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ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ալ բերտ  Մա կա րեան, «Կր կին  Պա րո նեա նի հետ  

(նոր ըն թեր ցումն եր)», Եր., «Անտարես», 2018, 306 էջ:*

 Բա նա լի բա ռեր –  ա րևմ տա հայ գրա կա նու թիւն,  Յա կոբ 
 Պա րո նեան, եր գի ծանք, ժանր, դի ման կար, թատ րեր գու թիւն, 
ակ նարկ, վի պակ, ման կա կան գրա կա նու թիւն, գրա կա նա գի-
տու թիւն։

Ալ բերտ  Մա կա րեա նի՝ վեր ջերս լոյս տե սած «Կր կին  Պա րո նեա նի հետ (նոր 
ըն թեր ցում եր)» մե նագ րու թեան խո րագ րի մէջ ար դէն ակն բախ ու րուա  գծւում 
է մեկ նա կան ո ճի հե ղի նա կա յին սուր հա կո ւա ծու թիւ նը՝ հա յեացք 21-րդ  դա րի 
դի տան կիւ նից, ըն թերց ման այն ե ղա նակ նե րի հա մադ րում, որ  Պա րո նեան 
եր գի ծա բա նին դարձ նում է շա հագր գիռ ան հա տա կա նու թիւն գրա կա նու թեան 
ազ գա յին ճա նա պար հի այն քան բա նուկ ու բազ մա շերտ վե րելք նե րում:

Գ րա կա նա գէտ Ա.  Մա կա րեա նը նոր դէմք չէ պա րո նեա նա գի տու թեան 
ո լո րան նե րում, նախ՝ լրջօ րէն հե տև ում է գրա պատ մա կան զար գա ցում ե-
րին, որ սում է 19-րդ  դա րից ձգո ւող ճա նա չո ղա կան հա տոյթ նե րը կամ, ինչ-
պէս ինքն է ձև ա կեր պում, հա սու է «ե րեք դա րե րի շա ռա ւիղ նե րից» բա ցո ւած 
տար բեր մա կար դակ նե րի ու սում ա սի րու թիւն նե րին, ո րոնց մի մա սը շա հե-
կան է, լրջմիտ, մի մասն էլ մում է սի րո ղա կան վե րա բեր մուն քի սահ ման-
նե րում: Այս հան գա ման քի ի մաս տա ւո րու մը բե րում է ար տաք նա պէս զար-
մա նա լի, ի րա կա նում մտա հո գիչ հե տև ու թեան՝ հա կա ռակ ընդ հա նուր տպա-
ւո րու թեան. այն, որ  Պա րո նեա նի «կեան քի և ստեղ ծա գոր ծու թեան մա սին 
ամ փոփ ու ամ բող ջա կան խօսք դե ռևս ա սո ւած չէ»1. նրա եր կե րը կա րօտ են 
«նո րո վի ըն թերց ման» ու գնա հատ ման2:  Սա գրա կա նա գէ տի ար դա րա միտ 
կար ծիքն է:

 Նոր չէ նաև Յ.  Պա րո նեա նի աշ խար հը Ա.  Մա կա րեա նի գի տա կան շա-
րու նա կա կան ո րո նում ե րում։ Ա ւե լին՝ նրա նա խա սի րու թիւն նե րի մէջ ա մէ-
նից «հնաբ նակն» է, ինչ պէս խոս տո վա նում է հենց ին քը՝ քննու թեան ա ռար-
կայ գրքի հե ղի նա կը. «Այս մե նագ րու թեան շատ է ջեր տա րի նե րի ըն թաց քում 
հա տո ւա ծա բար տպագ րո ւել են գի տա կան զա նա զան պար բե րա կան նե րում 

*Հոդվածն ընդունուել է տպագրութեան 15.10.2018։
1 Մակարեան Ա., Կրկին Պարոնեանի հետ (նոր ընթերցումեր), Եր., «Անտարես», 2018, էջ 5:
2 Գիտահանրամատչելի ժանր դարձած նման մի կառոյց տրուած է նաև Ռոպէր Հատտէճեանի «Յակոբ 
Պարոնեան վերադարձաւ» աշխատասիրութեան մէջ (Իսթանպուլ, 1999, 144 էջ), ինչը ցոյց է տալիս ոչ միայն 
երկու աշխատանքների ընդհանրական գծերը, այլ նաև պարոնեանագիտութեան զարգացման նորագոյն 
կեռմանը՝ հետաքրքիր ու բովանդակալից, իւրովի կարևոր հանգրուան ամբողջական Պարոնեանին 
վերհանելու ճանապարհին:
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ու ժո ղո վա ծու նե րում…»3:  Նոր չէ նաև մեր դի տար կու մը, թէ գրա կա նա գի-
տու թեան մէջ չկան մէ կընդ միշտ տրո ւած բնու թագ րում եր, ուս տի շատ ու 
շատ ե րև ոյթ ներ վե րագ նա հա տում ե րի ճա նա պարհ են անց նում:

Ա.  Մա կա րեա նի ա ռա ջին ծա նօ թու թիւ նը «Ազ գա յին ջո ջերի» հետ ե ղել է 
դեռ ե րե սուն տա րի ա ռաջ, ո րից յե տոյ իւ րա քան չիւր «հան դի պում» ըն թա ցել 
է «կրկին  Պա րո նեա նի հետ» կար գա խօ սով, ո րը կա րե լի է չա փո րո շել ինչ-
պէս մտեր մու թեան, այն պէս էլ ման րա դի տա կի օգ նու թեամբ, «նոր ըն թեր-
ցում ե րի» ներ քին պա հան ջով: Ա ռա ջին դէպ քում ան հուն ու չխամ րող սէրն 
է գրո ղի հան դէպ, երկ րոր դում՝ նոր ծալ քե րի բա ցա յայտ ման ջի ղը, ո րը 
ա մե նօ րեայ ո րո նում ե րի ար դիւնք է, ստեղ ծա գոր ծա կան ըն դեր քին մօ տե-
նա լու պա հան ջի վկա յու թիւն: Ան տե սե լու չէ  Պա րո նեա նի դի ման կա րի ամ-
բող ջաց ման գրա կա նա գէ տի ձգտու մը, ո րը ներ քուստ ծնո ւել է դեռ այն 
ժա մա նա կից, երբ նա բա նա սէ րի բծախնդ րու թեամբ կազ մեց ու խմբագ րեց 
« Յա կոբ  Պա րո նեա նը ժա մա նա կա կից նե րի յու շե րում և վկա յու թիւն նե րում» 
աշ խա տա սի րու թիւ նը (2004): 

Եւ ե թէ նկա տի ու նե նանք հար ցադ րում ե րի բազ մա զա նու թիւ նը, նոր 
վե րար ժև ո րում ե րի ու գրա կա նա գի տա կան վի ճա յա րոյց բա ցա յայ տում ե-
րի շա րու նա կա կա նու թիւ նը, Յ.  Պա րո նեա նի դժո ւա րագ նայ կեան քի դրուագ-
նե րի վեր հա նում ե րը, մա հից յե տոյ անձ նա կան ար խի ւի ան դառ նա լի կո-
րուս տը, ա պա կա րող ենք ու րո ւագ ծել այն ծան րա գոյն վե րել քը, որ ստի-
պո ւած ե ղան յաղ թա հա րել նրա եր կե րի հին ու նոր մեկ նիչ նե րը՝ սկսած 
գրո ղի ժա մա նա կա կից նե րից՝ Հ րանդ Ա սա տուր,  Մատ թէոս  Մա մու րեան, մին-
չև  Յա կոբ Օ շա կան, Ար սէն  Տէր տէ րեան,  Գառ նիկ Ս տե փա նեան,  Ռո պէր 
 Հատ  տէ ճեան, և այ սօր՝ Ալ բերտ  Մա կա րեան: 

Այ սու հան դերձ, գրա կա նա գէտն այն կար ծի քին է, թէ Յ.  Պա րո նեա նի իւ-
րա ցու մը կի սա կա տար է, բնաւ չան տե սե լով իր նա խորդ նե րի, բնա կա նա բար 
նաև իր նշա նա կա լի ներդ րու մը այս աս պա րէ զում: 

Ա.  Մա կա րեա նը աշ խա տա սի րու թիւ նը բա ժա նել է հինգ գլուխ նե րի, ո րոնց 
նա խոր դում է թախ ծոտ եր գի ծա բա նի ապ րած կեան քի տխուր շեշ տադ րու-
թիւն նե րի վեր հա նու մը («Տ խուր եր գի ծա բա նը. կեան քը յու շե րի պա տա ռիկ նե-
րում»): Այ նու հե տև յա ջոր դա բար քննո ւած է դրա մա տուր գի, դի ման կար չի, 
ակ նար կագ րի, վի պա սա նի և ման կագ րի այն հիմ ա շա ղա խը, ո րով հուն ցել 
է ա սե լի քի նոր ուղ ղու թիւ նը, ա սե լի քի զօ րու թիւ նը: Իսկ «ա սե լի քը» եր գի ծա-
բա նի հա մար ու նէր ու շագ րաւ հո մա նիշ՝ «զաւ կը ներս», այ սինքն՝ բուն ստեղ-
ծա գոր ծու թիւն նե րը, ո րոնց մա սին յայ տա րա րում էր. « Հայր մ’եմ…»4:

 Մեր յի շա տա կած «պա տա ռիկ նե րում» հե ղի նա կը մի կող մից ամ փո փում 
է գրո ղի դժո ւա րին ու, յի րա ւի՛, ող բեր գա կան կեան քի դրո ւագ նե րը՝ թշո ւառ 
կե ցու թեան ըն տա նե կան խոր քով, կնոջ և աղջ կայ մա հե րով, որ դու՝ Ա շո տի 
դժո ւա րին ապ րուս տով՝ մաս նա ւո րե լով ու գե րա կայ դի տե լով բուն սո ցիա-
լա կան գոր ծօ նը: « Պա տա ռիկ նե րի» մէջ ե րև ում են  Պա րո նեան ու սու ցի չը՝ 
ա շա կերտ Հ րա չեայ Ա ճա ռեա նի տե սո ղու թեամբ, նրա ա մե նօ րեայ հա կո ւա-
ծու թիւ նը խմիչ քի հան դէպ ու ա մե նօ րեայ աշ խա տա սի րու թիւ նը գրա սե ղա-
նի առ ջև, ճեր մակ ա րև ար գե լով լո ղը՝ «ծո վու լո գան քը»: Ե րև ում է, ի հա՛ր կէ, 

3 Մակարեան Ա., Կրկին Պարոնեանի հետ (նոր ընթերցումեր), էջ 7:
4 Պարոնեան Յ., Երկերի ժողովածու տասը հատորով, հատ. 8, Եր., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1972, էջ 285:
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հա շո ւե մա տեան ներ կար գի բե րող, վար ժա րան նե րում հա շո ւա պա հու թիւն 
դա սա ւան դող, գրա սե ղա նից ա կա մայ կտրո ւող է տիր նե ցու կեր պա րը: Գ րա-
կա նա գէտն այս հա տո ւա ծով բե րում է հե ղի նա կի կեն սա պա տու մը՝ յե տոյ 
այն ար դէն իբ րև նաև ստեղ ծա գոր ծու թեան պատ մու թիւն տրո հե լու ա ռան-
ձին գլուխ նե րում, ին չը եր բեմ կա րող է յան գեց նել ա ռան ձին մէջ բե րում-
նե րի կամ գնա հա տում ե րի կրկնու թեան: 

 Միւս կող մից այս հա տո ւա ծի խո րագ րի ընտ րու թիւնն ա ռանձ նաց նում է 
յու շագ րու թեան հան դէպ Ա.  Մա կա րեա նի կա յուն նա խա սի րու թիւ նը:

 Մե նագ րու թեան գի տա կան ար ժա նիք նե րից կ’ու զե նա յինք ա ռանձ նաց նել 
այն, որ գրա կա նա գէ տը «կոյր» սի րա հա րու թիւն-հիա ցում չու նի հան րա ծա-
նօթ հե ղի նա կի հան դէպ, ինչ քան էլ իր  Պա րո նեանն ու ին քը գի տա կան ու 
կեն սագ րա կան ա րա հետ նե րում քայ լում են կողք կող քի, իսկ դա վկա յում է 
ա նա չառ ու հա տու վե րա բեր մուն քի մա սին:  Ցայ տուն օ րի նակ նե րից մէ կը 
ա ռա ջին՝ «Դ րա մա տուր գը» գլխի «Ա ռա ջին պիէ սը զու գա հե ռի մէջ ( Կառ լօ 
 Գոլ դո նի և  Յա կոբ  Պա րո նեան)» են թա բա ժինն է, որ տեղ «Եր կու տէ րով ծա-
ռայ մը» նշա նա ւոր եր կի տի րոյ թում ի րա ւա ցիօ րէն գրա կա նա գէ տը որ սում 
է պա րո նեա նա կան հան ճա րի միայն սաղ մե րը (էջ 39-51):

 Մե նագ րու թեան մէջ զուտ գրա կա նա գի տա կան մեկ նա կան աշ խա տան քի 
կող քին մեզ գրա ւում են տե սա բա նա կան հա մար ձակ եզ րա յան գում ե րը, 
ա սենք, « Լե ռը մար գա րէին քով չեր թայ նէ՝ մար գա րէն լե րան քով կ’եր թայ» 
հա յա տառ թուր քե րէն եր կի շուրջ, երբ հասց նում է ընդ հան րաց նել. « Յա կոբ 
 Պա րո նեա նը փաս տօ րէն ստեղ ծել է մի երկ, որն ըստ էու թեան չի տե ղա ւոր-
ւում մեզ յայտ նի ո րև է ժան րի սահ ման նե րում: Այն ա ւե լի շատ միջ ժան րա յին 
ստեղ ծա գոր ծու թիւն է, ո րին յար մար է տալ դրա մա տի կա կան եր գի ծա պա-
տում ա նո ւա նու մը»5: Ն կա տենք, որ այդ պէս է վար ւում նաև « Մե  ծա  պա տիւ 
մու րաց կան նե րը» եր կի ժան րա յին սահ ման ման ա ռի թով6, ին  չը պի տի դի տել 
գրա կա նա գի տա կան ո րո նում ե րում տե սա բա նա կան նիւ թի խոր մեկ նու թեան 
հե տև անք:

Ա.  Մա կա րեա նի ան վի ճե լի ա ռա ւե լու թիւն նե րից մէկն էլ քա նիցս տրո ր-
ո ւած ճա նա պարհ նե րով չգնա լու նա խա պա տո ւու թիւնն է:  Նա միայն շեշ-
տադ րում է պա րո նեա նա կան ստեղ ծա գոր ծա կան այն շեր տե րը, ո րոնք, իր 
տե սո ղու թեամբ վե րար ժև որ ման, գնա հա տում ե րի ու պար զա բա նում ե րի 
անհ րա ժեշ տու թիւն ու նեն:  Հենց թե րևս այդ յանձ նա ռու թիւ նից ել նե լով են 
«շրջան ցո ւած», ա սենք, « Պաղ տա սար աղ բար» կամ « Քա ղա քա վա րու թեան 
վնաս նե րը» եր կե րի ման րազ նին վեր լու ծու թիւն նե րը:  Նոյ նը կա րող ենք նկա-
տել նաև « Մե ծա պա տիւ մու րաց կան նե րը» վի պա կի ա ռի թով, որ տեղ գիտ-
նա կա նի բուն ա սե լի քը կենտ րո նա ցած է միայն «յա ւե լում ե րի» վրայ, վկայ 
նաև՝ եր կի մեկ նու թեա նը յատ կա ցո ւած փոքր ծա ւա լը (էջ 243-258):

Որ քան էլ ու րոյն ու հա մո զում ե րի մէջ հաս տա տուն՝ գնա հա տե լի է այն 
մօ տե ցու մը, որ Ա.  Մա կա րեա նը ար ժա նին է մա տու ցում պա րո նեա նա գի տու-
թեան ան ցած ճա նա պար հի ու ղե կից նե րին, ի րեն նա խոր դած գիտ նա կան-
նե րի կա տա րած հսկա յա ծա ւալ աշ խա տան քին՝ հարկ ե ղած պա րա գա յում, 
սա կայն, դի պուկ և ան վա րան վե րա նա յե լով նրանց դի տար կում ե րը:  Յատ-

5 Մակարեան Ա., Կրկին Պարոնեանի հետ (նոր ընթերցումեր), էջ 55 (ընդգծումերը՝ բնագրում – Ս.Դ., Ք.Ա.): 
6 Տե՛ս նոյն տեղում, էջ 245-246: 
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կա պէս ու շագ րաւ է պա րո նեա նա գէտ  Գառ նիկ Ս տե փա նեա նի կար ծիք նե րի 
հմուտ ու փաս տար կո ւած վի ճար կու մը՝ կա պո ւած «Ն կա րագ րու թիւն դի մաց 
և բնա ւո րու թեանց մայ րա քա ղա քիս զա նա զան թա ղե րու ազ գայ նոց» շար քի 
հե ղի նա կա յին պատ կա նե լու թեան պար զա բան ման հետ, երբ նրբօ րէն մի 
կողմ է քա շում «շփո թո ւած» վա րա գոյր նե րը. «Այ սօր ևս («Ն կա րագ րու թիւն…
»ի շուրջ – Ս.Դ., Ք.Ա.) պահ պա նո ւող լռու թեան պատ ճա ռը, կար ծում ենք, 
հո գե բա նա կան է, և ա մէ նից ա ռաջ այն պէտք է փնտռել Գ. Ս տե փա նեան 
գիտ նա կա նի պատ կա ռե լի վաս տա կի նկատ մամբ առ կայ խոր ակ նա ծան քի 
մէջ:  Դոյզն-ինչ չնսե մաց նե լով և չժխտե լով նշա նա ւոր գիտ նա կա նի ներդ-
րու մը պա րո նեա նա գի տու թեան զար գաց ման գոր ծում՝ այ նո ւա մե նայ նիւ, 
կար ծում ենք, որ «Ես», « Դուն», «Ա նի կա» ծած կա նուն նե րի ա ռի թով յայտ նո-
ւած նրա ո րոշ տե սա կէտ նե րը ներ կա յումս լուրջ վե րար ժև որ ման ու վե րա-
նայ ման կա րիք են զգում»7: Իսկ ե թէ նկա տի ու նե նանք, որ այդ վի ճար կում-
նե րը նաև ա պա հո վում են Յ.  Պա րո նեա նի գրա կա նու թեան նո րա նոր շեր-
տե րի բա ցա յայ տու մը, ա պա դրանք գրա պատ մա կան անհ րա ժեշ տու թեան 
ար ժէք ձեռք կը բե րեն: 

 Նոյն նրբան կա տու թեամբ գրա կա նա գէ տը ե րև ոյ թը բա ցատ րում է ժա-
ռան գոր դա կան կա պի ու ա ւան դոյ թին «հա ւա տար մու թեան» դրսև ո րում ե-
րով՝ մաս նա ւո րեց նե լով ա սե լիքն ար դէն Հ րանդ Ա սա տու րի հան գա ման քով. 
«…Ինչ պէս Գ. Ս տե փա նեանն է իր յայտ նած հապ ճեպ ու թիւր եզ րա յանգ-
մամբ ժա մա նա կին ա կա մայ ազ դել պա րո նեա նա գէտ նե րի մեծ մա սի հա-
յեացք նե րի վրայ, այն պէս էլ խորն է ե ղել նրա վրայ ա րևմ տա հայ նշա նա ւոր 
գրաքն նա դատ Հ րանդ Ա սա տու րի (1862-1928) տե սա կէ տից բխող հո գե բա-
նա կան ո րո շա կի ճնշու մը»8:

Ի դէպ, ժա ռան գոր դա կան կա պե րի բա ցա յայ տում է «օգ նում» մե րօ րեայ 
գրա կա նա գէ տին գրող նե րի ազ դե ցու թիւն ներն ու տա ղան դի աս տի ճա նը 
ո րո շել ոչ թէ նրան ցից մէ կին կամ միւ սին նա խա պա տո ւու թիւն տա լով, այլ 
նրանց լու սա բա նե լով գրա պատ մա կան հա մաբ նագ րի խոր քե րում: Օ րի նա-
կը լա ւա գոյնս բե րում է  Յա կոբ  Պա րո նեա նի և Ե րո ւանդ Օ տեա նի՝ դի մա-
նկար ներ ստեղ ծե լու ա րո ւես տի զու գա դիր քննու թեան ճա նա պար հին, որ-
տեղ վի ճար կում է հան ճար նե րին հա կադ րե լու նա խորդ գրա կան գի տա կան 
փոր ձը: « Հայ եր գի ծա բա նու թեան եր կու մե ծե րը,- գրում է նա,- պատ մա կա-
նօ րէն էա պէս տար բեր ժա մա նա կա հա տո ւած նե րում մայ րե նի գրա կա նու թիւն 
են բե րել ի րենց նպաս տը, ստեղ ծել սո ցիալ-քա ղա քա կան և հո գե բա նա կան 
ինք նու րոյն տի պեր, ծաղ րի մի ջո ցով նշա ւա կել ա րատն ու վնա սա կա րը: 
Ուս տի ա նի մաստ է խոր խո րատ ներ փո րել նրանց մի ջև ու հա կա կա յել մի-
մեանց: Ա ւե լի օգ տա կար է ո րո նել այն կա մուրջ նե րը, ո րոնք կա պում են 
եր կու գրող նե րին, տես նել այն մաս նա յա տու կը, որ բնո րոշ է նրանց ստեղ-
ծա գոր ծու թեա նը, տո ւեալ պա րա գա յում՝ դի ման կար նե րին»9  Սա կայն զու-
գա հեռ քննու թիւ նը այս պա րա գա յում շատ ա ւե լի տա նում է դէ պի Ե. Օ տեա-
նի գնա հա տու թեան ել քե րը, ին չը բծախն դիր լի նե լու դէպ քում կա րող ենք 
տես նել Գր.  Զօհ րա պի ա ռու մով ևս:  Թե րևս սա գա լիս է նրա նից, որ մեկ-
7 Նոյն տեղում, էջ 221:
8 Նոյն տեղում, էջ 225:
9 Նոյն տեղում, էջ 171: Տե՛ս նաև «Ազգային ջոջեր»ը զուգահեռների մէջ» ենթագլխի համապատասխան մէկ 
հատուածը, էջ 168-184:
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նա կէ տը բխում է հե ղի նա կի՝ «Ա րևմ տա հայ գրա կան դի ման կա րը» աշ խա-
տու թեան (Եր., 2002) տրա մա բա նու թիւ նից:

Բ նու թագ րե լով Ա.  Մա կա րեա նի գրա կա նա գի տա կան մօ տե ցում ե րը՝ կա-
րե լի է ա ռանձ նաց նել զու գա հեռ նե րում կողմ ո րո շո ւե լու մէկ այլ գնա հա տե-
լի յատ կա նիշ՝ նրբե րանգ նե րի տար բե րակ ման ա րո ւես տը:  Յայտ նի է, որ «Ազ-
գա յին ջո ջեր»ում  Պա րո նեա նը հե տև ել է ո րո շա կի կա նո նիկ-սխե մա տիկ կա-
ռոյց նե րի, բայց գրա կա նա գէ տը չի մո ռա նում ընդգ ծել կեր պար նե րի տի պա-
բա նա կան կա ռոյ ցի տար բե րու թիւն նե րը, ե թէ ան գամ այդ կեր պար նե րը նոյն 
ազ գա յին-մշա կու թա յին բնա գա ւա ռից են, ինչ պէս, ա սենք,  Խո րէն  Նար- Պէ յի, 
Մկր տիչ  Տիգ րա նեա նի և Ան տոն  Հա սու նեա նի կեր պար ներն են յու շում10: 

Ըն թեր ցո ղի հա մար բա ւա կան ու շագ րաւ «բա ցա յայ տում» է նաև  Պա րո-
նեա նի ման կա կան գրա կան ժա ռան գու թեան հետ ծա նօ թու թիւ նը նրա 
խմբագ րած « Թատ րոն. բա րե կամ ման կանց» պար բե րա կա նի (1872) է ջե րում, 
մա նա ւանդ որ «այ սօր ար դէն քչե րը գի տեն, որ  Յա կոբ  Պա րո նեա նը հե ղի-
նակն է նաև հայ ման կա կան ա ռա ջին պար բե րա կա նի»11: Այս տեղ նոյն պէս 
գրա կա նա գէ տը հա ւա տա րիմ է գրա կան եր կը զու գա հեռ նե րի մէջ քննե լու 
նա խա սի րու թեա նը. Յ.  Պա րո նեա նի ման կագ րու թիւ նը նա տես նում է հա-
մաշ խար հա յին գրա կան հա մա պատ կե րում ( Շառլ  Պեր րօ, Գ րիմմ եղ բայր-
ներ)՝ փո խադ րու թեան, մշա կու մի և ինք նու րոյ նու թեան սահ ման նե րի ո րո-
շար կու մով12: 

Ե թէ ամ փո փե լու լի նենք, կա րող ենք ար ձա նագ րել, որ Ալ բերտ  Մա կա-
րեա նի «Կր կին  Պա րո նեա նի հետ (նոր ըն թեր ցում եր)» մե նագ րու թիւ նը ամ-
բող ջա կան ու ծան րակ շիռ խօսք է՝ ուղ ղո ւած հայ խո շո րա գոյն եր գի ծա բան, 
հայ գրա կա նու թեան պատ մու թեան մէջ եր գի ծա բա նա կան դպրո ցի հիմ ա-
դիր Յ.  Պա րո նեա նի ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խար հի ա ռան ձին շեր տե րի բա-
ցա յայ տում ե րին:  Ճիշդ է հե ղի նա կը իր հաս տա տում ե րում, որ այ նո ւա մե-
նայ նիւ «ներ կայ մե նագ րու թիւ նը… չի յա ւակ նում դառ նա լու  Յա կոբ  Պա րո-
նեա նի կեան քին ու ստեղ ծա գոր ծու թեա նը նո ւի րո ւած ամ բող ջա կան ու սում-
նա սի րու թիւն»13: 

Առ հա սա րակ նկա տենք, որ գրո ղի մա սին ա սե լի քը ա ւար տուն չի կա-
րե լի հա մա րել, հենց թէ կուզ այն պատ ճա ռով, որ ա մէն մի «նոր ըն թեր ցում» 
գրա կա նա գէ տին շա րու նա կա բար կանգ նեց նում է նոր նրբի մաստ նե րի վեր-
հան ման, նոր կեռ ման նե րի մուտ քի առ ջև, որ տա նե լու է նրան և մեզ դէ պի 
ար դէն ծա նօթ «ան ծա նօ թու թիւն նե րի բա ցա յայ տում ե րի»:

Ե թէ ան կեղծ լի նենք, Ա.  Մա կա րեանն ամ բող ջա կան ընդգր կու մի այդ-
պի սի խնդիր չէր էլ դրել իր առ ջև, թէև նա այդ ճա նա պար հին է: Իսկ մենք 
հա ւա տում ենք, որ չի սպառ ւում  Պա րո նեա նի մեկ նու թեան մա կա րեա նա կան 
զի նա նո ցը, ընդ հա կա ռա կը՝ մենք նոր փուլ ենք մտնում մեր պա րո նեա նա-
գէ տի հետ:

 Սու րէն Դ.  Դա նիէ լեան
Ք նա րիկ Ա. Աբ րա հա մեան

10 Տե՛ս Մակարեան Ա., Կրկին Պարոնեանի հետ (նոր ընթերցումեր), էջ 29-30:
11 Նոյն տեղում, էջ 261:
12 Տե՛ս «Մանկագիրը» գլուխը, նոյն տեղում, էջ 259-309։ Նշենք, որ այս գլխի «Հանրայայտ հէքեաթի 
պարոնեանական փոխադրութիւնը» գրուած է Աստղիկ Սողոյեանի հետ համահեղինակութեամբ: 
13 Մակարեան Ա., Կրկին Պարոնեանի հետ (նոր ընթերցումեր), էջ 6:
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 Սու րէն Դ.  Դա նիէ լեան –  հե ղի նակ է ի նը մե նագ րու թեան և հա-
րիւ րա ւոր յօ դո ւած-ու սում ա սի րու թիւն նե րի:  Կազ մել և խմբա գ րել է 
Ս փիւռ քի գրա կա նու թեա նը վե րա բե րող տաս նեակ գրքեր:  Գի տա կան 
հե տաքրք րու թիւն նե րի շրջա նակն ընդգր կում է ա րևմ տա հայ դա սա-
կան և սփիւռ քա հայ գրա կա նու թեան պատ մու թիւ նը, տե սա բա նա-
կան հար ցադ րում ե րը, ա րևմ տա հայ գրամ շա կու թա յին խնդիր նե րը, 
ա րևմ տա հայ կրթա կան ո լոր տը: 

Ք նա րիկ Ա. Աբ րա հա մեան –  հե ղի նակ է մէկ մե նագ րու թեան և 
եր կու տաս նեա կից ա ւե լի յօ դո ւած-ու սում ա սի րու թիւն նե րի:  Կազ մել 
և խմբագ րել է Ս փիւռ քի գրա կա նու թեա նը վե րա բե րող տաս նեակ 
գրքեր:  Գի տա կան հե տաքրք րու թիւն նե րի շրջա նակն ընդգր կում է 
ա րևմ տա հայ դա սա կան և սփիւռ քա հայ գրա կան հար ցադ րում ե րը, 
օ տա րա գիր գրա կա նու թիւ նը, ա րևմ տա հա յե րէ նը: 

Summary

Albert Makaryan, Again with Paronyan (new reading),  
Yer., "Antares", 2018, 306 p.

Suren D. Danielyan
Knarik A. Abrahamyan

 
Key words - Western Armenian literature, Hakop Paronyan, 

satire, genre, portrait, dramaturgy, essay, novel, children’s litera-
ture, literary criticism.

Literary critic Albert Makaryan has spent a lot of time to explore the differ-
ent sides of creativity of the most outstanding West Armenian writer and play-
wright Hakop Paronyan. А. Makaryan’s new book is continuing the progressive 
development of good old-fashioned subject, “with new reading” in the newest 
time, to which questions this article by S. Danielyan and K. Abrahamyan is de-
voted.
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Резюме
Альберт Макарян, Опять с Пароняном (новые чтения),  

Ер., «Антарес», 2018, 306 с.
Сурен Д. Даниелян

Кнарик А. Абраамян

Ключевые слова – западноармянская литература, сати-
ра, жанр, портрет, драматургия, Акоп Паронян, эссе, новелла, 
детская литература, литературоведение.

Литературовед Альберт Макарян долгое время исследовал разные сто-
роны творчества крупнейшего заподноармянского прозаика и драматурга 
Ако па Пароняна. Новая книга А. Макаряна является продолжением плодот-
ворных исканий доброй старой темы, «новым чтением» в новое время, о 
чем и свидетельствует статья С. Даниеляна и К. Абраамян. 
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