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ԳՐՈՏԵՍԿԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐԸ ԷԴԳԱՐ ԱԼԼԱՆ ՊՈՅԻ ՊԱՏՄՎԱԾՔՆԵՐՈՒՄ 

ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄԸ ՀԱՅԵՐԵՆ 

 

Բանալի բառեր և արտահայտություններ.  գեղարվեստական 

թարգմանություն, Էդգար Ալլան Պո, պատմվածք, գրոտեսկ, 

համարժեքություն, թիրախային լեզու, բնագիր տեքստ, տեսություն, 

արտահայտչամիջոց, փոխակերպումֈ 

Ключевые слова и выражения: художественный перевод, Эдгар Аллан 

По, рассказ, гротеск, эквивалентность, целевой язык, оригинальный текст, 

теория, выразительные средства, трансформация. 

Key words and expressions: literary translation; Edgar Allan Poe; story; 

grotesque; equivalence; target language; original text; theory; means of expression; 

transmission 

 

Հայտնի է, որ թարգմանությունը միջլեզվային և միջմշակութային 

փոխազդեցության վերարտադրումն էֈ Տեսաբանների կարծիքով 

գեղարվեստական թարգմանությունը դուրս է համեմատական 

լեզվաբանության ոլորտից, սակայն նրանցից ոմանք հստակ կապ են 

տեսնում լեզվաբանության և սեմիոտիկայի հետֈ Եթե 20-րդ դարի 60-

ականների գեղարվեստական թարգմանությունը պայմանավորված էր սոսկ 

թիրախային լեզվի և բնագրի լեզվաբանական առանձնահատկություններով, 

ապա 80-ականներին արդեն ասպարեզում հայտնվեց նաև մշակութային 

գործոնի կարևորման խնդիրըֈ Ուշագրավ է, որ գիտնականներն ակնկալում 

էին ստեղծել թարգմանության մի ընդհանուր տեսություն, սակայն 21-րդ 

դարասկզբին պարզ դարձավ, որ մոտ ապագայում նման 

հնարավորությունը սոսկ երազանք էֈ Ինչ վերաբերում է արդի ռուս 

գիտնականներին, ապա նրանց տեսանկյունից թարգմանությունը ոչ միայն 

երկու լեզուների փոխհարաբերության արդյունք է, այլև երկու մշակույթների 

փոխազդեցության արգասիքֈ  

Ասել է թե՝ թարգմանությունը յուրատեսակ  արվեստ է, որի 

նպատակն է, ընթերցողին հնարավորություն ընձեռելու բնագրային լեզվին 

ծանոթ չլինելով հանդերձ,  ըմբոշխնել տվյալ երկի ամբողջ խորությունըֈ 

mailto:hsharuryan@ysu.am


ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ  ՀԱՆԴԵՍ 

----------------------------------------------------------------------------- 

12 

 

Ուստի հնարավորինս կատարյալ թարգմանություն կատարելու համար 

պետք է պահպանել «դինամիկ համարժեքությունը»ֈ Ուշարժան է, որ այս 

հասկացությունն առաջին անգամ գիտական աշխարհում  գործածական է 

դարձել ամերիկացի հայտնի լեզվաբան Յուջին  Նայդայի (1914-2011) 

շնորհիվ. վերջինս այն կիրառել է Աստվածաշնչի թարգմանության առումովֈ 

Այս տեսության համաձայն՝ բնագիր տեքստում առկա գաղափարները 

պետք է փոխանցվեն թիրախ լեզվին այնպես, որ ընթերցողի համար 

թիրախային լեզուն համարժեք լինի բնագիր լեզվինֈ Մինչդեռ չեխ 

գիտնական Փիթեր Նյումարքի (1916-2011) կարծիքով «համարժեքությունը 

ցանկալի արդյունք է և ոչ թե թարգմանության նպատակ»1ֈ Հայտնի է, 

սակայն, որ թարգմանության համարժեքությունը մեծապես կախված է 

հեղինակի ոճի վերատադրումիցֈ Այս առումով, «ոճ» ասելով, բնականաբար 

հասկանում ենք մի շարք այնպիսի գործոնների առկայություն, ինչպիսիք են 

լեզվաոճական արտահայտությունները, պատկերները և անգամ հնչերանգըֈ 

Սակայն շատ հաճախ հեղինակի ոճի վերարտադրումը շփոթում են 

որոշակի բառերի ու արտահայտությունների վերարտադրման հետ, որը 

հանգեցնում է բացարձակ համարժեքության և խաթարում է բնագիր 

տեքստի բուն իմաստըֈ Ուստի նման անհեթեությունից խուսափելու համար 

հարկավոր է ամենից առաջ  ծանոթանալ հեղինակի գրելաոճին, 

ուսումնասիրել վերջինիս ապրած ժամանակաշրջանն ու մշակութային 

բնորոշ գծերըֈ Անշուշտ, ավելորդ չէ նշել, որ այս ամենի հետ մեկտեղ 

թարգմանիչը պետք է ունենա ստեղծագործական որոշակի ջիղ, այլապես 

թարգմանված երկը կլինի դժգույն, զուրկ որևէ հրապույրից և չի արտացոլի 

բնագրային տեքստի հեղինակային ոգինֈ Ցանկացած հեղինակ իր 

ստեղծագործությունն ընկալում է որպես մի արկածային ճամփորդություն, 

ուստի թարգմանիչը ևս պետք է պահպանի այս յուրատեսակ մոտեցումն ու 

ընթերցողին ուղեկցի գեղարվեստական երկի տարաբնույթ ուղիներովֈ 

Ավելին՝ թարգմանիչը կերտում է նաև գեղարվեստական երկի հեղինակի 

կերպարը, քանի որ վերջինիս ուրույն  մտածելակերպին և գրական դի-

մանկարին ընթերցողը կարող է հաղորդակից լինել միայն հոգեհարազատ 

թարգմանության միջոցովֈ Ասվածի ապացույցն են ամերիկացի գրող Էդգար 

Ալլան Պոյի (1809-1849) ֆրանսերեն թարգմանությունները, որոնք 

իրականացրել է ֆրանսիացի հայտնի բանաստեղծ Շառլ Բոդլերը (1821-

1867)ֈ Նշելի է, որ այս թարգմանությունները բնավ որևէ քննադատության 

չեն արժանացել, և դա ամենևին էլ պայմանավորված չէ Շ. Բոդլերի անձով, 

                                                           

1 Տե՛ս Newmark P., A Textbook of Translation, Prentice Hall Longman ELT, New Jersey, 

1988, p 48 
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այլ վերջինիս անսահման սիրով դեպի Է. Պոյի ստեղծագործությունները, 

որն էլ օգնել է նրան կերտելու ամերիկացի հեղինակի ցայտուն կերպարըֈ 

Թարգմանության՝ որպես արվեստի գործի, մասին խոսելիս, իհարկե, 

անհնար է անտեսել մեթոդների բազմազանության խնդիրը. ի վերջո, 

մեթոդներն այն գործիքներն են, որոնք օգնում են թարգմանչին կատարելու 

իր առջև դրված դժվարին առաքելությունըֈ Ուստի ստորև կանդրադառնանք 

դրանցից մի քանիսին. 

1.Նշանագիտական /դենոտատիվ/ մոտեցումը ենթադրում է, որ 

թարգմանության գործընթացը պահանջում է ոչ միայն փոխակերպում, այլև 

մտավոր որոշակի քայլեր, որոնք պետք է ձեռնարկվեն համապատասխան 

արդյունք ստանալու համարֈ Այսինքն՝ թարգմանիչը ոչ միայն պետք է 

համարժեքներ գտնի, այլ նաև անթարգմանելի եզրույթների հանդիպելիս 

կիրառի որոշակի ուղերձ, որն ուղղված լինի ընթերցողին ու բնագրային 

տեքստի իմաստը հասանելի դարձնի հանրությանըֈ Այս մոտեցումը 

հատկապես շահավետ է գեղարավեստական նյութի թարգմանության 

ժամանակֈ 

2. Փոխակերպական /տրանսֆորմացիոն/ մոտեցումը հակված է 

քաջալերել տեքստերի  համեմատման և կրճատման գործընթացը, ուստի 

առավել կիրառելի է գիտական գրականության թարգմանության մեջֈ 

3. Հաղորդակցային /կոմունիկատիվ/ մոտեցումը նախատեսում է 

երկու լեզուներում առկա համատեսքսային բառերի կիրառության 

իմացություն, որը թարգմանչին հնարավորություն է տալիս ապահովելու 

բնագրին մոտ թարգմանության առկայությունըֈ Այսպիսով՝ կարելի է ասել, 

որ վերոնշյալ մոտեցումներն այն հիմնաքարերն են, որոնք ապահովում են 

գեղարվեստական տեքստի որակյալ  թարգմանթյունըֈ 

Մեկ այլ խնդիր, որն անխուսափելիորեն  ծառանում է թարգմանչի 

առջև, գրական երկի հեղինակի կիրառած գեղարվեստական 

պատկերավորման միջոցների ճշգրիտ փոխանցումն է թիրախային լեզվին, 

քանի որ հենց այս ամենով է պայմանավորված  թարգմանվող 

ստեղծագործության յուրահատկությունըֈ Այս առումով բավական ուշա-

գրավ է Էդգար Պոյի գեղարվեստական ժառանգությունը, ուր առկա են 

գրոտեսկային բազմաթիվ տարրերֈ  

Նա ծնվել է 1809թ. Բոստոնում, աշխատել որպես գրաքննադատ ու 

խմբագիր՝ միաժամանակ կերտելով երկեր, որոնք բեկումնային եղան 

համաշխարհային գրականության մեջ և այսօր էլ շարունակում են գրավել 

ընթերցողին իրենց յուրօրինակությամբֈ Թեպետ նա կյանքից հեռացել է 

բավական երիտասարդ՝ 40 տարեկանում, սակայն նրա ոգին շարունակում  

է ոգևորել սերունդներինֈ  
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Էդգար Պոն համարվում է գոթիկ ոճի ստեղծագործությունների 

հեղինակֈ Նրա թե՛ արձակ և թե՛ չափածո երկերը բազմաշերտ են, որտեղ 

որոշակի հետաքրքրություն է ներկայացնում դետեկտիվ գեղարվեստական 

գրականության ժանրըֈ Նա իր երկերում հիմնականում  անդրադառնում է 

գեղեցիկի և վսեմի թեմաներինֈ Պոն ոչ միայն լուսաբանում է այս 

գաղափարները, այլև ընթերցողի վրա թողնում ազդեցիկ տպավորությունֈ 

Նրա պատմվածքներն ընթերցողին գցում են անորոշ վիճակների մեջ, քանի 

որ միաձուլում են սարսափը, հումորը, աբսուրդն ու գեղեցիկըֈ Պոյի 

պատումն ստեղծում է էլիպսային սարսափֈ Նրա գրական հերոսները 

աշխարհի  հանդեպ ծագած դժգոհության ծնունդ են, ուստի և կերտում են մի 

յուրօրինակ մթություն ու խավարֈ 

Պոյի արձակն ընկալելու համար անհրաժեշտ է անդրադառնալ 18-րդ 

դարի գեղագիտական մտքին, ուր գերիշխում էր «ճաշակ» հասկացությունըֈ 

Թեպետ ամերիկացի գրողը մեծապես ազդվել է երկու մեծ անգլիացիների՝ 

Շեքսպիրի և բանաստեղծ, փիլիսոփա, քննադատ Սեմյուել Թեյլոր Քոլերիջի 

(1772-1834) երկերից, սակայն անհերքելի  է նաև անգլիացի քաղաքական 

գործիչ, փիլիսոփա և հրապարակախոս Էդմունդ Բյորքի (1729-1797)՝ 

գեղեցիկի և վսեմի մասին գաղափարների ազդեցությունըֈ Էդգար Պոյի 

ստեղծագործություններն առաջին հայացքից աչքի են ընկնում 

«խեղաթյուրված ու խառնիխուռն» նկարագրություններով, հռետորական 

լեզվով  և ընթերցողի հոգին կարծես լցնում են սարսափի անհուն 

զգացումներովֈ Գրողի ասելիքի ենթատեքստը, անտարակույս, խորիմաստ 

է. երգիծանքի շղարշի տակ գրողն արծարծում է բարոյահոգեբանական 

տարաբնույթ խնդիրներ, որոնք բոլորովին այլ ուսումնասիրության նյութ ենֈ 

Մեզ այժմ առավելապես հետաքրքրում է գրոտեսկի մեծ վարպետ 

արձակագիրը, ինչն առավել տեսանելի է նրա երկերի համեմատական 

քննության համապատկերումֈ  

Ստորև կներկայացնենք Պոյի երկերի անգլերեն և հայերեն 

թարգմանությունները՝ փորձելով նկատելի դարձնել գրոտեսկային 

տարրերի կարևորությունն ու ինքնատիպությունը և, անշուշտ, 

հնարավորինս առաջակել մեր սեփական մոտեցումներն ու տարբերակնե-

րըֈ  

 «Գրոտեսկ» բառը ծագել է իտալերեն ―grotto‖-ից, որ թարգմանաբար 

նշանակում է «քարանձավ». այն իբրև եզրույթ առաջացել է 1500-ականներին 

և լրացնում է իրականության ընկաման «բացթողումներն» ու 

մարտահրավեր է նետում գեղեցիկի ընկալման ավանդական 

պատկերացումներին և չափանիշներինֈ Ամենևին գաղտնիք չէ, որ գրոտես-

կը բավական բարդ արտահայտչամիջոց է, ուստի գիտնականների 

կարծիքները երգիծանքի այս միջոցի վերաբերյալ բավական տարբեր ենֈ 
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Դիտարկենք դրանցից մի քանիսըֈ Այսպես, օրինակ, ԱՄՆ-ի Ջորջիա 

նահանգի համալսարանի պրոֆեսոր  Սթեֆանիա Գրևսը, իր հոդվածներից 

մեկում  անդրադառնալով գրոտեսկին՝ իբրև պատկերավորման միջոցի, 

նշում է. «Կառուցվածքի առումով գրոտեսկն իբրև հասկացություն մոտ է 

սատիրային, հեգնանքին, ծաղրանկարին, պարոդիային, տարօրինակին, 

անհեթեթությանն ու մռայլությանըֈ Սակայն այն այս ամենից և ոչ մեկին չի 

համապատասխանում և ոչ էլ թվարկվածների ճշգրիտ միասնությունն է»2ֈ 

Մինչդեռ գերմանացի գիտնական Վոլֆգանգ Կայզերը (1906-1960) գրոտեսկը 

դիտարկում է իբրև գեղագիտությունֈ 1957թ. նա գրում է իր «Գրոտեսկն 

արվեստում և գրականության մեջ» հայտնի աշխատությունը, ուր 

պատկերում է այս եզրույթի փոխակերպման պատմությունն ու ընդգծում, 

որ այն կիրառելի է երեք ոլորտներում՝ գրական երկի կերտման, այդ իսկ 

երկի ներքին կառուցվածքում և վերոնշյալ երկը ընկալելու գործընթացումֈ 

«Գրոտեսկը կառուցածք էֈ Նրա բնույթը կարելի է ձևակերպել մեկ 

նախադասությամբ, որն ինքնին առաջանում  է մեր մտքում. ԳՐՈՏԵՍԿԸ  

ԱՌԱՋԱՑՐԱԾ ԱՇԽԱՐՀՆ Է»3 ֈ Մյուս կողմից Ֆիլիպ Թոմփսոնը (ծնվ. 1941) 

իր «Գրոտեսկ» գրքում (1972) գրական-գեղարվեստական այս 

արտահայտչամիջոցը դիտարկում է որպես աբսուրդի և սարսափի 

խառնուրդ, ուր, սակայն, նշված բաղադրիչներից որևէ մեկը չի գերակշռումֈ 

Ավելին՝ հեղինակի բնորոշմամբ գրոտեսկը «երկիմաստ աննորմալություն»4 

է և հիմնված է ընթերցողի զգացմունքային ընկալման վրա, որն էլ 

հանգեցնում է կա՛մ օտարացման, կա՛մ երկիմաստությանֈ  Այս երկու 

բնորոշումների կողքին Թոմփսոնը հավելում է նաև երրորդ բաղադրիչը՝ 

հումորայինը, որը, սակայն, զերծ չէ սարսափիցֈ Ուստի գրոտեսկը պատ-

մական և միաժամանակ փոխաբերական եզրույթ է, որը բնորոշում է 

գոյաբանական հրաշքն ու հուսահատությունը, սարսափն ու ցավը, 

անծանոթն ու ծանոթը, անցյալն ու ապագանֈ Որպես գեղարվեստական 

արտահայտչամիջոց՝ այն կարող է հանդես գալ իբրև պատկերավորում, 

գրական կերպար, պատում, ինչպես նաև թաքնված լինել առաջին հայացքից 

սովորական թվացող պատմության մեջֈ Գրոտեսկը գրականության մեջ 

կարող է լինել ոչ միայն ոճ, որը գունավորում է ստեղծագործությունը 

անտրամաբանական երանգներով, այլև տիպավորման միջոցֈ 

                                                           

2 Grave A. S., The Estranged World: The Grotesque In Sofia Coppola’s Young Girls Trilogy, 

2014, p 15. 
3 Kayser W., The Grotesque in Art and Literature, Columbia University Press New York, 

1981, p 184. 
4 Thomson P., The Grotesque in German Poetry, Hawthorn Press, Melbourne 1975, p 27. 
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Գեղագիտական առումով գրոտեսկն արձագանք է բնական լինելու 

ծայրահեղ սկզբունքին, ուստի և գեղարվեստական գրականության մեջ այն 

հակադրությունների ամբողջություն էֈ  

Ասվածի ապացույցը կարելի է գտնել մի քանի հատվածներում, որոնք 

քաղված են Էդգար Պոյի պատմվածքներից ու Արտաշես Էմինի կողմից 

կատարված հայերեն համապատասխան թարգմանություններում և 

ներկայացվում են ստորևֈ Վերջիններս, արժեքավոր լինելով հանդերձ, 

ունեն որոշակի թերություններ, ինչին էլ հատուկ անդրադարձ կկատարվի 

ուսումնասիրության ընթացքումֈ Կներկայացվեն նաև մեր սեփական 

խմբագրված տարբերակներըֈ 

1.―Be sure they were grotesque. There were much glare and glitter and 

piquancy and phantasm—much of what has been since seen in ―Hernani.‖ There 

were arabesque figures with unsuited limbs and appointments. There were 

delirious fancies such as the madman fashions. There were much of the beautiful, 

much of the wanton, much of the bizarre, something of the terrible, and not a 

little of that which might have excited disgust. To and fro in the seven chambers 

there stalked, in fact, a multitude of dreams. And these—the dreams—writhed in 

and about, taking hue from the rooms, and causing the wild music of the orchestra 

to seem as the echo of their steps. And, anon, there strikes the ebony clock which 

stands in the hall of the velvet. And then, for a moment, all is still, and all is silent 

save the voice of the clock. The dreams are stiff frozen as they stand...‖5. 

1. «Հարկ չկա ասել, որ արդյունքը ցնորային էր – անուրջների փայլուն 

ու շքեղ մի աշխարհ, այն, ինչ հետագայում կարելի էր տեսնել «էրնանի»-ումֈ 

Կային արտասովոր արարածներ, խեղանդամ ու տարօրինակ 

վերջույթներով, և ցավագարի զառանցանք հիշեցնող աներևակայելի 

տեսիլքներֈ Ամեն ինչ գեղեցիկ էր, ցոփ, արտառոց, տեղ-տեղ սարսռազդու, 

երբեմն նույնիսկ զզվանք պատճառողֈ Ողջ դղյակում, գալարվելով ու պար 

գալով, անհամար ուրվականներ էին շրջում՝ ամեն դահլիճում նոր երանգ ու 

տեսք ստանալովֈ Թվում էր, թե նույնիսկ պարահանդեսի անզուսպ նվագն 

արձագանքում էր նրանց վայրի ոտնաձայներինֈ Բայց ահա վերստին 

զարկում էր սև թավշյա սրահում կանգնած ժամացույցըֈ Ու նորից ամեն ինչ 

լռում էր, քանի դեռ հնչում էին նրա չարագուշակ զարկերըֈ Եվ քարանում 

էին ուրվականները, չհանդգնելով շարժվել»6: 

                                                           

5 Poe A. E., The Works of Edgar Allan Poe, Including the Choicest of his Critical Essays, 

Chatto, London, 1872/ The Masque of the Red Death, p 277). 
6 Էմին Ա., Անուրջներ և մղձավանջներ: Պատմվածքներ, «Սովետական գրող» հրատ., 

Երևան, 1983 /«Կարմիր մահվան դիմակը», էջ 6ֈ 
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Ակնհայտ է, որ  մի քանի տեսարանների թվարկման միջոցով  Պոն 

փոխանցում է իր  կերտած այն երևակայական պատկերը, որն ընթերցողը 

պետք է տեսնի որոշակի պահերի ընթացքումֈ Հայերեն թարգմանությունը 

թեպետ ընդհանուր առմամբ համապատասխանում է բնագրին, սակայն 

թարգմանիչը փոխանցել է գրոտեսկի իր պատկերացրած տարբերակըֈ 

Այսպես, օրինակ, նա բաց է թողել հեղինակի կիրառած բուն grotesque բառն 

ու այն փոխարինել հայերեն ցնորային տարբերակովֈ  

Սակայն գրոտեսկը միշտ չէ, որ միայն այդ իմաստն է պարունակում. 

այն առավել լայն է և անգամ գեղեցկության կողքին ներառում է նաև 

այլասերվածությունը, ուստի այստեղ ցանկալի էր թողնել բառի հայերեն 
գրոտեսկ համարժեքըֈ Ավելին՝ թարգմանիչը arabesque բառը փոխարինել է 

արտասովոր-ով, որն այնքան էլ խորությամբ չի արտահայտում 

պատկերված դրվագի բուն իմաստը, մինչդեռ համարժեք թարգմանությունը 

միայն այն ավելի կշեշտադրեր հեղինակի  կերտած պատկերի խորությունըֈ  

Բացի այդ՝ քանի որ arabesque  բառն ունի նաև գեղեցիկի իմաստ, ապա 

ցանկալի է այն փոխարինել զարմանասքանչ տարբերակով, որն առավել 

տպավորիչ է, քան թարգմանչի ընտրած արտասովոր տարբերակըֈ 

Խաթարված է նաև dream/s/ բառի իմաստը, որը երազից զատ ունի նաև 

ցնորք իմաստը, և այս համատեքստում կարող էր շեշտադրել գրոտեսկային 

պատկերը, մինչդեռ թարգմանիչն այն փոխանցել է ուրվականներ տար-

բերակով, որը բավական թուլացնում է հեղինակի նախատեսած 

ազդեցությունըֈ Այսպիսով՝ բնավ չցանկանալով նսեմացնել թարգմանչի 

կատարած աշխատանքը՝ ներկայացնենք մեր սեփական խմբագրած 

տարբերակը, որը կարող է այսպիսի տեսք ունենալ. 

Իսկական գրոտեսկ կար այդ ամենում, կուրացնող լույսեր կային, 

ցոլքեր, հրապուրանք ու պատրանքներ, որոնք հետագայում կարելի էր 

տեսնել «էրնանի»-ումֈ Զարմանասքանչ արարածներ կային՝ խեղանդամ ու 

տարօրինակ վերջույթներով, և ցավագարի զառանցանք հիշեցնող 

աներևակայելի տեսիլքներֈ Ամեն ինչ գեղեցիկ էր, ցոփ, արտառոց, տեղ-

տեղ՝ սարսռազդու, երբեմն՝ նույնիսկ գարշելիֈ Յոթ դահլիճներով մեկ 

գալարվում էին, այս ու այն կողմ նետվում ու թաքուն պար գալիս անհամար 

ցնորքներֈ Այս  ցնորքները, սենյակից սենյակ շրջելով, ամեն անգամ մի նոր 

երանգ էին ստանումֈ Թվում էր՝ նույնիսկ պարահանդեսի անզուսպ նվագն 

արձագանքում էր նրանց վայրի ոտնաձայներինֈ Բայց ահա վերստին 

զարկում էր սև թավշյա սրահում կանգնած էբենոսե ժամացույցըֈ Ու նորից 

ամեն ինչ լռում էր, քանի դեռ հնչում էին նրա չարագուշակ զարկերըֈ Եվ 

քարանում էին ցնորքները՝ չհանդգնելով շարժվել: 

2. ―And then the brush was given, and then the tint was placed; and, for 

one moment, the painter stood entranced before the work which he had wrought; 
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but in the next, while he yet gazed, he grew tremulous and very pallid, and aghast, 

and crying with a loud voice, 'This is indeed Life itself!' turned suddenly to regard 

his beloved: -- She was dead!‖ 7. 

2. «Հենց այդ պահին էր, որ վրձինը քսվեց կտավին, վերջին երանգը 

գտավ իր տեղը, և նկարիչը, զմայլված իր գործով, մի պահ անշարժացավ 

կտավի առաջֈ Հետո նա հանկարծ գունատվեց, երերաց ու, բացականչելով՝ 

«Հիրավի սա ինքը կյանքն է», կտրուկ դարձավ սիրելիի կողմը — ՆԱ 

ՄԵՌԱԾ ԷՐ»8ֈ  

Ակնհայտ է, որ Պոն գրոտեսկի կիրառմամբ ընդգծում է այն 

հանգամանքը, թե նկարիչը սոսկ չի կրկնօրինակում դիմանկարը, այլ 

այնքան է տարված արվեստով, որ կենդանություն է հաղորդում իր կերտած 

գործին՝ ամբողջովին կտրվելով իրականությունից. նա այնքան է կլանվում 

իր ստեղծած գեղեցկությամբ, որ անգամ չի նկատում՝ ինչպես է իրական 

գեղեցկությունը, որն արտացոլված է աղջկա կերպարում, տանջվում ու 

կամաց-կամաց թուլանալով՝ ի վերջո ֆիզիկապես անհետանումֈ  Ուստի 

կարելի է նշել, որ գրողին հաջողվել է այս պատկերում ընթերցողին 

ներկայացնել գրոտեսկի ջախջախիչ ազդեցությունը, որն արտահայտվում է 

կյանքի և մահվան գաղափարումֈ Ավելին՝ անգլերեն բնօրինակի 

մանրազնին քննությունը ցույց է տալիս, թե ինչպես  արձակագիրը որոշակի 

կետադրության և կապի կրկնության միջոցով հասել է որոշակի 

երաժշտականության, որը, ցավոք, հայերեն տարբերակում չի երևում. 

անշուշտ, դա պայմանավորված է նաև հայերենի կետադրական 

համակարգի յուրահատկությամբֈ Սակայն մյուս կողմից պետք է նշել, որ 

հայերեն թարգմանության մեջ զարմանալիորեն բաց են թողնված 

հեղինակային տեքստի որոշ հատվածներ, որոնք, ինչքան էլ փոքր, 

այնուամենայնիվ, սաստկացնում են  բնագրային խոսքը (while he yet gazed; 

and aghast; loud voice, - հատվածներն ընդհանրապես թարգմանված չեն )ֈ 

Ուստի կրկին բնավ չնսեմացնելով թարգմանչի կատարած աշխատանքը՝ 

ներկայացնենք մեր սեփական տարբերակը. 

Իսկ հետո վրձնի վերջին հարվածը, ներկի վերջին երանգը կտավին 

հանձնելով՝ նկարիչը մի պահ հիացմունքից շվարած անշարժացավ իր 

ստեղծածի առաջ... Աչքերը նկարին հառած՝ նա երերաց, գունատվեց, 

զարհուրաց ու զրնգուն ձայնով ճչաց. «Հիրավի՜, սա ինքնին կյանքն է», 

կտրուկ դարձավ դեպի սիրելին – Նա մեռած էրֈ 

                                                           

7 Նույն տեղում /The Oval Portrait, p. 289. 
8 Նույն տեղում / «Ձվաձև դիմանկարը», էջ 44ֈ 
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3. ―Again, I deliberated about casting it in the well in the yard—about 

packing it in a box, as if merchandise, with the usual arrangements, and so getting 

a porter to take it from the house. Finally I hit upon what I considered a far better 

expedient than either of these. I determined to wall it up in the cellar, as the 

monks of the Middle Ages are recorded to have walled up their victims‖9. 

3. «Ես նույնիսկ ուզում էի դիակը գցել մեր բակի ջրհորը, կամ էլ, 

սնդուկի մեջ դնելով, մի բեռնակիր վարձել, որպեսզի տնից հեռացնիֈ 

Վերջապես գտա ամենից հարմար միջոցը՝ որոշեցի դիակը պահել նկուղի 

պատի մեջֈ Ես լսել էի, որ այդ ձևով էին թաքցնում իրենց զոհերին 

միջնադարյան վանականները»10ֈ 

Այս օրինակում հստակ տեսանելի է, որ գրողը գրոտեսկային 

մարմնավորումն իրականացնում է ―as if merchandise‖/որպես վաճառքի 

առարկա արտահայտությամբ, որը, սակայն, զարմանալիորեն հայերեն 

տարբերակում իսպառ բացակայում էֈ  Բացի այդ՝ հայերեն տարբերակում 

առկա են նաև անհարկի բացթողումներ կամ ավելացումներֈ Ավելին՝ 

թարգմանիչն անգամ որոշ դեպքերում մեղմում է բնագրային տարբերակի 

ուժգնությունը՝ կարծես մոռանալով, որ խոսքը Էդգար Պոյի մասին է, որի՝ 

սարսափի պատկերները պարզապես սարսռազդու ենֈ Այսպես՝ wall it 

up/պատի մեջ պահել թարգմանությունը, անշուշտ, բավական մեղմ է, 

մինչդեռ նույն  wall it up  արտահայտությունն ունի նաև թաքցնելու իմաստֈ 

Ուստի, կարծում ենք, այս պարագայում պատերից մեկի մեջ ծեփել  

տարբերակն առավել հստակ է փոխանցում գրական հերոսի 

մտադրությունըֈ Մեկ անգամ ևս առաջարկենք մեր տարբերակը. 

Ու էլի մտածում էի դրան ջրհորը նետել, ուզում էի դրան տուփի մեջ 

փաթեթավորել և, որպես վաճառքի առարկա, բեռնակրի օգնությամբ տնից 

դուրս հանելֈ  Ի վերջո հայտնաբերեցի ամենից հարմար միջոցը, որոշեցի 

դրան նկուղի պատերից մեկի մեջ ծեփել, ինչպես միջնադարյան 

վանականներն էին վարվում իրենց զոհերի դիակների հետֈ 

4.―The fury of a demon instantly possessed me. I knew myself no longer. 

My original soul seemed, at once, to take its flight from my body; and a more than 

fiendish malevolence, gin nurtured, thrilled every fiber of my frame. I took from 

my waistcoat-pocket a penknife, opened it, grasped the poor beast by the throat, 

and deliberately cut one of its eyes from the socket! I blush, I burn, I shudder, 

while I pen the damnable atrocity‖11. 

                                                           

9 Նույն տեղում/ ―The Black Cat‖, p 266 
10 Նույն տեղում/ «Սև կատուն», էջ 132ֈ 
11 Նույն տեղում, p 267 
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4. «Ես կատաղությունից ինձ չէի ճանաչում, իմ բուն հոգին ասես լքել 

էր մարմինսֈ Ջղերս դողում էին ավելի քան դիվային զայրույթից, որը գինով 

էր ոգեկոչվածֈ Ես բաճկոնիս գրպանից հանեցի իմ գրչահատը, բացեցի, և 

խեղճ անասունի կոկորդից բռնած, սառնասրտորեն հանեցի նրա աչքը»12ֈ 

Վերոնշյալ օրինակում գրոտեսկի առկայությունը պայմանավորված է 

այն սարսափելի զգացողությամբ, որ ընթերցողի վրա թողնում է նման 

ահասարսուռ պատկերի մանրամասն նկարագրությունը. այն հատկապես 

տեսանելի է the fury of a demon/ դժոխային կատաղություն և fiendish 

malevolence/ դիվային չարություն արտահայտությունների մեջ, որոնք 

հայերեն թարգմանության մեջ կա՛մ մեղմացվել են, կա՛մ ընդհանրապես 

անտեսվել. հայերեն տարբերակում fury բառը թարգմանված է որպես 

զայրույթ, մինչդեռ անգլերենում այն ունի կատաղություն իմաստը, որն այս 

պարագայում, արդարև, նախընտրելի էֈ 

Գրոտեսկային  մոտեցման մեկ այլ արտահայտություն է poor beast/ 

խեղճ անասուն արտահայտությունը, քանի որ, իբրև կանոն, կենդանիները 

չեն կարող բնութագրվել իբրև խեղճֈ Ավելին՝ այստեղ ևս առկա է 

անհամապատասխանություն բնագրային և թարգմանված տարբերակ-

ներում, որի հետևանքով էլ գրոտեսկի  ազդեցությունը հայերեն 

թարգմանության մեջ թուլանում է. beast  բառն անգլերենում ունի վայրի կեն-

դանու՝ գազանի   իմաստ, և խեղճ գազան  արտահայտությունը, անշուշտ, 

ավելի գրոտեսկային է, քան խեղճ անասուն տարբերակըֈ 

Վերոնշյալ օրինակի հետ կապված մեկ այլ դիտարկում է նաև 

բնագրային տարբերակի gin nurtured / ջինի կողմից դաստիարակված կամ 

խնամված նորաբանության բացարձակ անտեսումը հայերեն թարգմա-

նության մեջֈ Հարկավ, այս արտահայտությունը հայերենին այնքան էլ 

հոգեհարազատ չէ, և  գուցե այդ պատճառով էլ թարգմանիչն այն անտեսել է, 

սակայն գրոտեսկի ուժգնացման տեսակետից կարծում ենք, որ բավական 

էական էֈ Մինչդեռ թարգմանիչը, փորձելով  հայ ընթերցողին առավել 

հասկանալի դարձնել այս արտահայտությունը, փոխանցել է գինով 

ոգեկոչված բառակապակցությամբ, ինչը, անշուշտ, չի ապահովում 

նկարագրված պատկերի սաստկությունը. ուստի այս առումով մենք 

կառաջարկեինք հետևյալ թարգմանությունը՝ gin nurtured/ չար ոգուց 

սնուցվածֈ Իսկ բնագրային I blush, I burn, I shudder, while I pen the damnable 

atrocity նախադասությունն ընդհանրապես զանց է առնվածֈ Հետևաբար 

ներկայացված օրինակի մեր տարբերակը կարող է հնչել այսպես.  

                                                           

12 Նույն տեղում, էջ 126ֈ 
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Իմ մեջ բռնկվեց մի դժոխային կատաղությունֈ Անճանաչելի էի 

դարձելֈ Ասես բուն հոգիս դուրս պոռթկար մարմնիցս, և ներս սողոսկեր 

ավելի դիվային, չար ոգուց սնուցված մի զայրույթֈ Բաճկոնիս գրպանից 

հանեցի դանակը, բացեցի, խեղճ գազանի կոկորդը ճանկեցի և հանգիստ ու 

դանդաղ հանեցի նրա աչքըֈ Վառվում եմ, այրվում, դողում այս անիծյալ 

վայրենի արարքը շարադրելիսֈ 

Այսպիսով՝ ամփոփելով կարող ենք ասել, որ Էդգար Պոյի՝ այստեղ 

ներկայացված պատմվածքների հայերեն թարգմանությունները, լինելով 

բավական նշանակալից, ունեն որոշակի թերություններ, անգամ 

բացթողումներ, որոնք հավանաբար պայմանավորված են գրոտեսկի՝ 

որպես գեղարվեստական պատկերման միջոցի, հանդեպ ոչ այնքան բուռն 

հետաքրքրությամբֈ Մինչդեռ Է. Պոյի ստեղծագործական ժառանգության 

ուսումնասիրությունն անհնար է առանց գրոտեսկի հանդեպ հատուկ 

ուշադրության, քանի որ հենց գեղարվեստական այս միջոցն է ընկած նրա 

բազում երկերի հիմքում, որն էլ գրողի ստեղծագործությունների ընկալումը 

երբեմն դարձնում է բավական դժվար, անգամ պատկերված սարսափի 

տեսարանների հանդեպ հարուցում է ընթերցողի որոշակի անջրպետված 

ընկալումֈ 

 

 

 

 

Հայկանուշ Շարուրյան 

Գրոտեսկային տարրերը Էդգար Ալլան Պոյի պատմվածքներում և դրանց 

փոխանցումը հայերեն 

Ամփոփում 

Սույն հոդվածը նվիրված է ամերիկացի հայտնի գրող Էդգար Ալլան 

Պոյի մի քանի պատմվածքներում գրոտեսկային տարրերի առկայությանը և 

դրանց համարժեք փոխանցմանը հայերեն թարգմանության մեջֈ 

Ուսումնասիրության արդյունքում նկատելի է, որ թեպետ Արտաշես Էմինին 

հաջողվել է կատարել բնագրային տեքստին  բավական հոգեհարազատ 

թարգմանություն, այնուամենայնիվ առկա են որոշակի թերություններ. կան 

բացթողումներ կամ բառերի և արտահայտությունների ոչ այնքան բնորոշ 

թարգմանություններ, ուստի հոդվածում առաջարկված են նոր 

տարբերակներֈ  
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Айкануш Шарурян 

Гротескные элементы в рассказах Эдгара Аллана По и их передача на  

армянский язык 

Резюме 

Статья посвящена наличию гротескных элементов в нескольких 

рассказах известного американского писателя Эдгара Аллана По и их 

эквивалентной передаче в армянском переводе. В результате исследования 

заметно, что хоть и Арташесу Эмину удалось выполнить довольно близкий 

оригинальному тексту перевод, тем не менее в нем присутствуют 

определенные недостатки и упущения, порой неверная передача слов и 

выражений. С учетом замеченных недостатков мы предлагаем в статье новые 

варианты перевода. 

 

 

 

 

 

Haykanush Sharuryan 

The Grotesque Elements in the Stories by Edgar Allan Poe 

 and their Transmission into Armenian 

Summary 

The given article is dedicated to the study of grotesque elements in some of 

the stories by the well-known American writer Edgar Allan Poe and their 

corresponding transmission into Armenian. During the investigation it is notable 

that though Artashes Emin succeeded to produce a translation quite close to the 

original text but, nonetheless, there are certain drawbacks in it: there are 

omissions and not so close translations of the words and expressions, so the article 

offers new versions. 
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

 

       ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

  

ՆԱԻՐԱ  ԽԱՉԻԲԱԲՅԱՆ, ՍԵԴԱ  ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ 

Ռուսերենից փոխառված մասնիկները հայերենում  

(-իա, -ցիա, -ացիա, -իզմ, -իստ) 3 

 

        ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 
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