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ԵՐԿՈՒ ԽՈՍՔ
 

Այս մե նագ րութ յան վեր նա գի րը, ա վե լի քան վստահ ենք, 
ան մի ջա պես ա ռա ջաց նե լու է բազ մա թիվ տա րա կույս ներ. 
ի՞նչ ման կագ րութ յուն. չէ՞ որ Հա կոբ Պա րոն յա նը (1843-
1891) ա մե նից ա ռաջ հան ճա րեղ եր գի ծա բան է, ո րի բազ-
մաբ նույթ և բազ մա ժանր ստեղ ծա գոր ծութ յան մեջ էա կան 
տեղ ու նեն դի ման կա րը, վի պա կը, քա ղա քա կան քրո նի կո-
նը, ակ նար կը, նո րա վե պը, կա տա կեր գութ յու նը, ման րա-
պա տու մը, հրա պա րա կա գ րութ յու նը, այ սինքն` այն, ին չով 
ճա նա չե լի է Պա րոն յանն ու անկրկ նե լի։ Բայց և  այն պես, որ-
քան էլ զար մա նա լի է, եր գի ծա բա նի ստեղ ծա գոր ծութ յու նը 
կա րոտ է նոր ըն թերց ման ու գնա հատ ման: Եվ այս մե նա-
գրութ յու նը պա րոն յա նա կան ան ծա նոթ է ջե րի բա ցա հայտ-
ման ևս հեր թա կան փորձն է1։ 

Այ սօր շատ քչե րը գի տեն, որ Պա րոն յա նը հե ղի նակն 
է նաև հայոց ման կա կան ա ռա ջին պար բե րա կա նի: Նա 
Կ. Պոլ սում 1876 թվա կա նի հենց սկզբից` հուն վա րի 1-ից, 
իր խմբա գրած հիմ նա կան` « Թատ րոն» նշա նա վոր եր գի-
ծա թեր թին զու գըն թաց, հայ ե րե խա նե րի հա մար սկսում 
է հրա տա րա կել մի պատ կե րա զարդ երկ շա բա թա թերթ` 
« Թատ րոն. բա րե կամ ման կանց» ան վան մամբ: Ինչ պե՞ս` 
ոչ ա ռանց հիմ քի կա րող են տա րա կուս ել բա նի մաց նե րը` 
մատ նա նշե լով մին չև նշ յալ թվա կա նը հայ ի րա կա նու թ յան 
մեջ եր ևան ե կած ման կա կան հա տու կենտ պար բե րա կան-
նե րի փաս տը, և  ին չո՞ւ նման վեր նա գ րով, ի՞նչ կապ ու նի 
թատ րո նը ման կա կան գրա կա նու թ յան հետ` ան պայ ման 
կհե տա քրքրվեն հար ցա սեր նե րը: Ա հա հենց այս հար ցե րին 
է պա տաս խա նե լու այս աշ խա տու թյու նը, ա վե լին` բա ցա-
հայ տե լու է եր գի ծա բա նի բա ցա ռիկ ներ դ րու մը հա յոց ման-

1 Պարոնյանական անծանոթությունների առիթով մանրամասն տե՛ս 
Մակարյան Ալ., Կրկին Պարոն յա նի հետ (նոր ընթերցումներ), Եր., 2018, 
312 էջ։
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- Ա ռա ջի նը յուր սու րը հանձ նեց թշնամ վույն հաղթ վե լով, 
երկ րոր դը յուր գրի չը հանձ նեց հաշտ վե լով»128:

Պա րոն յանն ըստ էութ յան նույ նիսկ ման կագ րա կան եր-
կե րում իր աչ քի ա ռաջ ու ներ ե րե խա յի թի կուն քից ծիկ րա կող 
ու պար բե րա կա նը կար դա ցող մե ծա հա սա կին և  ո րո շա կի 
հա ղոր դագ րութ յուն ներ է ու ղար կում իր «մեծ բա ժա նորդ նե-
րուն»: Նա կար ևո րում է ըն թեր ցո ղի ներգ րավ վա ծու թ յու նը, 
դի մե լաձ ևե րի և տար բեր ա ռա ջադ րանք նե րի մի ջո ցով կա-
ռու ցում հե ղի նակ-ըն թեր ցող երկ խո սութ յուն, որն ակն հայտ 
եր ևում է և՛ գե ղար վես տա կան տեքս տի մա կար դա կում, և՛ 
Հա կոբ Պա րոն յան-ի րա կան ըն թեր ցող նա մա կագ րա կան 
կա պում:

***
 Ամ փո փե լով մե նագ րութ յու նը և հա վա տա լով նրա թո-

ղած բա րե րար ծա նո թութ յա նը Հա կոբ Պա րոն յա նի հեր թա-
կան ան ծա նո թութ յուն նե րի բա ցա հայտ ման ճա նա պար հին` 
անհ րա ժեշտ ենք հա մա րում վերս տին մեկ-եր կու ընդ հան-
րաց ված խոսք ա սել հան ճա րի ման կագ րութ յան մա սին։

« Թատ րոն. բա րե կամ ման կանց» պար բե րա կանն իր յու-
րա հա տուկ տեղն է զբա ղեց նում Հ. Պա րոն յա նի գրա կան 
ժա ռան գութ յան հա մա պատ կե րում: Ա ռա ջին հա յաց քից 
հա կադր վե լով վեր ջի նիս աշ խար հըն կալ ման դի տանկ յա նը՝ 
կո միզ մին, և չ տե ղա վոր վե լով «եր գի ծա բան հե ղի նակ» տա-
րած ված սահ ման ման կա ղա պար նե րում՝ պա րոն յա նա կան 
ման կագ րութ յու նը լրաց նում է պա րոն յա նա կան եր գի ծան-
քը՝ նոր շեշ տա դրում ներ ու ե րանգ ներ տա լով դրան. ե թե ծի-
ծա ղը հա սա րա կութ յան պա խա րա կե լի կող մե րի քննա դա-
տութ յան ա նո ղոք մի ջոցն է, ա պա հայ րա կան լեզ վով գրված 
խրա տը դաս տիա րա կում է ա պա գա յի հա սա րա կութ յու նը՝ 
ար մա տա խիլ ա նե լով ձաղ կե լի կող մե րը ստեղծ ման պա հին: 

Պա րոն յա նի որ դեգ րած ա ռաջ նա յին սկզբուն քը ե րե-

128 Պարոնյան Հ., Երկերի ժողովածու, հ. 7, էջ 14:
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խա նե րին չխա բելն է: Սու տը գրո ղի ման կագ րա կան ժա-
ռան գութ յան հա մա պատ կե րում ա մե նից քննա դատ վող ու 
դա տա պարտ վող մեղքն է, և հե ղի նա կը գնում է չկեղ ծե լու 
ճա նա պար հով, որն ար տա հայտ վում է նաև պար բե րա կա-
նում հրա տա րակ ված գե ղար վես տա կան եր կե րի ժան րա յին 
հա մա կար գում։ Ման կագ րի նա խընտ րած ժան րը ի րա պա-
տում ստեղ ծա գոր ծու թ յունն է՝ իր չորս տա րա տե սակ նե րով՝ 
ի րա պա տում հե քիաթ, հե քիաթ-պատմ վածք, պատմ վածք 
և  ա ռակ: 

Հ րա շա պա տում հե քիա թին գրո ղը դի մում է դրա ան-
հնա րի նութ յու նը և կեղ ծի քը բա ցա հայ տե լու նպա տա կով՝ 
ժխտման մի ջո ցով ցույց տա լով մա նուկ ըն թեր ցող նե րին, որ 
կա խար դան քը մտա ցա ծին է ու ա նի րա կան: Պա րոն յա նը, 
սա կայն, սահ մա նա զա տում է կա խար դանքն ու հրաշ քը. 
մեր ժե լով ա ռա ջի նը՝ նա ըն դու նում և  ե րե խա նե րին է ներ-
կա յաց նում աստ վա ծաշնչ յան հրաշք նե րը: 

« Թատ րոն. բա րե կամ ման կանց»-ը, ինչ պես ինք նին՝ 
որ պես ամ բող ջա կան պար բե րա կան, այն պես էլ դրա նում 
հրա տա րակ ված ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի կեր պա րա յին 
հա մա կար գը, ծա ռա յում են Պա րոն յա նի ա ռաջ նա յին մի-
տու մին՝ «դե ռա հաս տղա յոց դաս տիա րա կու թյա նը»: Գե-
ղար վես տա կան եր կե րի հե րոս նե րը և՛ կեր պա րա ստեղծ-
ման օ րի նա չա փութ յուն նե րով, և՛ ներ քին հա րա բե րութ յուն-
նե րով, և՛ հա կադ րա միաս նութ յամբ նախ և  ա ռաջ ազ գա յին 
ու դրա նից բխող և դ րան հա մա պա տաս խան գեն դե րա-
յին դաս տիա րա կութ յան բա նա լին են՝ ըն դօ րի նակ ման այն 
աղբ յու րը, ո րից ըն թեր ցո ղը սո վո րե լու շատ բան ու նի: 

Կեր պա րա յին հա մա կար գում ա ռանձ նա նում են հատ-
կա պես հե ղի նա կի և ըն թեր ցո ղի կեր պար նե րը՝ ի րա կան 
ու ներ տեքս տա յին դրսևո րում նե րով: Պա րոն յանն ա ռանձ-
նա կի ու շադ րութ յուն է հատ կաց նում եր կե րի հա մա պատ-
կե րում ըն թեր ցող ե րե խա նե րի ներգ րավ վա ծութ յա նը՝ իր 
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գոր ծերն ստեղ ծե լով նրանց քիմ քին և  աշ խարհ ըն կալ մա նը 
հա մա պա տաս խան: 

« Թատ րոն. բա րե կամ ման կանց» պար բե րա կա նում 
հրա տա րակ ված գե ղար վես տա կան եր կե րը կա տար յալ 
չեն. ման կագ րութ յան աս պա րե զում Պա րոն յա նը չի ստեղ-
ծում այն անմր ցա կից գլուխ գոր ծոց նե րը, որ բնո րոշ են նրա 
եր գի ծա կան ար ձա կին. դաս տիա րակ չա կան ընդգծ ված 
ե րան գը ստվե րում է գե ղար վես տա կան կող մը: Այդ գոր ծե-
րը, սա կայն, ի րենց ու րույն տեղն են զբա ղեց նում և՛ հայ 
ման կագ րութ յան, և՛ հայ գրա կա նութ յուն-հա մաշ խար հա-
յին գրա կա նութ յուն հա րա բե րութ յան հա մա պատ կե րում:
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ԱԼԲԵՐՏ ԱՐՇԱՎԻՐԻ ՄԱԿԱՐՅԱՆ
գրականագետ, բանասիրական

գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Ծն վել է 1958ի ապ րի լի 8ին  Դի լի ջա նում։ 1975 թ. ա վար
տել է տե ղի թիվ 1 միջն. դպրո ցը։ 

19761981 թթ. սո վո րել է ԵՊՀի հայ բա նա սի րութ յան 
ֆա կուլ տե տում, 19821985ին` ԵՊՀի աս պի րան տու
րա յում, իսկ 20002001ին` դոկ տո րան տու րա յում։ 1986 
թ. պաշտ պա նել է թեկ նա ծո ւա կան ա տե նա խո սութ յու նը, 
2002ին` դոկ տո րա կա նը։

1981ից դա սա խո սում է հիշ յալ հա մալ սա րա նում։ Այժմ 
ԵՊՀի` ա կա դե մի կոս Հ րանտ  Թամ րազ յա նի ան վան հայ 
գրա կա նութ յան պատ մութ յան ամ բիո նի վա րիչն է։ 2001
2021 թթ. ե ղել է ԵՊՀի հայ բա նա սի րութ յան ֆա կուլ տե տի 
գիտ քար տու ղա րը, 2003ից մինչ օրս` ՀՀ ԲՈԿի` ԵՊՀում 
գոր ծող` բա նա սի րա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տո րի գի
տա կան աս տի ճան ներ շնոր հող գրա կա նա գի տութ յան 012 
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մաս նա գի տա կան խորհր դի գի տա կան քար տու ղա րը։  Գի
տա կան մի շարք պար բե րա կան նե րի խմբագ րա կան խոր
հուրդ նե րի ան դամ է։

 Հե ղի նակ է « Հա կոբ  Պա րոն յա նի «Ազ գա յին ջո ջե րը»» 
(1988), «Արևմ տա հայ գրա կան դի ման կա րը» (2002), « Հա
կոբ  Պա րոն յա նը ժա մա նա կա կից նե րի հու շե րում և վ կա
յութ յուն նե րում» (2004), « Հա րութ յուն Ա լամ դար յան» (2005, 
2013), « Թա գու հի  Շիշ ման յան /Օ րիորդ  Մե նիկ/. Եր կեր» 
(2015), «Կր կին  Պա րոն յա նի հետ» (2018), «Գ րա կա նա գի
տութ յան տի րույթ նե րում» (2021), « Հա կոբ  Պա րոն յա նը 
ման կա գիր» (2021) գի տա կան աշ խա տութ յուն նե րի և 80
ից ա վե լի գի տա կան հոդ ված նե րի ու հրա պա րա կում նե րի։ 
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ԱՍՏՂԻԿ ՎԱԼԵՐԻԱՆԻ ՍՈՂՈՅԱՆ
գրականագետ, ասպիրանտ

Ծն վել է 1994ի հոկ տեմ բե րի 20ին Եր ևա նում։ 2012 թ. 
ա վար տել է Գա լուստ Գ յուլ բենկ յա նի ան վան թիվ 190 ա վագ 
դպրո ցը:

20122016 թթ. սո վո րել է ԵՊՀի հայ բա նա սի րութ յան 
ֆա կուլ տե տի բա կա լավ րիա տում, 20162018ին` նույն ֆա
կուլ տե տի մա գիստ րա տու րա յում, իսկ 2018ից՝ աս պի րան
տու րա յում։ 2021ի մա յի սի 19ին նշա նակ ված է թեկ նա
ծո ւա կան ա տե նա խո սութ յան պաշտ պա նութ յու նը (թե մա՝ 
« Խա չա տուր Ա բով յա նի պա տու մի ար վես տը», գիտ. ղե կա
վար` բ. գ. դ., պրոֆ. Ալ. Մա կար յան):

2019ից դա սա խո սում է «Ա նա նիա Շի րա կա ցի» մի
ջազ գա յին հա րա բե րութ յուն նե րի հա մալ սա րա նում, իսկ 
2020ից՝ Հայռու սա կան (սլա վո նա կան) հա մալ սա րա նում:

Գի տա կան զե կու ցում նե րով հան դես է ե կել մի ջազ գա
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յին գի տա ժո ղով նե րում, ո րոնց թվում՝ Մի չի գա նի հա մալ սա
րան (ԱՄՆ) և Սանկտ Պե տեր բուր գի պե տա կան հա մալ սա
րան (ՌԴ):

Հե ղի նակ է  գի տա կան 15 հոդ ված նե րի և հա մա հե ղի
նակ մեկ մե նագ րութ յան՝ « Հա կոբ Պա րոն յա նը ման կա գիր» 
(2021):



ԱԼԲԵՐՏ ՄԱԿԱՐՅԱՆ
ԱՍՏՂԻԿ ՍՈՂՈՅԱՆ

ՀԱԿՈԲ ՊԱՐՈՆՅԱՆԸ ՄԱՆԿԱԳԻՐ
Մենագրություն 

Գիրքը հրատարակվել է Հակոբ Պարոնյանի 
մահվան 130-րդ տարելիցի առթիվ

Հրատարակության է երաշխավորել 
 ԵՊՀ-ի հայ բանասիրության ֆակուլտետի 

 գիտական խորհուրդը

Հրատարակչության տնօրեն՝ Արմինե Քոչարյան
Գիտական խմբագիր՝ Աշխեն Ջրբաշյան

Հրատ խմբագիր՝ Արմեն Ավանեսյան
Էջադրումը՝ Արշալույս Արզումանյանի

Գեղարվեստական ձևավորումը՝ Արման Ալբերտի Մակարյանի
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