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ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

 Ժեն յա Ա.  Քա լան թար յան
 Բանաս. գիտ. դոկ տոր

Վ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԻ «5-ՐԴ ՓՈՂՈՑԻ» 
ԾՆՆԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ա վան դույթ և  ան հա տա կա նութ յուն* 

  Բա նա լի բա ռեր - մտա ցա ծին գե ղար վես տա կան տա -
րածք, մշա կու թա յին ա վան դույթ, օ րի նա չա փութ յուն, ազ  դե-
ցութ յուն և  ան հա տա կա նութ յուն, ինք նա կեն սագ րութ յուն, 
գյու ղա գրու  թ  յուն, քա ղա քա գրութ յուն, ոճ, գա ղա փա րա կան 
ուղղ վա ծութ յուն, պա տու մի ար վեստ:

 Մուտք
1989 թ. լույս տե սավ ար ձա կա գիր  Վա հագն Գ րի գոր յա նի «5-րդ  փո ղոց» 

վեր նագ րով վի պակ նե րի ու պատմ վածք նե րի ժո ղո վա ծուն:  Սա կայն դա 
ա մեն ևին էլ չէր նշա նա կում, թե իբրև գրքի վեր նա գիր ընտր ված «5-րդ 
 փո ղոց» ար տա հայ տութ յու նը նո րութ յուն էր Գ րի գոր յա նի ար ձա կում:

 Սկ սած 1970-ա կան նե րի կե սե րից՝ Գ րի գոր յա նի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե-
րի գրե թե բո լոր գոր ծո ղութ յուն նե րը կա տար վում են 5-րդ  փո ղո ցում:  Կար ծես 
իբրև հա վաս տիա ցում այն բա նի, որ պայ մա նա կան այդ տա րած քը իր գե-
ղար վես տա կան ան ձեռնմ ե լի «սե փա կա նութ յունն է», տաս նամ յակ ներ անց՝ 
2012 թ. գրո ղը հրա տա րա կեց « Զար մա նա լի ի րա դար ձութ յուն ներ 5-րդ 
 փո ղո ցում» ժո ղո  վա ծուն: Բ նա կա նա բար ըն թեր ցո ղի աչ քից չի կա րող վրի-
պել գրո ղի հա վա տար մութ յու նը իր նա խա սի րած կամ, ա վե լի ճիշտ, գի-
տակ ցա բար նա խընտ րած մի ջա վայ րին:  Դա կա րե լի է դի տել իբրև գրա կան 
ո րո շա կի ա վան դույ թի շա րու նա կութ յուն, ո րի պար զե լուն էլ նվիր ված է սույն 
հոդ վա ծը:

1. Ա վան դույթ և ն մա նութ յուն ներ
 Հա մաշ խար հա յին գրա կա նութ յան մեջ սե փա կան պայ մա նա կան մի ջա-

վայ րը ստեղ  ծե լու ա վան դույ թը նո րութ յուն չէ:  Թերևս նման հնա րան քը շատ 
ա վե լի հին ար մատ ներ ու նի, սա կայն շատ ա վե լի հան րա ծա նոթ են Ու. 

*Հոդվածն ընդունվել է տպագրության 22.07, 2018։
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 Ֆոլք նե րի, Գ.  Մար կե սի, հայ գրա կա նութ յան մեջ՝ Հր.  Մաթ ևոս յա նի օ րի նակ-
նե րը:  Ֆոլք նե րի  Յոք նա պա տոֆ ա յին,  Մար կե սի  Մա կոն դո յին,  Մաթ ևոս յա նի 
Ծ մա կու տին (այլ գրա կա նու թյուն նե րի մեջ օ րի նակ նե րը չեն բա ցառ վում) 
ա հա ա վե լա նում է Վ. Գ րի գոր յա նի 5-րդ  փո ղո ցը:

 Պայ մա նա կան մի ջա վայ րի ստեղծ ման օ րի նա չա փութ յու նը կար ծես թե 
նույնն է:  Հի շա տակ ված գրող նե րից ոչ մե կը ի սկզբա նե չի ընտ րել իր տա-
րած քը: Ո րո շա կի ստեղ ծա գոր ծա կան ճա նա պարհ անց նե լուց հե տո միայն 
1929-ին իր « Սար տո րիս» վե պը գրե լիս  Ֆոլք նե րը ո րո շում է, որ աշ խար հի 
ցան կա ցած անկյ ու նում կա րե լի է հայտ նա բե րել ամ բողջ աշ խար հի ման-
րան կա րը նույն օ րի նա չա փութ յուն նե րով: Այդ մա սին նա հի շում է հե տա-
գա յում. «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»1: 
Գ րե թե նույն կամ նման պատ ճա ռա բա նութ յուն ներ են բե րում մյուս գրող-
նե րը2: 

Վ. Գ րի գոր յա նը ևս  ա ռանց բա ցատ րութ յան չի թող նում իր ընտ րու թյու-
նը. «5-րդ  փո ղո ցը սոսկ խորհր դա նիշ չէ: Ոչ էլ պա տա հա կան վայր:  Վայ րը 
ա նուն է տա լիս մարդ կանց, մար դիկ՝ վայ րին էութ յուն և  ա ռան ձին-ա ռան ձին 
դեպ քե րի ու ճա կա տագ րե րի զար գա ցու մով պատմ ված քից-պատմ վածք ու 
վի պա կից-վի պակ ամ բող ջա նում է փո ղո ցի հա վա քա կան կեր պա րը՝ նրա 
մարդ կանց ընդ հա նուր ճա կա տագ րով»3: Ի տար բե րութ յուն նա խորդ նե րի՝ 
հայ հե ղի նակ նե րի ընտ րած տե ղա նուն նե րը, խորհր դա նիշ լի նե լով հան դերձ, 
խորհր դա վոր չեն և  ար տա հայ տում են միան գա մայն հաս կա նա լի ի մաստ-
ներ:  Մինչև այ սօր էլ շա տե րը փոր ձում են մեկ նա բա նել  Յոք նա պա տո ֆա 
ա նու նը:  Ռուս նե րը, օ րի նակ, բա ղադ րիչ նե րի բա ժա նե լով բա ռը, Йокнапа-
тофа-ից, ի թիվս այլ բա ղադ րիչ նե րի, ա ռանձ նաց նում են окна հնչյու նա-
խում բը, ո րի դեպ քում, եր ևա կա յութ յու նը օգ նութ յան կան չե լով, կա րե լի է 
դի տար կել իբրև պա տու հան դե պի աշ խարհ: Ինչ վե րա բե րում է  Մար կե սի 
 Մա կոն դո յին, ա պա դա ու նի բազ մա թիվ բա ցատ րութ յուն ներ: Այդ ա նու նը 
գրողն ա ռա ջին ան գամ օգ տա գոր ծել է « Տերև նե րի փո թո րիկ» կարճ պատմ-
ված քում, ա պա՝ « Հար յուր տար վա մե նութ յուն» վե պում և  այլ պատմ վածք-
նե րում: Իր «Ապ րել՝ կյան քը պատ մե լու հա մար» ինք նա կեն սագ րա կան վե-
պում նա հի շում է, որ այդ ա նու նը վերց րել է բա նա նի պլան տա ցիա նե րի 
ցու ցա նա կի վրա յից, և  են թադ րում է, որ բառն ու նի աֆ րի կյան ծա գում, 
հա վա նա բար մատ նան շում է բամ բա կա տիպ ար ևա դար ձա յին ծա ռա տե սակ: 
 Հե տա գա յում պարզ վել է, որ աֆ րիկյ ան կի տու բա ցե ղի մար դիկ բա նա նին 
մա կոն դո են ա սում, իսկ այդ բա ռի հոգ նա կին ար դեն դին կոն դո է ար տա-
սան վում: Ա հա այդ խորհր դա վոր ան վան հի շո ղութ յու նը գրո ղի մոտ, Ֆոլք-
նե րի « Լույ սը օ գոս տո սին» վե պի ըն թեր ցա նութ յան ըն թաց քում, ա սո ցաց վել 
է նրա  Յոք նա պա տո ֆա յի հետ, և ս տաց վել է այդ ան վա նու մը4:  Հե տա  գա յում 
« Մա կոն դո» ա նու նը այլ բա ցատ րութ յուն ներ ու կի րա ռութ յուն ներ է ստա նում: 

1 Фолкнер У., Свет в августе. Особняк, Москва, 1975, с. 7. 
2 Մաթևոսյանին մենք արդեն անդրադարձել ենք «Հր. Մաթևոսյանի «Տաշքենդ» վիպակը 20-րդ դարի 
արձակի համատեքստում» հոդվածում, «Դիտանկյուն», 2015, էջ 185-224: 
3 Գրիգորյան Վ., 5-րդ փողոց, Եր., «Խորհրդային գրող», 1989, էջ 2:
4 Տե՛ս Andin.am/2015/12/24/(Մեծ Գաբոյի ժամանակը), հեղ. Դ. Գասպարյան
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Օ րի նակ՝ իս պա նաա մե րիկյ ան գրա կա նութ յան մեջ կա այդ ա նու նով գրա-
կան ուղ ղութ յուն, որ այդ պես է ան վան վել քա ղա քի պատ վին,  Մեք սի կա կան 
ծո վա ծո ցում «մա կոն դո» ա նու նով նավ թի հան քա վայր գո յութ յուն ու նի և  
այլն5: Այս ա նուն նե րի հա մե մա  տութ յան մեջ Վ. Գ րի գոր յա նի «5-րդ  փո ղոց» 
ար տա հայ տութ յու նը շատ ա վե լի ի րա կան է հնչում, բա ցատ րութ յուն կար ծես 
թե չի պա հան ջում, թեև սո վո րա բար մեզ մոտ փո ղոց նե րը ոչ թե հա մա րա-
կալ ված են, այլ ա նուն ու նեն:  Բայց թիվն ա վե լի չե զոք նշա նա կութ յուն ու նի, 
ա վե լի ան կա խութ յուն ու ա զա տութ յուն է տա լիս այն օգ տա գոր ծո ղին: 
 Հե  տաքրք րութ յու նից զուրկ չէ այն հան գա ման քը, որ նա խորդ գրող նե րի 
ստեղ ծած մտա ցա ծին տա րածք նե րի հա մե մատ Գ րի գոր յա նի ընտ րած փո-
ղո ցի տար բե րա կը շատ ա վե լի փոքր մի ջա վայր է են թադ րում, բայց փոքր 
փո ղո ցի բնա կիչ նե րը ար մատ նե րով կապ ված են մի կող մից՝ պատ մա կան 
հայ րե նի քի, մյուս կող մից՝ ի րենց սե րունդ նե րով՝ բազ մա գա ղութ Սփ յուռ քի 
հետ: Ս տաց վում է, որ թե՛ ուղ ղա կի, թե՛ փո խա բե րա կան ի մաս տներով 5-րդ 
 փո ղո ցը հա յութ յան յու րա հա տուկ կենտ րոն է, ուր խա չաձև վում են բնա կիչ-
նե րի անց յալն ու ա պա գան:

Որ պես ընդ հա նուր օ րի նա չա փութ յուն նկա տե լի է, որ գրող նե րից յու րա-
քանչ յու րը պայ մա նա կան ան վան տակ ընտ րում է իր ծննդա վայ րը կամ, 
նվա զա գույն դեպ քում, ապ րած մի ջա վայ րը: Գ րա կա նութ յան պատ մա բան-
նե րը  Ֆոլք նե րի  Յոք նա պա տո ֆա յի ան վան տակ հեշ տութ յամբ հայտ նա բե-
րում են գրո ղի ծննդա վայ րը՝ Մի սի սի պի նա հան գի  Լա ֆա յետ բնա կա վայ րը, 
 Մար կե սի  Մա կոն  դո յի հիմ քում տես նում են գրո ղի ծննդա վայր Ա րա կա տա կա 
քա ղա քը, ո րը գտնվում է  Կո լում բիա յի հյու սի սում:  Մաթ ևոս յա նի դեպ քում 
ևս  հեշ տութ յամբ կա րե լի է նկա տել Ահ նի ձոր-Ան տա ռա մեջ-Ծ մա կուտ ձևա-
փո խութ յու նը, մա նա վանդ որ գրո ղը չի էլ թաքց նում դա: Վ. Գ րի գոր յա նի 
ա ռա ջին գոր ծե րում նրա հե րոս նե րի մի ջա վայ րը գե րակ շիռ մա սով քա ղա քի 
կենտ րոնն է, ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ` այ սօր ար դեն  Մաշ տոցի (նախ-
կի նում նախ Ս տա լի նի, ա պա  Լե նի նի ա նու նը կրող) և Ա բովյ ան (նախ կի նում՝ 
Աս տաֆ յան) փո ղոց նե րի միջև ըն կած տա րածքն է, այդ շրջա նա կի փոքր 
փո ղոց նե րից մե կը: « Փոքր է մեր փո ղո ցը: Ե թե հա վա տանք  Վա սակ Մ նա-
ցա կան յա նին, ու ղիղ ե րեք հար յուր քսան յոթ քայլ է...  Ճիշտ է, տասն հինգ-
քսան թվե րին մեր փո ղո ցը բա վա կա նին հա մալր վեց գաղ թած մշե ցի նե րով, 
վա նե ցի նե րով, իգ դիր ցի նե րով ու կար սե ցի նե րով... պարզ է, չմե ծա ցավ, 
փոքր էր, փոքր էլ մնաց...»6: Ին չո՞ւ փոքր, արդ յոք այդ հան գա ման քը չի՞ սահ-
մա նա փա կում գրո ղի տե սա դաշ տը:  Մեր կար ծի քով՝ տա րած քի ընտ րութ-
յունն ու նի և՛ կեն սագ րա կան-հո գե բա նա կան, և՛ ի րա կան-տրա մա բա նա կան 
հիմք:  Նախ՝ այդ մի ջա վայ րում է ան ցել գրո ղի ման կութ յու նը: Ա պա՝ Ա բով-
յա նի և  Մաշ տո ցի փո ղոց նե րի վրա տե ղա կայ ված պե տա կան, հա սա րա կա-
կան, մշա կու թա յին հիմն արկ նե րը բնա կիչ նե րի մեր ձեց ման, նրանց ինչ-որ 
տեղ ընդ հան րա կան կյան քով ապ րե լու ա վե լի քիչ հնա րա վո րութ յուն են 
տա լիս, քան ա վե լի մտեր միկ փոք րիկ փո ղո ցը: 20-րդ  դա րի կե սե րին նշված 
մեծ փո ղոց նե րի մի ջա կայ քում դեռևս պահ պան վում էին սե փա կան տներ՝ 
փոք րիկ պար տեզ նե րով ու բա կե րով, և բ նա կիչ նե րից շա տերն էին ճա նա-

5 Տե՛ս htpps://ru.wikipedia.org/wiki/Makondo - (значения)
6 Գրիգորյան Վ., Ադամամութ, Եր., «Սովետական գրող», 1984, էջ 130:
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ՒՆչում միմ յանց: Վ. Գ րի գոր յա նը ևս  իր ո րոշ ակ նարկ նե րով ըն թեր ցո ղի ու-

շադ րութ յու նը դե պի այդ տա րածքն է ուղ ղում. « Դա րա սկզբին մեր փո ղո ցը 
դեռ 5-րդ  չէր կոչ վում և, ի հար կե, ա մեն ևին էլ ներ կա յիս տես քը չու ներ: ...
Իսկ ան վա նա կո չութ յու նը տե ղի ու նե ցավ 1921-ի աշ նա նը, ան մի ջա պես այն 
բա նից հե տո, երբ իր երկ րորդ ան վա նա կո չութ յունն էր նշել Աս տաֆ յա նը՝ 
վե րան վան վե լով Ա բովյ ա նի: Ու թեև քա ղա քա շի նութ յու նը վա ղուց ար դեն 
կուլ էր տվել ա ռա ջի նից չոր րորդ փո ղոց նե րը, ո րոնց գո յութ յան շնոր հիվ 
մե րը ժա մա նա կին 5-րդ  էր կոչ վել, այ սօր էլ մեր փո ղո ցը, բո լոր կող մե րից 
սեղմ ված, ճնշված ու ճզմված քա րի ու եր կաթ բե տո նի երկ նա հաս զանգ-
ված նե րով... շա րու նա կում է կրել ար դեն ան հաս կա նա լի, ա սես երկն քից 
ըն կած 5-րդ  ան վա նու մը»7:

 Նույն օ րի նա չա փութ յու նը գոր ծում է նաև պայ մա նա կան մի ջա վայ րի 
«բնա կեց ման» պա րա գա յում:  Թե՛  Ֆոլք նե րի, թե՛  Մար կե սի, թե՛  Մաթ ևոս յա նի, 
ինչ պես նաև Վ. Գ րի գոր յա նի պա րա գա յում նրանց հե րոս նե րը մի գրքից 
տե ղա փոխ վում են հա ջոր դը և  ա պա հա մալր վում նո րե րով:  Հի շա տակ ված 
գրող նե րից ոչ ոք նոր ստեղ ծա գոր ծութ յան մեջ բա ցատ րութ յուն չի տա լիս 
նո րի մեջ չգոր ծող կամ շատ կրա վո րա կան դեր ու նե ցող, բայց նա խորդ 
եր կե րից հայտ նի հե րո սի մա սին, ո րին ոչ բո լոր ըն թեր ցող նե րը կա րող են 
ծա նոթ լի նել:  Ռուս գրա կա նա գե տը այս ա ռու մով նկա տում է.« Ֆոլք նե րի 
հեր  թա կան գրքի հե րոս նե րը աս տի ճա նա բար «դուրս էին քա շում» (вытяги-
вали) ի րենց հետ ևից ազ գա կից նե րին, ի րենց հա մար շրջա պատ էին ստեղ-
ծում: Այդ պես աս տի ճա նա բար ստեղծ վեց բազ մա թիվ մարդ կանց և  ի րա-
դար ձութ յուն ներ միա վո րող յու րա հա տուկ «միկ րո կոս մոս»8:

Ըն թեր ցող նե րին է վե րա պահ վում նմա նա տիպ հե րոս նե րին ճա նա չե լու 
հա ճույքն ու դժվա րութ յու նը:  Վա հագն Գ րի գոր յա նի «Ս պի տակ ագ ռա վը» 
վի պա կից  Վա սակ Մ նա ցա կան յա նը, Մ նա ցը,  Սամ վե լը,  Վար դու հին..., « Խոս-
 տում» վի պա կից  Մար տի նը, Աստ ղի կը,  Հայ կը, «Ա դա մա մութ» վե պից  Սի-
րար փին,  Սի րա  նույ շը,  Զա րու հին, Ա րա մը,  Միհ րա նը... շա տե րը, ո րոնց այս-
տեղ թվար կե լը պար զա  պես ա նի մաստ է. յու րա քանչ յու րը գոր ծում է ոչ 
միայն նշված եր կում։ Այս կամ այն չա փով շա տե րի կեր պար նե րը կա՛մ բաց-
վել են նա խորդ եր կե րում, կա՛մ հա ջոր դում են դրանց՝ դառ նա լու հա մար 
ա վե լի լիար ժեք կեր պար, ուս տի նախ կի նում սոսկ նրանց ան վան հի շա տա-
կու մը «միս ու ար յուն է ստա նա լու» հե տա գա յում: Ս րա նից բխում է հի շա-
տակ ված հե ղի նակ նե րին բնո րոշ մեկ այլ կար ևոր օ րի նա չա փութ յուն. այն 
է՝ որ ևէ հե րոս չի ամ բող ջա նում մի ա ռան ձին գոր ծում:  Վի պա կան այս կամ 
այն հե րոսն իր լրու մին է հաս նում գրո ղի ամ բող ջա կան ստեղ ծա գոր ծութ-
յան՝ բնագ րի մեջ, ո րի տար բեր է ջե րից թել առ թել կա րե լի է հյու սել հե րո-
սի կեր պա րը: Այս հան գա մանքն էլ իր հեր թին հու շում է գրո ղի ստեղ ծա-
գոր ծութ յու նը դի տար կել իբրև մեկ ամ բող ջա կան բնա գիր, ո րի ա ռան ձին 
մա սե րը միաց նում են ոչ միայն հե րոս նե րը, այլև նրա ո ճի ա ռանձ նա հատ-
կութ յուն նե րը և  ընդ հա նուր առ մամբ` պա տու մի ար վես տը/նա րա տի վը/: 
 Մատ  նան շված նմա նութ յուն ներն ի րենց հեր թին բե րում են նոր հետ ևութ-
յուն նե րի, այն է՝ թեև նշված հե ղի նակ նե րի ստեղ ծած տա րածք նե րը մտա-

7 Նույն տեղում, էջ 10-11:
8 Detectivemethod.ru/american/faulkner-and-yoknapatawpha/
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ցա ծին են, բայց այդ մտա ցա ծին տե ղանք նե րում կյանքն ա վե լի քան ի րա կան 
է, ռեա լիս տա կան: Ան շուշտ, չենք մո ռա նում հե ղի նակ նե րի ընդգծ ված ան-
հա տա կա նութ յուն նե րը, ո ճի տար բե  րու թյուն նե րը: 

 Մաթ ևոս յա նա կան թանձր ռեա լիզ մը և Վ. Գ րի գոր յա նի՝ հեգ նան քով ըն-
կալ  ված ի րա կա նութ յու նը միան գա մայն տար բեր են  Մար կե սի մի ֆա կա նաց-
ված ի րա կա նու թյու նից:  Բայց հստակ է, որ բո լո րին հա տուկ է ինք նա կեն-
սագ րա կան հիմ քը: Օ րի նա կը բե րենք Վ. Գ րի գոր յա նից. «Երբ լույս տե սավ 
ա ռա ջին գիրքս, չե ղավ մե կը, որ ինձ չկանգ նեց ներ ու չա սեր. «է սինչ տե ղում, 
է սին չի ձեռ քին գիրքդ տե սա, ա սա ցի, որ մեր հար ևա նի տղան է գրել: Ապ-
րես, շատ ապ րես»9: Եվ վեր ջա պես, ըստ եր ևույ թին պա տա հա կան չէ, որ 
հի շա տակ ված բո լոր գրող նե րը ար ձա կա գիր ներ են:  Բա նաս   տեղծ նե րը ևս 
 գա լիս են ի րենց ծննդա վայ րից և  ան մա հաց նում են ի րենց ման կութ յան աշ-
խար հը:  Դա այն քան ակն հայտ է, որ ա պա ցույ ցի կա րիք չու նի:  Թու ման յա նը՝ 
 Լո ռին, Ի սա հակյ ա նը՝  Շի րա կը,  Սահ յա նը՝  Զան գե զու րը... շար քը շա րու նա-
կե լի է:  Բայց պոե զիան իր ժան րա յին հնա րա վո րութ յուն նե րով զի ջում է 
ար ձա կին և  չի մտնում կյան քի այն ման րա մաս նե րի մեջ, որ հա տուկ է ար-
ձա կին: Մ տա ցա ծին մի ջա վայ րում ար ձա կը ըստ էութ յան քո ղար կում է վա-
վե րա կան հիմ քե րը՝ հնա րա վո րինս մնա լով ի րա կա նութ յան սահ ման նե րում: 

 Գե ղար վես տա կան այս հնա րան քը թվում է 20-րդ  դա րի եր ևույթ, որ 
բնո րոշ չէր նա խորդ դա րե րի հա մար, սա կայն, ինչ պես կտես նենք հե տո, 
այ նո ւա մե նայ նիվ, ո րո շա կի նա խադր յալ ներ ստեղծ վել էին հա մաշ խար հա-
յին գրա կա նութ յան մեջ: Օ րի նակ՝ այն, որ իր «Ա բի սո ղո՛մ, Ա բի սո ղո՛մ» վե պի 
վեր ջում  Ֆոլք ներն իր ձեռ քով գծում է  Յոք նա պա տո ֆա յի քար տե զը, նշում 
բնա կա վայ րի գրա ված տա րած քը (2400 քմ) և բ նակ չութ յան թի վը (15611 
մարդ), ռուս գրա կա նա գետ  Յու.  Պա լիևս կա յան հա մա րում է գրա կան ա վան-
դույթ. « Հետ ևե լով դեռևս « Ռո բին զոն Կ րու զո յի ար կած ներ»-ից ե կող հին 
գրա կան ա վան դույ թին՝  Ֆոլք նե րը 1936 թ. նկա րեց  Յոք նա պա տո ֆա յի քար-
տե զը և  ըն թեր ցո ղին հա ղոր դեց մար զի բնակ չութ յան ճշգրիտ կազ մը»10: 
Ան շուշտ, ա վան դույ թին հետ ևե լը բնավ էլ չի նշա նա կում նույ նի կրկնու թյուն. 
յու րա քանչ յուր գրող կա րող է օգ տա գոր ծել նույն ա վան դույ թի որ ևէ այլ 
հատ կա նիշ՝ ընդ ո րում նաև կեր պա փոխ ված ձևով:  Ռուս մեկ ու րիշ տե սա-
բան  Դե ֆո յի նույն ստեղ ծա գոր ծութ յու նում նկա տում է մտա ցա ծին ի րա կա-
նութ յան մեջ ի րա կան հե րո սի ցու ցադ րութ յան հնա րա վո րութ յուն, ո րը բնո-
րոշ է նշված հե ղի նակ նե րի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րին: « Դե ֆո յի ժա մա նա-
կի ըն թեր ցող նե րը, և ն րա նից նշա նա կա լիո րեն ա ռաջ, գրա կա նութ յա նը, 
մաս նա վո րա պես ար ձա կին, ներ կա յաց նում էին եր կու փո խա դար ձա բար 
ի րար ժխտող պա հանջ ներ. պա տու մը (рассказ) ինչ-որ բան դեն նետ ված-
նե րի շար քից (из ряда вон выходящем), բա ցա ռիկ և  այ դու հան դերձ, չպետք 
է լի նի մտա ցա ծին»11, - նկա տում է Ս. Արտ մա նո վը:  Նա մի կող մից « Ռո բին զոն 
Կ րու զո» վե պը հա մա րում է փաս տագ րա կան, ո րով հետև նման մի պատ-
մութ յուն ե ղել էր, կար նա խա տիպ (այ սինքն՝ ոչ մտա ցա ծին էր), մյուս կող-
մից՝ մտա ցա ծին, ո րով հետև գրո ղը իր լե զուն և  ո ճը հար մա րեց րել էր ծո-

9 Գրիգորյան Վ., Սպիտակ ագռավ, Եր., «Սովետական գրող», 1981, էջ 79:
10 Detectivemethod.ru/american/faulkner-and-yoknapatawpha/
11 Артманов С. Д., История зарубежной литературы 17-18 вв., Москва, «Просвещение», 1978, с. 292.
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ՒՆվա յի նի՝ գրա կա նութ յու նից հե ռու մար դու խիստ ու ժլատ խոս քին:  Սա նշա-

նա կում է, որ պար տա դիր չէ, որ նոր ժա մա նակ նե րի գրո ղը վերց ներ անց-
յա լի գրա կա նութ յու նից պատ րաս տի կա ղա պար ներ, նա կա րող էր զար-
գաց նել և  փո խա կեր պել գե ղար վես տա կան հնա րանք նե րը:

Վ. Գ րի գոր յա նը մաս նա վո րե ցում է մտցնում իր վեր նագ րում, բայց ոչ 
կյան քի ընդգրկ ման մեջ: 5-րդ  փո ղո ցը դառ նում է ընդ հան րա կան կյան քի 
ման րա կեր տը, որ տեղ խա չաձև վում են անց յալն ու ներ կան, չարն ու բա րին, 
մարդ կա յին ճա կա տագ րե րը:  Փոք րիկ փո ղո ցը լայ նա նում, ան սահ ման մե-
ծա նում է, ո րի բնա կիչ նե րի զգա լի մա սը թո ղել է ծննդա վայ րը և փր կութ յուն 
գտել այս տեղ, այս փո ղո ցում՝ իր հետ բե րե լով անց յա լի հու շե րը: Նրանց 
սե րունդ նե րը տա րած վում են աշ խար հով մեկ, բայց ժա մա նակ առ ժա մա-
նակ վե րա դառ նում են ի րենց ար մատ նե րը և  ինք նու թյու նը փնտրե լու հա-
րա զատ փո ղո ցում: Այս ճա նա պար հով փո ղո ցը աս տի ճա նա բար վե րա ճում 
է ոչ միայն քա ղա քի, այլև հայ րե նի քի, իսկ մար դիկ՝ ազ գութ յան խորհր դա-
նի շի: « Մեր փո ղո  ցում, - ա սում էր պապս, - կա-չկա ցե ղա յին ո գի գո յութ յուն 
ու նի. մե կի տե սա ծը բո լորն են տես նում, զգա ցա ծը՝ բո լորն են զգում»12: 
Ան կախ գրո ղի հեգ նան քից, որ նրա ո ճի ան բա ժա նե լի բա ղադ րիչն է, այ-
նո ւա մե նայ նիվ, նա ար ձա նագ րում է ա վան դույ թի, սո վո րութ յուն նե րի ու 
կեն ցա ղի ո րո շա կի ընդ հան րու թյուն ներ, ո րոնք միա վո րում են փո ղո ցի, ա սել 
է, թե հան րութ յան ան դամն ե րին. « Ցե ղա յին ո գու տե սութ յու նը մի կողմ՝ 5-րդ 
 փո ղոցն իս կա պես յու րա տե սակ ցե ղա յին միութ յուն էր՝ ներ քին հա կա սութ-
յուն նե րով, հին ու նոր թշնա մանք նե րով, նա խան ձով ու ա տե լութ յամբ, բայց 
զար մա նա լիո րեն միա հա մուռ ու միա ձույլ թշնա մու դեմ կռվե լիս»13: Ի հար կե, 
խոսքն ի րա կան թշնա մուն չի վե րա բե րում, այլ «դրսից ե կած ա մեն մի նո-
րութ յան»: Այ սինքն՝ փո ղո ցը սե փա կան կյան քով ապ րող մի հան րութ յուն է, 
որ ընդ դի մա նա լով-քննար կու մով է «մար սում-հար մար վում» մեծ աշ խար հից 
թա փան ցող, իր ա վան դա կան ապ րե լա կեր պին խորթ նո րութ յուն նե րին: 

2. Ազ դե ցութ յուն և  ան հա տա կա նութ յուն
Կրկն վող օ րի նա չա փութ յուն նե րի և ն մա նութ յուն նե րի պա րա գա յում բնա-

կա նո րեն ա ռա ջա նում է ազ դե ցութ յան խնդի րը, ո րը պետք է դի տար կել 
եր կու՝ հա մաշ խար հա յին և  հայ գրա կա նութ յան հար թութ յուն նե րի վրա: 
 Հա  մաշ խար հա յին ճա նա չում ու նե ցող գրող նե րի, այս պա րա գա յում՝ Ֆոլք -
նե րի և  Մար կե սի խնդի րը ինք նին պարզ է: Եր կուսն էլ նա խոր դել են հայ 
հե ղի  նակ նե րին, և  վեր ջին ներս, գու ցե և  ա կա մա, ազդ վել են նրան ցից: 
Ընդգ ծենք, որ սա ա մեն ևին չի նսե մաց նում հայ գրող նե րին, ո րով հետև յու-
րա քանչ յուր ճշմա րիտ գրող ստեղ ծա գոր ծա բար յու րաց նում է ի րե նից ա ռաջ 
ստեղծ ված լա վա գույն ա վանդ նե րը՝ փոր ձե լով չկրկնել դրանք, այլ հնա րա-
վո րինս վե րա  փո խել: Օ տա րազ գի հե ղի նակ նե րի դեպ քում դա ա վե լի հեշտ 
է, ո րով հետև նմա նութ  յուն ներն այս պարագայում տար րա լուծ վում կամ հաղ-
թա հար վում են ազ գա յին լեզ վա մտա ծո ղութ յան, հո գե բա նութ յան, վար քագ-
ծի, մի ջա վայ րի կո լո րի տի և  այլ մի ջոց նե րով: Ո մանց նույ նիսկ տա րօ րի նակ 

12 Գրիգորյան Վ., Սպիտակ ագռավ, նշվ. հրատ., էջ 73:
13 Նույն տեղում, էջ 79:
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ու ան հե թեթ կա րող է թվալ մեր քննութ յան շրջա նակ նե րում ի րենց գրո ղա-
կան նկա րագ րով միան գա մայն տար բեր  Մաթ ևոս յան-Գ րի գոր յան հա րա-
բե րութ յան խնդի րը քննութ յան ա ռար կա դարձ նե լը, թեև նրանք գոր ծել են 
նույն ազ գա յին լեզ վամ տա ծո ղութ յան շրջա նակ նե րում, ժա մա նա կա կից ներ 
են ու նույն գրա կան մի ջա վայ րի ծնունդ: Նշ վա ծը բա վա րար չէ հա մե մա-
տութ յան հա մար, ե թե ան տե սենք Ծ մա կու տի և 5-րդ  փո ղո ցի՝ իբրև գրա կան 
նմա նա տիպ հնա րան քի խնդի րը:

Ու թեև տա րի քա յին-սերն դա յին ա ռու մով  Մաթ ևոս յա նը նա խոր դել է Գ րի-
գոր յա նին, բայց նրանց տա րի քա յին տար բե րութ յու նը ըն դա մե նը 7 տա րի է. 
եր կուսն էլ սկսել են տպագր վել 20-րդ  դա րի 60-ա կան թվա կան նե րից:  Մաթ-
ևոս յա նի գրա կան մուտ քը աղմ ոտ էր և ն ման հայտ նութ յան, Գ րի գոր յանն 
աս տի ճա նա բար նվա ճեց իր կա յուն տե ղը գրա կա նութ յան մեջ, բայց նույն-
պես հիմն ա վոր կեր պով:  Մաթ ևոս յա նի հե ղի նա կութ յու նը կար ծես խան գա-
րում է Գ րի գոր յա նի ան կա խութ յու նը ճա նա չե լուն, բայց կան դրա հիմն ա վոր 
պատ ճառ նե րը: Սկ սենք նրա նից, որ ընդ հա նուր առ մամբ ազ դե ցու թյու նը 
ան պատ վա բեր եր ևույթ չէ, ե թե գրո ղը կա րո ղա նում է հաղ թա հա րել այն: 
Չ մո ռա նանք  Թու ման յա նի այն խոս քը, թե ազ դե ցութ յունն այն սան դուղքն 
է, ո րով ա մեն մի սկսնակ բարձ րա նում է դե պի ինք նու րույ նութ յուն: Այ սու-
հան դերձ, հարց է ծա գում, թե արդ յոք Գ րի գոր յա նը կա րո՞ղ էր ազդ վել  Մաթ-
ևոս յա նից:  Պետք է նկա տել, որ  Մաթ ևոս յա նի մոտ ի րա կան Ահ նի ձո րից, 
ա պա մի ջանկյ ալ Ան տա ռա մե ջից (« Մենք ենք, մեր սա րե րը») ան ցու մը Ծ մա-
կու տին (« Կա յա րան», «Ալ խո») շատ ա րագ է կա տար վում: Այս ա ռու մով շատ 
խո սուն է այն փաս տը, որ 1967-ին լույս տե սած «Օ գոս տոս» ժո ղո վա ծո ւի 
մեջ, ո րը  Մաթ ևոս յա նի հա յե րեն ա ռա ջին գիրքն է, տեղ են գտել « Մենք ենք, 
մեր սա րե րը»՝ ան տա ռա միջ յան ի րա դար ձութ յուն նե րով և « Բեռ նա ձիեր» շար-
քը, որ տեղ գոր ծո ղութ յուն նե րը կա տար վում են Ծ մա կու տում: Այ սինքն՝ 
1960-ա կան նե րի կե սե րին  Մաթ ևոս յա նը հայտ նա գոր ծել էր իր Ծ մա կու տը: 

 Վա հագն Գ րի գոր յա նի ար ձա կում 5-րդ  փո ղո ցը ա ռա ջին ան գամ հայտն-
վում է « Խոս տում» վի պա կում (գրել սկսել է 1973-ին, լույս է տե սել 1975-ին), 
ա պա « Լույ սը» վի պա կում 1976-ին, այ նու հետև հե տա  գա գրե թե բո լոր ստեղ-
ծա գոր ծութ յուն նե րում: Վ. Գ րի գոր յա նի ա ռա ջին գրքույ կը՝ «Թղ թե ա ղավ-
նի ներ» պատմ վածք նե րի ժո ղո վա ծուն լույս է տե սել 1964-ին, « Բո լոր օ րե րի 
ոտ նա ձայ նե րը» վի պա կը ա ռան ձին գրքով՝ 1966-ին: Այ սինքն՝ նա իր ա ռա-
ջին գրքե րով նա խոր դել է Հր.  Մաթ ևոս յա նին, բայց իր 5-րդ  փո ղո ցը գտել 
է ստեղ ծա գոր ծա կան նո րա մու տից մեկ տաս նամ յակ անց, մինչ դեռ  Մաթ-
ևոս յանն ա վե լի ա րագ և  ա վել վաղ է հայտ նա գոր ծել Ծ մա կու տը: Այս պա-
րա գա յում մաթ ևոս յա նա կան ազ դե ցութ  յան հար ցը չի կա րե լի ան վե րա պա-
հո րեն բա ցա ռել, բայց և  այն պես, ինչ որ ա ռումն ե րով մեզ վի ճե լի է թվում: 
 Փոր ձենք բա ցատ րել՝ ա ռանց վերջ նա կան վճիռ կա յաց նե լու հա վակ նութ յան:

 Նախ՝ 1960-ա կան թվա կան նե րին ո րո շա կի անջր պետ կար, այս պես կոչ-
ված, գյու ղա  գիր նե րի և  քա ղա քա գիր նե րի միջև: Այս պա րա գա յում տար բեր 
էր ոչ միայն եր կու գրող նե րի պատ կե րած աշ խար հը՝ նյու թը, մի ջա վայ րը և  
այլն, այլև դրան ցով պայ մա նա վոր ված պոե տի կա կան ա ռանձ նա հատ կութ-
յուն նե րը:  Մեզ ա վե լի հա վա նա կան է թվում, որ այս գրող նե րից յու րա քանչ-
յու րը ա ռան ձին է դի մել հա մաշ խար հա յին փոր ձին ( Մաթ ևոս յա նը ժխտում 
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ՒՆէ ազ դե ցութ յու նը): Այս ա ռի թով թերևս սխալ չէր լի նի այս տեղ հի շել Ում-

բեր տո Է կո յի «ար դա րա ցու մը»՝ կապ ված նրա « Վար դի ա նու նը» վե պում 
 Բոր խե սից ազդ ված լի նե լու մե ղադ րան քի հետ:  Խոս քը մաս նա վո րա պես 
վե րա բե րում է  Բոր խե սի « Բա բե լոն յան գրա դա րան» եր կին, ո րը ո մանք մտա-
ցա ծին պատ մութ յուն են հա մա րում, իսկ ո մանք էլ գտնում են, որ Է կոն իր 
նշված վե պում գրա դա րա նը նկա րագ րե լիս ազդ վել է  Բոր խե սից: 

 Է կոն, չժխտե լով նմա նութ յու նը, բայց հրա ժար վե լով ուղ ղա կի ազ դե-
ցութ յու նից14, նմա նութ յան բազ մա թիվ տար բե րակ ներ է ա ռա ջար կում: Ժա-
մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նութ յան դեպ քում հեշտ է ո րո շել, որ հա ջորդ 
ե կո ղը ազդ վել է նա խոր դից, ժա մա նա կա կից լի նե լու դեպ քում եր կու սի վրա 
էլ կա րող է ազ դել ժա մա նա կի ո գին և, վեր ջա պես, եր կուսն էլ կա րող են 
ազդ վել ընդ հա նուր նա խոր դից, ո րը կա րող է լի նել ընդ հան րա պես հա մաշ-
խար հա յին մշա կույ թը:  Թերևս մենք  Մաթ ևոս յան-Գ րի գոր յան հա րա բե րութ-
յան պա րա գա յում ըն դու նենք, որ եր կուսն էլ ու նե ցել են նա խորդ՝ հատ կա-
պես  Ֆոլք նե րի օ րի նա կը, բայց սնվե լով նույն աղբ յու րից՝ ըն թա ցել են տար-
բեր ճա նա պարհ նե րով: Իր ա սա ծը հիմն ա վո րե լու հա մար Է կոն հա վա սա-
րա կողմ ե ռանկյ ու նու տես քով մի սխե մա է գծում, որ տեղ X-ը իբրև հա մաշ-
խար հա յին մշա կույթ (ե ռանկյ ու նու գա գաթ) նա խոր դում է նրա նից հա վա սար 
հե ռա վո րութ յան վրա գտնվող (ժա մա նա կա կից) Ա և Բ հե ղի նակ նե րին: Այս 
ա ռու մով տե սանք, թե ինչ պես ո մանք X-ի ո րոն ման հետ քե րով ժա մա նա կի 
մեջ հետ են գնում մինչև 18-րդ  դար, մինչև  Դա նիել  Դե ֆո: Ազ դե ցութ յան 
խնդի րը լու ծե լու հա մար Է կոն ա ռա ջար կում է հաշ վի առ նել հետև յա լը. « Հի-
մա, որ պես զի չկառ չեմ իմ սխե մա յից, կբե րեմ իմ ե ռա մաս տար բե րա կը 
(триада) - հե ղի նա կի ուղղ վա ծութ յու նը (ин тен ция), տեքս տի ուղղ վա ծութ-
յու նը, ըն թեր ցո ղի ուղղ վա ծութ յու նը - ևս  մեր խո սակ ցութ յան հա մար ոչ 
պա կաս կար ևոր՝ ին տեր տեքս տի ուղղ վա ծութ յու նը»15: Եվ ե թե մինչև հի մա 
խո սում էինք նմա նութ յան հիմ քե րի մա սին, ա պա հի մա Է կո յի հու շա րա րութ-
յամբ կա րող ենք փնտրել տար բե րութ յուն նե րը:

Ա ռա ջին ակ նա ռու տար բե րութ յու նը նշված գրող նե րի ընտ րած կյան քի 
շրջա նակն է: Ի տար բե րութ յուն  Մաթ ևոս յա նի՝ Վ. Գ րի գոր յա նը քա ղա քա գիր 
է, որն իր հետ բե րում է ոչ միայն սոսկ թե մա յի, այլև մի ջա վայ րի, կեն ցա-
ղի, ա վե լի լայն ա ռու մով՝ աշ խար հա յե ցո ղութ յան տար բե րութ յուն: Խն դիրն 
ա մեն ևին էլ չի վե րա բե րում լա վին կամ վա տին, ա ռա ջա դի մութ յա նը կամ 
հե տա դի մութ յա նը, այլ գրա կան հե րոս նե րի մի ջա վայ րին ու գոր ծու նեութ յան 
բնույ թին, որն էլ ձևա վո րում է նրանց հո գե բա նու թյու նը:  Պա տա հա կան չէ, որ 
 Մաթ ևոս յա նի ստեղ ծա գոր ծութ յան մեջ, բնա կա նա բար նույն աշ խար  հա յե ցո-
ղութ յան հիմ քի վրա, բո վան դա կա յին, ար ծար ծած հար ցե րի ա ռու մով ա ռանձ-
նա նում են « Մե ծա մոր» էս սեն և « Չե զոք գո տի» դրա ման:  Հար ցադր ման 
տե սա կե տից ե թե նա յենք, ա պա ազ գա յին հար ցին անդ րա դարձ կա նաև 
« Մես րոպ» պատմ ված քում, բայց այս տեղ ևս  հե րո սը գյու ղա ցին է՝ իր մի-
ջա վայ րին բնո րոշ մտա ծո ղութ յամբ: Գ րի գոր յա նի վաղ շրջա նի՝ 1960-ա կան 
թվա կան նե րի պատմ վածք ներն ու վի պակ նե րը, կար ծես թե ե րի տա սարդ 
գրո ղի տա րի քին հա մա հունչ, ա վե լի շատ վե րա բե րում են քա ղա քա յին 

14 Տե՛ս «Борхес и мой страх влияния», Эко У., О литературе, Москва, изд. «Аст», 2016, էջ 151-171:
15 Նույն տեղում: 



94

ե րի տա  սար դութ յան սրճա րա նա յին ու սի րա յին ո րո նումն ե րին, կյան քի ու 
ա պա գա յի նկատ մամբ ո րո շա կի ա նո րո շութ յա նը (« Բո լոր օ րե րի ոտ նա ձայ-
նե րը», 1966), ման կա պա տա նե կան հե տաքրք րութ յուն նե րին (« Կա տա կա սեր 
աստ ված նե րը», 1970) և  այլն: Աս տի ճա նա բար նրա վի պակ նե րում ու վե պե-
րում, կեն ցա ղա յին ա ռօր յա ի րա դար ձութ յուն նե րը զար գա նում, բարդ վում, 
եր բեմն դե տեկ տիվ հի շեց նող հան գույց նե րով տա նում են դե պի ազ գա յին 
ո գին, դե պի ան հա տա կան ու ազ գա յին կյան քի ա կունք նե րը («Ա դա մա մութ», 
« Ժա մա նա կի գե տը»):  Հատ կա պես « Ժա մա նա կի գե տը» վե պի հե րոս նե րը, 
ո րոնք կամ ի րենք, կամ ի րենց ծնող նե րը կյան քի մի ո րո շա կի հատ վա ծում 
առնչ վել են 5-րդ  փո ղո ցի հետ, այ նու հետև ցրվել աշ խար հով մեկ, և  ո րոնց 
ու ղի նե րը մի քա նի ան գամ խաչ վում են, ա կունք նե րում կապ ված են արևմ-
տա հա յե րի ճա կա տագ րին: Այն տպա վո րութ յունն է, որ 5-րդ  փո ղո ցը Գ րի-
գոր յա նի հե րոս նե րի հա մար յու րա հա տուկ հեն ման կետ է, ո րից նրանք կամ 
ըն դա ռաջ են գնում գա լիք ի րա դար ձութ յուն նե րին, կամ հի շո ղութ յուն նե րի 
ճա նա պար հով վե րա դառ նում անց յալ, դե պի կո րսված ծննդա վայր: Ս տաց-
վում է այն պես, որ Գ րի գոր յա նի ար ձա կում աս տի ճա նա բար գե րակ շիռ տեղ 
է գրա վում ազ գա յին հար ցը:  Դա կա րե լի է նկա տել նրա ստեղ ծա գոր ծութ-
յուն նե րի թե կուզ մա կե րե սա յին հա մե մա տու թյու նից: Այ սու հան դերձ, ազ-
գա յին խնդի րը Գ րի գոր յա նի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում չի ա ռանձ նա նում 
իբրև գե րա կա թե մա, ո րով հետև այն ան քակ տե լիո րեն կապ ված է կյան քի 
այլ ևայլ բնա գա վառ նե րի ու ի րա դար ձութ յուն նե րի հետ: Այս տեղ միա խառն-
վում են բազ մա թիվ գոր ծոն ներ: Է կո յի նշած՝ հե ղի նա կի ուղղ վա ծութ յու նը 
ժա մա նա կի ըն թաց քում փո փոխ վում է՝ իր մեջ առ նե լով հա սա րա կա կան ու 
քա ղա քա կան կյան քի ել ևէ ջումն ե րը:  Կա րե լի ա սել, որ հե ղի նա կի նա խա-
սի րութ յու նը միա կենտ րոն չէ, նա մշտա պես ունկն դիր է հա րա հոս կյան-
քից ե կող ազ դակ նե րին և  իր եր կե րը ստեղ ծում է անց յա լի ու ներ կա յի 
մշտա կան ներ թա փանց ման սկզբուն քով: Այս պես՝ նրա ստեղ ծա գոր ծութ-
յուն նե րում 1960-ա կան նե րի ազ գա յին զար թոն քից հե տո ազ գի ճա կա տագ րի 
հար ցը միա խառն վում է սո ցիալ-քա ղա քա կան ի րա դար ձու թյուն նե րի, մար-
դու բա րո յա կան ըմբռ նումն ե րի, հա սա րա կութ յան մեջ նրա գրա ված տե-
ղի, նե րաշ խար հի և  ժա մա նա կա կից մար դուն հու զող այլ խնդիր նե րի հետ 
(« Տե ղատ վու թյուն»,- 1976, «Ս պի տակ ագ ռավ»,- 1981, «Ա դա մա մութ»,- 1984, 
«Ոս կա նի ճամ փոր դութ յու նը», «Թռ չու նի հո գին»,- 2002, և  այլն), կրկին կար-
ծես ամ փո փիչ ընդ հան րու թյան հաս նե լով « Ժա մա նա կի գե տը» (2008) վե-
պում:  Սա կայն ինք նա տի պը ոչ այն քան այն է, որ բո լոր խնդիր նե րը սկիզբ են 
առ նում ու հան գու ցա լուծ վում 5-րդ  փո ղո ցում, ինչն ար դեն են թադ րե լի է և 
 հա մա պա տաս խա նում է մտա ցա ծին գե ղար վես տա կան տա րած քի տրա մա-
բա նութ յա նը, այլ եր ևույթ նե րը շա րադ րե լու յու րա հա տուկ ար վես տը:  Թերևս 
հենց այս տեղ պետք է փնտրել գրո ղի ան հա տա կա նութ յան չա փա նիշ նե րը: 
 Գա ղա փա րա կան կար ևոր հար ցադ րու մը Գ րի գոր յա նը մա տու ցում է լրջութ-
յան ու հեգ նան քի, ի րա կա նի և  ա նի րա կա նի, հա վա նա կա նի և  աբ սուր դա յի նի 
այն պի սի զու գակց մամբ, որ դառ նում է նրա ո ճի ան քակ տե լի բա ղադ րի չը: 

 Վե րա ցա կա նութ յու նից խու սա փե լու հա մար բե րենք «Օ դա տե սիլ» պատմ-
ված քի օ րի նա կը:  Պատմ ված քում փետր վար յան մա ռախ  լա  պատ մի օր 5-րդ 
 փո ղո ցի բո լոր բնա կիչ նե րը մի րա ժի կամ օ դա տե սի լի մեջ տես նում են 
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ՒՆհստակ գծագր ված մի պատ կեր, ուր ո րո շա կիո րեն եր ևում էին շրջված լեռ-

ներ և ն րանց ստո րո րում մի քա ղաք, որ նրանց մտա պատ կե րում և 
 հի շո ղութ յան մեջ զու գորդ վում է Այծպտ կուն քի սա րե րի և Էրզ րում քա ղա քի 
հետ: Դ րա նից ա ռաջ բնա կիչ նե րից շա տե րը զգում են վա ղուց մե ռած Սա-
նա սա րի՝ 5-րդ  փո ղո ցի բնա կիչ  Վա սակ  Մա մի կոն յա նի հո րեղ բոր ներ կա-
յութ յու նը, ո մանք ոտ քե րի քստքստո ցի, ո մանք՝ թի կուն քից ե կած շնչա ռութ-
յան, ո մանք էլ ա վե լի ա ռաջ գնա լով՝ ֆի զի կա կան ներ կա յութ յան ձևով: 
Լ րատ վութ յան մի ջոց նե րը և  պատ կան մար մին նե րը կտրա կա նա պես հեր քում 
են նման եր ևույ թի հա վա նա կա նութ յու նը՝ պատ ճա ռա բա նե լով մի րա ժի եր-
կա րատ ևութ յամբ (մոտ 10 րո պե) ու կաս կա ծի տակ դնե լով բո լո րի՝ միա ժա-
մա նակ  նույն բա նը տես նե լու հնա րա վո րութ յու նը և  փոր ձում են հար ցը շե-
ղել դե պի փո ղո ցի բնա կիչ նե րի սո ցիա լա կան խնդիր նե րը (աղ բա հա նում, 
աս ֆալ տա պա տում և  այլն): Խն դի րը միա ժա մա նակ տե ղա փոխ վում է մի 
քա նի հար թութ յուն:  Քա նի որ 5-րդ  փո ղո ցում մեծ մա սամբ ապ րում էին 
պատ մա կան հայ րե նի քը կորց րած գաղ թա կան ներ, ո րոնց սրտում մում էր 
հայ րե նի քի հի շա տա կը, որն էլ գրո ղին թույլ է տա լիս բա ցատ րե լու. «...
պար տա դիր չէ սևե ռուն ցան կութ յու նը մարդ կանց զբա ղեց նի ա մեն օր ու 
ժամ, կա րող է գոր ծել ա մեն օր ու ա մեն ժամ, կա րող է գոր ծել թաքն ված, 
են թա գի տակ ցութ յան խոր քում, գե նե րի հի շո ղու թյամբ, որն ա ռան ձին դեպ-
քե րում նույ նիսկ ա վե լի է ֆեկ տիվ է»16: Գ րո ղը բա ցատ րում է նաև մի րա ժը 
բո լո րի կող մից միա ժա մա նակ տես նե լու պատ ճա ռը. «...մեր փո ղո ցը մի մե-
խա նիզմ է, որ տեղ ա մեն մե կը, որ պես այդ մե խա նիզ մի մի մաս, իր ան փո-
խա րի նե լի տեղն ու դերն ու նի» և խմ բի որ ևէ ան դա մի «սևե ռուն ցան կութ-
յու նը կամ, ա վե լի ճիշտ, մտքե րը կա րող էին մյուս նե րին փո խանց վել»17: 

Ի դեպ, գրո ղի այս գի տա կան՝ սո ցիո լո գիա կան-հո գե բա նա կան բա ցատ-
րութ յա նը կա րե լի է հա վե լել մի ու րիշ նկա տա ռում:  Հե րոս նե րի՝ միա ժա մա-
նակ եր կու աշ խար հում՝ անց յա լում և  ներ կա  յում ապ րե լու այս դո ւա լիզ մը 
թե՛ սյուր ռեա լիզ մի, թե՛ մո գա կան ռեա լիզ մի դրսևո րումն  ե րից մեկն է: Եվ 
այս տեղ  Մար կե սի ազ դե ցութ յու նը կա րե լի է փնտրել ոչ այն քան մտա ցա ծին 
գե ղար վես տա կան տա րած քի ընտ րութ յան ( Մար կե սից ա ռաջ  Ֆոլք նե րը կար), 
որ քան նրա մե թո դի տար րե րի կի րառ ման մեջ: Իսկ  Սա նա սա րի ան տե սա-
նե լի ներ կա յութ յան զգա ցո ղութ յու նը բնա կիչ նե րի մոտ հետ ևանք էր այն 
բա նի, որ  Սա նա սա րը փետր վար ամ սին էր կռվել Էրզ րու մի հա մար և մա-
հա ցել էր ինչ-որ բա նի սպա սու մով, որ չէր ի րա կա նա ցել: Եվ ա հա նրա 
ցան կութ յու նը փո խանց վել էր 5-րդ  փո ղո ցի բնա կիչ նե րին իբրև չի րա կա-
նա ցած ե րա զանք: Այդ ե րա զան քը չէր կա րող խոր հրդա յին իշ խա նու թյուն-
նե րի սրտո վը լի նել, ուս տի նրանք այս բո լո րը, լրագ րա յին ըն դար ձակ հոդ-
ված նե րի հա ղոր դու մով, հա մա րե ցին մի քա նի կաս կա ծե լի և  ան պա տաս -
խա նա տու մարդ կանց գործ, ո րոնք ա ռաջ նորդ վել են շա հա դի տա կան նպա-
տակ  նե րով: Իշ խա նութ յան կող մից կաս կած յալ ներն էլ, հիմն ա կա նում ան մեղ 
մար դիկ, պատժ վե ցին:  Սա նշա նա կում էր, որ խորհր դա յին իշ խա նութ յու նը 
բո լո րո վին պատ րաստ չէր ոչ միայն հայ րե նիք կորց րած մարդ կանց զգա-
ցումն ե րը հաշ վի առ նե լու, այլև այդ զգա ցումն ե րի ար տա հայ տութ յու նը հա-

16 Գրիգորյան Վ., 5-րդ փողոց, նշվ. հրատ., էջ 361: 
17 Նույն տեղում, էջ 362:
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մա րում էր չա փա զանց վտան գա վոր:  Մինչ դեռ գրո ղը մնում է այն հա մոզ-
մուն քին, որ այդ պի սի ե րա զող նե րը «Ա մե նա ծանր պայ ման նե րում էլ չեն 
դա վա ճա նում ի րենց, հո գի նե րը չեն ծա խում: Ն րանց շնոր հիվ է, որ գա ղա-
փա րը չի մեռ նում, հի շո ղութ յունն ու ո գին չեն մա րում»18:

«Օ դա տե սիլ» պատմ ված քին անդ րա դար ձանք եր կու կար ևոր նպա տա-
կով:  Նախ՝ այս տեղ 5-րդ  փո ղո ցը ներ կա յա նում է ոչ թե իբրև հա սա րա-
կութ յան մի շեր տի, սո ցիա լա կան մի խմբի, այլ իբրև ազ գի հա վա քա կան 
խորհր դա նիշ, ինչ պես ու րիշ ա վե լի մե ծա ծա վալ գոր ծե րում: Երկ րորդ՝ օ դա-
տե սի լի հետ կապ ված ամ բողջ պատ մութ յու նը,  Սա նա սա րի ներ կա յութ յան 
զգա ցո ղութ յու նը, ընդ հա նուր առ մամբ, ամ բողջ փո ղո ցի (խմբի) են թա գի-
տակ ցութ յան նույն ժա մա նակյ ա արթ նա ցու մը կամ ա ռար կա յա ցու մը զան ցում 
է բնա կա նի սահ ման նե րը:  Սա էլ հենց վե րը հի շա տակ ված մար կես յան մե 
թո  դա կան սկզբունքն է հի շեց նում, ըստ ո րի ստեղ ծա գոր ծութ յան մեջ մի-
ֆա կանն ապ րում է ի րա կա նի մեջ ներ թա փանց ված, ան բա ժա նե լի: Մաս նա-
վո րա պես այդ պի սի արթմն ի ե րազ նե րում էին ապ րում  Մու շեղ  Գալ շո յա նի 
սա սուն ցի հե րոս նե րը:

3.  Բա նար վես տի տար բե րութ յուն ներ
 Վե րա դառ նա լով գե ղար վես տա կան պայ մա նա կան տա րած քի հար ցադր-

մա նը՝ կա րող ենք ար ձա նագ րել, որ Գ րի գոր յանն «իր տա րած քը» բնա կեց-
նում է պոե տի կա կան ու ո ճա կան այլ հնա րանք նե րով:  Թեև  Մաթ ևոս յա նի 
ստեղ ծա գոր ծութ յան մեջ ևս  առ կա է այն հան գա ման քը, որ հե րոս նե րը տե-
ղա փոխ վում են մե կից մյուս երկ, բայց Գ րի գոր յա նի ստեղ ծա գոր ծութ յան 
մեջ հե րոս նե րը կար ծես «խմբա յին տե ղա փոխ ման» են են թարկ վում: Օ րի-
նակ՝ «Ս պի տակ ագ ռավ» ստեղ ծա գոր ծութ յան հե րոս նե րը՝  Վա սակ Մա մի-
կոն յա նը,  Հայ կա րամ  Թոր գոմ յա նը,  Սամ վե լը և  է լի ու րիշ ներ գոր ծող անձ 
են նաև «Օ դա տե սիլ»-ում, մի ամ բողջ խումբ հե րոս ներ «Ա դա մա մութ» վե-
պից գոր ծում են մյուս եր կե րում այն պի սի քա նա կութ յամբ, որ ա պա հո վում 
են 5-րդ  փո ղո ցի ե թե ոչ ներ կա յութ յու նը, ա պա գոնե միաս նա կան ո գու 
ամ բող ջա կա նութ յու նը, ընդ ո րում յու րա  քանչ յուր կեր պար հա վա տա րիմ է 
մնում իր սկզբնա կան դրսևոր ման յու րա հատ կութ յա նը:  Մաթ ևոս յա նի մոտ 
«տե ղա փոխ ված» հե րոս նե րը լրա ցու ցիչ բա ցատ րութ յան չեն են թարկ վում, 
գրո ղը կար ծես հա մոզ ված է, որ իր հե րոս ներն ար դեն ա նու նով իսկ ճա-
նա չե լի են, թեև ինչ-ինչ նրբագ ծեր ա վե լաց նում է:  Թե՛  Մաթ ևոս յա նի, թե՛ 
Գ րի գոր յա նի պա րա գա յում առ կա է հե րոս նե րի խմբից այս կամ այն հե րո սին 
ա ռանձ նաց նե լու և ն րան ա ռան ձին ստեղ ծա գոր ծութ յան գլխա վոր կեր պար 
դարձ նե լու գոր ծո նը: Օ րի նակ՝ 5-րդ  փո ղո ցի բնա կիչ նե րի մեջ բազ միցս հի-
շա տակ վող  Վա սակ  Մա մի կոն յա նը «Ս պի տակ ագ ռավ» վի պա կի գլխա վոր 
հե րոսն է, այլ գոր ծե րում հա ճախ հի շա տակ  ված  Սի րա նույշ  Ման վելյ ա նը՝ 
« Լու սա դե մին» պատմ ված քի: Իսկ  Մաթ ևոս յա նի « Տե րը» վի պա կի գլխա վոր 
հե րոս  Ռոս տոմ  Մա մի կոն յա նը շատ թեթ ևա կի է հի շա տակ վում « Տաշ քենդ» 
վի պա կում: Ըստ էութ յան այս դեպ քե րում խնդիրն ա վե լի կրկնվող հե րոս-
նե րի քա նա կի և ն րանց գոր ծու նեութ յան հա ճա խա կիութ յանն է վե րա բե րում, 

18 Նույն տեղում, էջ 385:
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ՒՆքան թե ու նի սկզբուն քա յին նշա նա կութ յուն: Ու րեմն, ինչ պես ար դեն թռու-

ցիկ կեր պով հի շա տա կել ենք, տար բե րութ յուն ներն ա ռա ջին հեր թին պետք 
է փնտրենք գրող նե րի ար վես տի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի մեջ: Որ ևէ հե-
րո սի հե ռա ցու մը ընդ հա նուր խմբա նկա րից թույլ է տա լիս հե ղի նա կին ոչ 
միայն ա վե լի հա մա կող մա նի բա ցա հայ տել տվյալ կեր պա րը, այլև միա ժա-
մա նակ և  նույն այդ հե րո սի մի ջո ցով ա ռա ջադ րել հա սա րա կա կան, գա ղա-
փա րա կան կամ հո գե բա նա կան նոր խնդիր: «Ս պի տակ ագ ռավ» վի պա կում 
այդ պես Գ րի գոր յա նը ա ռաջ է քա շում բարձր սկզբունք նե րով ու ի դեալ նե րով 
ապ րող կամ թե կուզ մի ջա վայ րից տար բեր կերպ մտա ծող մար դու ող բեր-
գութ յան հար ցը, մարդ, ո րին մի ջա վայ րը ըն կա լում է իբրև նո րօր յա դոն 
 Կի խոտ: Այդ պի սին է  Վա սակ  Մա մի կոն յա նը հիշ յալ վի պա կում, որ տեղ նա 
ներ կա յաց վում է իբրև սպի տակ ագ ռավ:  Թեև իր հե րո սի նկատ մամբ ո րո-
շա կի եր գի ծան քով, այ նո ւա մե նայ նիվ, գրո ղը ու շադ րութ յուն է հրա վի րում 
ըն դուն ված կարծ րա տի պե րին կամ կյան քի չգրված օ րենք նե րին դեմ գնա ցող 
մար դու ճա կա տագ րի վրա: Այլ խնդիր է լու ծում «Ա դա մա մութ» վե պի հե-
րոս նե րից մե կի՝  Սի րա նույշ  Ման վելյ ա նի մա սին պատ մող « Լու սա դե մին» 
պատմ ված քը: Ե թե 5-րդ  փո ղո ցին նվիր ված եր կե րից շա տե րում (« Լույ սը», 
« Խոս տում», «Ա դա մա մութ» և  այլն)  Սի րա նույշ  Ման վելյ ա նը կամ նույն ին քը՝ 
տի կին Ա նու շը ներ կա յաց վում է իբրև ինքն իր մա սին բա վա կա նա չափ մեծ 
կար ծիք ու նե ցող, բայց ի րա կա նում ան տա ղանդ մի դե րա սա նու հի, որն ապ-
րում է փո ղո ցի եր ևե լի, հին, ժա մա նա կին փո ղո ցի բո լոր բնա կիչ նե րի նա-
խանձն ու հե տաքրք րութ յու նը շար ժող սև  շեն քում և  ի րեն ազն վա կան հա-
մա րե լով՝ իր ան ձը վեր է դա սում մյուս բնա կիչ նե րից, ա պա « Լու սա դե մին» 
պատմ ված քում նա ար դեն խել քը թռցրած մի պա ռավ է: Ն րա գի տակ ցութ-
յան մեջ ար դեն խառն վել են ող ջերն ու մե ռած նե րը, անց յալն ու ներ կան, 
ի րա կան ու այն կողմն ա յին կյան քը: Կ յան քում ու նե ցած բո լոր վա խե րը կար-
ծես խառն վել են նրա գլխում, և  ա մեն գի շեր զա նա զան պատր վակ նե րով 
մի լի ցիո ներ է կան չում, որ պես զի գի շե րը մե նակ չմնա: Այս պա րա գա յում ևս 
 մի նկա տե լի յու րա հատ կութ յուն է նկատ վում Գ րի գոր յա նի ար վես տում:  Ճիշտ 
է, վե րը հի շա տակ ված մյուս գրող նե րի մոտ էլ նրանց հե րոս նե րը գրքից 
գիրք տե ղա փոխ վե լով՝ հան դես են գա լիս նոր ի րադ րութ յան մեջ և բ նա վո-
րութ յան նոր գծե րի բա ցա հայ տու մով, բայց Գ րի գոր յա նը դրան զուգահեռ 
ձգտում է ոչ միայն ամ բող ջաց նել տվյալ հե րո սի կեր պա րա յին հատ կա նիշ-
նե րը, այլև փոր ձում է տրա մա բա նա կան ա վար տին հասց նել հե րո սի կյան-
քի ու ղին: Այս տեղ խոս քը բնավ էլ չի վե րա բե րում հե րոս նե րի ֆի զի կա կան 
վախ ճա նին, այլ կյան քի զար գաց ման այն կե տին, ո րից հե տո գա ղա փա րա-
կան կամ վար քագ ծի որ ևէ շրջա դարձ ան հա վա նա կան է:  Սա կյան քի այն 
շրջանն է, երբ մարդն ա վարտ վում է մինչև մեռ նե լը:  Կա րե լի է հի շա տա կել 
թե կուզ մի քա նի սին. թա ղա յին  Բա րե ղամ Իս պիր յա նը իր կյան քի բազ մա թիվ 
շրջա դար ձե րից հե տո «ծվա րում է» իր հո վա նա վո րած հե րոս նե րի՝  Զա վե նի 
ու  Գո հա րի «լույ սի տակ»,  Սի րա նույշ  Ման վելյ ա նը մե նա կութ յան մեջ է անց-
կաց նում իր կյան քի մայ րա մու տը,  Զա րու հին զբաղ ված է թոռ նե րի խնամ քով, 
հար յուր տա րին բո լո րած  Հայ կա րամ  Թոր գոմ յա նը դեռևս ակ տի վո րեն մաս-
նակ ցում է հա սա րա կա կան խնդիր նե րի լուծ մա նը... Ս րանք, ի հար կե, ա մե-
նա տար բեր եր կե րից քաղ ված «տվյալ ներ» են, ո րոնց հի շա տա կու մը սոսկ 
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գրո ղի նա խա սի րութ յունն է ընդգ ծում:
Ե թե նկա տի ու նե նանք, թե գե  ղար վես տա կան մտա ցա ծին տա րած քի նա-

խա սի րութ յուն ու նե ցող ինչ նշա նա վոր գրող ներ են սկզբնա վո րել կամ հետ-
ևել այս հնա րան քին ( Ֆոլք ներն ու  Մար կե սը  Նո բելյ ան մրցա նա կա կիր ներ 
են), ա ռանց որ ևէ այլ գրո ղի հա կադ րե լու նշենք, որ Գ րի գոր յա նի 5-րդ փո-
ղո ցը թե մա տիկ ընդգր կումն ե րի շատ ա վե լի լայն հնա րա վո րութ յուն է ըն-
ձե ռում:  Կա րե լի է ա սել, որ Գ րի գոր յա նի բնա գի րը «բաց է» ցան կա ցած 
թե մա տիկ ընդգր կումն ե րի հա մար: Ե թե գյու ղը կամ գյու ղատն տե սա կան 
ո լոր տի աշ խա տող նե րը, գյու ղա քա ղա քը սո ցիա լա կան շեր տա վո րումն ե րի 
ի մաս տով հա մե մա տա բար բազ մա զան չեն, ա պա քա  ղա քի 5-րդ  փո ղո ցի 
բնա կիչ նե րը, ո րոնք աշ խա տում են տա րաբ նույթ հիմն արկ նե րում (դե րա սան, 
ու սու ցիչ, կա յա րա նում գնացք նե րի ու ղեկ ցող, թա ղա յին, սրճա րա նա տեր, 
առևտ րա կան, սո ցիո լոգ, տնա յին տնտե սու հի, ու սա նող...) ու նեն բա վա կա-
նա չափ տար բեր սո ցիա լա կան ու գի տակ ցա կան մա կար դակ և դ րա նով էլ 
պայ մա նա վոր ված՝ վար քա գիծ:  Սա Գ րի գոր յա նին թույլ է տա լիս ազ գա յին 
(«Օ դա տե սիլ», «Ոս կա նի ճամ փոր դութ յու նը», « Ժա մա նա կի գե տը»), հա սա-
րա կա կան («Ա ռաջ նոր դի կյանքն ու մա հը»), հա սա րա կա կան-հո գե բա նա կան 
(« Տե ղատ վութ յուն», «Թռ չու նի հո գին»), ման կա կան («Թղ թե ա ղավն ի ներ», 
« Կա տա կա սեր աստ ված նե րը», « Հե քիաթ նե րի քա ղա քը», « Հե քիաթ նե րի հո-
վի տը») և  այլ թե մա ներ մարմն ա վո րել կա՛մ 5-րդ  փո ղո ցի, կա՛մ նրա հետ 
այս կամ այն կերպ առնչ վող տա րածք նե րի շրջա նակ նե րում:  Պա տա հա կան 
չէ, որ « Ժա մա նա կի գե տը» (ար ժա նա ցել է պե տա կան մրցա նա կի) շատ ինք-
նա տիպ ու տա րո ղու նակ վե պի հե րոս նե րից  Տեր գա լուստ յան տոհ մի բազ-
մա թիվ ներ կա յա ցու ցիչ ներ, սփռված լի նե լով աշ խար հի ա մե նա տար բեր 
երկր նե րում, կյան քում մեկ կամ մի քա նի ան գամ ոտ քը դնում են 5-րդ 
 փո ղո ցում, այն տե ղից ո գի ու լիցք ստա նում, ինչ պես ա ռաս պե լա կան հե րոս 
Ան թե յը: Ա սես այդ փո ղո ցից են ճա ռա գայ թաձև սկիզբ առ նում և  դե պի աշ-
խար հի տար բեր հո րի զո նա կան ներ սփռվում գրո ղի հե րոս ներն ու գա ղա-
փար նե րը: Այ սինքն՝ գե ղար վես տա կան տա րած քի գրի գոր յա նա կան ընտ-
րութ յու նը նրան թե մա տիկ կաշ կան դումն ե րի մեջ չի դնում, ուս տի հա սա-
րա կա կան և  ազ գա յին կյան քի որ ևէ էա կան խնդիր դուրս չի մնում նրա 
տե սա դաշ տից: Այս ա ռանձ նա հատ կութ յու նը չպետք է թյու րըմբռն ման տե ղիք 
տա և  դի տարկ վի իբրև ա ռա վե լու թան նա խա պայ ման: Կր կին հի շենք, որ 
 Ֆոլք նե րը հայ րե նի հո ղի մի «փոս տա յին մար կան» բա վա րար էր հա մա րում, 
որ ամ բողջ կյան քում գրի այդ մա սին, իսկ  Մաթ ևոս յա նը հա մոզ ված էր, որ 
որ կա րե լի է գրել աշ խար հի մա սին՝ դուրս չգա լով Ծ մա կու տից: Ս րա նից 
հետ ևում է, որ գրո ղի հա ջո ղութ յունն ա մեն ևին էլ թե մա նե րի հրա տա-
պութ յան կամ քա նա կի մեջ չէ, այլ մա տուց ման ար վես տի: Այ սինքն՝ 
ո րո շա կի նմա նութ յուն նե րի այս հա մա տեքս տում յու րա քանչ յուր գրո ղի հա-
մար ա ռանձ նա կի կար ևո րութ յուն է ստա նում նրա հղաց ման ի րաց ման՝ ինչ-
պե՞ս-ի խնդի րը:  Դա ա ռա ջին հեր թին վե րա բե րում է Գ րի գոր յա նի պա տու մի 
ար վես տին:  Թերևս ըն թեր ցո ղին ա վե լի ըն կա լե լի լի նե լու հա մար զու գա հեռ 
կա րե լի է տա նել  Մաթ ևոս յա նի հետ, ո րով հետև պա տու մի ե ղա նակ ներն 
ինչ քան էլ ու նե նան ո րո շա կի ընդ հան րութ յուն ներ, այ նու ա մե նայ նիվ, նրանք 
տար բեր վում ու փո փոխ վում են և՛ ժա մա նա կի ըն թաց քում, և՛ ազ գա յին մտա-
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յուն կու նե նանք առնչ վել նույն ազ գա յին մտա ծո ղութ յան տար բեր դրսևո-
րումն ե րի հետ: 

Ի հար կե, ա ռա ջա դիր նպա տա կի, այն է՝ 5-րդ  փո ղո ցի «գե նե տի կան» 
պար զե լու տե սա կե տից Գ րի գոր յա նի ար ձա կի պոե տի կա յի հան գա մա նա լից 
անդ րա դար ձը դուրս է մեր խնդրից: Այ սու հան դերձ, անհ րա ժեշտ ենք հա-
մա րում անդ րա դառ նալ մի քա նի տար բե րա կիչ հատ կա նիշ նե րի, ո րոնք հիմ-
նա կա նում պայ մա նա վոր ված են մե կը մյու սով:  Մաթ ևոս յա նի մոտ զար մա-
նա լիո րեն զու գորդ ված են գրե թե վա վե րա կանն ու բա նաս տեղ ծա կա նը, 
գորշ, հա ճախ կո պիտ ի րա կա նութ յան քնա րա կան ըն կա լու մը, և  իր այդ 
հա կոտն յա զգա ցումն ե րը գրո ղը բաշ խում է մարդ կանց և բ նութ յան միջև: 
Գ րի գոր յա նի ո ճը հեգ նա կան է, քննող, վեր լու ծող, ա վե լի նուրբ, մարդ կա-
յին, կեն ցա ղա յին հա րա բե րութ յուն նե րի մեջ թա փան ցող, ո րի ըն թաց քում 
կեր պա վոր վում է պատ  մո ղը՝ նույն ին քը՝ հե ղի նա կը, ո րը իր տար բեր գոր-
ծե րում՝ վի պակ նե րում ու պատմ վածք նե րում հան դես է գա լիս  Հայկ 
 Թոր  գոմ յան ա նուն ազ գա  նու նով։  Մաթ ևոս յա նը թույլ է տա լիս, որ հե րոս ներն 
ի րենք սե փա կան խոս քի մի ջո ցով բնու թագ րեն ի րենց, ուս տի այս ի մաս տով 
շատ կար ևոր դեր ու նեն նրա ստեղ ծած երկ խո սութ յուն նե րը: Գ րի գոր յա նի 
ար ձա կը պատ մո ղա կան է, նա ինքն է ներ կա յաց նում իր հե րոս նե րի մտքե-
րը, բա ցատ րում նրանց վար քա գի ծը:  Մաթ ևոս յա նի նկա րագ րած գյու ղա կան 
ի րա կա նութ յու նը կար ծես ինք նին, ա ռանց հա տուկ մտադ րութ յան, ա վե լի 
ճիշտ կլի նի ա սել՝ բնա կա նո րեն են թադ րում է բնութ յան նկա րագ րութ յուն: 
 Հե րոս նե րի զբաղ մուն քը՝ ցանքն ու հուն ձը, կեն դա նի նե րը, բնաշ խար հում 
են, և  Մաթ ևոս յանն ըստ անհ րա ժեշ տութ յան անդ րա դառ նում է ար տա քին 
այդ աշ խար հի նկա րա գութ յա նը: Այս ա ռու մով կա րե լի է եր կու ա ռանձ նա-
հատ կութ յուն նշել:  Նախ՝  Մաթ ևոս յա նի բնա պատ կեր նե րը հա ճախ տո գոր-
ված են խո րը բա նաս տեղ ծա կա նութ յամբ, ին չը նրա ար ձա կին ա ռան ձին 
հմայք է հա ղոր դում: « Գո մե շը» վի պա կը, կա րե լի է ա սել, ներծծ ված է բնութ-
յան գե ղեց կութ յամբ. « Սա րի գլխին մի կտոր սպի տակ սա ռույց կար, սա ռու-
ցի վեր ևը խան ձա րու րի կա պե րը լուռ քան դում էր մի փոք րիկ ամպ: Ամ պի 
տակ հրճվում էր ար տու տի կը, իսկ ամ պի վրա յով, նա խիր նե րի վրա յով, 
բա զեի, սա րե րի, ուր թե րի ու ան տառ նե րի վրա յով ու րիշ աշ խար հի մա քուր 
քա մի նե րը հուրհ րա լով տա նում էին մի մեծ արև»19: Գ րո ղի բնան կար նե րը 
ինք նան պա տակ չեն, նրանք մեծ մա սամբ նա խա պատ  րաս տում են գոր ծո-
ղութ յու նը (ե թե սկիզբ են) և  ներք նա պես հա մա հունչ են ա սե լի քին:  Զարթ նող 
բնութ յան այս պատ կե րը գո մե շի մեջ ևս  արթ նաց նում է նրա մայ րա նա լու 
բնազ դը:  Մեկ այլ, այս դեպ քում՝ առ նա կան բնութ յան պատ կե րը « Կա նաչ 
դաշ տը» պատմ ված քում խորհր դան շում-նա խա պատ րաս տում է գո յի պայ-
քա րը. « Կայ ծա կը չոր ճայթ յու նով բախ վեց ժայ ռին, մի կողմ շպրտվեց և 
 թաղ վեց կա նաչ գետ նի մեջ:  Ժայ ռը կարծր էր, կայ ծա կը հա զիվ թե կա րո-
ղա ցավ գորշ այդ ժայ ռից պո կել քա րի մի եր կու փշուր»20:  Սա կայն այս օ րի-
նակ նե րը ա մեն ևին էլ չեն նշա նա կում, թե գրո ղը մշտա պես դի մում է բնութ-
յան նկա րագ րութ յա նը:  Մարդ կա յին լար ված ու դրա մա տիկ հա րա բե րութ-

19 Մաթևոսյան Հր., Երկեր երկու հատորով, հատ.1, Եր. «Սովետական գրող», 1985, էջ 385:
20 Նույն տեղում, էջ 571:
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յուն նե րի նրա պատ մութ յուն ներն ա վե լի հա ճախ սկսվում են միան գա մից 
կա՛մ գոր ծո ղութ յամբ (« Տաշ քենդ»), կա՛մ մե նա խո սութ յամբ (« Ծա ռե րը»), կա՛մ 
երկ խո սութ յուն նե րով (« Տե րը») և  խա ռը, երբ բնա պատ կեր ներն ըն թաց քում 
կա տա րում են ա վե լի մաս նա վոր դեր:

 Մի ջա վայ րով պայ մա նա վոր ված՝ Գ րի գոր յա նի 5-րդ  փո ղո ցում գրե թե 
բա ցա կա յում են բնա պատ կեր նե րը:  Քա ղա քա յին կյանքն այլ կո լո րիտ է պա-
հան ջում՝ փո ղոց, սրճա րան և  այլն, ո րոնց նկա րագ րութ յուն նե րը չու նեն ո՛չ 
խորհր դան շա կան, ո՛չ էլ նա խա  պատ րաս տա կան դեր:  Սա չի նշա նա կում 
նկա րագ րութ յուն նե րի բա ցա կա յութ յուն, բայց Գ րի գոր յա նի նկա րագ րութ-
յուն ներն ա վե լի շատ մի ջա վայ րի ու հե րոս նե րի ծա նո թաց ման նպա տակ են 
հե տապն դում, ո րը ըն թեր ցո ղին հնա րա վո րութ յուն է տա լիս մինչև բուն 
գոր ծո ղութ յուն ներն սկսե լը ո րո շա կի գա ղա փար ու նե նալ գոր ծող ան ձանց 
մա սին: «Երբ նրանք հայտն վե ցին մեր փո ղո ցում, երբ մենք տե սանք նրանց, 
երբ նրանք կողք-կող քի քայ լե ցին դե պի սև  տու ֆից տու նը մենք վեր ջա պես 
տե սանք այն, ին չը փաս տո րեն վա ղուց գի տեինք»21, - այս պես է սկսվում 
«Ա դա մա մութ» վե պը: « Հե տաքր քիր մարդ կանց շատ եմ կյան քում հան դի պել, 
բայց  Վա սի լի Ի վա նի չը ու րիշ էր...»22, սա էլ ու րիշ վե պի սկիզբն է: « Տո ղա դար ձի 
դպրո ցը այլ ա նուն էլ ու նի՝ պաշ տո նա կան, բա րե հունչ...»23, - « Տո ղա դար ձի 
դպրո ցը» վի պա կի սկիզբն է, իսկ «Օ դա տե սիլ» պատմ ված քի ա ռա ջին նա-
խա դա սութ յունն է՝ « Հի մա դժվար է ա սել՝ ա ռա  ջի նը ով լսեց, ով տե սավ, ով 
խո սեց»24:  Կար ծում ենք, որ բեր ված օ րի նակ նե րը բա վա կան են հա մոզ վե լու 
հա մար, որ Գ րի գոր յա նը նա խընտ րում է միան գա մից սկսել գոր ծո ղութ յու նը՝ 
լա րե լով ըն թեր ցո ղի հե տաքրք րա սի րութ յու նը: Ն ման սկիզբը բնո րոշ է նաև 
 Մաթ ևոս յա նի գոր ծե րից շա տե րին (« Թա փան ցիկ օր», « Նա րինջ զամ բի կը», 
«Ալ խո» և  այլն), բայց տի րա պե տող է հատ կա պես Գ րի գոր յա նի ստեղ ծա-
գոր ծութ յուն նե րում:  Դա պայ մա նա վոր ված է գրող նե րի պա տու մի ար վես տի 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րով (նա րա տի վով):

 Վա հագն Գ րի գոր յա նը պատ մում է ընտ րո ղա բար՝ ի րա դար ձութ յուն ներն 
անց կաց նե լով իր մի ջով (դիե գե սիս),  Մաթ ևոս յա նը ղե կը հանձ նում է գոր ծող 
ան ձանց՝ խո սեց նե լով նրանց, ստեղ ծե լով շատ դի պուկ, կեն դա նի ու սրա-
միտ երկ խո սութ յուն ներ (մի մե սիս): Այլ կերպ ա սած՝  Մաթ ևոս յա նի հե րոս նե-
րը կար ծես ինք նաբ նու թագր վում են ի րենց իսկ խոս քի ու գոր ծո ղութ յուն-
նե րի մի ջո ցով, Գ րի գոր յա նի հե րոս նե րը ներ կա յաց վում են հե ղի նա կա յին 
պա տու մի մեջ՝ հե ղի նա կա յին վե րա բեր մուն քի տե սանկյ ու նով: Ե թե փոր ձենք 
ա ռաջ նորդ վել գի տա կան եզ րա բա նութ յամբ, ո րը բնավ չենք ու զում չա րա-
շա հել, ա պա կա րող ենք ա սել, որ  Մաթ ևոս յա նի ար վես տը պա տու մա յին է, 
Գ րի գոր յա նի նը՝ դիս կուր սիվ: Այ սու հան դերձ, այս տար բե րութ յու նը բա ցար-
ձակ չէ և  չի էլ կա րող լի նել, ո րով հետև նախ՝ այս ե ղա նակ նե րը ան խառն 
կերպով գրեթե եր ևան չեն գա լիս, հա ճախ ներ թա փանց ված են, և  ա պա՝ 
նշված գրող ները նույնպես կա րող են պատ մե լու եր կու ե ղա նակն էլ օգ տա-
գոր ծել տար բեր գոր ծե րում:  Խոսքն այս տեղ վե րա բե րում է սոսկ մեկ կամ 
մյուս գրո ղի հա մար նա խընտ րե լի, տի պա կան ե ղա նա կին:
21 Գրիգորյան Վ., Ադամամութ, նշվ. հրատ., էջ 3:
22 Գրիգորյան Վ., Առաջնորդի կյանքն ու մահը, Եր., «Նաիրի», 2006, էջ 3:
23 Գրիգորյան Վ., Զարմանալի իրադարձություններ 5-րդ փողոցում, Եր., «Նաիրի», 2012, էջ 118:
24 Գրիգորյան Վ., 5-րդ փողոց, նշվ. հրատ., էջ 335:
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ՒՆԱ հա այս նա խընտ րութ յամբ էլ պայ մա նա վոր ված, ե թե  Մաթ ևոս յա նը 

հազ վա դեպ է գրո ղա կան Ես-ի դիր քե րից պատ մում մարդ կանց ու ի րա դար-
ձու թյուն նե րի մա սին (խոս քը պա տու մում Ես-ի ա նու նից հան դես ե կո ղի 
ձևա կան ներ կա յութ յան մա սին է), ա պա Գ րի գոր յա նի գրո ղա կան Ես-ը 
մշտա պես ներ կա է 5-րդ  փո ղո ցում իբրև ի րա դար ձութ յուն նե րին մաս նա կից 
կամ առն վազն ա կա նա տես, ընդ ո րում հե տաքրք րա կանն այն է, որ ներ-
տեքս տա յին գրո ղա կան Ես-ը հա ճախ հա մընկ նում է տեքս տից դուրս ֆի-
զի կա կան հե ղի նա կի կեն սագ րութ յան հետ: Օ րի նակ՝ « Խոս տում» վի պա կում 
 Հայկ ա նու նով հե րո սի մա սին նա գրում է. «Ու րեմն դա պա տե րազ մից հե-
տո էր, գու ցե քա ռա սուն յոթ թվա կա նին, գու ցե քա ռա սու նութ, մեկ տա րին 
ո չինչ չի փո խում, բայց ա վե լի հա վա նա կան է քա ռա սու նութ թվա կա նը, 
ո րով հետև ին քը գո նե վեց տա րե կան պի տի լի ներ...»25: Նշ ված թվա կա նին 
գրո ղը հենց վեց տա րե կան էր: « Լույ սը» վի պա կում գրում է. «... մի եր կու 
ան գամ գոր ծե րը հենց մեր ֆա կուլ տետն էր հանձ նել, մի եր կու ան գամ էլ 
պատ մա կան:  Զա վե նին, այ նո ւա մե նայ նիվ, պատ մութ յունն ա վե լի էր ձգում, 
քան գրա կա նութ յու նը...»26: Գ րո ղը բա նա սի րա կան ֆա կուլ տետն է ա վար-
տել:  Մի այլ դեպ քում գրում է. «Երբ լույս տե սավ ա ռա ջին գիրքս...» կամ 
« Պատ կե րաց նում եմ, ո րով հետև քա ռա սուն վե ցին ե ղել եմ ըն դա մե նը չորս 
տա րե կան»27: Այ սինքն՝ նույն թվե րը մի դեպ քում վե րագ րում է եր րորդ դեմ-
քով հան դես ե կող հե րո սին, մյուս դեպ քում՝ ա ռա ջին դեմ քով հան դես ե կո-
ղին, և  եր կու դեպ քում էլ դրանք հա մընկ նում են գրո ղի տա րի քին:

 Վա հագն Գ րի գոր յա նի ար ձա կում պա տու մը գե րա զան ցա պես ա ռաջ է 
տար վում գրո ղա կան Ես-ի կամ Մենք-ի տե սանկյ ու նից, և  բո լոր դեպ քե րում 
պատ մո ղը ներ կա է ի րա դար ձութ յուն նե րին, ե թե հատ կա պես դրանք կա-
տար վում են 5-րդ  փո ղո ցում:  Դա նկա տե լի է նաև վե րը բեր ված օ րի նակ-
նե րում:  Սա կայն « Ժա մա նա կի գե տը» վե պում, որն ու նի թե մա նե րի, գա ղա-
փար նե րի ու հե րոս նե րի չա փա զանց լայն ընդգր կում, ա ռա  ջին դեմ քի դե-
րան վան ե զա կի ու հոգ նա կի ար տա հայ տութ յուն նե րը՝ Ես-ը և  Մենք-ը ոչ 
միայն պար բե րա բար հա ջոր դում են ի րար, այլև տար բեր գոր ծա ռույթ ու նեն: 
Այ սինքն՝ Ես-ը (նաև Մենք-ը) մի դեպ քում կա րող է լի նել ֆի զի կա կան կամ 
ներ տեքս տա յին հե ղի նա կը, կա րող է լի նել դեպ քե րին ա կա նա տես կամ մաս-
նա կից պատ մո ղը: Օ րի նակ՝ դի մե լով հա վա նա կան ըն թեր ցո ղին՝ Գ րի գոր-
յա նը գրում է. «...ժա մա նա կի գե տի կույր քմա հա ճույ քով հենց մեր կաղ 
շա րադ րանքն է քեզ հա սել»28:  Սա հե ղի նա կի խոսք է:  Հե տա գա է ջե րում 
Մենք-ի կրո ղը աք սոր յալ ներն են. « Լո զա նից հե տո մեր կյան քը (փոք րա մաս-
նութ յուն նե րիս) ըն կավ այն խա ղաղ հու նի մեջ (հատ կա պես Արևմտ յան 
 Հա յաս տա նի... նե րո ղութ յուն եղ բայր թուր քեր, Ար ևելյ ան Ա նա տո լիա յի նա-
հանգ նե րում)...»29:  Սա կայն այս վե րագ րումն ե րը կա յուն չեն. հե ղի նա կը կա-
րող է հան դես գալ ա մե նա գետ ան ձի կեր պա րով և  ան դեմ պատ մո ղի ձևով 
շա րու նա կել իր պա տու մը. «Ա յո՛,  Քե մա լը լրիվ փո խեց  Թուր քիա յի դեմ քը: 
Զմ յուռ նիա յում շուրջ հար յուր հա զար հայ և  հույն ոչն չաց նե լուց հե տո նա և  

25 Նույն տեղում, էջ 21:
26 Նույն տեղում, էջ 45:
27 Նույն տեղում, էջ 17:
28 Գրիգորյան Վ., Ժամանակի գետը, Եր., «Զանգակ-97», 2008, էջ 7:
29 Նույն տեղում, էջ 165:
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իր քա ջե րը հա գեց րին ար յան ծա րա վը»30: Եվ, հա կա ռակ այս ա մե նին, Ես-ը 
ևս  հե ղի նա կը չէ, բայց թյու րի մա ցա բար կա րող է այդ պի սի տպա վո րութ յուն 
ա ռա ջաց նել. «Ես շատ էի ափ սո սում, որ Գ լա կը գո նե մի եր կու ա միս էլ 
չապ րեց՝ տես ներ ա ռա ջին գիրքս»31: Օ րի նա չափ է, որ վե պի տար բեր հե րոս-
ներ տար բեր պա րա գա նե րում խո սում են ե զա կի կամ հոգ նա կի ա ռա ջին 
դեմ քով, բայց միշտ չէ, որ ըն թեր ցո ղը կա րող է հստա կո րեն ա ռանձ նաց նել 
խո սո ղին:  Սա էլ հենց այդ վե պի ո ճա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րից մեկն 
է:

Ե թե խոս քը վե րա բե րում է պա տու մի ար վես տի ա ռանձ նա հատ կութ յուն-
նե րին, ա պա իբրև նշա նա կա լից տար բե րութ յան, պետք է նկա տել, որ 
 Մաթ ևոս յանն իր « Տաշ քենդ» վի պա կում կա տա րե լա պես հաս նում է բազ մա-
ձայ նութ յան, նրա մոտ խո սում է ժո ղո վուր դը, բայց ինչ պես երգ չախմ բում՝ 
յու րա քանչ յուրն իր ձայ նով: Գ րի գոր յա նի « Ժա մա նա կի գե տը» վե պում ևս 
 յու րա քանչ յու րը խո սում է իր ձայ նով, բայց հստա կո րեն տար բե րակ ված, ոչ 
երգ չախմ բա յին տար բե րա կով:

 Սա կայն լեզ վաո ճա կան զգա լի տար բե րութ յուն ներն ան գամ, ո րոնց մա-
սին այս տեղ շատ մաս նա կիո րեն խոս վեց, չեն կա րող լու ծել ազ դե ցութ յան 
հար ցը: Այս տեղ օգ նութ յան կա րող է գալ Է կո յի պա հան ջը՝ յու րա քանչ յուր 
գրո ղի գա ղա փա րա կան ուղղ վա ծութ յան հար ցը, ո րի տար բե րութ յու նը կաս-
կա ծի տե ղիք չի տա լիս:  Մաթ ևոս յա նի` գյու ղա կան կյան քի պատ կեր նե րն 
ու նեն սո ցիա լա կան, ինչ պես նաև բա րո յա հո գե բա նա կան ուղղ վա ծութ յուն, 
Գ րի գոր յա նի հե րոս նե րին հա մախմ բում է ազ գա յին ինք նութ յան գա ղա փա-
րը, կորսված հայ րե նի քի ցա վը, և  դարձ յալ կար ևոր տեղ են գրա վում բա-
րո յա հո գե բա նա կան խնդիր նե րը, ա ռանց ո րոնց դժվար է որ ևէ գրա կա նութ-
յուն պատ կե րաց նել: Ե թե Ծ մա կու տի բնա կիչ նե րը լծված են «աշ խար հը աշ-
խարհ դարձ նե լու» խնդրի ի րա կա նաց մա նը և  երկ րի տի րոջ գա ղա փա րի 
պատ վաստ մա նը (« Տե րը»), որ քան էլ անհ նա րի նութ յան չափ դժվար լի նի 
այդ, ա պա 5-րդ  փո ղո ցի մեծ մա սամբ ներ գաղթ յալ բնա կիչ ներն ապ րում 
են կորսված հայ րե նի քի արթմն ի ե րազ նե րով, և  աշ խար հում ցրված այդ 
մարդ կանց հա մար 5-րդ  փո ղո ցը դառ նում է թե՛ ել ման կետ, թե՛ վե րա դար-
ձի հանգր վան: Մ նա ցած բո լոր դեպ քե րում եր կու գրո ղի հա մար էլ այլ 
խնդիր ներն ա ծանց յալ են: Գ րող նե րից յու րա քանչ յու րի հա մար իր ստեղ ծած 
աշ խարհն անկրկ նե լի է և  բո վան դա կութ յամբ միան գա մայն տար բեր: Այ-
սինքն՝ մտա ցա ծին գե ղար վես տա կան աշ խարհ ստեղ ծե լու հա ման ման հնա-
րան քը, որ ծնունդ է ա ռել մի եր րորդ աղբ յու րից, գրող նե րին տա րել է տար-
բեր ուղ ղութ յամբ՝ յու րա քանչ յու րի ա սե լիքն ի մաս տա վո րել տվյալ գրո ղին 
յու րա հա տուկ տա ղան դով ու ար վես տով:

Ո մանց կա րող է տա րօ րի նակ և  ան հա մո զիչ թվալ եր կու միան գա-
մայն տար բեր հե ղի նակ նե րի այս զու գա հեռ, թե կուզ թեթ ևա կի, քննութ-
յու նը:  Սա կայն մեր նպա տակն էր ցույց տալ նախ՝ նույն ա վան դույ թի 
տա րաբ նույթ փո խա կեր պում ե րը տար բեր հե ղի  նակ նե րի մոտ, ա պա՝ 
 Վա հագն Գ րի գոր յա նի ար ձա կի ինք նա տի պութ յու նը, ո րը միան գա մայն 
տե սա նե լի է ա վան դույթ նե րի ու ազ դե ցութ յուն նե րի բարդ խաչ մե րու կում:

30 Նույն տեղում, էջ 162:
31 Նույն տեղում, էջ 244:



103

Վ
էմ

   
հա

մա
հա

յկ
ա

կա
ն 

հա
նդ

ես
  
  
  
 Ժ

 (
Ժ
Զ
) 
տ

ա
րի

, 
թ
իվ

 3
 (
63

),
 հ

ու
լի

ս-
սե

պ
տ

եմ
բե

ր,
 2

01
8 

Գ
Ր
ԱԿ

Ա
Ն

ԱԳ
Ի
ՏՈ

Ւ
Թ

ՅՈ
ՒՆ Ժեն յա Ա.  Քա լան թար յան - ու նի հար յու րից ա վել հոդ ված ներ, մե-

նագ րութ յուն ներ (« Հայ գրա կա նա գի տութ յան պատ մութ յուն», «Ե ղի շե 
 Չա րենց», « Վա հագն  Դավթ յան»), ու սումն ա սի րութ յուն նե րի ժո ղո վա-
ծու ներ («Անդ րա դարձ ներ», «Գ րա  կան հո րի զոն ներ», « Դի  տանկյ ուն»), 
դպրո ցա կան դա սագր քեր, բու հա կան ձեռ նարկ ներ («Քն նա դա տութ-
յունն իբրև գործ նա կան գրա կա նա գի տութ յուն») և  այլն:  Գի տա կան 
հե տաքրք րութ յուն նե րի ո լորտն է գրա կան քննա դա տութ յան պատ-
մութ յունն ու տե սութ յու նը, հայ ժա մա նա կա կից գրա կա նութ յու նը:

Summary

GENEOLOGY OF “5TH AVENUE” BY V. GRIGORYAN

Tradition and personality

Jenia A. Kalantaryan

Key words - imaginary; fictional spaces; cultural tradition; 
influence and individuality; autobiography; village prose, city 
prose; style, ideological direction; art of the narrative.

The article discusses metamorphoses of the tradition of creating imaginary 
fictional space (Yoknapatawpha, Macondo, Tsmakut) inthe prose of 
VahagnGrigoryan. It is shown that byobserving certain patterns, through the 
means of the ideological direction of his inquiry, peculiarity of his art of the 
narrative and particularity of style, he creates original prose that advantageously 
differs from the ones typical forprevious writers, as well as,distinguishes his work 
in the framework ofthe current Armenian literary landscape.

Резюме 

ГЕНЕАЛОГИЯ «5-ОЙ УЛИЦЫ» В. ГРИГОРЯНА

Традиция и индивидуальность

Женя А. Калантарян

Ключевые слова - вымышленное художественное про-
странство, культурная традиция, влияние и индивидуальность, 
автобиография, деревенская проза, городская проза, стиль, 
идеологическое направление, искусство повествования.

В статье обсуждаются метаморфозы традиции вымышленного худо-
жествен ного пространства (Йокнапатофа, Макондо, Цмакут) в прозе Ваагна 
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Григояна. Показано, что несмотря на соблюдение определенных закономер-
ностей, все же посредством идеологического направления вопросов, особен-
ностей искусства повествования и стиля Григорян создает оригинальную 
прозу, которая выгодно отличается от прозы предыдущих писателей, а 
также выделяется в панораме современной армянской литературы.
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