դրսևո րու մը, ո րի կա տար յալ ար տա հայ տութ յու նը դար ձավ «Տաշ քենդ» 
վի պա կը:  Դա է պատ ճա ռը, որ իր վեր ջին հար ցազ րույց նե րում գրո ղը 
ո րո շա կի գուր գու րան քով է խո սում այս վի պա կի մա սին:

 Ներ քին մե նա խո սութ յան մղե լով հե րոս նե րից յու րա քանչ յու րին՝ բա ցի 
աշ խար հա յաց քա յին բա ցա հայ տումն ե րից,  Մաթ ևոս յա նը հնա րա վո րութ յուն 
է ստեղ ծում բա ցե լու ժո ղովր դա խո սակ ցա կան լեզ վի հա րուստ են թա  շեր-
տե րը, ո րոնք կա րող էին չքա նալ հե ղի նա կա յին գրա կան խոս քի մեջ: Ա հա 
թե ին չու հե ղի նակն իր խոս քը հիմն ա կա նում հանձ նում է պատ մո ղին, ո րը 
նույն հա մայն քի ան դամն ե րից մեկն է, նույն լեզ վամ տա ծո ղութ յան կրո ղը. 
«Լեզ վի մեջ գե ղար վես տա կան լիա կա տար ար տա  հայ տութ յուն է գտել իմ 
ժո ղովր դի ան հա տա կա նութ յու նը: Իմ վա ղե մի ե րա զանքն է՝ ներ թա փան-
ցել այդ աշ խար հը:  Սա կայն խի զա խե ցի այդ ա նել միայն «Տաշ քեն դը» գրե-
լիս՝ վի պա կի ամ բողջ տա րած քը «հանձ նե ցի» գյու ղա կան ա կում բին, որ-
տեղ ծխից բա ցի ո չինչ չի եր ևում, որ տեղ միայն լսել կա րող ես»41:

Հ րանտ  Մաթ ևոս յա նին նվիր ված մե նագ րութ յուն նե րում և  հոդ ված նե-
րում ե ղել են ու շադ րութ յան ար ժա նի ոչ սա կա վա թիվ անդ րա դարձ ներ 
«Տաշ քենդ» վի պա կին:  Ռուս քննա դա տութ յու նը ևս, որ ա ռատ նյութ է տա-
 լիս հայ գրո ղի մա սին, հպան ցիկ անդ րա դար ձել է նաև «Տաշ քեն դին»՝ ու-
շագ րավ դի տար կումն ե րով: Քն նա դատ Վ.  Կովս կին նկա տում է, որ «Տաշ -
քեն դում»  Մաթ ևոս յա նի աշ խարհ ըն կալ ման դրա մա տիզ մը հաս նում է ա մե-
նա բարձր մա կար դա կի, որ տեղ տե ղի է ու նե նում «տոհ մա կան տրա մադ-
րութ յուն նե րի» վեր ջին փլու զու մը, և  հարց է տա լիս, թե արդ յոք Թ ևի կի 
ձգտու մը դե պի  Տաշ քենդ այդ փլուզ ման ար տա հայ տութ յու նը չէ՞ և  միա ժա-
մա նակ փա խուստ42: 

 Տաշ քենդն ի րա կա նում աշ խար հագ րա կան տե ղա նուն է, բայց  Մա-
թ ևոս յա նի վի պա կում ստա նում է պայ մա նա կան նշա նա կութ յուն, դառ -
նում խորհր դա նիշ, ո րը ա ռար կա յա կան տեսք է տա լիս  Փոքր Թ ևա նի 
ինք նա հաղ թա հար ման ձգտու մին: 

Ինքն ի րե նից օ տար վե լու, սե փա կան խեղ ճութ յան հաղ թա հար ման, 
փա խուս տի հան գա ման քը նկա տել է նաև Վ.  Սա ֆար յա նը. «Ուս տի ա մեն 

40 Նույն տեղում, էջ 220:
41 Նույն տեղում, էջ 217:
42 Տե՛ս “Армянская литература в русской советской критике’’, Ер., 1989, էջ 212:
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մի չտա րո րոշ ված փա խուստ (դե պի  Տաշ քենդ պայ մա նա կան տա րա ծութ-
յուն կամ այ լուր) նախ և  ա ռաջ փա խուստ է հե րո սի «անձ նա կան» տա րա-
ծութ յու նից, որ նշա նա կում է փա խուստ ինքն ի րե նից...»43: 

Իս կա պես,  Տաշ քեն դը փա խուստ է խորհր դան շում ոչ միայն տոհ-
մից, այլև ինքն ի րե նից դե պի մեկ ու րիշ ինք նութ յուն, որն, ըստ եր ևույ-
թին, անհ նար է:

Այս պի սով, բնավ էլ ոչ սպա ռիչ այս քննութ յու նը հիմք է տա լիս ա սե-
լու, որ «Տաշ քեն դը»  Մաթ ևոս յա նի գե ղար վես տա կան մտա ծո ղութ յան այն 
բարձր մա կար դակն է, որ տեղ հան գուց վում են մաթ ևոս յա նա կան գե ղա-
գի տութ յան բո լոր ա ռանձ նա հա տուկ կող մե րը՝ բնա վո րութ յուն նե րի ստեղ-
ծու մը, ամ բող ջա կան հա յաց քը շեր տա վոր ված հա սա րա կութ յան վրա, ժո-
ղովր դա կան լեզ վի ա րար չա կան ո գու հայտ նա գոր ծու մը, իր մեծ նա-
խորդ նե րի ա վանդ նե րի ստեղ ծա գոր ծա կան յու րա ցու մը: Այս ա մե նի շնոր-
հիվ գրողն իր տե ղը հաս տա տեց 20-րդ  դա րի գե ղար վես տա կան մտա ծո-
ղութ յան մեջ՝ ա պա ցու ցե լով, որ ար վես տի ո րա կը չափ վում է ոչ միայն 
թե մա յի կար ևո րու թյամբ, այլև այն մա տու ցե լու վար պե տութ յամբ:

Ժենյա  Ա. Քալանթարյան  - Գիտական  հետաքրքրությունների 
շրջանակը՝  հայ նորագույն և արդի գրականություն («Վահագն 
Դավթյան»-1991, «Անդրադարձներ»-2003,  «Ուրվագծեր արդի հայ 
գրականության»-2006, «Գրական հորիզոններ»-2008, «Եղիշե Չա-
րենց»-2012), գրականագիտություն, գրական քննադատության 
պատ մություն և տեսություն («Գրական քննադատության տեսու-
թյան և պատմության հարցեր»-1982, «Հայ գրականագիտության 
պատմություն»-1986):

Summary
 

HRANT MATEVOSYAN’S NOVELLA “TASHKENT”:

Parallels in Typology                                                                                           
                                                                               

Zhenya A. Kalantaryan

Hrant Matevossyan’s novella “Tashkent” is discussed in the light of com-
parative analysis of the writer’s earlier works, Russian rural prose (in most 
general features), and “The Sound and the Fury” by William Faulkner. The 
parallel with Faulkner’s novel is of typological character and refers to the poet-
ics of the above mentioned works, particularly the principle of depicting the 
same phenomenon from different characters’ perspectives and the stream-of-
consciousness narrative technique. The performed analysis allows to appreciate 
“Tashkent” as one of the best and highly artistic examples of 20th-century 
fiction.

43 Վազգեն Սաֆարյան, Գրականության բազմաձայնությունը, Եր., 2012, էջ 255:
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Резюме

ПОВЕСТЬ ГРАНТА МАТЕВОСЯНА «ТАШКЕНТ»

Типологические параллели
      

Женя А. Калантарян

Повесть Гранта Матевосяна «Ташкент» рассматривается в контексте  
параллелей с предшествующим творчеством писателя, а также – в самых 
общих чертах – с русской «деревенской прозой» 20-го века и с романом 
У. Фолкнера «Шум и ярость». Параллели повести «Ташкент» с романом 
Фолкнера имеют типологический характер и  выявляют черты типологи-
ческой общности в поэтике этих произведений, в частности, в использо-
вании «потока сознания», а также приема описания одного и того же 
явления в восприятии разных героев. Подобный анализ позволяет оценить 
повесть  Г. Матевосяна «Ташкент» как  один из высокохудо жественных 
образцов прозы 20-го столетия. 
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