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ԳՅՈՒՂԱՇԽԱՐՀԻ ԿՅԱՆՔՆ ՈՒ ԿՆՈՋ ԱԶԱՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐԸ 
ՂԱԶԱՐՈՍ ԱՂԱՅԱՆԻ «ԵՐԿՈՒ ՔՈՒՅՐ» ՎԵՊՈՒՄ 

 
ԱՆՆԱ ԹՈՐՈՍՅԱՆ  

 
19-րդ դարի երկրորդ կեսի արևելահայ վիպագրության մեջ Ղազա-

րոս Աղայանի «Երկու քույր» վեպը (1872 թ.) ժամանակաշրջանի հայ 
գյուղաշխարհի նահապետական տարերքը պատկերող լավագույն եր-
կերից է: Բովանդակային տարաշերտությամբ առանձնացող այս երկը, 
որն օժտված է հարուստ բարքագրությամբ, հանրային կյանքում տեղ 
գտած ներքին օրենքների, կենցաղի, մարդկային հարաբերությունների 
բացահայտումներով, ներկայացնում է հարազատ եզերքի կյանքը՝ վեր 
հանելով իրականության մեջ տեղ գտած խնդիրները:  

Ղ. Աղայանը հաջողությամբ է ստեղծել ժամանակի հայ գյուղական 
իրականությանը բնորոշ գեղարվեստական պատկեր, բարքերի ավան-
դականության և ազգային հոգեբանության նրբերանգներով ցույց տվել 
հայ կնոջ հոգսաշատ կենցաղը, նրա ճնշված ու իրավազուրկ վիճակը: 
Մարդկային հարաբերությունների, բարոյական արժեքների վրա ներ-
գործուն ազդեցություն ունեին նահապետական աշխարհի քարացած 
օրենքները, իսկ հողաբաշխման անարդար պայմանները խարխլել էին 
գյուղական համայնքի անդորրը: Ղ. Աղայանի գլխավոր մտահոգու-
թյունը հայ գյուղն էր` իր զարգացման բնականոն ընթացքը խոչընդո-
տող պատնեշներով: Գյուղական համայնքի սոցիալական շերտավո-
րումը խորացնող, նահապետական բնական կյանքի անդորրը խախ-
տող սեփականատիրական կիրքը, թշնամանքի պատճառ դարձած 
խտրական հողաբաժանությունն ու մարդու բարոյական անկումը վի-
պագրի համար դարձան անարդարության դեմ պայքարի և իրակա-
նության բացասական կողմերը ներկայացնելու միջոց:  

 Դեռևս Խ. Աբովյանի երկերում նկատելի էին նահապետական աշ-
խարհ մուտք գործած մտահոգիչ խնդիրները, որոնք ավելի խորութ-
յամբ արտացոլվեցին Պերճ Պռոշյանի վեպերում: Աբովյանի, Պռոշյանի, 
Նալբանդյանի սկսած գաղափարական պայքարն իր արձագանքն ու-
նեցավ նաև Աղայանի վիպական արձակում: Նալբանդյանը «Երկրա-
գործությունը որպես ուղիղ ճանապարհ» ընդարձակ աշխատությունը 
նվիրեց գյուղի և քաղաքի տնտեսական հարցերի քննությանը: Գյուղա-
կան կյանքի համապատկերում Աղայանը ներկայացրեց գյուղացու 
մտահոգությունները, որոնք դարձան վիպական հյուսվածքի առանցքը: 



 33 

Ազգային ակունքներին մոտ գտնվող գրողը լավ գիտեր գյուղի կյանքն 
ու գյուղացու խնդիրները և վիպագրությունը ծառայեցրեց ժամանակի 
սոցիումի առանցքային հարցերի քննությանը: «Գիւղացին մտաւ 
գրականութեան մէջ, միայն նրա մի ճիւղի՝ վիպագրութեան մէջ: Երկար 
ժամանակ նրա դրութիւնը զբաղեցրաւ գրականութեան միւս ճիւղերը. 
բայց այս էլ մեծ բան էր, որ գրականութիւնը իր թեւերը թափ տալուն 
պէս յայտարարեց իրան ժողովուրդի համար և նրա կեանքը նիւթ 
առաւ»1, - գրել է Ն. Աղբալյանը:  

Ղ. Աղայանի գեղարվեստական արձակի տարբեր դրսևորումնե-
րում՝ հեքիաթից մինչև վիպական տիրույթ, ընդգծվում է կնոջ ազա-
տության, կրթության, աշխատանքի բնական իրավունքի խնդիրը: «Տա-
րազ» շաբաթաթերթում տպագրած «Կնոջ կոչում» հոդվածում Աղայան 
գեղագետը ներկայացրեց կնոջ, նրա էության, առաքելության մասին իր 
տեսակետները. «Հարազատ մոր հատկությունը միայն այն սիրալիր 
փայփայանքը չէ, որ տարածում է ամբողջ գերդաստանի վրա, այլև նրա 
տանտիկինությունը, ժրությունը, տնտեսությունը, չափավորությունը, 
խնայողությունը, և որ մեծն է ամենից, աշխատասիրությունը»2:  

«Երկու քույր» վեպում գրողը խորությամբ է ներկայացրել գյուղաշ-
խարհի կնոջ հոգեկան ապրումները, նրա ներզգացումները՝ ցույց տա-
լով նրա ճնշված վիճակն ընտանիքում, ինչպես և հասարակական 
կարծիքի կործանարար ազդեցությունը նրա ճակատագրի վրա: Իր 
կենցաղի դժվարությունների և հոգսերի մեջ ապրող կինը դառնում է 
միջավայրի զոհը։ Աղայանն առավելապես շեշտադրված ներկայացրեց 
հայ կնոջ ազգային դիմագիծն ու հոգեկերտվածքը: Իրար հակադրված 
երկու քույրերի՝ Մարիամի և Հերիքնազի կերպարներով գրողը ցույց է 
տվել իր հնազանդության մեջ դժբախտացած և ըմբոստության մեջ 
հնազանդ դարձած կանանց: Այս իմաստով «Երկու քույր» վեպը արևե-
լահայ արձակում հոգեբանական վեպի առաջին դրսևորումներից է, 
որտեղ կնոջ՝ իրավազուրկ վիճակից դուրս գալու ժամանակավրեպ 
հարցը դարձավ գերխնդիր՝ հիմք դնելով հետագա ծավալումների: «-
Խե՜ղճ կանայք, արդյոք զգո՞ւմ եք դուք ձեր գերությունը, ձեր ստրկու-
թյունը: Իհարկե, ո´չ: Կարծում եք թե այդ է ձեր վիճակն ու ճակատագի-
րը, որ դուք պիտի գառը լինիք, իսկ ձեր մարդիկ՝ գայլ: Մարդիկն էլ 
կարծում են, որ իրավունք ունեն ձեր կյանքի վրա, մոռանալով՝ որ ինչ-
պես կյանք տալ կարելի չէ, և ոչ առնել կարելի է»3,- գրել է Աղայանը:  

Ինչպես նախորդ` «Արություն և Մանվել» ինքնակենսագրական 
վեպում, այստեղ էլ վիպասանը գործողությունների ընթացքը ներկա-
յացնում է մանկական հիշողությունների դաշտում: Պատումը վարողը 

                                                   
1 «Մուրճ», Թիֆլիս, 1897, թիվ 7-8, էջ 1060:  
2 Աղայան Ղ., Երկերի ժողովածու, հ. 3, Եր., 1963, էջ 37: 
3 Աղայան Ղ., Երկերի ժողովածու, հ. 1, Եր., 1962, էջ 232 (այս հատորից հետագա 

հղումները կտրվեն շարադրանքում՝ նշելով միայն էջը): 
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հանդես է գալիս որպես գործողությունների ընթացքին ականատես։ 
Աշխարհը երեխայի պատկերացումների դաշտում ներկայացնող 
պատմողն աստիճանաբար ընդլայնում է գործողությունների ծիրն ու 
շրջանակը։ Վիպական դեպքերը զարգանում են կուռ ամբողջականութ-
յամբ, գործողությունների հաջորդականության գեղարվեստական հիմ-
նավո-րումներով։ Աղայանը վիպական զարգացման ընթացքը ներկա-
յացնում է գործողությունների վերջից։ Գեղարվեստական երկում հեղի-
նակները դեպքերը ներկայացնում են ըստ նպատակահարմարության, 
երբեմն իրենց հայեցողությամբ դեպքերի և իրադարձությունների զար-
գաց-մամբ կամ դեպքերի ժամանակագրական հաջորդականության 
հեղինակային խախտմամբ, որով դիպաշարը կարող է դրսևորել ավելի 
նպատակահարմար ձևով: Աղայանն սկզբում ներկայացնում է ամենա-
վերջում կատարված դեպքը, հետո անդրադարձ հայացքով նայում 
մինչ այդ կատարվածին: Քահանայի մոտ հաղորդության եկած տղա-
մարդու հեռանալուց հետո լսվող կրակոցից հասկանալի է դառնում, որ 
վեպի հենց սկզբում հանգուցալուծումը՝ Արզու-մանի ինքնասպանութ-
յունն է ներկայացված: 

Աղայանի գեղարվեստական մտածողությունը զերծ է կաշկան-
դումներից. ազատ մտածողությամբ նա երազատեսությունը դարձրել է 
պատկերավորման միջոց, նրանով կանխորոշել վիպական այս կամ 
այն գործողությունը: Արզումանի խորհրդավոր երազը դառնում է դի-
պաշարի դրամատիկ զարգացման ընթացքում հերոսին ուղեկցող կան-
խագուշակություն, որը նախապատրաստում է նաև ընթերցողին: Ե-
րազների պատկերումն այս տիրույթում դառնում է հերոսի նախապա-
շարումների, նրա ներաշխարհի ու հոգեբանության, ձգտումների ու 
մտածումների արտահայտման միջոց:  

Կանխագուշակության դրսևորումները տեղ են գտել նաև Վարդա-
վառի ծիսակարգային արարողության մաս կազմող վիճակի դրվագում։ 
Ազգային տոների ներկայացումը, որոնցում ուշագրավ է ներդիր ժան-
րերի՝ ժողովրդական խաղիկների ներհյուսումը, հարստացնում է վի-
պական նյութն ու գեղարվեստական պատկերը դարձնում առավել 
բնականու տպավորիչ: 

Նոր սկզբնավորվող հայ վիպագրության մեջ թեմատիկ առումով 
նորություն էր գյուղացու՝ հողի համար ծավալած պայքարի ներկայա-
ցումը: Հողաբաժանման սխալ սկզբունքները պատուհաս էին դարձել 
գյուղացիների համար: Ընչաքաղց մեծահարուստները կոպիտ ուժով, 
հողաբաժանության օրենքի բացահայտ խախտումներով ձեռք էին բե-
րում հարստության նոր աղբյուրներ՝ ունեզրկելով դառն աղքատութ-
յան ճիրաններում հայտնված գյուղացիներին, որոնք այլևս չէին համա-
կերպվում անարդարությանն ու արժանապատվության կորստին: Հողը 
գյուղացիներին բաժանվում էր տասը կամ տասնհինգ տարին մեկ, իսկ 
հողաբաշխման հիմքը ընտանքի անդամների թիվն էր։ Տանուտեր 
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Սարգիսը պատմում է, թե ինչպես թավադները, սրան-նրան կաշառե-
լով, տիրանում էին գյուղական համայնքի բոլոր բերրի հողերին: Ն-
րանց իրենց նպատակներն իրագործում են չինովնիկների գործուն ա-
ջակցությամբ: Իսկ ցարական հրովարտակի իրականացումն ան-
պաշտպան և միամիտ գյուղացիներին ենթարկում է կրկնակի 
ստրկացման։ 

Հասարակությունը մարդու առաջ դնում է խնդիրներ, և Աղայանի 
հերոսը փորձում է անհավասար հողաբաժանման հարցը լուծել: Ար-
զումանը պայքարող աշխատավորի, ըմբոստ գյուղացու կերպար է, ո-
րին բնորոշ է պայքարի բնազդը` արթնացած յուրաքանչյուր շահագոր-
ծումից: Նրա, մյուս գյուղացիների ու Ճաղարանց Թաթոսի փոխհարա-
բերություններով գրողը ներկայացնում է 19-րդ դարի 70-ականներին 
հայկական գյուղերում տիրող սոցիալական հակադրությունները: Վե-
պի գաղափարական բովանդակության մեջ գլխավորը գյուղացիների 
պայքարն է հողի, սեփականության իրավունքի համար: Հասարակա-
կան չարիքի նախապատճառը Աղայանը համարել է սոցիալական ան-
հավասարությունը և առաջ քաշել սեփականության արդար բաժան-
ման խնդիրը: Գյուղի համայնակեցության համար օրինաչափ էր 
«Խոփդ սուր է, հանդը բաժանովի է» սկզբունքը (179)։ 

Նկատելի է, որ հեղինակի նկարագրած սիրո պատմությունն առա-
ջին հայացքից բարոյական լուրջ շարժառիթներից չի բխում` ընդամե-
նը միջավայր ստեղծելով գլխավոր թեմայի` ժամանակի սոցիալական 
հարցերի արծարծման համար: Վեպի սոցիալական հիմքը ծավալվում 
է և զուգահեռվում հերոսների զգացմունքային դաշտին։  

Անցյալի շեն կենցաղավարությանը հակադրվում է ներկայի թշվա-
ռությունը, որ բաժին էր ընկել Մարիամի և Հերիքնազի ընտանիքին: 
Նախկին հարուստ ու բազմանդամ գերդաստանից մնացել են միայն 
երկու քույր, որոնց կործանման պատմությամբ Աղայանն ընդգծում է 
անցյալի ու ներկայի բախումը: Այս տեսանկյունից առանձնակի նշա-
նակություն է ստանում նաև այժմ արդեն կիսավեր տան օջախը, որ 
կրում է երկու ժամանակների բախման կործանարար փիլիսոփայութ-
յունը, գաղափարական ու հասարակական ընկալումների անհամա-
պատասխանությունը: Անցյալում սրբության արժեք ունեցող օջախ, ո-
րի մոտ երդվում էին նորապսակները եկեղեցուց դուրս գալուց հետո 
(այստեղ ունենք եկեղեցի – օջախ պաշտամունքային զուգահեռ), այսօր 
վերածվել է ավերակի ու մոռացության մատնվել:  

Կարծրացած հանրային մտածողությանը զոհ գնացած Մարիամը 
հանդես է գալիս որպես հոգատար քույր՝ բնազդաբար մայրական 
քնքշություն ցուցաբերելով Հերիքնազի նկատմամբ: Մարիամի կերպա-
րը Աղայանի համար դառնում է կնոջ էությունը, հոգեբանությունը բա-
ցահայտելու միջոց: Գրողը նուրբ թելերով բացում է նրա անձնական 
կյանքի ողբերգությունը: Շամիրի հետ իր կամքից անկախ, անսեր ա-
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մուսնությունը Մարիամի համար դարձել էր ամուսնուն ենթակա լինե-
լու, շարունակաբար ծեծվելու պատճառ: Միայնակ մնալու վախն ու 
հասարակական կարծիքի թելադրող էությունն էին դարձել կյանքն ի-
րենց հարկի ներքո «նոքարություն» անողի հետ կապելու պատճառ. 
«Այս ամուսնությունը Մարիամի սրտով չէր, բայց մի անգամ որ ասաց 
հնազանդ եմ, էլ այնուհետև ոչինչ կարող էր անել» (176)։ 

Մարիամի կերպարը՝ որպես մարդկային բնավորություն, իրակա-
նությանը համա-կերպվող է, իսկ Հերիքնազն ավելի շեշտված, ուժեղ 
անհատականություն է՝ կյանքի հանդեպ իր ուրույն ձգտումներով և 
տեսակետներով: Մարիամը մայրական հոգատարությամբ էր վերա-
բերվում քրոջը և իր անձնական երջանկությունը զոհաբերում հանուն 
նրա: Հերիքնազն առաջին կին կերպարն է արևելահայ արձակում, որը 
համարձակորեն փշրում է դարավոր ավանդույթի կապանքները` իր 
հարցադրումներում և երկխոսություններում հաստատելով կնոջ ազա-
տության բնական իրավունքը:  

 Աղայանը հպանցիկորեն անդրադարձել է նաև կնոջ ու տղամար-
դու հասարակական դերերի ըմբռնումներին՝ խախտելով դարավոր 
կարգը և կնոջը տալով տղամարդուն բնորոշ գործառույթներ: Եթե Մ. 
Նալբանդյանը և Պ. Պռոշյանն իրենց վեպերում խոսում են կնոջ ազա-
տության, նրա հասարակական դերի մասին, ապա Աղայանն իր հերո-
սուհուն կերպավորում է տղամարդուն բնորոշ որոշակի հատկանիշնե-
րով. «Այն աղջկերանցից էր Հերիքնազը, որին սովորաբար ղըզօղլան ա-
նունն են տալիս գեղըցիք: Կանացի քնքշության և գեղեցկության հետ 
նա ուներ այրականություն…» (197): Հերիքնազը, ի տարբերություն 
գյուղի մյուս աղջիկների, ըմբոստ է, կռվում է տղաների դեմ, «տղի 
գդակ» դնում և զենք ունի: Կնոջը զենք տալով՝ գրողը նրան տալիս է 
նաև ինքնապաշտպանության, սեփական ընտրություն կատարելու և 
որոշումներ կայացնելու հնարավորություն: Նա կարողանում է պաշտ-
պանել ոչ միայն իրեն, այլև ընկերուհիներին։ «Երբ որ նա լինում էր մի 
խումբ աղջկերանց մեջ իրանց սովորական խաղերի ժամանակ,- գրում 
է վիպասանը,- ոչ մի տղա նրա ահուց չէր համարձակվի նրանց մոտե-
նալ» (197): 

«Միջանկյալ պատմություն» հատվածում Աղայանը ներկայացնում 
է գյուղացիների զրույցը, որով բացվում է գյուղի աղետալի վիճակը, 
երկրորդական կերպարները հանդես են գալիս իրենց բողոքով:  

Գյուղաշխարհի կալվածատիրական-վաշխառուական դասի կա-
տարյալ տիպ է Ճաղարանց Թաթոսը՝ հավաքական մի կերպար, որ 
տիրապետում էր այդ ախտավոր դասի խաբեության բոլոր ձևերին, 
միամիտներին ու խեղճերին թակարդը գցելու և մինչև վերջ հոշոտելու, 
սպառնալիքի ուժով գյուղացիներին լռեցնելու բոլոր հնարներին: 

Վեպի կենտրոնական գաղափարական հերոսը գյուղացի Արզու-
մանն է, որին հեղինակը շատ կողմերով իդեալականացրել է՝ հավա-
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նաբար ցույց տալու համար, որ նմանատիպ գիշատչական մթնոլոր-
տում էլ հնարավոր է պահպանել մարդկային շատ ու շատ վեհ արժեք-
ներ և հանուն դրանց պաշտպանության՝ դուրս գալ մի ամբողջ հասա-
րակարգի դեմ։ Գաղափարական այս հերոսի անձնական և սոցիալա-
կան պայքարը դառնում է վիպական գործողությունների շարժիչ ուժը: 
Հեղինակային իդեալն իր լավագույն արտահայտությունն է գտել գլխա-
վոր հերոսի կերպարում։ Իր առաջին վեպում ինքնակերպավորված հե-
ղինակը Արությունի, իսկ այս վեպում Արզումանի միջոցով ներկայաց-
նում է իր գաղափարակիր հերոսին և փորձում իր առաջադեմ գաղա-
փարներն ու մտածումները գեղարվեստորեն ներկայացնել նրանց մի-
ջոցով:  

Թավադների դեմ կռվելու համար Արզումանի հայրը և եղբայրներն 
իրենց մահկանացուն էին կնքել բանտում: Հարազատների կորուստը 
նրան չէր ընկճել, ընդհակառակը, նրա պայքարող էությունն ավելի էր 
բորբոքվել գյուղացիների հոգին կեղեքող տերերի դեմ ատելությունից: 
Նա մեկն էր այն երիտասարդներից, որ գլուխ չէր խոնարհում հզորնե-
րի առաջ, չէր համակերպվում հայրական սեփականության կորստի 
հետ: «Հեղինակը հերոսին դնում է գործողությունների այնպիսի շղթա-
յում, որտեղ նա հանդես է բերում կոլեկտիվի չափանիշներով ընդունե-
լի և իդեալական հատկանիշներ ու վարք։ Վեպում կան շատ դրվագ-
ներ, որտեղ Արզումանը, իրոք, դրսևորում է համայնքի շահերը պաշտ-
պանող էպիկական հերոսին բնորոշ հատկանիշներ»4,- իրավացիորեն 
նկատում է Ա. Ալեքսանյանը։  

 Վիպական կոնֆլիկտը զարգանում է հողի համար պայքարի ներ-
կայացմամբ: Հողի աշխատավորի ոտնահարված իրավունքները 
պաշտպանելու խնդիրը դառնում է առանցքային հարցադրում: Իր հե-
րոսական վարքագծով և արդարության համար անձնազոհության 
դրսևորմամբ Արզումանը գյուղացիների աչքում դառնում է սիրելի հե-
րոս: Նրա հանդեպ տածած սերը ակամայից հիշեցնում է Աբովյանի «-
Վերք Հայաստանի» վեպի գլխավոր հերոսին՝ Աղասուն: Թե´ Խ. Աբով-
յանը, թե´ Ղ. Աղայանը ջերմությամբ են խոսում իրենց հերոսների մա-
սին՝ արժևորելով և կարևորելով նրանց արարքները:  

Գյուղացիները Ճաղարանց Թաթոսի տղաներին սպանած Արզու-
մանին մարդասպան չեն համարում և աջակցում են տիրող անօրինու-
թյունների դեմ նրա ծավալած պայքարին: Վաշխառուն գյուղի գայլերից 
էր, նրանցից, ով սուտ վկայություններով օգտակար էր լինում «վերիննե-
րին»: Արզումանը ընկերների հետ գիշերները թալանում էր գյուղի տերե-
րին, ամեն մի պատեհ առիթով վրեժ էր լուծում իր նմաններին սեփակա-
նությունից զրկողներից: Նա, չկարողանալով հաշտվել կյանքի անիրա-
վություններին, դուրս էր եկել պայքարի անարդար աշխարհի դեմ:  
                                                   

4 «Հայոց գրականության պատմություն», հ. երրորդ, Եր., 2015, էջ 463:  
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Աղայանն իր գեղագիտական իդեալն ընդգծելու համար համակրելի 
հերոսների կողքին դնում է նրանց հակոտնյաներին: Ի տարբերություն 
Արզումանի՝ Շամիրը տմարդի է ու բռնատեր: Վիպասանը վարպետո-
րեն է ներկայացրել Շամիրի կոպիտ բնությունը, նրա նախանձոտ ու 
կասկածամիտ էությունն ավելի է սաստկանում իր հանդեպ Մարիամի 
անտարբերությունից, կասկածելի պահվածքը բոցավառում է անի-
մաստ խանդի կայծը: Շամիրը հին մտածելակերպով ապրող մարդու 
տեսակ էր, որի համար հասարակության կարծիքը դարձել էր թելադ-
րող: Կնոջ վերաբերմունքի փոփոխությունը վերացրել էր նրա հանդեպ 
ունեցած հարգանքը, և Շամիրի սրտում բույն էր դրել դավաճանության 
կասկածանքը: Այդ անսեր ամուսնությունը նրանց երջանկություն չէր 
բերել: Մարիամը Շամիրի համար ընդամենը տան կենցաղային 
խնդիրները հոգացող մեկն էր, որի հետ չկար որևէ հոգեկան ընդհան-
րություն: Մի փոքրիկ մանրուքն անգամ Մարիամի վրա ձեռք բարձ-
րացնելու պատճառ էր դառնում: Կաղապարված այս հերոսը, որ իր մի-
ջավայրի մտածողության անմիջական կրողն էր, սկզբունքորեն մտա-
ծում է. «Իմ կինը ինձ չի սիրում, ապա ուրեմն ուրիշին է սիրում ան-
պատճառ»5: Շամիրի՝ օրեցօր սաստկացող կասկածանքները ընտանե-
կան անախորժության, կնոջը ծեծելու անհիմն առիթներ են դառնում: 
Իսկ գյուղացիների հետաքրքության առարկա դարձած Արզումանի և 
Մարիամի հանդիպումը վճռում է հերոսների ճակատագիրը և վիպա-
կան ընթացքի ողբերգական ավարտը:  

Ներկայացնելով Շամիրի վայրենի վերաբերմունքը կնոջ նկատ-
մամբ՝ Աղայանն իր բողոքի ձայնն է բարձրացրել նահապետական 
կաշկանդիչ օրենքների դեմ` առաջ քաշելով կնոջ ազատագրության 
հարցը: Նա դատապարտում է տղամարդու բռնակալական իշխանու-
թյունն ընտանիքում և կնոջ համակերպությունը ստրկական վիճակին: 
«Հերիքնազի կերպարով Աղայանը առաջին անգամ հայ գրականության 
մեջ շեշտված կերպով մարմնավորում է կնոջ լիակատար ազատագ-
րության, տղամարդու հետ կնոջ իրավահավասարության գաղափա-
րը»6,- նկատել է Աս. Ասատրյանը: Նրա համար բնութագրական են 
զգացմունքային պոռթկումները, անձնական շեշտադրված ապրումնե-
րը: Մարիամի կյանքի վերաբերյալ Հերիքնազի խորհրդածումները վեր 
են հանում քրոջ անձնական ողբերգությունը, նրա հոգեկան աշխար-
հում տեղ գտած տխրության պատճառը: Կյանքի ընթացքը Մարիամին 
դարձրել էր ավելի հարմարվող, իսկ Հերիքնազի բռնկուն էության մեջ 
ավելի խորացրել ըմբոստությունը, ոչ ոքի չենթարկվելու նրա հակվա-
ծությունը: Քրոջ հոգեկան ապրումներն ու անձնական դժբախտությու-
նը մեծ ներգործություն էին ունեցել նրա վրա: Իր առջև ունենալով ըն-
                                                   

5 Նույն տեղում, էջ 177-178: 
6 Ա. Ասատրյան, Ղազարոս Աղայանի գեղարվեստական արձակը, Հայկական 

ՍՍՌ Գիտություննների ակադեմիայի տեղեկագիր, Եր., 1961, № 8, էջ 56:  
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տանեկան այդօրինակ հարաբերությունները՝ Հերիքնազը բարձրաց-
նում է կնոջ ազատագրության խնդիրը: Նա միանգամայն ազատ է իր 
ձգտումների մեջ, զերծ է կաշկանդվածությունից. «…Ես սիրել եմ ու-
զում: Սերը շատ քաղցր բան է, բայց մարդն ատելի» (190): Իր համար-
ձակ էությամբ առանձնացող հերոսուհին Արզումանին հավաստիաց-
նում է, որ իրենց փոխադարձ զգացմունքը կհարատևի նման հանդի-
պումներից, իսկ ամուսնացած մարդկանց սերը մինչև ամուսնությունն 
է տևում: Ճակատագրի բերումով երկու ընտանիքներին նույն կենցա-
ղավարությունն էր բաժին հասել. երբեմնի մեծ գերդաստանից մնացել 
էին երկու քույր, մայր ու որդի: «Գեղի մեջ մենակ լինելը աշխարհքիս 
ամեն անբախտություններից վատն է» (198),- եզրահանգում է Արզու-
մանը:  

Հերիքնազը պատրաստակամ էր զինվորագրվելու Արզումանի 
սկսած պայքարին։ «Ճաղարանք, որպես հողի աշխատավորի ճանա-
պարհին կանգնած սոցիալական չարիք, պետք է վերանան երկրի երե-
սից» (191-192),– նման համոզմունք է արտահայտում հերոսուհին: Նա 
Արզումանին արդարացնում է ոչ միայն նրա հանդեպ ունեցած զգաց-
մունքից, այլև նրա պայքարի և գործողությունների մեջ տեսնում է բո-
լոր զրկվածների ու հարստահարվածների արդար վրեժի և զայրույթի 
դրսևորումը: Վեպի գլխավոր հերոսը՝ Արզումանը, հայ գրականության 
մեջ առաջին անգամ հանդես է գալիս որպես սոցիալական արդարու-
թյան համար պայքարող կերպար:  

Վիպական ընթացքը հարուստ է միջավայրի նկարագրություննե-
րով, ազգային տոնակատարությունների, ավանդույթների ներկայաց-
մամբ: Գյուղական բնանկարն ամբողջանում է ավանդականության 
շնչով ապրող բնակիչների կենցաղավարության նկարագրությամբ, 
ազգային շնչով հագեցած տոների, ավանդույթների հագեցած պատկե-
րագրությամբ։ 

Իր հերոսներին կյանքի անարդար պայմաններին ու իրավիճակ-
ներին հանդիպադրելով՝ Աղայանը նրանց գոյության թնջուկը լուծում է 
մահվան միջոցով: Ինքնասպանությունը գեղարվեստական առումով 
«հարմար» միջոց է դառնում վիպական պատումն ավարտին հասցնե-
լու և կերպարների միջանձնային հարաբերություններին լուծում տա-
լու համար:  

«Երկու քույր» վեպի հերոսները կենսապայքարի դրսևորումներում 
կամազուրկ էին. նրանք իրենց թուլություններով չկարողացան սկսած 
պայքարն ավարտին հասցնել: Գոյատևման մարտում նրանք գնում են 
հեշտ ճանապարհով՝ կյանքի ու մահվան նժարներից նախընտրելով 
երկրորդը: 

Վեպն իր թեմատիկ-գաղափարական բովանդակությամբ նախոր-
դում է Պռոշյանի սոցիալական վեպերին: Գեղարվեստի տեսանկյունից 
վեպը կատարելության է հասցված՝ դեպքերի և իրադարձությունների 
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փոխկապակցման կուռ ամբողջականությամբ։ Նահապետական աշ-
խարհի ըմբռնումներն ու կենցաղավարությունը ներկայացված են ի-
րական կողմերով։ Վիպական ժանրի գեղարվեստական տիրույթն Ա-
ղայանի համար դարձել է իր առաջադեմ գաղափարները գործնակա-
նում ներկայացնելու, սոցիալական-կենցաղագրական գիծը զարգաց-
նելու միջոց: Վիպագրության գեղարվեստական հենքը խարսխելով 19-
րդ դարի երկրորդ կեսի գյուղական իրականության մեջ տեղ գտած 
խնդիրների վրա՝ Աղայանը գյուղի ընթացիկ կյանքը ներկայացրել է 
գաղափարագեղարվեստական յուրօրինակ ու արդիական հարցադ-
րումներով։ 

 
Բանալի բառեր – գյուղաշխարհ, ավանդական, ազատագրություն, անարդարութ-

յուն, հողաբաժանում, երազ, ներաշխարհ, ապրումներ, գաղափար, պայքար, սոցիալա-
կան  

 
АННА ТОРОСЯН – Жизнь сельского мира и проблема освобождения 

женщин в романе Газароса Агаяна «Две сестры». – В восточноармянской прозе 
второй половины XIX в. выделяется роман Г. Агаяна «Две сестры», в котором 
мир армянского села предстаёт своей патриархальной стихией. Писатель подни-
мает здесь актуальный вопрос об эмансипации бесправной женщины, реалистиче-
ски рисует деревенскую действительность. Для прозы того времени тематическим 
новшеством была картина борьбы крестьян за землю. На широком эпическом 
полотне Агаян правдиво изобразил сельский быт, а также точно уловил и высве-
тил насущные для той эпохи идеологические вопросы. 

 
Ключевые слова: сельский мир, традиционный, освобождение, несправедливость, 

разделение земели, сон, внутренний мир, чувства, идея, бой, социальный 
 
ANNA TOROSYAN – Rural World Life and the Issue of Women’s Liberation 

in the Novel “Two Sisters” by Ghazaros Aghayan. – The novel “Two Sisters” by 
Ghazaros Aghayan stands out in the eastern Armenian novelistic prose literature of the 
second half of the 19th century, representing Armenian rural life in its big picture of 
patriarchy. In the novel, the writer raises the topical issue of getting out of the disen-
franchised position of an Armenian woman, demonstrates the problems existing in the 
realistic image of the country life. In the newly evolving Armenian novelistic prose, the 
description of a struggle for land by peasants was a novelty in its thematic feature. The 
Armenian village, living under patriarchal command, was struck by unjust resolutions 
of land sharing, which brought about animosities among dwellers. Aghayan depicted the 
country life on the large canvas of novel writing, pointing at remarkable ideological and 
fictional inquiries. 

 
Key words: rural world, traditional, liberation, injustice, land division, dream, inner 

world, feelings, idea, struggle, social 
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