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ԱՐՏԱԴԻՊԱՇԱՐԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐԸ 
ՀԱԿՈԲ ՊԱՐՈՆՅԱՆԻ 

«ՄԵԾԱՊԱՏԻՎ ՄՈՒՐԱՑԿԱՆՆԵՐԸ» ՎԻՊԱԿՈՒՄ

ԱԼԲԵՐՏ ՄԱԿԱՐՅԱՆ (Հա յաս տան)
բ. գ. դ., պրո ֆե սոր

ԵՊՀ ա կադ. Հր. Թամ րազ յա նի ան վան
հայ գրա կա նութ յան պատ մութ յան ամ բիո նի վա րիչ

 Բա նա լի բա ռեր – Հա կոբ Պա րոն յան, «Մե ծա պա տիվ մու րաց կան նե-
րը», պա տում, ար տա դի պա շա րա յին տար րեր, ոճ, շրջա նա կա ձեւ կոմ-
պո զի ցիա, նկա րագ րութ յուն, հե ղի նա կա յին շե ղում, մի ջանկ յալ պատ-
մութ յուն, ռե ա լիզմ:

Key words: Hakob Paronyan, “The Honourable Beggars”, narration, 
extra-plot elements, style, fra mework composition, description, author’s 
deviation, parenthetic story, realism.

 Հայտ նի է, որ գրա կան եր կի կա ռուց ված քում, դի պա շա րից բա ցի, 
կա րող են հան դես գալ նաեւ, այս պես կոչ վող, ար տա դի պա շա րա յին 
տար րեր, ո րոնք հա ճախ լի նում են ոչ պա կաս կա րեւոր, քան բուն դի-
պա շա րը. դրանք ստեղ ծա գոր ծութ յան ընդ հա նուր կա ռուց ված քի բաղ-
կա ցու ցիչ մա սեր են եւ ո րո շա կի դեր են կա տա րում բո վան դա կութ յան 
մեջ: Ե թե բուն դի    պա շա րը շար ժուն է, փո փո խա կան, ա պա ար տա դի-
պա շա րա յին տար րե րը ստեղ ծա  գոր  ծու թյան այն պի սի հատ ված ներ են, 
ո րոնց ժա մա նակ ո չինչ տե ղի չի ու նե նում, իսկ հե րոս ներն էլ մնում են 
նախ կին վի ճակ նե րում:

Ընդ հան րա պես տար բե րա կում են ար տա դի պա  շա րա յին հիմ նա կան 
հե տեւ յալ տար րե րը` նկա րագ րութ յուն, հե ղի նա կա յին շե ղում, միջ ան-
կ  յալ պատ մութ յուն կամ մի ջանկ յալ դի   պա շար եւ շրջա նակ: Դ րան ցով 
հա րուստ են ոչ միայն հա մաշ խար հա յին, այ լեւ հայ դա սա  կան գրա կա -
նու թյան է ջե րը. ա սենք` Սեր վան տե սի «Դոն Կի  խո տը», Բո կաչ չո յի «Դե-
կա մե  րո նը», Լ. Տոլս տո յի «Պա  տե  րազմ եւ խա ղա ղութ յու նը», Ն. Գո գո  լի 
«Մե ռած հո գի նե րը», Վ. Հ յու գո յի «Փա րի զի Աստ  վա ծա մոր տա ճա րը», 
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Խ. Ա բով յա նի «Վերք Հա յաս տա նին», Միք. Նալ բանդ յա նի «Մե   ռե  լա-
հար ցու կը», Րաֆ ֆու «Սամ  վե լը», Եղ. Չա րեն ցի «Եր կիր Նա  ի րին» եւ 
շատ ու րիշ գոր ծեր:

 Վի պա սա նութ յան ար տա դի պա շա րա յին տար րե րի ա ռատ նյութ 
է տա լիս նաեւ Հա կոբ Պա րոն յա նի «Մե ծա պա տիվ մու րաց կան նե-
րը» վի պա կը (1880-1881): Հե ղի նա կը, բո լոր դեպ քե րում հա վա տա րիմ 
պա տու մի իր զվարթ, եր գի ծա կան ո ճին, այն տեղ հա ճախ բուն դի պա-
շա րին հմտո րեն ըն դե լու զում է մերթ սե փա կան հույ զերն ու խո հե րը, 
ար տա հայ տում իր վե  րա բեր մուն քը կեն սա կան զա նա զան ե րեւույթ նե-
րի նկատ մամբ, մերթ ար ծար ծում գի տա տե սա կան կամ հրա պա րա կա-
գրա կան հար ցեր՝ եր բեմն ման րա մասն բա ցատ րե լով իր ըմ բռնում ներն 
ու բե րե լով հա մա պա տաս խան փաս տեր: Փույթ չէ, որ նա եր բեմն ժա-
մա նա կա վո րա պես ընդ հա տում է դի պա շա րի զար գա ցումն ու դի մում 
զա նա զան շե ղում նե րի. դրանք բո լոր դեպ քե րում ոչ թե ինք նան պա-
տակ են, այլ շատ կա րեւոր ստեղ ծա գոր ծութ յան ամ բող ջութ յան հա-
մար: Մ տեր միկ զրու ցե լով ըն թեր ցո ղի հետ, տեղ-տեղ հի շե լով իր կյան-
քի հետ կապ ված ո րոշ դեպ քեր կամ ինչ-որ մի ջանկ յալ պատ մութ յուն, 
ան վերջ կա  տա կա բա նե լով` եր գի ծա բան հե ղի նակն ար տա դի պա շա րա-
յին շե ղում նե րով մի դեպ քում շա րադ րում է իր խորհր դա ծութ յուն նե րը, 
հայտ նում իր կար ծի քը պատ կեր վող ե րեւույթ նե րի ու դեմ  քե րի մա  սին, 
մյուս դեպ քում ու ժե ղաց նում եր կի հու զա կան շուն չը, կոտ րում տեքստ-
ըն թեր ցող ան  ջրպե տը: Ա սել է թե` հե ղի նա կա յին շե ղում նե րը թեեւ ուղ-
ղա կիո րեն չեն կապ վում դեպ քե րի ըն թաց քին, բայց եւ այն պես ինչ-որ 
կողմ նա կի բան չեն ստեղ ծա գոր ծութ յան հա մար. բխում են թե մա յից` 
է՛լ ա վե լի նպաս տե լով դրա բա ցա հայտ մա նը: Եվ վերջ նա հաշ վում պա-
րոն յա նա կան մե ծա պա տիվ մու րաց կան ներ թեւա վոր խոսք դար ձած 
օք սի մո րո նը նաեւ հենց նշյալ ար տա դի պա շա րա յին տար րե րի շնոր հիվ 
ի մաս տա բա նո  րեն ձեռք է բե րում հա վել յալ գրավ չութ յուն:

 Նախ` ար տա դի պա շա րա յին տար րե րը տե սա նե լի են վի պա կի հենց 
սկզբնա մա սում, որ տեղ պա տու մը վա րո ղը, նա խա պատ րաս տե լով եր կի 
բուն դի պա շա րը եւ շեղ վե լով դրա նից, ներ կա յաց նում է իր հա յացք նե րը 
ժա մա նա կի գրա կա նութ յան մեջ լայն տա րա ծում գտած կեղծ ռո  ման-
տի կա կա կան պատ կե րա վոր ման մա սին:
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 Փոքր-ինչ զվար թա բա նե լով սեպ տեմ բեր ամս վա օ րե րի քա նա կի 
շուրջ՝ հե ղի նա կը ան    մի ջա պես պա տու մը վա րո ղի «ձայ նով» ներ կա յաց-
նում է Տ րա պի զո նից Կ. Պո լիս շո գե նա վով նոր ժա մա նած եւ իր սնդուկ-
նե րով զբաղ ված մի ջա հա սակ ու գի րուկ մար դուն: «Կը տես     նե՞ք, որ չափ 
պար զութ յամբ սկսա,– գրում է նա:– Պատ մութ յունս հե տա քրքրա կան 
ը նե լու ջան քով եւ ան կից քա նի մը հար յուր օ րի նակ ա վե լի ծա խե լու 
հա մար չը սի, թե նույն օրն սաս տիկ հով մը կար, թե տե ղա տա րափ 
անձ րեւ կու գար, թե խուռն բազ մութ յուն մը հե տա քրքրութ յամբ դե պի 
Ղա լա թիո հրա պա րա կը կը վա զեր, թե ոս տի    կա նութ յունն աղ ջիկ մը 
ձեր բա կա լած էր եւ այլն. խոս քեր, ո րովք վի պա սան ներն կ’սկսին միշտ 
ի րենց վե պե րը: Ես ալ կրնա յի ը սել այս ա մե նը, բայց չը սի, ո րով հե տեւ 
նույն օրն ո՛չ հով կար, ո՛չ անձ րեւ, ո՛չ խուռն բազ մութ յուն, եւ ո՛չ ալ ձեր-
բա կալ ված աղ ջիկ մը:

Ա՛րդ, ա ռանց կաս կա ծե լու հա վա տա ցեք պատ մութ յանս, որ ժա մա-
նա կա կից դեպք մ’է»1:

 Վե րո բեր յա լից կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ Պա րոն յա նը, ներ կա յաց նե-
լով իր հե րո սի՝ ա մուս նա նա լու նպա տա կով Տ րա պի զո նից Կ. Պո լիս ժա-
մա նե լու «պատ մութ յու նը», ցույց է տա լիս, որ հե տա գա պա  տու մը լի նե լու 
է ոչ թե մտա ցա ծին, այլ հիմն վե լու է ի րա կան, հո գե բա նա կան փաս տե րի 
վրա: Ու րիշ խոս քով՝ եր գի ծա բա նը յու րօ րի նակ շե ղու մով եւ նման մո տեց-
մամբ սկզբուն քա յին փո փո խութ յուն է մտցնում ա րեւմ տա հայ գրա կա-
նութ յան մեջ՝ կեր  պար նե րի, վի պա  կի կերտ ման ա ռու մով. նա հրա ժար-
վում է գրա կան նա խորդ տեքս տե րում առ    կա ար կա  ծա յին, չվե րապր ված 
կեր պար նե րից ու ի րա դար ձութ յուն նե րից՝ փո խա րենն ա  ռա ջար  կե լով հո-
գե պես վե րապ րած գրա կան աշ խար հի մո դե լը: Բա ցի այդ՝ Պա րոն յանն 
ըն թեր ցո ղին հու շում է, որ ներ կա յաց վող տեքս տը հե ղի նա կա յին հո գե-
բա նո րեն խո րա պես գի   տակց ված աշ խա տան քի ար գա սիք է, եւ ինքն 
ա ռաջ նորդ վում է «կյան քը ինչ պես որ է» սկզբուն քով: Նշ ված ար տա դի-
պա շա րա յին հատ վածն ու նի մե տա տեքս տա յին ար ժեք, ո րի մի ջո ցով հե-
ղի նա կը բա ցատ րում է, թե ինչ պի սին պի տի լի նի գրա կա նութ յու նը, այլ 
խոս քով` բա ցա հայ տում է իր ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խար հի սկզբուն քը:
1  Պարոնյան Հ., Երկերի ժողովածու տասը հատորով, հ. 3, Եր., ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., 1964, 

էջ 7:– Այսուհետ սույն հատորից կատարվող մեջբերումների էջերը կնշվեն տեղում` 
փակագծի մեջ – Ալ.Մ.: 
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Այս փաս տի ար ձա նագ րումն ար դեն ինձ է ստի պում շեղ վել իմ զե-
կույ ցի բուն նյու թից եւ ա նել մի նկա տում: Բ նավ նո րութ յուն չէ, որ Պա-
րոն յա նը վիթ խա րի ու ժի ռեա լիստ ար  վես տա գետ է, եւ իր վի պակն էլ 
ի րա պաշ տա կան գրա կա նութ յան գլուխ գոր ծոց նե րից է: Սա հայտ  նի 
ճշմար  տութ յուն է: Բայց եւ այն պես ա վե լորդ չի լի նի հայ ռեա լիս տա-
կան գրա կա նու թյան հա  մա պատ կե րում կա տա րել մի ճշգրտում. խոս քը 
մաս նա վո րա պես վե րա  բե րում է Գ րի գոր Զոհ  րա պին, ո րի մա սին ար-
դեն քա նի տաս նա մյակ ան վե րա պա հո րեն հայ տա  րար վում է, որ նա 
1880-ա կան նե րի ա րեւմ տա հայ ի րա պաշ տա կան գրա կա նու թ  յան ա ռա  -
ջա մար տիկն ու ա մե նաե րեւե լի դեմքն է: Կա րե լի էր ան տա րա կու սե լիո-
րեն հա   մա ձայ նել այս ձեւա կերպ մա նը, ե թե չլի ներ Պա րոն յա նի խնդի րը. 
չէ՞ որ Զոհ րա պից ա ռաջ ու նրա հետ մի ա ժա մա նակ եւ ա ռա վել ազ դե ցիկ 
ու ժով հան ճա րեղ եր գի ծա բա նը հիմ նա կա նում հենց 1880-ա կան նե րին 
էր ստեղ ծում իր ան մահ գլուխ գոր  ծոց նե րը՝ նաեւ տե սա կա նո րեն պաշտ-
պա նե լով ի րա պաշ  տա   կան ո ճի դա տը: Ա   սել է թե՝ Զոհ րա պի տե ղը՝ իբ րեւ 
ի րա պաշ տա կան շարժ ման պա րա գլխի, պետք է մե ծա պես զեղ չել ու տե-
ղա փո խել հա ջորդ տաս նամ յակ՝ 1890-ա կան  նե  րը, երբ ար դեն վախ    ճան-
վել էր Պա րոն յա նը (1891): Ի դեպ, այ սօր` մա յիս 27-ը, հե տա քրքիր մի 
զու գա դի պութ յամբ նրա մահ վան 130-րդ տա րե լի ցի օրն է:

Այժմ վի պա կից բե րենք մե տա տեք տա յին կամ ար տա դի պա շա րա-
յին օ րի նակ ներ: Պա տու մը վա րո ղը, հյուս ված քում հե տա գա յում մի պահ 
ընդ մի ջե լով Ա բի սո ղոմ ա  ղա յի ու նրան այ ցե լութ յան ե կած բժշկի երկ-
խո սութ յու նը, իբր պաշտ պա նե լով Ծե րեն ցին (Հով սեփ Շիշ ման յան), այն 
է` վեր ջինս մե ղա վոր չէ, որ իր ներ կա յաց րած ան ձե րը խո րա մանկ են՝ 
ձեւա նա լով մերթ տգետ, մերթ գի տուն, մերթ ա նա չառ, մերթ ա չա ռու, 
մերթ կեղ ծա  վոր ու մերթ ան կեղծ, եւ բամ բաս վում է, «թե Ծե րենցն տա-
կա վին Մա նու կենց է ան ձեր ստեղ  ծե լու ար հես տին մեջ»2, նե րո ղութ յուն է 
խնդրում իր հե րոս նե րից եւ գրում է. «Ա յո՛, Ծե րենցն կը ներ  կա յաց նե ան-
ձերն ոչ թե ինչ պես որ են, այլ ինչ պես որ կ’ե րեւին. Ծե րենցն այս մա սին 
որ չափ ալ երկնց նե յուր մա զերն, ի րա վունք ու նի, վասն զի ու նինք հե   ղի-
նակ ներ, ո րոնք Ծե րեն ցեն ա վե լի եր կար մազ ու նին եւ կը ներ կա յաց նեն 

2  Բառախաղ է. ասել է թե՝ Հովսեփ Շիշմանյանի՝ Ծերենցի ստեղծագործական կա րո-
ղութ յունները զի ջ ում են ծածկանվան իմաստին: 
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ի րենց ան ձերն ոչ թե ինչ պես որ են, այլ ինչ պես որ կ’ու զեն ի րենք, որ 
ըլ լան ա նոնք» (ընդգ ծում ներն իմն են – Ալ.Մ., էջ 71-72):

 Բայց եւ այն պես, աս վա ծը չի նշա նա կում, որ նա խա պատ վութ յու-
նը տա լով ռեա լիզ մին՝ Պա րոն յանն աջ ու ձախ սեւաց նում է գրա կան 
մյուս ուղ ղութ յուն նե րը՝ չհաս կա նա լով դրան ցից յու րա քանչ յու րի բե րած 
կեն սա կան ուժն ու տա րեր քը: Նա պար զա պես դեմ է վե րամ բար ձութ-
յանն ու ճո ռո մա բա նութ յա նը, ճա ռա սա ցու թ  յա նը՝ այն քան հա տուկ ռո-
ման տիկ ո րոշ գրվածք նե րի: Իսկ Ծե րեն ցի պա րա գան ու րիշ էր. ըստ 
Պա րո ն  յա նի՝ վեր ջինս ար ձա նա գ  րում է ե րեւա ցող փաս տը՝ գու ցեեւ 
հե ռա նա լով հո գե բա նա կան ճշմար տա ցիութ յու նից, սա    կայն մյուս նե րը 
(օ րի նակ՝ Սր բու հի Տ յու սա բը) մե ղան չում են բնա կա  նութ յան առ ջեւ եւ 
երբ «Հայկ կամ Վար դան կամ Ար տա շես ներ կա յաց նել ու զեն, Վիք թոր 
Հ յու կո յի խոս քե րը կամ Մոլթ քե յի կար ծիք նե րը կը դնեն ա նոնց բեր նին 
մեջ» (էջ 72): Մինչ դեռ այդ պի սին չէ վի պա սան Ծե րեն ցը: Պա րոն յա նը 
դե ռեւս «Ազ գա յին ջո ջեր»-ի՝ նրան նվիր ված դի մա նկա րում ան ա չա ռո-
րեն գրում է. «Թե՛ հրա պա րա կի, թե՛ լսա րան նե րու եւ թե՛ վե պե րու մեջ 
Շիշ ման յան է    ֆեն տին աշ խա տած է եւ կ’աշ խա տի ե րի տա սարդ նե րու 
սրտին մեջ հայ րե նա սի րութ յուն ար ծար ծել. ուս տի յուր խոս քերն միշտ 
սի րով մտիկ ըր   վե լու ար ժա նի են»3:

«Մե ծա պա տիվ մու րաց կան նե րը» վի պա կում հե ղի նա կա յին ու շար-
ժան շե ղում նե րից են նաեւ խոր դի տար կում նե րը գրա դա տութ յան ու 
քննա դա տի դե րի մա սին: Գ րո ղը ցա վով էր նկա տում, որ «այս փա-
փուկ ժա մա  նա կին մեջ» գրաքն նա դատ նե րը հիմ նա կա նում վե հե րոտ 
են, ա նազ նիվ ու ա չա ռու: Գ րա կան եր կե րը հա մա րե լով սրբութ յուն ներ` 
նա պա հան ջում էր ան    կողմ նա կալ մո   տե    ցում. «Մեր քննա դատ նե րը, քիչ 
բա ցա ռութ յամբ, ակ նոց ակ նո ցի վրա կը դնեն գոր ծի մը մեջ գե ղե ցիկ 
կտոր ներ փնտրե լու հա մար, փնտրե լու հա մար եւ ոչ թե տես նե լու հա-
մար, վասն զի տեսն ված բա նը չփնտրվիր: Ա սոնք բնավ տար բե րութ յուն 
չու նին գրաքն նիչ նե րեն, որք ոեւէ հրա տա րա կութ յան մեջ միայն տգեղ 
կտոր ներ կը փնտրեն: Չեմ տե սած քննա դատ մը, որ տգեղ հրա տա-
րա կութ յան մը կո կոր դեն բռնե, սղմե եւ սպան նե զայն: Ս պան նե լու չէ, 

3  Պարոնյան Հ., Երկերի ժողովածու տասը հատորով, հ. 2, Եր., ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., 
1964, էջ 83: 
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գործ մը գե ղեց կաց  նե լու աշ խա տե լու է, կ’ը սե, ա նոր գե ղե ցիկ կող մե-
րը ցույց տա լով միշտ եւ տգեղ կե տե րը հեռ   վանց ցցու նե լով խիստ քիչ 
ան գամ: Ո՛չ, պա րոն քննա դատ ներ, ո՛չ, ի րա վունք չու նիք, սպա նե  ցե՛ք 
տգեղ գոր ծերն եւ վստահ ե  ղեք, որ պի տի գե ղեց կա նան ա նոնք: Մար-
դեր կան, որ կը գե   ղեց կա նան, երբ մեռ նին» (էջ 72):

Այս լրջա խո հութ յա նը, սա կայն, ան մի ջա պես հա ջոր դում է հե ղի նա-
կա յին ան հոգ կա տա կը՝ այս ան գամ ար դեն ուղղ ված սե փա կան ստեղ-
ծա գոր ծութ յա նը, ո րը են թա տեքս տում թաքց նում է վի պա կի պա տու մի 
յու րա հատ կու թ  յուն նե րից մե կը՝ հե ղի նա կա յին մե նա խո սա   կան մի ջա-
մտութ յուն նե րի գի  տակց վա ծութ յու նը. «Ես, որ այս չափ խստութ յամբ կը 
խո սիմ ու րիշ նե րու եր կե րուն վրա  յոք՝ կը կար ծեք, թե քաղց րութ յա՞մբ 
կը վար վիմ «Մուրաց կաններուս» ան ձե րուն հետ, ո րոնց բեր նեն ե լած 
խոս քերն միայն բառ առ բառ կը գրեմ հոս, ա ռանց իմ կող մես կետ 
մ’ավելց նե լու հանդգ նութ յունն ու նե նա լու: Բ նավ եր բեք, մա  նա վանդ թե 
կ’զգամ, որ իմ ան ձերս ալ ու նին շատ թե րութ յուն ներ, զորս օր մը պի-
տի հար վա ծեմ: Նույ նիսկ մեծ թե րութ յուն մ’է, որ պատ միչ մը յուր պատ-
մութ յան թե լը կտրե եւ յուր ըն թեր ցող ներն եր  կու ժամ խնդի րեն դուրս 
խոս քե րով զբա ղեց նե: Բայց ի՞նչ ը նեմ, այս թե րութ յունս իմ ա ռա վե լութ-
յունս է, վասն զի այս թե րութ յան շնոր հիվ է, որ կրցած եմ քա նի մը ըն-
թեր ցող նե րու տեր ըլ լալ, թե րութ յուն, որ թե րութ յուն ներ ուղ ղե լու պաշ-
տոնն ու նի: Այս չափ բա ցատ րութ յուն ալ թե րութ յանս հա մար: Դառ նանք 
ու րեմն մեր պատ մութ յան» (էջ 72-73):

Ինչ պես նկա տե լի է, պա տու մը վա րո ղը խո րա պես գի տակ ցում է իր 
կի րա ռած ո ճի ոչ միայն գլխա վոր ա ռանձ նա հատ կութ յու նը, այն է` վի-
պա կան կա ռույ ցում ար տա դի պա շա րա յին տար  րե րի` իբ րեւ գե ղար վես-
տա կան անհ րա ժեշտ բա ղադ րիչ նե րի առ կա յութ յու նը, այ լեւ ա ռա վե լութ-
յու նը, ո րը հարս տաց նում է ստեղ ծա գոր ծութ յունն ու ըն թեր ցո ղի հա մար 
դարձ նում գրա վիչ: Ե թե դրան հա վե լենք նաեւ ըն թեր ցո ղին կամ բուն հե-
րոս նե րին ուղղ ված մտեր միկ ո ճը, ա պա մեր առ ջեւ հառ նում է հի րա վի 
ինք նօ րի նակ կա ռույ ցով բարձ րար ժեք երկ. «Նե  րե ցե՛ք, Ա բի սո ղոմ ա ղա 
եւ տեր բժիշկ, ե թե ձեր խո սակ ցութ յունն ընդ մի ջե ցի. ի բնե քիչ մը ան-
համ բեր եմ. երբ խոս քին կար գը գա, չեմ կա րող ինք զինքս բռնել, որ չափ 
ալ այս բնա վո րու թյանս պա տի ժը կրած ըլ լամ եւ կրեմ» (էջ 71-72):
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 Հե ղի նա կը վի պա կում ի րեն ժա մա նա կա կից գրա դատ նե րի ուշա -
դրութ յունն այ նու հե տեւ հրա վի րում է գրա կան նյու թի բո վան դա-
կութ յան, ո ճի, կեր պա վոր ման վրա, կա տա րում բա վա կան կա րեւոր 
դի տար կում ներ: Նա հա մոզ ված էր, որ գե ղար վես տա կան եր կի բո վան -
դա կութ յունն ու ձեւը շա րու նա կա բար ա ղերս վում են միմ յանց, եւ յու րա-
քանչ յուր նյութ ու նի իր ներ քին բնույ թը. «Ա մեն նյութ բնութ յուն մ’ու նի: 
Ն յութ կա, ո րուն բնութ յունն է լալ, նյութ կա, ո րուն բնութ յունն է խնդալ, 
նյութ կա, ո րուն բնութ յունն է հա մո զել, նյութ կա, ո րուն բնու թ  յունն է 
հու զել, դարձ յալ նյութ կա, ո րուն բնութ յունն է ար ձակ, ինչ պես նաեւ 
կա, ո րուն բնութ յունն է ո տա նա վոր, վեր ջա պես նյութ կա, ո րուն բնութ-
յունն է կրկնութ յուն...: Յու րա քան չ  յուր նյութ ի րեն հա տուկ ընդ հա նուր 
բնու թե նեն զատ ու նի նաեւ մաս նա վոր բնութ յուն ներ» (էջ 83): Ա վե լին` 
ըստ նրա` նույ նիսկ եր գի ծա կան միեւ նույն ժան րե րում, ա  սենք, կա-
տա  կեր գու թ  յան մեջ, յու րա քանչ յուր նյութ եւս ու նի իր ա ռանձ նա հատ-
կութ յու նը, քա նի որ այն ազ դում է ո ճի վրա: «Մո լիե րի Մի զանթ րոբն 
ալ կա տա կեր գութ յուն է, Լե Ֆա շեոն4 ալ, բայց ա սոնց յու րա քան չ  յուրն 
ի րար մե այն քան տար բեր մաս նա վոր բնութ յուն ներ ու նին, որ Մո լիեր 
չէր կա րող Լե Ֆա շե ո յի տե սա րան նե րով Մի զանթ րոբ մը շի նել, ոչ ալ 
Մի զանթ րո բի տե սա րան նե րով Լե Ֆա շեոն գրել» (էջ 83):

Ս րանք ար տա դի պա շա րում ար ծարծ ված գե ղա գի տա կան նուրբ դի-
տար կում ներ են, գի տակց ված մե տա տեքս տա յին շե ղում ներ, ո րոնք 
բխում են վի պա կի բուն կա ռուց ված քից եւ նպա տա կադ րու մից:

«Մե ծա պա տիվ մու րաց կան ները»-ի բո վան դա կութ յան խո րաց մանն 
են ծա ռա յում նաեւ հյուս ված քում հան դի պող մի ջանկ յալ պատ մութ յուն-
նե րը: Օ րի նակ` որ պես զի ըն թեր ցո ղը չձանձ րա նա կամ չնեղսր տի տան-
տի րոջ` Մա նուկ ա ղա յի` քաղ ցած Ա բի սո ղո մին ուղղ ված ա նի մաստ ու 
ան հե թեթ եր կա րա շունչ պատ մութ յուն նե րից ոմն Թո րոս ա ղա յի եւ մի 
ժա մա գոր ծի ընդ հար ման ու դրան հա ջոր դած ծեծկռ տու քի մա սին, եւ 
հարց մա նը, թե, ի վեր ջո, ով էր ճիշտ այդ վի ճա բա նութ յան մեջ, եւ երբ 
շվա րած Ա բի սո ղո մը հար ցին հար ցով է պա տաս խա նում` կապ ված «թո-
մա թե սով ա պու րի» հետ, հե ղի նակն ընդ մի ջում է նրանց խո  սակ ցութ-
յունն ու գրում. «Աշ խար հիս վրա կան մար դեր, որք կը կար ծեն, թե ի րա-
4  “Les Fâcheux” («Կպչուն մարդիկ») – բալետ-կատակերգություն: 
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վունք ու նին մե կու մը քթեն բռնել եւ ժա մե րով ա նոր գլու խը ցավ ցու նել: 
Ու րիշ ներ ալ կան, որ ի րենց խոս քե րը մտիկ ը նել տա լու հա մար մարդ 
կը փնտրեն եւ ե թե չգտնեն, պատ րաստ են հո ժա րա կամ օ րա կան վարձ 
մ’ալ տալ. ո մանք ալ ամ սա կա նով ունկն դիր կը փնտրեն: Շատ ան գամ 
ին ծի ալ պա տա հած է այս փոր ձան քը, եւ ես մտիկ ը նել ձեւա ցու նե լով` 
իմ գոր ծիս վրա խոր հած եմ» (էջ 42): Եվ եր գի ծա բանն աշ խույժ երկ խո-
սութ յուն նե րով հենց այս տեղ մեջ բե րում է ար դեն իր հետ պա տա հած 
այդ «փոր ձան քի» մի պատ մութ յուն. լեզ վա գար ինչ-որ ճա ռա խոս նրան է 
ուղ ղում Մար կոս եւ Կի րա կոս ա ղա նե րի` «եր կու քեն ո՞րն ի րա վունք ու նի» 
հար ցը: Եվ երբ գրո ղը, պատ մութ յա նը «բնավ մտիկ ը րած» չլի նե լով, հա-
զար ու մի հնար քով խու սա նա վում է ակն կալ վող պա տաս խա նից («Ի րա-
վունք ու նիս», «Գործն ա նու շութ յամբ լմնցնե լու է», «Գեշ մար դու հետ 
գլուխ չ’ել նը վեր», «Եր կու ան գամ եր կու չոր սի պես հայտ նի է ի րա վուն-
քին ուր տա լը») եւ արդ յուն քի չի հաս նում, ար դեն զայ րա ցած նրա նից 
պա հան ջում է եր կու ոս կի` եր կու ժամ հի մա րութ յուն ներ լսե լու հա մար:

 Մի ջանկ յալ պա տումն այս տեղ ընդ հատ վում է, բայց հե ղի նա կը ոչ 
թե շա րու նա կում է բուն դի պա շա րը, այլ ան մի ջա պես դի մում է իր հե-
րո սին: Այս տեղ կար ծես վե րա նում է պատ    մո ղի ու հե րո սի մի ջեւ ե ղած 
տա րա ծութ յու նը, եւ այդ պի սով ձեւա վոր վում է ներ տեքս տա յին հե ղի-
նա կի, այն է` պա տու մը վա րո ղի կեր պար. «Ա բի սո ղոմ ա ղան ին ծի պես 
չվար վե ցավ եւ, ինչ պես հայտ նի է, երբ թո մա թե սի հար ցապն դու մով 
զգալ տվավ ա տե նա բա նին, թե յուր ճառն բնավ մտիկ ը րած չէր` յուր 
ան քա ղա քա վա րութ յունն ան մի ջա պես դար մա նե լու հա մար ը սավ.

– Կա տար յալ մտիկ ը րի:
Ա ղե՞կ ը րավ: Հայտ նի է, որ գեշ ը րավ. ե թե ես յուր տեղն ըլ լա յի` 

պար զա պես կ’ը սեի Մա նուկ ա ղա յին.
«Մա նուկ ա ղա, ին ձի նա յե՛, եղ բայրս. երբ որ մե կը խո սիլ կ’սկսի, 

խղճմտան քը մեկ դի դնե լու չէ: Ու թը ժա մե ի վեր ա նո թի եմ ես եւ բնավ 
պետք չու նիմ գիտ նալ, թե Մար տի րոս ա ղան ո րուն տղան է, թե Գեորգ 
ա ղան ո րու հայրն է, թե ժա մա գոր ծը Թո րոս ա ղա յին ապ տակ զար կեր 
է, թե Թո րոս ա ղան ալ ժա մա գոր ծին կից տվեր է»» (էջ 43):

Եվ ու շագ րավ է, որ պա տու մը վա րո ղի ներ քին մե նա խո սութ յուն-
ներն ու հո գե բա նա կան պատ կեր նե րը միահ յուս վում են դի պա շա րին 
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եւ վճռա կան դեր կա տա րում հե րո սի հե տա գա գոր ծո ղութ յուն նե րի, հե-
տեւա բար նաեւ նա րա տի վի զար գաց ման մեջ:

Ն կա տե լի է նաեւ, որ «Մե ծա պա տիվ մու րաց կան նե րը» վի պա կում մի-
ջանկ յալ պատ  մու թյուն նե րը հա րա բե րա կա նո րեն ա վար տուն եւ շատ 
փոք րիկ գոր ծո ղութ յուն նե րի պա տա     ռիկ  ներ են, որ տեղ գոր ծում են ու րիշ 
ան ձեր, գոր ծո ղութ յու նը տե ղա փոխ վում է այլ ժա մա նակ, տեղ եւ այլն: Բե-
րենք եւս մի ջանկ յալ մի ու րիշ դրվագ-պատ մութ յուն` ներ կա յաց ված պա-
տու մը վա րո ղի ա նու նից` դարձ  յալ ներ կա յաց ված ա նուղ ղե լի շա տա խո-
սութ յան ա ռի թով. «Եվ ար դեն ը սած եմ օր մը ե պիս կո պո սի մը, որ հինգ 
ժամ քա րոզ խո սե լեն ետ քը ե կե ղե ցիեն դուրս ե լած էր եւ խու ցը կ’եր թար:

– Ո՞ւր կեր թաք, սրբա զան, հար ցու ցի:
– Շատ քրտնած ըլ լա լով խուցս պի տի եր թամ եւ լաթ պի տի փո խեմ:
– Դուք ո՞ւր կ’եր թաք, հար ցուց ին ծի:
– Ես ալ տուն կ’եր թամ լաթ փո խե լու հա մար, պա տաս խա նե ցի ի րեն:
Եվ այն օ րեն ի վեր ե պիս կո պոսն կարճ կը խո սի քա րո զի մեջ:
Ա բի սո ղոմ ա ղան չու նե ցավ այս հա մար ձա կութ յու նը եւ խրա խույս 

տվավ Մա նուկ ա  ղա յին, որ շա րու նա կե յուր ճա ռը թո մա թե սա կան 
հարց ման պա տաս խա նե լեն ետ քը» (էջ 44):

 Վե րո բեր յա լը դառ նում է ակ նա ռու վկա յութ յունն այն բա նի, որ վի-
պա կան հյուս ված քում դի պա շա րա յին եւ ար տա դի պա շա րա յին տար-
րե րը հմտո րեն փոխ կա պակց վում են` տրա մա բա նո րեն տե ղա կայ վե լով 
դի պա շա րի ներ սում:

 Վի պա կում առ կա է նաեւ կոմ պո զի ցիոն տար րե րից ա մե նա տա րած-
վա ծը` նկա րագ րու թյու նը: Լա վա գույն օ րի նա կը թե րեւս վի          պա կի հենց 
սկզբում ներ կա յաց վող գլխա վոր հե րո սի ար տա քի նի պատ կե րումն է. 
«Այս ճամ փորդն օժտ ված էր զույգ մը խո շոր եւ սեւ ա չե րով, զույգ մը 
հաստ, սեւ եւ եր կար հոն քե րով, զույգ մը մեծ ա կանջ նե րով եւ զույգ 
մը քի թեր... չէ՛, չէ՛, մեկ քի թով, թե պե տեւ բայց զույգ մը քի  թե րու տեղ 
կրնար ծա ռա յել. ա նոր մե ծութ յու նը սխա լե ցուց զիս: Ու ներ այն պի սի 
նայ վածք մը, ո րուն ե թե պա րոն Հ. Վար դով յան հան դի պեր` յուր ա չե-
րով կը հար ցու ներ այն մար դուն. «Ի՞նչ ամ սա կան կ’ու զես` թատ րո նիս 
մեջ ա պու շի դեր կա տա րե լու հա մար» (էջ 7):

«Մե ծա պա տիվ մու րաց կան նե րը» ու նի ու րույն կա ռուց վածք: Հե ղի նակն 
ի րեն հա տուկ զգու շա վո րութ յամբ ու բա րեխղ ճութ յամբ եր կար է մտա ծել՝ 
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նպա տա կա սլաց ձեւով կա ռու ցե լու հա մար իր երկն այն պես, որ նրա բո լոր 
մա սե րը բխեն հիմ նա խնդրից, ծա ռա յեն դրա ի րա գործ մա նը: Հ յուս ված քի 
հիմ նա կան ա ռանց քը Ա բի սո ղոմ ա ղան է, ո րի հետ, չնչին բա ցա ռութ յամբ, 
միայն մեկ ան գամ են հա րա բեր վում ազ գա յին մտա վո րա կան նե րը (թեր-
թի խմբա գիր, քա հա նա, բա նաս տեղծ, լու սան կա րիչ, միջ նորդ կին, բժիշկ, 
ու սու ցիչ, փաս տա բան, դե րա սան, տպա րա նա տեր, սափ րիչ ու այլք) եւ հե-
ռա նում՝ այդ ըն թաց քում բնու  թա  գ  րե լով թե՛ ի րենց եւ թե՛ Ա բի սո ղոմ ա ղա-
յին: Ընտր ված կա ռույցն այս պա րա գա յում, ինչ խոսք, ա մե նա հար մարն 
էր, քա նի որ հնա րա վո րութ յուն էր ըն ձե ռում փոքր ծա վա լում հան դես բե-
րե լու հե րոս նե րի մի ամ բողջ պատ կե րաս րահ՝ դի պուկ ու նպա տա կաս լաց 
ներ կա յաց նե լով «մու րաց կան նե րի» ե՛ւ նյու թա կան ծանր վի ճա կը, ե՛ւ բա-
րո յա հո գե բա նա կան ան նե րե լի մե ղան չում նե րը, ե՛ւ ար   ժա նա պատ վութ յան 
ցա վա լի փլու զում նե րը: Ա հա այդ մարդ կանց հետ ու նե ցած զա վեշ տա լի 
հան դի պում նե րի ու նույն քան զա վեշ տա լի խո սակ ցութ յուն նե րի հա ջոր դա -
կան նկա րագ րութ յու նից էլ աս տի ճա նա բար հյուս վում է ստեղ ծա գոր ծութ-
յան կուռ կա ռույ ցը, ո րի ա ռան ձին հատ ված նե րը թող նում են եր գի ծա կան 
ա վար տուն ման րա պա տում  նե րի, թե րեւս նո վել նե րի տպա   վո րու թ  յուն: 
Ն շե լի է, որ հե ղի նակն ար տա դի պա շա րում, ճիշտ է, կա տա կով, բայց շատ 
հստակ բա ցատ րում է ընտր ված կոմ պո զի ցիա յի նպա տա կա հար մա րութ-
յունն ու ա ռա վե լութ յու նը: «Ես ալ ու րիշ վե պե րու տե  սա րան նե րով չէի կա -
րող գրել Մե ծա պա տիվ մու րաց կան ներս, ո րոնց բնութ յունն է ան ե րեւույթ 
ըլ լալ Ա բի   սո ղոմ ա ղա յին ան գամ մը ներ կա յաց նե լեն ետ քը,– գրում է նա:– 
Կը խոս տո վա նիմ, որ ե թե սույն նյու թը Օվ րա տիոս առ ներ, եր գի ծանք մը 
կը շի ներ, եւ ե թե Մո լիեր ձեռք ան    ցու ներ, կա տակ եր գութ յուն մը կը հո րի-
ներ. բայց մենք, որ ապ րե լու պետք ու նինք, ստիպ ված ենք ժա մա նա կին 
հար մա րիլ, շատ ան գամ բան թա լո նեն բաճ կոն եւ եր գի ծան  քեն վեպ շի նե-
լով» (էջ 83): Ա սել է թե` եր գի ծա բա նի բա ցա ռիկ վար պե տութ յամբ Պա րոն -
յա նը կա րո ղա ցել է ի մի հա վա քել փոք րիկ պա տում նե րը մեկ ամ բող ջա-
կան շղթա յի մեջ` ստեղ ծե լով միաս նա կան եր գի ծա պա տում-վի պակ:

 Հե ղի նա կը կի րա ռել է կոմ պո զի ցիոն կա ռույ ցի մի մի ջոց, ո րը գրա կա-
նա գի տութ յան մեջ ստա ցել է «կոմ պո զի ցիոն շրջա նակ» կամ «կոմ պո զի-
ցիոն օ ղակ» ան վա նու մը: Դա ըստ էութ յան ար տա դի պա շա րա յին տարր 
է, որն ու նի մե տա տեքս տա յին գոր ծա ռույթ: Այն գրա կան տեքս տի մուտ քի 
եւ ա վար տի փոխ կապ վա ծութ յունն է` իբ րեւ կա ռուց ված քա յին ձեւա վոր -
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ման տարր: Հայտ նի է, որ գրա կան ստեղ ծա գոր ծութ յան շրջա նա կը բաղ-
կա ցած է եր կու հիմ նա կան տար րից` սկիզբ եւ ա վարտ: Հե ղի նա կա յին կո-
դա վո րում նե րը սո վո րա բար թաքն ված են եր կի հենց սկզբում ու վեր ջում: 
Ո րոշ տեքս տե րում սկիզ բը եւ ա վար տը են թադ րում են կա ռուց ված քա յին 
նույ նա տի պութ յուն` ձեւա վո րե լով զու գա հեռ հա կադ րութ յուն ներ: Ինչ պես 
ի րա վա ցիո րեն նկա տում է Յու. Լոտ մա նը, «Շատ հա ճախ ա վար տը հան  -
դես է գա լիս իբ րեւ «հա կաս կիզբ»... ծաղ րան մա նա կու մով կամ ո րեւէ այլ 
կերպ վե րաի մաս տա վո րե լով տեքս տի կո դա վոր ման ողջ հա մա կար գը»5:

«Մե ծա պա տիվ մու րաց կան նե րը» կա րող է դառ նալ վե րը հի շա-
տակ վա ծի դա սա կան օ րի նակ: Եր կի սկիզբն ու ա վար տը ձեւա վո րում 
են զու գա հեռ հա կադ րութ յուն ներ. ա մուս նա նա լու նպա տա կով մայ րա-
քա ղաք ժա մա նած գա վա ռա ցի մե ծա տու նը հյուս ված քի վեր ջում սար-
սա փա հար` «բուրդ ու բա պուճ», փախ չում է այն տե ղից` իր հե տեւից 
«անջն ջե լի հի  շա տակ մը» թող նե լով «գրա կան մար դոց մտքին մեջ»:

«Մե ծա պա տիվ մու րաց կան նե րը» նաեւ հե ղի նա կի անձ նա կան ցա-
վի ար տա հայ տու   թ  յունն է. վեր  նա գի րը եր գի ծա բա նին կա պում է իր վի-
պա կի, այն տեղ ար ծարծ վող ար դի ա կան եւ ի րեն հու զող խնդիր նե րի 
հետ: Ար տա դի պա շա րա յին ակ նարկ նե րից ե րեւում է, որ Պա րոն յանն 
իր ստեղ ծա գոր ծա կան կյան քում բո լոր դեպ քե րում մնա ցել է ազ նիվ` 
«Պատ   մու թյունս հե տա քրքրա կան ը նե լու ջան քով եւ ան կից քա նի մը 
հար յուր օ րի նակ ա վե լի ծա խե լու հա մար չը սի...» (էջ 7), «Մենք ներ կա-
յա ցած չենք Ա բի սո ղոմ ա ղա յին» (էջ 101),– սպա ռիչ հայ տա  րա  րում է 
գրո ղը, եւ սա վի պա կի կա րեւո րա գույն շեշ տադ րում նե րից մեկն է. ըստ 
եր գի  ծա բա նի՝ որ քան էլ ծանր է կա ցու թ  յու նը, դա ժան՝ ի րա կա նու թ  յու նը 
(բազ մա թիվ պատ ճառ նե րից ակ նա ռու են եր կու սը՝ թուր քա կան բռնա-
պե տու թյունն ու դրա մա տի րա կան հա սա րա կար գը), հայ մտա վո րա կա-
նը, այ նու ա մե նայ նիվ, ի րա վունք չու նի իջ նե լու փող կոր զե լու ճար պիկ 
հնարք  նե րի, աճ պա րա րու թյան աս տի ճա նին. պետք է բարձր պա հի իր 
բա րո յա կան կեց ված քը: Եվ հենց այս տեղ է, որ բարձ րա նում է եր գի-
ծա բա նի մտրա կը, եւ, ճիշտ է, ներ քուստ վշտա խառն ծի ծա ղով, բայց 
ընդ հան րութ յան մեջ սա տի րա կան ծաղ րով մտրա կա հար վում են «մե-
ծա պա տիվ» հոր ջորջ ված մտա վո րա  կան նե րը:
5  Лотман Ю., Структура художественного текста, М., изд. «Искусство», 1970, с. 265.
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Այս պի սով` դի պա շա րա յին ստեղ ծա գոր ծութ յան կա ռուց ված քը չի 
սպառ վում միայն դեպ քե րի ըն թաց քով. ու նի նաեւ ար տա դի պա շա-
րա յին գոր ծա ռույթ ներ. պա տու մը վա րո ղի գնա հա տո ղա կան մեկ նա-
բա նութ յուն նե րը բնու թագ րում են ե՛ւ կեր պար նե րին, ե՛ւ կա տա րում են 
մե տա նա րա տի վա յին գոր ծա ռույթ` բա ցա հայ տե լով հե ղի նա կի` գրա կա-
նութ յուն կեր  տե լու ու րույն սկզբունք նե րը:

Ինչ պես նկա տե լի է, «Մե ծա պա տիվ մու րաց կան նե րը» վի պակն այ սօր 
էլ` 140-ամ յա հե ռա վո րութ յու նից, պահ պա նում է իր հմայ   քը: Այն անս պառ 
նյութ է տա լիս Հա կոբ Պա րոն   յա նի ստեղ ծա գոր ծութ յունն ու սում     նա սի-
րող նե րին, գրա կա նութ յան պատ մա բան նե րին ու տե սա բան նե րին, ինչ-
պես նաեւ ըն թեր ցո ղա կան լայն շրջան նե րին, ո րոնք կա րող են այդ ան-
մահ եր կում բա ցա հայ տել ինք նա տիպ ու հե տաքր քիր նո րա նոր շեր տեր:

SUMMARY
EXTRA-PLOT ELEMENTS IN HAKOB PARONYAN’S NOVELEETE 

“THE HONOURABLE BEGGARS”

Albert Makaryan

This scholarly report is dedicated to the examination of extra-plot 
elements (description, author’s deviation, parenthetic story or parenthetic 
plot and framework composition) that occupy a significant place in the 
famous novelette by Hakob Paronyan “The Honourable Beggars”. The 
speaker has concluded that while Paronyan always adheres to his hilarious, 
satirical style of storytelling at the same time he often skillfully adds his 
own emotions and thoughts to the plot, expresses his attitude towards 
various vital phenomena, occasionally raises scientific-theoretical or 
publicist issues, sometimes explaining in detail his comprehensions and 
presenting relevant facts. These extra-plot elements are too important 
for the accomplishment of the entire work. Though they are not directly 
related to the course of events but, nonetheless, they are not something 
external for the work: they are derived from the theme contributing even 
more to its revelation. And finally the idiomatic oxymoron of Paronyan’s 
honourable beggars semantically acquires additional attractiveness due to 
the mentioned extra-plot elements.
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