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Ալ բերտ Մա կար յան
բ.գ.դ., պրոֆ.,ԵՊՀ

Աստ ղիկ Սո ղո յան
աս պի րանտ, ԵՊՀ

ՀԱ ԿՈԲ ՊԱ ՐՈՆ ՅԱ ՆԻ ՄԱՆ ԿԱ ԿԱՆ 
ՊԱՏՄ ՎԱԾՔ ՆԵ ՐԸ

Բա նա լի բա ռեր. – Հա կոբ Պա րոն յան, « Թատ րոն. բա րե կամ ման կանց», ման
կա գ րու թյուն, ման կա կան պատմ վածք, փո խադ րութ յուն, սկզբնաղբ յուր, ո ճա կան 
փո փո խու թյուն ներ, դրա մա տի կա կան պատմ վածք, երկ խո սութ յուն ներ

Հա կոբ Պա րոն յա նը Կ. Պոլ սում 1876 թվա կա նի  հուն վա րի 1-ից, իր 
խմ բագ րած  հիմ նա կան` « Թատ րոն» եր գի ծա թեր թին  զու գըն թաց, հա յ 
ե րե խա նե րի  հա մար սկ սու մ է հ րա տա րա կել  մի  պատ կե րա զար դ երկ շա-
բա թա թերթ` « Թատ րոն. բա րե կամ ման կանց» ան վան մամբ:Այդ պար բե-
րա կա նի ժան րա յին հա մա կար գում, որ պես հե ղի նակ-ըն թեր ցող գրա կան 
երկ խո սութ յան տար բեր վող օ ղակ, ա ռանձ նա նում է  ման կա կան պատմ-
ված քը: Ե թե պա րոն յա նա կան ա ռակ ներն ու հե քիաթ նե րը մեծ մա սամբ 
հաս ցեա գրված են նա խադպ րո ցա կան և դպ րո ցա կան կրտսեր տա րի-
քի ե րե խա նե րին, դրանց դի պա շա րերն ա ռա վել պարզ են, բա րո յախ-
րա տա կան են թա շեր տը քո ղարկ ված չէ, իսկ հե քիա թի սկզբունք նե րը, 
դրա կան կամ բա ցա սա կան հե րոս նե րը շար ժում են ըն թեր ցա նութ յա նը 
նոր ծա նո թա ցող մա նուկ նե րի հե տաքրք րու թ յու նը, ա պա պատմ վածք նե-
րի կար դա ցող նե րը  պա տա նի ներն ու պար մա նու հի ներն են. դի պա շա րը 
բարդ է, հե րոս նե րը` ոչ միա գիծ, իսկ հիմ նա կան թե մա տի կան խարսխ-
ված է «բարձր գա ղա փար նե րի»՝ անձ նա զո հու թ յան, քա ղա քակր թութ-
յան, խե լամ տութ յան վրա: Ի տար բե րու թյուն ման կա կան ու րիշ ժան րե րի՝ 
պատմ վածք նե րը նա խա տես ված են ոչ այն քան դաս տիա րա կութ յան, 
որ քան ժա ման ցի, հե տաքր քիր ըն թեր ցա նութ յան հա մար: Այս պա րա գա-
յում հե ղի նա կա յին խրա տը քո ղարկ ված է, որն ըն թեր ցողն ինք նու րույն 
պետք է գտնի գոր ծը կար դա լուց հե տո:

Ն կա տենք, որ « Թատ րոն. բա րե կամ ման կանց»-ի է ջե րում տեղ 
գտած պատմ վածք նե րի զգա լի մա սի բո վան դա կութ յու նը, գա ղա փա րը 
և հե նա կե տա յին դի պա շա րը Պա րոն յա նի գրչի նը չեն. նա հան դես է գա-
լիս դրանք մշա կո ղի, շտկո ղի կամ փո խա դ րո ղի դե րում: Մեր կար ծի քով՝ 
թե մա նե րի այդ պի սի ընտ րու թյան պատ ճա ռը ժա մա նա կի սո ցիալ-քա-
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ղա քա կան ի րադ րութ յունն է և  եր գի ծա բա նի զբաղ վա ծու թ յու նը: Լի նե լով 
քա ղա քա կան ի րա դար ձութ յուն նե րի կենտ րո նում և  անդ րա դառ նա լով 
հա մաշ խար հա յին կար ևո րա գույն դեպ քե րին՝ Պա րոն յա նի ժա մա նա կը 
չի նե րում նույն ե ռան դով նաև ման կա կան գրա կա նութ յանն անդ րա-
դառ նա լուն, և նա ստիպ ված է լի նում «օգտ վել» այլ աղբ յուր նե րից: Դի-
պա շա րե րը վերց նե լով ժա մա նա կի ման կա կան պար բե րա կան նե րից, 
ման կա կան գրքե րից, դա սագր քե րից և  այլ հե ղի նակ նե րից՝ նա դրանք 
իր պար բե րա կա նում չի տե ղադ րում նույ նութ յամբ. ման րազ նին մշա կում 
է, կա տա րում ո ճա կան, դի պա շա րա յին, բա ռա գոր ծա ծա կան և գա ղա-
փա րա կան էա կան փո փո խութ յուն ներ՝ ո րոշ դեպ քե րում ակն հայ տո րեն 
բարձ րաց նե լով գոր ծի գե ղար վես տա կան ո րա կը:

Պա րոն յա նը փո խադ րում է մի կող մից՝ այ լա լե զու ման կա կան գոր ծե-
րը, մյուս կող մից՝ ի րեն նա խոր դած հայ կա կան պար բե րա կան նե րում և 
դա սագր քե րում լույս տե սած պատմ վածք նե րը, թարգ մա նութ յուն նե րը և 
վեր ջա պես հայտ նի ա ռաս պել նե րի1 կամ դի պա շա րե րի հի ման վրա կա-
տա րում նոր մշա կում ներ: Այս պի սով` « Թատ րոն. բա րե կամ ման կանց»-
ում տեղ են գտնում ան մի ջա կան ու միջ նոր դա վոր ված փո խա դ րութ յուն-
ներ ֆրան սիա ցի, անգ լիա ցի և  ան գամ ռուս հե ղի նակ նե րից. Պա րոն յա նը 
տեղ է հատ կաց նում և՛ ար ևել յան, և՛ արևմտ յան հե քիա թին:

Ինչ պես վկա յում է եր գի ծա բա նի քրոջ որ դին՝ Մաք սուտ Սան տալճ-
յա նը, Պա րոն յա նը տի րա պե տում էր ֆրան սե րե նին, հու նա րե նին, ի տա-
լե րե նին, թուր քե րե նին և  անգ լե րե նին2, մինչև ան գամ կա տա րում էր 
ա զատ թարգ մա նութ յուն ներ: Մենք կար ծում ենք, որ այդ լե զու նե րից փո-
խադ րութ յուն նե րի գե րակ շիռ մա սը կա տար վել է բնա գ րե րից, իսկ ռու սե-
րեն գոր ծե րի ա զատ թարգ մա նութ յուն նե րը միջ նոր դա վոր ված են:

Խո սե լով այդ թարգ մա նութ յուն նե րի մա սին՝ պետք է ա ռանձ նաց նել 
մի հե տա քրքիր օ րի նա չա փութ յուն: Ե թե պար բե րա կա նի ա ռա ջին հա-
մար նե րում գե րակշ ռում են եվ րո պա կան ու ար ևել յան մո տիվ նե րը, ա պա 
վեր ջին չորս հա մար նե րում Պա րոն յանն իր հա յացքն ուղ ղում է դե պի 
ռուս գրա կա նութ յու նը. դրան ցում գե րակշ ռում են ռու սե րե նից կա տար-
ված փո խադ րութ յուն նե րը, պատ կեր ված է ռու սա կան մի ջա վայր կամ 
գոր ծող ան ձինք ռուս հե րոս ներ են (օր.՝ « Ռուս ճամ փոր դի մը Ա մե րի կա-
յի մեջ գլխուն ե կած նե րը», « Հին պայ տը», «Եր կու գե ղա ցին և  ամ պը», 

1 Հիշենք թերևս Գիգեսի մատանու առասպելի պարոնյանական մեկնությունը 
«Կուկէսի մա տանին» հե   քիաթ-պատմվածքում (տե՛ս Մակարյան Ալ., Սողոյան 
Ա., Գիգեսի մատանու առասպելը Հակոբ Պա    րոն յանից մինչև Ջոն Թոլքին, «Վէմ» 
համահայկական հանդես, Եր., 2019, թ. 3 (67), էջ 71-84):

2  Տե՛ս «Հակոբ Պարոնյանը ժամանակակիցների հուշերում և վկայություններում» 
(աշխատասիրու թ յամբ՝ Ալ. Մակարյանի), Եր., 2004, էջ 133:
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«Անձն վեր կա ռա վա րը» և  այլն): Նույն օ րի նա չա փութ յու նը նկա տե լի է 
նաև « Թատ րոն»-ի է ջե րում, որ տեղ եր գի ծա բա նի սրա տես աչ քը կո միզ մի 
նյութ է դարձ նում Ռու սաս տա նի քա ղա քա կա նութ յու նը, ռու սա կան ի րա-
կա նութ յու նը կամ կեր պա վո րում է հա մաշ խար հա յին թա տե րա բե մում 
այդ երկ րի դե րը1: Ս տաց վում է՝ 1877-1878 թթ. ռուս-թուր քա կան պա տե-
րազ մի նա խօ րեին Պա րոն յա նը հա տուկ ու շադ րութ յուն է դարձ րել Ռու-
սաս տա նի քա ղա քա կա նութ յու նը և, ինչ պես փաս տվում է, ու սում նա սի-
րել է նաև ռուս գրա կա նութ յու նը:

Անդ րա դառ նա լով սկզբնաղբ յուր նե րին՝ ցա վով պետք է նշենք, որ մեզ 
չի հա ջող վել գտնել դրանց մեծ մա սի ա կուն քը: Պա րոն յա նը փո խադ րութ-
յուն նե րում բա վա կան հե ռա նում է սկզբնաղբ յու րից, կա տա րում էա կան 
փո փո խութ յուն ներ, գոր ծի հեն քում դնում իր հա յե ցա կե տը և տեքս տը 
հնա րա վո րինս հա յե ցի դարձ նե լով`ստեղ ծում է բնա գրի նոր ըն թեր ցում, 
որ ն ու սում նա սի րո ղի հա մար բնա կա նա բար բար դաց նում է սկզբնաղբ-
յու րի ճշտու մը: Գոր ծն  ա վե լի է խճճում նաև այն հան գա ման քը, որ պար-
բե րա կա նում թարգ մա նու թ յուն ներն ու ան հա տա կան գոր ծե րը չեն տա-
րան ջատ վում. Պա րոն յա նը չի դա սա կար գում դրանք կամ չի նշում աղբ-
յու րը, թարգ ման վող եր կի հե ղի նա կի ա նու նը. դա էլ պատ ճառ է դառ նում, 
որ ան գամ հմուտ ու սում նա սի րող նե րը թարգ մա նու թ յուն նե րի մի մա սը 
եր բեմն վե րագ րում են Պա րոն յա նի ան հա տա կան գոր ծե րին: Իսկ այդ 
շփո թը հան գեց նում է ոչ միայն ստեղ ծա գոր ծա կան խնդիր նե րի, այլև 
ո րոշ դեպ քե րում ա ղա վա ղում է հե ղի նա կի կեն սագ րութ յու նը: Օ րի նակ` 
Էռ նեստ Լը գու վեից ար ված փո խադ րութ յու նը («Հնդ կա հա վին թա թը»)2 
գրա կա նա գետ Գ ևորգ Մա դո յա նը հա մա րել է ինք նու րույն ստեղ ծա գոր-
ծութ յուն՝ դ րա մեջ տես նե լով ան գամ ինք նա կեն սագ րա կան են թա շեր-
տեր ու այն վե րագ րե լով գրո ղի ծանր ման կու թ յանն Ար շա կուն յաց վար-
ժա րա նում սո վո րե լու տա րի նե րին: Ա վե լին`ու սում նա սի րո ղը, հեն վե լով 
նշյալ փաս տի վրա, այն նույ նիսկ կա պել է եր գի ծա բա նի կյան քի հե տա-

1 Տե՛ս Պարոնյան Հ., Երկերի ժողովածու, հ. 4, Եր., 1965, էջ 95-141:
2 Այն, որ այս պատմվածքը փոխադրություն է, առաջին անգամ նկատել է 

գրականագետ Գառնիկ Ստե փանյանը՝ նշելով հեղինակի անունը (տե՛ս Ստեփանյան 
Գ., Հակոբ Պարոնյան. կյանքը և հրա պարա կա խոսությունը, Եր., Հայպետհրատ, 
1964, էջ 188): Մեր կարծիքով, սակայն, սա միջնորդավորված թարգ մանություն 
է, և Պարոնյանը սկզբնաղբյուրը վերցրել է ոչ թե բնագրից, այլ «Երկրագունտ» 
պար բերականից (Տե՛ս «Երկրագունտ», լրագիր, 1870, թ. 34, էջ 535), որտեղ 
նույն պատմվածքը դեռ 1870-ին թարգ մանել էին Նուպար-Շահնազարյան 
վարժարանի աշակերտները: Ասվածը փաստում են և՛ թարգ    մա  նու թ յունների 
բառագործածության, շարադասության նմանությունները, և՛ այն հանգամանքը, որ 
նույն պար բերականից երգիծաբանն «օգտվել է» նաև այլ ստեղծագործությունների 
պարագայում:
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գա տա րի նե րի հետ՝ փոր ձե լով պար զել, թե այդ ի րա դար ձութ յու նից ինչ 
հետ ևութ յուն ներ է ա րել գրո ղը. «Հնդ կա հա վի թա թի հետ կապ ված դա ռը 
հի շո ղութ յուն նե րը ստի պել են լի նել սթափ, շրջա հա յաց, խու սա փել մո լո-
րութ յուն նե րից, հաղ թա հա րել ցան կութ յուն ներն ու կրքե րը»1:

Գ. Մա դո յա նի այս սխա լը, ցա վոք, շա րու նակ վում է մինչ օրս. հա մա-
ցան ցում 2013-ի սեպ տեմ բե րի 17-ին տեղ է գտել գի տա ճա նա չո ղա կան մի 
հոդ ված (« Մեր մե ծե րի ման կութ յան հա մը»)2, որ տեղ խոս վում է հայ գրող-
նե րից Վիլ յամ Սա րո յա նի, Գուր գեն Մա հա րու և Հա կոբ Պա րոն յա նի ծանր 
ման կութ յան մա սին: Հ. Պա րոն յա նի ման կու թ յան հու շե րից ընտր ված է այս 
պատմ ված քի դի պա շա րը, որն իր գրքում մեջ բե րել էր Գ. Մա դո յա նը:

Ու սում նա սի րե լով « Թատ րոն. բա րե կամ ման կանց»-ին նա խոր դող 
ման կա կան պար բե րա կան ներն ու դա սագր քե րը՝ մեզ հա ջող վել է գտնել 
Պա րոն յա նի պատմ վածք նե րի մի մա սի աղբ յուր նե րը, ո րոն ցից հե ղի նակն 
օգտ վել է իր եր կերն ստեղ ծե լիս: Բայց կա տար ված էա կան փո փո խութ-
յուն նե րի, վեր նագ րե րի, հե րոս նե րի ա նուն նե րի, դի պա շա րա յին ո րո շա-
կի գծե րի տար բե րութ յան պատ ճա ռով, ան կեղծ ա սած, չենք կա րո ղա ցել 
պար զել բուն հե ղի նակ նե րին, ո րոնց եր կե րը Պա րոն յա նից ա ռաջ թարգ-
մա նել են ման կա կան մա մու լի օր գան նե րին աշ խա տակ ցող ա շա կերտ-
նե րը: Ուս տի ստաց վում է՝ պա րոն յա նա կան այդ պատմ վածք նե րը թարգ-
մա նութ յան փո խադ րութ յուն ներ են, և  այս տե սան կ յու նից հե տա քրքրու-
թյուն է ներ կա յաց նում այն աշ խա տան քը, որ կա տա րել է հե ղի նա կը գոր-
ծը մշա կե լիս ու փո փո խե լիս:

Ա ռա ջին ա ռանձ նա հատ կութ յու նը, որ աչ քի է ընկ նում այդ մշակ ված 
տար բե րակ նե րում, գոր ծե րի «ման կա կա նա ցումն» է՝ ըն թեր ցող ե րե խա յի 
քիմ քին հար մա րեց նե լը: Ման կա կան մյուս պար բե րա կան նե րի թարգ մա-
նիչ ա շա կերտ նե րը փո խադ րում էին տար բեր տեքս տե րի հիմ նա կան բո-
վան դա կութ յու նը՝ չհետ ևե լով ո՛չ կա ռուց ված քա յի ն ա ռանձ նա հատ կութ-
յուն նե րին, ո՛չ երկ խո սութ յուն նե րին ու հե րոս նե րի կեր պա րա կերտ մա նը, 
ո՛չ էլ հե ղի նա կա յին պա տու մին. նրանք ի րենց գոր ծե րը չէին հաս ցեա գ-
րում ե րե խա նե րին՝ խո սե լով հա մա պա տաս խան լեզ վով և կեր պա վո րե լով 
նրանց հե տա քրքրող հե րոս նե րին: Մինչ դեռ Պա րոն յա նը, վերց նե լով բո-
վան դա կա յին ա տաղ ձը, ստեղ ծում է իր կեր պա րա յին հա մա կար գը: «Ն շա-
նա ցի խօ սակ ցու թիւն» պատմ ված քը, օ րի նակ, ո րի ու րիշ թարգ մա նութ-
յուն նե րի հան դի պում ենք « Թու թակ հայ կա զեան» և «Երկ րա գունտ» պար-
բե րա կան նե րում (հա մա պա տաս խա նա բար՝ «Ն շա նա խօս վար ժա պե տը» 

1 Մադոյան Գ., Հակոբ Պարոնյան, Եր.,1960, էջ 4:
2 Տե՛ս URL:http://blognews.am/arm/news/85892/metseri-mankutyan-hamy.html, 

20.03.2021:
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(թարգ մա նիչ ներ՝ Ա. Գա լուստ, Գ. Կոս տան դեան) և « Ճար տար յի մա րը և 
ն շան նե րով խօ սող դա սա տուն» (թարգ մա նիչ՝ Յ. Արծ րու նի)1), ու նի մյուս 
եր կու թարգ մա նու թ յուն նե րից տար բեր վող հե րոս ներ, և  այլ է մի ջա վայ րը: 

Ա շա կերտ նե րի կա տա րած փո խադ րութ յուն նե րում, ո րոնք նման են 
ի րար, կեր պա վոր վում է Օքս ֆոր դի հա մալ սա րա նի մի ջա վայ րը։ Գոր ծող 
կեր պար ներն ու սու ցիչ ներն են, ո րոնք հնա րամ տո րեն եր գի ծում են հի-
մա րութ յունն ու միամ տու թ յու նը: Պա րոն յա նի գոր ծի հիմ քում նույն եր գի-
ծանքն է, բայց այս պա րա գա յում գոր ծո ղու թյան դաշտն Անգ լիա յի թա գա-
վո րի պա լատն է, իսկ եր գիծ վող կեր պա րը՝ Իս պա նիա յի դես պա նը:

Ո րա կա կան այս տար բե րութ յուն նե րով հան դերձ, սա կայն, ո րոշ 
պատմ վածք նե րում պա րոն յա նա կան փո փո խութ յուն նե րը կրում են զուտ 
ո ճա կան ար ժեք. փո փո խու թ յան են են թարկ վում միայն ո րո շա կի բա ռեր 
ու ար տա հայ տութ յուն ներ, շա րա դա սու թ յան կամ բա ռա գոր ծա ծութ յան 
տար բե րութ յուն նե րի մի ջո ցով տեքս տը դառ նում է ա ռա վել կա ռու ցիկ և 
գե ղե ցիկ, բայց գա ղա փա րը, բո վան դա կութ յու նը մնում են նույ նը: 

Աս վա ծը փաս տե լու հա մար բե րենք « Չա րա բա րոյ կա պի կը» պատմ-
ված քում կա տար ված ո ճա կան փո փո խութ յուն նե րի մի քա նի օ րի նակ՝ 
հա մե մա տե լով սկզբնաղ բ յու րը և պա րոն յա նա կան փո խադ րութ յու նը:

Պատմ ված քի սկզբնաղբ յու րի2 հիմ նա կան պա տու մը բա ցող նա խա-
դա սութ յու նը, օ րի նակ, եր գի ծա բա նը ձևա փո խել է հետև յալ կերպ.

« Չա րա գոր ծը ուշ կամ կա նուխ իր 
պա տի ժը կը գտնէ»

« Չա րա բա րոյ կա պի կը»

« Միա ցեալ  Նա հան գաց  հա-
րա ւա յին  կող մե րը  մէկ  հա րուս տ երկ-
րա գործ  մը  կը բ նա կէր և  Բը քա նո-
ւամբ  մէկ  մեծ  կա պիկ  մը ու ներ, որ ն 
իր ս րամ տու թեան  կող մա նէ ն շա նա-
ւո ր ե ղա ծ էր»1:

«Ա մե րի կա յի  Միա ցեալ  Նա հան գաց 
կող մե րը բ նա կող  մէկ  հա րուս տ երկ-
րա գործ  մը՝  Բը քա նու նով  մեծ  կա-
պիկ  մը ու ներ, որ ս րամ տու թեան և 
 չա րա բա րու թեան  կող մա նէ ն մա նը 
տես նո ւած  չէր»2:

Ինչ պե ս եր ևու մ է  մեջ բեր ված  հատ ված նե րից, փո փո խութ յուն նե րը 
զու տ ո ճա կա ն են՝  կա տար ված  բա ռա յին, ձևա բա նա կան և  շա րահ յու-
սա կան  մա կար դակ նե րում, և չու նեն  գա ղա փա րա կա ն ար ժեք:

Մ յուս  կող մից, սա կայն, մնա լով  նույն ձ ևա յին  փո փո խութ յուն նե րի 
դաշ տում՝  պատմ ված քի ա վար տը  Պա րոն յա նը հ յու սե լ է այ լ ար վես տով՝ 
եր ևան  բե րե լով գե ղար վես տա կան  տար բեր մո տե ցում նե ր ո ւ ա ռանձ-

1 Տե՛ս «Թութակ հայկազեան», լրագիր,  Զմյուռնիա, 1855,  թ. 3, էջ 38-40 և 
«Երկրագունտ», լրագիր, 1870, հ. 19, էջ 310-311:

2 Փոխադրության աղբյուրը տե՛ս «Չարագործը ուշ կամ կանուխ իր պատիժը 
կըգտնէ» (թարգմանիչ՝Յ. Մ. Գաբրիելյան), «Բուրաստան Ս. Սահակեան», ամսագիր, 
1851, հ. 10, էջ 158-160:



ՍՈՒՐԵՆ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 2021-1

207

նա հատ կութ յուն ներ: Բը ք ա նու նով  չար  կա պի կի  պա տի ժը սկզբ նաղբ յու-
րում և  պա րոն յա նա կան  փո խադ րութ յան մեջ ն կա րա գրվու մ է  հետև յալ  
տո ղե րով. 

« Չա րա գոր ծը ուշ  կամ 
 կա նու խ իր  պա տի ժը 
կըգտ նէ»

« Չա րա բա րոյ կա պի կը»

«Ընդ հա կա ռա կը օ ր 
օ րի  կը  գէշ նար, ա նանկ, որ 
 քա նի  մը ա մի սէն ետ ևեր 
բիր տ է ր ըինք զին քը կ ՚ա ծի-
լէր ՝ ա նոր ն մա նե լու  հա մար 
 մէ կէ ն իր կո կոր դը կտ րեց, 
ո րուն  լու րը  բո լոր  քա ղա-
քա ցի ք ան պատ մե լի ու րա-
խու թեան  մէջ ձ գեց»3:

« Բըք ՝ այս  պա տի ժը կ րե լէն տաս նը հինգ օ ր 
ետ քը, տա նը դ րա ն առջև նս տած  չա րու թիւն  կըմ-
տա ծէր: Այս  մի ջո ցին  կա պի կին  տե րը  տու ն ե կաւ, 
և գնաց  տա նը  բա կին վ րա յի ս ե ն եա կը մ տա ւ 
ա ծի լո ւե լու: Այ ն ա տեն  Բըք՝ գ նաց  սե նեա կին դ րան 
 նեղ  մի ջո ցէ ն իւր  տե րը  դի տեց, և սքան չա ցա ւ երբ 
 տե սա ւ ո ր ա ծե լին (ուս տու րա) ա ռա ծ ե րե սը  կա-
ծի լէ ր ու  կը  գե ղեց կա նար: Ուս տի ու շադ րու թեամբ 
և  մինչև  վեր ջը  կե ցա ւ ա ղէկ  մը  դի տեց:

Տէ րը  գոր ծը լմնց նե լո վ ե լավ  խա նութ գ նաց: 
Աս դին  Բըք, իր  տէ րո ջը ն մա նե լու  հա մար  սե նեա-
կը մ տաւ, և ա ծե լի ն առ նե լով  հա յե լիի ն առջ և ան-
ցավ:

Նախ ՝ա ծե լին  կա մաց  կա մա ց ե րե սին ք սեց, 
բայց  տես նե լո վ որ  մա զե րը ա ղեկ  չէր կտ րեր, 
սկսաւ ՝ իր  տէ րո ջը ը րա ծին պէս ՝ ա ծե լին  յե սա նին 
(պի լէ յի) քսել, կար ծե լո վ ո ր ա ծե լի ն ա ղէկ  մը սուր 
չէր: Այ ս ը նե լէն  վեր ջը  նո րեն սկ սա ւ ե րե սին ք սել, 
բայ ց այ ս ան գա մ ալ  նա յե ցա ւ որ  դար ձեալ  չըլ լար, 
ուս տի  հասկ ցա ւ որ  պա կաս  բան  մը  կա ր ի ր ը րա-
ծին  մէջ, և եր բ որ  քո վը գ տո ւա ծ օ ճա ռը (սա պօն) 
տե սաւ, ու րա խու թեամ բ ե րե սը ք սեց և  ջու րո վ ալ 
 լաւ մը փրփրց նե լէ ն ետ քը, ա ծե լին  ձեռ քը ն ա ռաւ:

Բըք՝  քա նի  մը ան գա մ ա լ ա ծե լին  յե սա նին 
ք սե լէ ն ու  սուր ցը նե լէ ն ետ քը ե րե սին  տա րա վ ու 
մէկ շար ժու մո վ ե րե սին մա զե րը ա ծի լեց:

Այս  գիւ տին վ րայ  չա փա զան ց ու րա խա նա-
լով ՝ ան մի ջա պես կո կոր դին  տա րաւ, բայ ց այ ս 
ան գամ  փո խա նակ  մա զե րը կտ րե լու՝  Բը ք իր կո-
կոր դը կտ րա ծ էր:

Ա ւե լոր դ է ը սել ՝ որ  Բըք ւի  մա հո ւան  լու րը ան-
պատ մե լի ու րա խու թիւն  պատ ճա ռեց  գիւ ղաց-
ւոց» (էջ 167):
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Պա րոն յա նը, պահ պա նե լով  նույն  պա տի ժը  և ան խա թար  թող նե լով 
բո վան դա կու թյու նը, փո փո խութ յա ն է են թար կում ս տեղ ծա գոր ծութ յան 
միայն ձ ևա յին  կող մը. այս  փո փո խութ յուն նե րով  կա ռու ցու մ է  պատ կե-
րա վոր  խոսք, կեր պա վո րում  դեպ քեր ն ո ւ ի րադ րութ յու նը  կա պի կի աչ քե-
րով, նրա ըմբռն մամբ  և ան շարժ ն կա րա գ րու թ յու նը  դարձ նում  ման կա նը 
 հե տաքրք րող  շար ժուն  գոր ծո ղութ յուն: Այ դ ա մե նով  հան դերձ, սա կայն, 
նա մ նու մ է  սոսկ  բո վան դա կութ յու նը մ շա կե լու, ան կա տար ձ ևը շտ կե լու, 
հղկե լու  տի րույ թում:

Պատմ վածք նե րի այս  փո խադ րութ յուն-մշա կում նե րի  շար քին  պետք 
է  դա սել  նաև « Ռուս  ճամ փոր դի  մը Ա մե րի կա յի  մէջ գլ խու ն ե կած նե րը»1, 
«Ոս կի ըն չա տու փը»2, « Բա րե կա մու թեան  տի պար  մը»3, «Հնդ կա հա վին 
թա թը»4 գոր ծե րը5, որ հ րա տա րակ վե լ են  պար բե րա կա նի  վեր ջին  հա-
մար նե րում, երբ  բա ժա նորդ նե րի  պա կա սի  հետ ևան քով  Պա րոն յան ն ու-
ներ  գու մա րա յին խն դիր ներ, իր  հաշ վի ն էր  լույ ս ըն ծա յում  հայ ման կան 
 միա կ ըն թեր ցա րա նը և պ լա նա վո րու մ էր  տար վա ա վար տին  դա դա րեց-
նել դ րա հ րա տա րա կութ յու նը: Ուս տի այդ  հա մար նե րում  տեղ գ տա ծ այս 
 փո խադ րութ յուն նե րը, որ  միայն ձ ևա յին  կող մով  և ո ճա բա նո րե ն են շտկ-
վել  հե ղի նա կի  կող մից, հետ ևանք ն են ն րա ն յու թա կան  ծանր  կա ցութ յան 
և  սո ցիալ-քա ղա քա կա ն ի րա դար ձութ յուն նե րի  պատ ճա ռով  ժա մա նա կի 
ս ղութ յան:

Պա րոն յա նա կան  փո խադ րութ յուն նե րի  շար քու մ ա ռանձ նա նու մ են 
նա և այն  դեպ քե րը, եր բ իբրև բո վան դա կա յին  հիմ ք օգտ վե լով  մի ս տեղ-
ծա գոր ծութ յու նից՝  Պա րոն յա նը դ րա  հի ման վ րա հ յու սու մ է ամ բող ջութ-
յամբ  նո րը ՝ եր ևան  բե լե րո վ ան գա մ ու րիշ  ժան րին բ նո րո շ ա ռանձ նա-
հատ կութ յուն ներ: Պատմ վածք նե րի  դեպ քու մ այդ պի սի օ րի նա կ է « Վար-
դու հի և իր  մայ րը» գոր ծը:

Ամբ րո սիոս  Գալ ֆա յա նի (1826-1906)6 « Նո ր ըն թեր ցա րան» գրքում-
1 Փոխադրության աղբյուրը տե՛ս «Ռուս ճանապարհորդի մը ամերիկայի մէջ 

պատահած արկածները» (թարգմանիչ՝ Ս. Վ. Գ. Շամլըեանց), նույն տեղում, 1852, 
թ. 3, էջ 42-44, թ. 4, էջ 57- 59:

2 Փոխադրության աղբյուրը տե՛ս «Ոսկի քթատուփ», Գալֆայեան Ա., Նոր 
ընթերցարան, Փարիզ, 1861, էջ 277-278:

3 Փոխադրության աղբյուրը տե՛ս նույն տեղը, «Աստվածսիրութիւն և 
ծնողասիրութիւն», էջ 279-281:

4 Փոխադրության աղբյուրը տե՛ս «Հնդկահավի թաթը», «Երկրագունտ», լրագիր, 
1870, թ. 34, էջ 533-535:

5 Նշված են այն պատմվածքները, որոնց միջնորդավորված ակունքները 
կարողացել ենք պարզել. չենք բացառում նաև պարոնյանական այլ գործերի 
փոխադրություն լինելը:

6 Նա համբավավոր Խորեն արքեպիսկոպոս Գալֆայանի (Խորեն Նար-Պեյ) 
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տե ղ է գ տե լ երկ խո սութ յան ձ ևով կազմ ված  մի  պատ մութ յուն (« Մա յի ս 
ամ սոյն  մէջ շր ջա գա յու թին Սո ֆի  տիկ նո ջ ե ւ իւր Ան նիկ դս տերն  յար տո ր 
այս»)1, որ տեղ  պատ կեր վու մ էր մոր  և աղջ կա զ րույ ցը  ծա ղիկ նե րի, բնութ-
յան, կեն դա նի նե րի և դ րան ց ա րար չի՝ Աստ ծո  մա սին: Ե րե խա յի  հար ցե րի 
ու դ րանց տր վող  պա տաս խան նե րի  մի ջո ցով  բա ցատր վում և մեկն վու մ 
են  տար բե ր եր ևույթ ներ. մայ րը  ներ կա յաց նու մ է դս տե րը կ յան քի ս տեղծ-
ման և  մարդ-բնութ յուն  կա պի պտտ վող շղ թա յի  կա ռույ ցը:

Այս ս տեղ ծա գոր ծութ յու նը  վերց նե լո վ իբրև  հիմք՝  Պա րոն յան ն այն 
տրո հե լ է ե րեք  փոք րիկ  պատմ վածք նե րի՝  պար բե րա կա նի  տար բեր  հա-
մար նե րում (« Վար դու հի և Ագ ռաւ» հ. 1, « Վար դու հի և  մե ղու» հ. 3, « Վար-
դու հի  և իր  մայ րը» հ. 7) ստեղ ծե լով  չա րաճ ճի Վար դու հու  կեր պա րը, ո ր 
ա մե ն ան գա մ ընկ նու մ է  մի  փոր ձութ յան մեջ. մի  դեպ քու մ աղջ կան վ նա-
սու մ է ագ ռա վը, մյուս  դեպ քում՝  մե ղուն, եր րորդ  պատմ ված քում  կեր պա-
վոր վու մ է խ րատ վա ծ աղ ջի կը, որ զ բոս նու մ է իր  մոր  հետ և Ա. Գալ ֆա յա-
նի՝ Ան նի կի  պես հար ցեր  տա լիս ն րան:

Ան նի կի և  մո ր երկ խո սութ յան ըն թաց քում  տի կին  Սո ֆի ն աղջ կան 
պատ մու մ է  մեղ վի  մա սին՝  բա ցատ րե լով ն րա դեր ն ու ն շա նա կութ յու նը 
բ նութ յան շղ թա յում:

Պա րոն յա նը Ա. Գալ ֆա յա նի  գոր ծից վերց նում է դի պա շա րա յի ն այս 
գիծ ն ու դ նու մ ի ր երկ րորդ պատմ ված քի  հիմ քում՝  հան դի պադ րե լով  Վար-
դու հուն և մեղ վի ն ոչ  թե  սոս կ երկ խո սութ յան  կոն տեքս տում, այլ  գոր ծո-
ղութ յուն նե րի  դաշ տում՝  դե մ առ  դեմ, երբ  հե տաքրք րա սե ր աղջ կան  խայ-
թու մ է  մի ջա տը:

Եր րորդ  պատմ ված քու մ ար դեն, որ  կա ռուց վա ծ է Ա. Գալ ֆա յա նի  գոր-
ծի սկզ բուն քով  և ո րոշ  դեպ քե րում կրկ նու մ է ն րան, մայ ր ո ւ աղ ջիկ  խո-
սու մ ե ն ոչ  թե որ ևէ  մեղ վի  մա սին, ինչ պե ս ա նու մ են Ան նիկ ն ու  տի կին 
 Սո ֆին, այ լ այն  մի ջա տի, որ  Վար դու հու  խոս քե րով՝ «ան ցեա լ օր  ձեռքս 
խայ թեց»:

Ինչ պես նշ վեց, Վար դու հու  չա րաճ ճիութ յուն նե րին ն վիր վա ծ եր րորդ 
պատ մութ յու նը  կա ռուց վա ծ է Ա. Գալ ֆա յա նի ս տեղ ծա գոր ծութ յան ն մա-
նութ յամբ. մայ րն  ո ւ իր  վատ  սո վո րութ յուն նե րից հ րա ժար վա ծ աղ ջի կը 
բ նութ յան գր կում զ րու ցու մ են կ յան քի և բ նութ յան շղ թա յի, ա րա րիչ Աստ-
ծո  մա սին:

Այ ս երկ ն ու նի  պա տու մի ա ռանձ նա հա տուկ ձև. դրա մի  հատ վա ծը 
ներ կա յաց նու մ է  հե ղի նա կա յին  պա տու մը, մյու սը  կա ռուց վա ծ է երկ խո-
սութ յուն նե րով՝ դ րա մա տի կա կա ն եր կե րի ն մա նո ղութ յամբ.
հարազատ եղբայրն էր։

1 Տե՛ս Գալֆայեան Ա., նշվ. աշխ., էջ 65-73:



ՍՈՒՐԵՆ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

210

«ՎԱՐԴՈՒՀԻ. Ո՜հ, ա րե ւուդ  մեռ նիմ Աստ ված, ո՜ր քան  բա րի  և ի մաս-
տու ն ես:

ՄԱՅՐ. Ա յո, սի րե լի աղ ջիկս, ինք ն է ս տեղ ծե ր ար ևը, անձր ևը, հո վը և 
ծա ղիկ նե րը:

ՎԱՐԴՈՒՀԻ. Հա պա մե ղուն, ո րան ցեա լօր ձեռքս խայ թեց» (էջ 50):
 Նա րա տի վի այս յու րօ րի նակ կա ռույ ցը գա լիս է  Պա րոն յա նի դրա մա-

տի կա կան մտա ծո ղութ յու նից, երբ նա ան գամ է պի կա կան գոր ծե րում 
կա ռու ցում է կեն դա նի երկ խո սութ յուն ներ և  տար բեր ժան րե րի հա մա-
տեքս տում անց նում դրա մա տի կա կան սե ռին բնո րոշ ա ռանձ նա հատ-
կութ յուն նե րին:

 Պա րոն յա նի դրա մա տի կա կան աշ խար հա յաց քի խնդրին անդ րա-
դար ձել են հարցն ու սում նա սի րող գրե թե բո լոր գրա կա նա գետ նե րը: 1931-
ին տպագր ված իր դա սա խո սութ յուն նե րում Ա.  Տեր տեր յա նը, օ րի նակ, 
նկա տում է. «« Շո ղո քորթն» կա տա կեր գութ յունն ել, ինչ պես և «Ար ևել յան 
ա տամ նա բույժն» ու « Բաղ դա սար աղ բա րը» գա լիս են ա պա ցու ցե լու, վոր 
 Պա րոն յա նի տա ղան դը դրա մա տի կա կան չե, այլ ե պի կա կան»1:  Սա կայն 
դա սա խո սութ յուն նե րի հրա տա րա կութ յու նից տա սը տա րի անց՝ 1941-
ին, « Պա րոն յա նի գե ղա գի տա կան հա յացք նե րը» աշ խա տութ յան մեջ 
վաս տա կա շատ ա կա դե մի կոսն ար դեն հայտ նում է տրա մագ ծո րեն հա-
կա ռակ տե սա կետ՝  Պա րոն յա նի ստեղ ծա գոր ծութ յան հա մա տեքս տում 
ի րա վա ցիո րեն կար ևոր տեղ հատ կաց նե լով դրա մա տի կա կա նին և ն րա 
պիես ներն ան վա նե լով «պա րոն յա նա կան կո մե դիա»2: 

Խնդ րին անդ րա դար ձել է նաև Ար շակ  Չո պան յա նը, ո րը,  Պա րոն յա նի 
բուն դրա մա տի կա կան եր կե րը («Ա տամ նա բույժն ար ևել յան» և « Պաղ-
տա սար աղ բար») զար մա նա լի չա րա կա մութ յամբ թե րագ նա հա տե լով և  
եր գի ծա բա նի «ա մե նէն տկար գոր ծե րը» հա մա րե լով հան դերձ, մեծ տեղ 
է հատ կաց նում նրա դրա մա տի կա կան աշ խար հա յաց քին՝ գրե լով. « Պա-
րո նեան ան տա րա կու սե լի կեր պով ու նե ցած է՝ իր կա տա կեր գա կա նի 
զգաց ման հետ, թա տե րա կան կա րո ղու թիւնն ալ: Այդ եր կու խա ղե րուն 
կա ցու թիւն նե րը հին են, բայց տե սա րան նե րը շատ վառվ ռուն, խո սակ-
ցու թիւն նե րը միշտ ա րագ և  աշ խույժ, ու գրե թե միշտ շատ բե մա կան… 
 Պա րո նեա նի գոր ծին մե ծա գոյն մա սը թա տե րա կան զգա ցու մով մը շի նո-
ւած է ար դէն»3: 

Իսկ ա հա ինչ է գրում համ բա վա վոր  Հա կոբ Օ շա կա նը. « Պա րո նեան 

1 Տերտերյան Ա., Հայոց նոր գրականության պատմություն, XIX – XX դ.դ., ՅԵր., 
1931, էջ 49:

2 Տե՛ս Տերտերյան Ա., Հայ կլասիկներ, Եր., 1945, էջ 312:
3 Չօպանեան Ա., Դէմքեր, Փարիզ, 1929, էջ 46-47:
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թա տե րա գիր մը չէր ծնած»:  Բայց, որ քան էլ ան կա տար հա մա րե լով պա-
րոն յա նա կան պիես նե րը, քննա դա տը, այ նո ւա մե նայ նիվ, արժ ևո րում է 
նրա դրա մա տի կա կան ձիր քը, «թա տե րա կան զգա յան քը», «ան ձե րը խօ-
սեց նե լու ա նոր բնա տուր շնոր հը»՝ իբրև դրա ար տա հայ տութ յուն տես-
նե լով հե ղի նա կի կա ռու ցած խո սուն ու ճկուն նա խա դա սութ յուն նե րը, 
որ «բա ցա ռիկ կեն դա նու թիւն» ու նե ցող գլխա վոր և  երկ րոր դա կան կեր-
պար նե րի խոս քում վե րած վում են կեն դա նի երկ խո սութ յուն նե րի1:

Եվ ի րոք, չնա յած այն փաս տին, որ  Պա րոն յա նի գրչին են պատ կա-
նում միայն հինգ կա տա կեր գութ յուն ներ («Եր կու տե րով ծա ռա մը», 
«Ա տամ նա բույժն ար ևել յան», « Շո ղո քորթն», « Պաղ տա սար աղ բար», 
«Պ ռույգ»2), և  եր գի ծա բա նի գրա կան ու հրա պա րա կագ րա կան ժա ռան-
գութ յան զգա լի մասն է պի կա կան է, դրա մա տի կա կան սե ռի տա րաբ-
նույթ ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը եր ևան են գա լիս պա րոն յա նա կան 
ար ձա կի հա մա տեքս տում:

Ե թե ան գամ մի կող մում թող նենք է պի կա կան սե ռի գոր ծե րում հե րոս-
նե րի խո սուն և  կեն դա նի երկ խո սութ յուն նե րը, ին չի վառ օ րի նակ են « Մե-
ծա պա տիվ մու րաց կան նե րը» վի պա կի` Ա բի սո ղոմ և  Մա նուկ ա ղա նե րի 
զրույց նե րը, ա պա աս վա ծը կփաս տեն հե ղի նա կի ստեղ ծա գոր ծութ յան 
հա մա պատ կե րում փոք րիկ պիես նե րը և  կա տա կեր գութ յան ժան րաձ-
ևով կա ռուց ված ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը:

 Պա րո յա նը գե ղար վես տա կան, հրա պա րա կա խո սա կան և  ան գամ 
քննա դա տա կան գոր ծե րում տար բեր գա ղա փար ներ ու ի րա վի ճակ ներ 
մարմ նա վո րում է դրա մա տի կա կան երկ խո սութ յուն նե րի ձևով՝ շեշ տը 
դնե լով ոչ թե պա տու մի, այլ աշ խույժ գոր ծո ղութ յուն նե րի և  գոր ծող կեր-
պար նե րի կեն դա նի խոս քի վրա. որ ևէ հատ կա նիշ կամ եր ևույթ կար ևո-
րե լով ու ցան կա նա լով շեշ տել դրա ազ դե ցութ յու նը ըն թեր ցո ղի վրա՝ հե-
ղի նա կը է պի կա կա նից անց նում է դրա մա տի կա կա նին:

Իր դրա մա տի կա կան մտա ծո ղութ յու նը  Պա րոն յա նը կեր պա վո րում 
է ա ռա կի ժան րաձ ևով, երբ հե րոս նե րի պիե սաց ված երկ խո սութ յուն նե-
րին հետ ևում է հե ղի նա կի բա րո յախ րա տա կան հատ վա ծը (օր.՝ « Ծի-
ծաղ» (1883) հան դե սի է ջե րում լույս տե սած «Զ բո սանք», « Կա չա ղակ և 
 ծի ծաղ», « Ծա ռա յութ յուն ներ» և  այլն), քննա դա տա կան հոդ վա ծով (օր.՝ 
«Այ տամ» (1883), ո րով եր գի ծա բա նը քննում է վի պա սա նու հի Սր բու հի 
Տ յու սա բի « Մայ տա» վե պը), հրա պա րա կա խո սա կան հոդ վա ծով (օր.՝ 

1 Տե՛ս Օշական Հ., Համապատկեր արեւմտահայ գրականութեան, հ. 4, 
Երուսաղեմ, 1956, էջ 37:

2 Սրանցից առաջինը հեղինակը թերի է համարել և չի հրատարակել, երկրորդը 
հրատարակությունից անմիջապես հետո հավաքել է գրավաճառների մոտից և 
ոչնչաց րել, իսկ «Շողոքորթն» ու «Պռույգ»-ը մնա  ցել են անավարտ:
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« Թատ րոն»-ի անդ րա նիկ հա մա րի « Հա ռա ջա բա նը» (1874), « Թե լեկ րա-
ֆի վկա յա կա նով բժիշկ մը. կա տա կեր գութ յուն մեկ ա րա րով» (1874) և  
այլն), եր գի ծա կան փոք րիկ պիես-պատմ ված քով (օր.՝ « Չորս վա րա գույ-
րով կա տա կեր գութ յուն մը» (1873), հատ ված ներ «Առտ նին տե սա րան-
ներ»-ից (1887-1888)), դրա մա տի կա կան վի պակ-եր գի ծա պա տու մով («-
Լե ռը մար գա րէին քով չեր թա նէ՝ մար գա րէն լե ռան քով կ’եր թայ»1 (1875)):

Դ րա մա տի կա կան սե ռի եր կե րի սկզբունք նե րով հյուս ված այս միջ սե-
ռա յին և  միջ ժան րա յին գոր ծե րի հե րոս նե րը, ընդ ո րում, կա րող են լի նել 
մար դիկ (օր.՝ « Սի րո միջ նորդ նե րը» (1884)), կեն դա նի ներ (օր.՝ «Եզն և  կա-
պի կը» (1883)) հե թա նո սա կան աստ ված ներ (օր.՝ «Զ բո սանք» (1883)) և 
 վե րա ցա կան եր ևույթ ներ, հաս կա ցութ յուն ներ (օր.՝ մահ « Մահ և  ծի ծաղ» 
(1883), խեն թութ յուն « Ծի ծաղ և  խեն թութ յուն» (1883)), ին չը փաս տում է, 
որ դրանք գրված են ե ղել ոչ թե բե մադր վե լու հա մար, այլ սոսկ դար ձել են 
հե ղի նա կի եր գի ծան քի ար տա հայտ ման նա խընտ րե լի մի ջոց և  աշ խար-
հա յացք:

Ս տաց վում է՝ ստեղ ծա գոր ծե լով հիմ նա կա նում է պի կա կան ժան րե-
րում՝  Պա րոն յանն ստեղ ծել է դրա մա տի կա կան տա րաբ նույթ տե սա րան-
ներ: Գ րա կա նա գետ Արծ վի  Հու նան յա նի խոս քե րով՝ «…Գ րո ղի մեջ նրան 
ի վե րուստ տրված եր կու տա րերք ներն ան բա ժան էին, ուղ ղա կի գիր-
կընդ խառն ու բնավ զար մա նա լի չէ, որ նա ոչ միայն դրա մա տուր գիա յում 
եր գի ծա բան էր (մա նա վանդ որ գրում էր միայն կո մե դիա ներ), այլև եր գի-
ծա կան ար ձա կի ո լոր տում թա տե րա գիր…»2:

Այս ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի թի վը լրաց նե լու է գա լիս « Վար դու հի 
և  իր մայ րը» ման կա պա տա նե կան պատմ ված քը, որ տեղ հե ղի նա կա-
յին պա տու մին ու նկա րագ րութ յուն նե րին ներհ յուս վում է դրա մա տի կա-
կան երկ խո սութ յուն նե րի ձևով կա ռուց ված զրույ ցը: Ե րե խա յի միա միտ 
հար ցե րը դառ նում են գե ղար վես տա կան յու րօ րի նակ հնա րանք, ո րոնց 
դի տանկ յու նից  Պա րոն յա նը ներ կա յաց նում է ըն թեր ցող մա նուկ նե րին 
իր նա խընտ րած թե մա ներն ու եր ևույթ նե րը դաս տիա րակ չա կան լույ սի 
ներ քո: Աշ խարհն ու բնութ յու նը շնչա վոր վում են, դրանց տար բեր հա-
րա բե րութ յուն նե րում ե րե խա յի փնտրած պատ ճա ռա հետ ևան քա յին կա-
պե րը զու գա հեռ վում են մար դուն բնո րոշ հատ կա նիշ նե րով, և  Վար դու-
հին ա մեն ինչ տես նում է իր զու գա հե ռի մեջ: Ե թե ե րե խա յին խնա մում 
ու դաս տիա րա կում է մայ րը, ա պա բնութ յու նը, ծա ղիկ ներն ու ծա ռե րը 
խնա մում է Աստ ված, և  ե թե չար ու սխալ քայ լեր ա նող ե րե խան կա րող է 

1 Այս գործի միջժանրային առանձնահատկությունների մասին մանրամասն 
տե՛ս Մակարյան Ալ., Կրկին Պարոնյանի հետ, Եր., 2018, էջ 51-

2 Հունանյան Ա., Հակոբ Պարոնյանը դրամատուրգ, Եր., 2003, էջ 157-158:
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դար ձի գալ և  ուղղ վել, ինչ պես  Վար դու հին, ա պա բնութ յան մեջ նույն պես 
չկա վատ ու ան պետք եր ևույթ. «Աստ ծոյ ստեղ ծած նե րուն մէջ գէշ բան 
չկայ, ա մենքն ալ բա րի են, ա մենքն ալ պետք են», և  ան գամ «այդ ան պի-
տան կո չած թրթուր նե րէդ կել նեն այն գոյնզ գոյն թի թեռ նիկ նե րը» (էջ 50):

* * *
 Փո խադ րութ յուն նե րի կող քին պա րոն յա նա կան պատմ ված քի հա-

մա պատ կե րում առ կա են նաև ինք նու րույն ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներ:  Փո-
խադ րութ յան՝ բնագ րից բա վա կա նա չափ հե ռա ցած լի նե լու պատ ճա ռով, 
սա կայն, մենք միան շա նա կո րեն չենք կա րող տա րան ջա տել դրանք կամ 
նշել կոնկ րետ քա նակ և  Պա րոն յա նին վստա հա բար կա րող ենք վե րագ-
րել միայն «Ան վա խու թեան ու ժը» պատմ ված քի նախ նա կան դի պա շա րը, 
ո րի հիմ քում ըն կած է ի րա կան դեպք՝ 1870-ի  Բե րա յի հրդե հը1: 

 Գոր ծում հե ղի նա կը կեր պա վոր վում է ա կա նա տե սի դե րում, ո րը հինգ 
տար վա հե ռա վո րութ յու նից պատ մում է հրդե հի ժա մա նակ տա նը փակ-
ված մնա ցած եր կու քույ րե րի մա սին. փոք րը խի զա խո րեն փոր ձում էր 
փրկել ի րենց, իսկ մե ծը վա խից կար կա մել, «խել քը կո րու սել էր»:  Դի պա-
շա րի հիմ քում եր կու քույ րե րի հա կադ րութ յունն է ճա կա տագ րա կան պա-
հին, մե կի վախ կո տութ յու նը, մյու սի՝ խի զա խութ յու նը, ին չը գե ղար վես-
տա կան պա տու մի հա մա տեքս տում դառ նում է  Պա րոն յա նի կենտ րո նա-
կան դա սը՝ ուղղ ված ըն թեր ցող ե րե խա նե րին. «Եր բոր պա տա նե կու թեան 
հաս նող մէ կը իր տղա յու թե նէն վախ կոտ մեծ ցած չըլ լայ, ա նանկ վտան գի 
մը մէջ ին կած ա տեն՝ կրնայ իր խել քը չկորսց նե լու չափ քա ջասր տու թիւն 
ու նե նալ» (էջ 113):

Այս պի սով՝ պատմ ված քի ժան րը  Պա րոն յա նի ման կա կան ստեղ ծա-
գոր ծա կան հա մա կար գում ա մե նից մեծ միա վորն է. այն ու նի հա մե մա-
տա բար բարդ դի պա շար, կեր պար նե րը բևե ռաց ված չեն, իսկ հե ղի նա-
կա յին խրա տը ար տա հայտ ված չէ բաց տեքս տով՝ հե ղի նա կի խոս քի մի-
ջո ցով, այլ ե րե խան ին քը պետք է կռա հի այն՝ կար դա լով տեքս տը:  Թեև 
պատմ վածք նե րի գե րակ շիռ մա սը փո խադ րութ յուն է, այ նո ւա մե նայ նիվ 
դա շատ կար ևոր է հե ղի նա կի ստեղ ծա գոր ծութ յան պատ մութ յան ու-
սում նա սի րութ յան հա մար, իր վրա է կրում պա րոն յա նա կան կնի քը, իսկ 
ո րոշ գոր ծեր ան գամ այն քան են հե ռա ցել բնագ րից, որ ինչ-որ տեղ ստա-
ցել են ան հա տա կան ստեղ ծա գոր ծութ յան ար ժեք:

1 Հայտնի է, որ այդ հրդեհի ժամանակ այրվել է նաև երգիծաբանի՝ նույն 
թաղամասում վարձած փոք րիկ բնակարանը (մանրամասն տե՛ս Ստեփանյան Գ., 
նշվ. աշխ., էջ 27-28):
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ALBERT MAKARYAN, ASTGHIK SOGHOYAN - HAKOB PARONYAN’S 
CHILDREN’S STORIES - The article is dedicated to the analysis of Hakob Paronyan’s 
children’s stories. These works, which deviate from the general regularity of Paronyan’s 
satirical works, have their sig nificant place in general structure of «Theater: Friend 
to Children»: from the structural point of view, they play a specific role and have a 
definite meaning. 

Most of the works of this genre are adaptations.
While creating children’s works, Paronyan took the works of other authors as a 

timber for the plot, but elaborated them, reinterpreted and adapted to the Armenian 
children’s taste.

Key words: Hakob Paronyan; «Theatre: Friend to Children »; children’s book; 
child ren’s story; adaptation; initial source ; stylistic changes; dramatic story; dialogues

АЛЬБЕРТ МАКАРЯН, АСТГИК СОГОЯН - ДЕТСКИЕ РАССКАЗЫ АКОПА 
ПАРОНЯНА - Статья посвящена анализу детских рассказов Акопа Пароняна.

Откклоненные от общей закономерности сатирических произведений Акопа 
Парон яна, со структурной точки зрения данные рассказы играют конкретную 
роль и имеют о со бое значение в общей структуре журнала «Театр – друг детей».

Подавляющая часть произведений этого жанра является переложением: 
при созда нии детских произведенийв качестве сюжетной канвы Паронян 
использовал произ ве де ния других авторов, обработав и приспособив их к 
армянской детской аудитории.

Ключевые слова: Акоп Паронян, «Театр – друг детей», детский рассказ, 
перело же ние, первоисточник, стилистические изменения, драматический 
рассказ, диалоги.
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