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ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԸ՝ 
ՆՈՐ ԸՆԹԵՐՑՄԱՄԲ

(Գիտական խմբագրի կողմից)

  Խա չա տուր Ա բով յա նի կյան քի ու գոր ծի մա սին ստեղծ ված է 
հսկա յա ծա վալ գրա կա նութ յուն։ Ն րա ստեղ ծա գոր ծութ յանն են 
անդ րա դար ձել մե ծա նուն գրա կա նա գետ ներ. վա ղուց ըն թեր ցո ղի 
սե ղա նին են Ա.   Տեր տեր յա նի, Ս.   Բազ յա նի, Հր.   Մու րադ յա նի, Պ. 
  Հա կոբ յա նի, Ն.   Մու րադ յա նի և  այ լոց հիմնա րար աշ խա տութ
յուն նե րը, ո րոնք տար բեր դի տանկ յուն նե րից են քննում Խ. Ա բով
յա նի եր կե րը՝ անդ րա դառ նա լով կեն սա գրա կան, բա նա սի րա
կան, լեզ վա բա նա կան, գրա կա նա գի տա կան, ազ գագ րա կան, 
աշ խար հագ րա կան ու այլ հար ցադ րումնե րի։ Ա բով յա նա գի տութ
յունն ի րա վամբ ար ժե քա վոր մե նագ րութ յուն ներ և  ու սումնա սի
րութ յուն ներ է ստեղ ծել՝ հե ղի նա կին ու նրա եր կե րը դի տար կե լով 
գրա կա նա գի տա կան և  միջ գի տա կար գա յին տար բեր չա փումնե
րում: Ա ռա ջին հա յաց քից կա րող է թվալ՝ գի տութ յունն սպա ռել է 
թե ման, և  բա ցա հայտ ված են Ա բով յա նի ստեղ ծա գոր ծութ յան բո
լոր շեր տե րը:   Ժա մա նա կի հոս քին զու գըն թաց, սա կայն, ստեղծ
վում են տեքս տի վեր լու ծութ յան նոր մե թոդ ներ, ա ռա ջարկ վում է 
տե սա կան ժա մա նա կա կից գոր ծի քա կազմ, որն էլ նյու թի ու
սումնա սիր ման նոր հնա րա վո րութ յուն ներ է տա լիս:

Աստ ղիկ   Սո ղո յա նի՝ «  Խա չա տուր Ա բով յա նի պա տու մի ար
վես տը» մե նագ րու թյու նը հայ նոր գրա կա նութ յան հիմնադ րի 
ստեղ ծա գոր ծութ յան նո րո վի ըն թերց ման և  մեկ նա բան ման հա
ջող ված գործ է: Ե րի տա սարդ և  խոս տումնա լից գրա կա նա գե տը 

ԳԼՈՒԽ ԵՐՐՈՐԴ
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Ա բով յա նի ստեղ ծա գոր ծութ յու նը քննում է ձևի ու կա ռույ ցի դի
տանկ յու նից՝ իր աշ խա տան քի ա ռանց քում դնե լով պա տու մի ու
սումնա սի րութ յու նը: Իբրև մե թո դա կան հենք՝ գրքի հե ղի նա կը 
կի րա ռում է պա տու մի տե սութ յան (նա րա տո լո գիա յի) մա սին 
արևմտ յան ու ռու սա կան ժա մա նա կա կից տե սութ յուն նե րը, անդ
րա դառ նում մի ֆաքն նա դա տութ յա նը, կա ռուց ված քա յին ու
սումնա սի րութ յուն նե րին, հո գե բա նու թյունգրա կա նութ յուն միջ
գի տա կար գա յին կա պե րին և  այլն:

  Մե նագ րութ յան է ջե րում   Սո ղո յանն անդ րա դառ նում է Ա բով
յա նի թե՛ հայտ նի, թե՛ քիչ ու սումնա սիր ված եր կե րին: Այս տե
սանկ յու նից ու շագ րավ է հատ կա պես «Ա ղա սու խա ղը» գրե թե 
չու սումնա սիր ված պոե մի քննութ յու նը: «  Վերք   Հա յաս տա նի. Ողբ 
հայ րե նա սի րի» վե պի չա փա ծո նա խա տի պը հա մար վող այս 
ստեղ ծա գոր ծութ յու նը ե րի տա սարդ գրա կա նա գե տը «բա ցում է» 
երկ խո սա յին շեր տե րի հա րա բե րութ յան մի ջո ցով՝ կա տա րե լով 
պա տու մի բազ մաս տի ճան հա մա կար գի յու րօ րի նակ ու սումնա
սի րութ յուն: Գ ծա պատ կե րի ու աղ յու սա կի մի ջո ցով ներ կա յաց
վում են պոե մի պա տումնե րի և դ րանց վա րող նե րի ձայ նե րի հա
րա բե րութ յուն նե րը, ո րոնք ըն ձե ռում են են թա տեքս տա յին քո
ղար կումնե րը բա ցա հայ տե լու հնա րա վո րութ յուն: 

  Պոե մը դիտ վում է նաև մի ֆաքն նա դա տութ յան տե սանկ յու
նից. պա տու մի ի րա կան և  եր ևա կա յա կան շեր տե րի հա կադ րա
միաս նա կան կա ռույ ցի քննութ յան շնոր հիվ ներ կա յաց վում են 
դրա են թա շեր տե րում պար փակ ված մի ֆա կան պա տումնե րը: 
  Դի տե լի է հատ կա պես   Մա սի սի՝ որ պես աշ խար հի կենտ րո նի 
ար քե տի պի քննութ յու նը, որ գե ղար վես տա կան եր կի հա մա
պատ  կե րում հնա րա վո րութ յուն է տա լիս մար դու և  հայր Աստ ծո 
հան դիպ ման հա մար:   Սուրբ լե ռան և  հո գու՝ եր կինք թռչե լու մո
տիվ նե րը   Սո ղո յա նը դի տար կում է նաև այլ հե ղի նակ նե րի ստեղ
ծա գոր ծութ յուն նե րի կա ռույ ցում (  Նա րե կա ցի,   Թու ման յան,   Չա
րենց):

  Մե նագ րութ յան երկ րորդ գլխում նո րո վի է վեր լուծ վում նաև 
Ա բով յա նի ման կագ րութ յու նը: «  Նա խա շա վիղ կրթութ յան» դա սա
գիր քը և «  Պատ մութ յուն   Տիգ րա նի…» ման կա վար ժա կան վե պը 
քննվում են գե ղար վես տի տե սանկ յու նից՝ իբրև ման կա կան 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներ: Շ նոր հա լի գրա կա նա գե տը դա սագր քի 
«  Խա ղար կութ յուն ման կանց…» գոր ծի հեն քում տես նում է ներ
քին մե նա խո սութ յան տեխ նի կա յի կի րա ռութ յու նը՝ ման կան 
մտքի ան կա նոն շղթան: Այս եր կը վեր լուծ վում է նաև տա րի քա յին 
հո գե բա նութ յան ա ռա ջար կած մե թոդ նե րով՝ ե րե խա յի ինք նա ճա
նա չո ղութ յան փու լե րի և զ գա յա րան նե րի մի ջո ցով շրջա կա ի րա
կա նութ յան ըն կալ ման շեշ տադ րու մով: 

Աշ խա տան քի ծան րութ յան կենտ րո նը, ան տա րա կույս, «  Վերք 
  Հա յաս տա նի. Ողբ հայ րե նա սի րի» վե պի վեր լու ծութ յունն է:   Սո
ղո յա նը մի կող մից քննել է վե պի կա ռույ ցը՝ պատ մո ղի կեր պա րը, 
ըն թեր ցո ղի կեր պա րը, պա տու մի հատ վա ծա կան (ֆրագ մեն տալ) 
բնույ թը, քնա րա կա նութ յու նը, պատ կեր նե րի շար ժումն ու ան շար
ժութ յու նը, խոս քի ստա տիկ և  դի նա միկ ըն թաց քը, տեմպն ու 
ռիթ  մը, մյուս կող մից՝ մի ֆա կանհե քիա թա յին կա ղա պա րը:

  Բա նա սի րութ յան մեջ վա ղուց ար դեն նկատ ված է, որ հիշ յալ 
վե պը տար բեր առն չութ յուն ներ ու նի ժո ղովր դա կան հե քիաթ նե րի 
և  է պո սի հետ:   Սո ղո յա նը, հեն վե լով ա մե րի կա ցի գիտ նա կան Ջ. 
  Քեմ բե լի կող մից ա ռաջ քաշ ված հե րո սի ճա նա պար հի մո նո մի ֆի 
տե սութ յան վրա, վե պի կա ռույ ցում տես նում է հայ կա կան հե
քիաթ նե րին բնո րոշ նշա նա յին հա մա կարգն ու գոր ծա ռու թա յին 
փու լե րը և  ներ կա յաց նում հա մո զիչ վեր լու ծութ յուն նե րով, զու գա
հեռ նե րով և  խո սուն գծա պատ կե րով: Գր քի կազ մը, ի դեպ, պատ
կե րում է վե պի մո նո մի ֆի այդ շղթան և դ րա հե քիա թա յին հեն քը:

«  Խա չա տուր Ա բով յա նի պա տու մի ար վես տը» մե նագ րութ յու
նը գրո ղի ստեղ ծա գոր ծութ յա նը նվիր ված լրջմիտ, նոր ու թարմ 
խոսք է, որ ա ռա ջար կում է միան գա մայն նոր ըն թեր ցում: Ա բով
յա նի եր կե րը քննվում են ժա մա նա կա կից մո տե ցումնե րով, բեր



98

վում են ու շար ժան պնդումներ, ո րոնք կի րա ռե լի են նաև նրան 
հա ջոր դող գրող նե րի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի վեր լու ծութ յան 
ա ռու մով. մե նագ րութ յու նը հնա րա վո րութ յուն կտա բա ցա հայ տե
լու հայ գրա կա նութ յան հա մա պատ կե րում Ա բով յա նի պա տու մի 
թո ղած հե տա գի ծը:

Ալ. Ա. Մա կար յան

բա նա սի րա կան գի տութ յուն նե րի 
դոկ տոր, պրո ֆե սոր

ԵՐԿՈՒ ԽՈՍՔ

  Խա չա տուր Ա բով յանն այ սօր ա մե նա ճա նաչ ված հայ հե ղի
նակ նե րից է, նրա ան հե տաց ման փաս տը (դրա շրջա նառ վող 
վար կած նե րից մի քա նի սը) և «  Վերք   Հա յաս տա նի…» վե պի ա 
նու նը գի տեն բո լո րը՝ ան կախ տա րի քից ու կրթութ յու նից. Ա բով
յա նի բա նահ յու սա կան կեր պա րը ժո ղովր դի մեջ թևա ծում է 
ա ռայ սօր:   Վե պը, սա կայն, քչերն են կար դում: Ըն թեր ցո ղը հե ռա
ցել է հայ նոր գրա կա նութ յան հիմնադ րի ստեղ ծա   գոր ծութ յուն
նե րից, դրանք ո րա կում է որ պես ան հաս կա նա լի, դժվա րըն թեռ
նե լի ու բարդ գոր ծեր, ո րոնց դժկա մութ յամբ են մո տե նում և՛ 
ա շա կերտ նե րը, և՛ ու սա նող նե րը: Ա բով յա նի տեքս տե րի ու ըն
թեր ցո ղի միջև բարձ րա ցել է մի պատ նեշ, որ քչե րին է հա ջող վում 
հաղ թա հա րել, և ս տաց վում է մի պա րա դոք սալ ու ցա վա լի 
փաստ, երբ գրո ղին արժ ևո րում են, նկա տում նրա կա տա րած դե
րը, եր կերն ու սու ցա նում դպրո ցում, բայց չեն կար դում: 

Ա նա ռար կե լի է, որ հե ղի նակըն թեր ցող բնա կա նոն շղթան 
խա թա րող ա մե նա մեծ խո չըն դո տը լե զուն է1, սա կայն մեծ է նաև 
բո վան դա կութ յան և  ու սումնա սիր ման ու մա տուց ման մե թոդ նե
րի խնդի րը: Ս տեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը բարդ են, դրանք ըն կա լե
լու և  ա բով յա նա կան տեքս տե րի աշ խար հը ներ թա փան ցե լու հա
մար անհ րա ժեշտ են գրա կա նա գի տա կան վեր լու ծութ յուն ներ ու 

1 Նկատենք , որ  լեզվի խնդիրը լուծելու նպատակով փորձ է արվել վե պը  
փ ո խադրել արդի ա րևելահայերենի (տե՛ս Աբովյան Խ., Վերք Հայաստանի: 
Ողբ հայ րենասերի, արդի հայերենի փ ո խա դ րումը՝ Ա. Սարգսյանի,  Ե ր., 
«Զանգակ-97», 2016): Հիշյալ փո խադրությո ւնը, սակ այն, ամենևին էլ չի մո-
տեցրել տեքստ-ըն թերց ող հեռացած եզրեր ը:


