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ԵՐԿՈՒ ԽՈՍՔ
Այս մենագրության վերնագիրը, ավելի քան վստահ ենք,
անմիջապես առաջացնելու է բազմաթիվ տարակույսներ.
ի՞նչ մանկագրություն. չէ՞ որ Հակոբ Պարոնյանը (18431891) ամենից առաջ հանճարեղ երգիծաբան է, որի բազ
մաբնույթ և բազմաժանր ստեղծագործության մեջ էական
տեղ ունեն դիմանկարը, վիպակը, քաղաքական քրոնիկո
նը, ակնարկը, նորավեպը, կատակերգությունը, մանրա
պատումը, հրապարակագրությունը, այսինքն` այն, ինչով
ճանաչելի է Պարոնյանն ու անկրկնելի։ Բայց ևայնպես, որ
քան էլ զարմանալի է, երգիծաբանի ստեղծագործությունը
կարոտ է նոր ընթերցման ու գնահատման: Եվ այս մենա
գրությունը պարոնյանական անծանոթ էջերի բացահայտ
ման ևս հերթական փորձն է1։
Այսօր շատ քչերը գիտեն, որ Պարոնյանը հեղինակն
է նաև հայոց մանկական առաջին պարբերականի: Նա
Կ. Պոլսում 1876 թվականի հենց սկզբից` հունվարի 1-ից,
իր խմբագրած հիմնական` «Թատրոն» նշանավոր երգի
ծաթերթին զուգընթաց, հայ երեխաների համար սկսում
է հրատարակել մի պատկերազարդ երկշաբաթաթերթ`
«Թատրոն. բարեկամ մանկանց» անվանմամբ: Ինչպե՞ս`
ոչ առանց հիմքի կարող են տարակուսել բանիմացները`
մատնանշելով մինչև նշյալ թվականը հայ իրականության
մեջ երևան եկած մանկական հատուկենտ պարբերական
ների փաստը, և ինչո՞ւ նման վերնագրով, ի՞նչ կապ ունի
թատրոնը մանկական գրականության հետ` անպայման
կհետաքրքրվեն հարցասերները: Ահա հենց այս հարցերին
է պատասխանելու այս աշխատությունը, ավելին` բացա
հայտելու է երգիծաբանի բացառիկ ներդրումը հայոց ման
1 Պարոնյանական անծանոթությունների առիթով մանրամասն տե՛ս
Մակարյան Ալ., Կրկին Պարոնյանի հետ (նոր ընթերցումներ), Եր., 2018,
312 էջ։
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- Առաջինը յուր սուրը հանձնեց թշնամվույն հաղթվելով,
երկրորդը յուր գրիչը հանձնեց հաշտվելով»128:
Պարոնյանն ըստ էության նույնիսկ մանկագրական եր
կերում իր աչքի առաջ ուներ երեխայի թիկունքից ծիկրակող
ու պարբերականը կարդացող մեծահասակին և որոշակի
հաղորդագրություններ է ուղարկում իր «մեծ բաժանորդնե
րուն»: Նա կարևորում է ընթերցողի ներգրավվածությունը,
դիմելաձևերի և տարբեր առաջադրանքների միջոցով կա
ռուցում հեղինակ-ընթերցող երկխոսություն, որն ակնհայտ
երևում է և՛ գեղարվեստական տեքստի մակարդակում, և՛
Հակոբ Պարոնյան-իրական ընթերցող նամակագրական
կապում:

***

Ամփոփելով մենագրությունը և հավատալով նրա թո
ղած բարերար ծանոթությանը Հակոբ Պարոնյանի հերթա
կան անծանոթությունների բացահայտման ճանապարհին`
անհրաժեշտ ենք համարում վերստին մեկ-երկու ընդհան
րացված խոսք ասել հանճարի մանկագրության մասին։
«Թատրոն. բարեկամ մանկանց» պարբերականն իր յու
րահատուկ տեղն է զբաղեցնում Հ. Պարոնյանի գրական
ժառանգության համապատկերում: Առաջին հայացքից
հակադրվելով վերջինիս աշխարհընկալման դիտանկյանը՝
կոմիզմին, և չտեղավորվելով «երգիծաբան հեղինակ» տա
րածված սահմանման կաղապարներում՝ պարոնյանական
մանկագրությունը լրացնում է պարոնյանական երգիծան
քը՝ նոր շեշտադրումներ ու երանգներ տալով դրան. եթե ծի
ծաղը հասարակության պախարակելի կողմերի քննադա
տության անողոք միջոցն է, ապա հայրական լեզվով գրված
խրատը դաստիարակում է ապագայի հասարակությունը՝
արմատախիլ անելով ձաղկելի կողմերը ստեղծման պահին:
Պարոնյանի որդեգրած առաջնային սկզբունքը երե
128 Պարոնյան Հ., Երկերի ժողովածու, հ. 7, էջ 14:
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խաներին չխաբելն է: Սուտը գրողի մանկագրական ժա
ռանգության համապատկերում ամենից քննադատվող ու

դատապարտվող մեղքն է, և հեղինակը գնում է չկեղծելու
ճանապարհով, որն արտահայտվում է նաև պարբերակա
նում հրատարակված գեղարվեստական երկերի ժանրային
համակարգում։ Մանկագրի նախընտրած ժանրը իրապա
տում ստեղծագործությունն է՝ իր չորս տարատեսակներով՝
իրապատում հեքիաթ, հեքիաթ-պատմվածք, պատմվածք
ևառակ:
Հրաշապատում հեքիաթին գրողը դիմում է դրա ան
հնարինությունը և կեղծիքը բացահայտելու նպատակով՝
ժխտման միջոցով ցույց տալով մանուկ ընթերցողներին, որ
կախարդանքը մտացածին է ու անիրական: Պարոնյանը,
սակայն, սահմանազատում է կախարդանքն ու հրաշքը.
մերժելով առաջինը՝ նա ընդունում և երեխաներին է ներ
կայացնում աստվածաշնչյան հրաշքները:
«Թատրոն. բարեկամ մանկանց»-ը, ինչպես ինքնին՝
որպես ամբողջական պարբերական, այնպես էլ դրանում
հրատարակված ստեղծագործությունների կերպարային
համակարգը, ծառայում են Պարոնյանի առաջնային մի
տումին՝ «դեռահաս տղայոց դաստիարակությանը»: Գե
ղարվեստական երկերի հերոսները և՛ կերպարաստեղծ
ման օրինաչափություններով, և՛ ներքին հարաբերություն
ներով, և՛ հակադրամիասնությամբ նախ ևառաջ ազգային
ու դրանից բխող և դրան համապատասխան գենդերա
յին դաստիարակության բանալին են՝ ընդօրինակման այն
աղբյուրը, որից ընթերցողը սովորելու շատ բան ունի:
Կերպարային համակարգում առանձնանում են հատ
կապես հեղինակի և ընթերցողի կերպարները՝ իրական
ու ներտեքստային դրսևորումներով: Պարոնյանն առանձ
նակի ուշադրություն է հատկացնում երկերի համապատ
կերում ընթերցող երեխաների ներգրավվածությանը՝ իր
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գործերն ստեղծելով նրանց քիմքին և աշխարհընկալմանը
համապատասխան:

«Թատրոն. բարեկամ մանկանց» պարբերականում
հրատարակված գեղարվեստական երկերը կատարյալ
չեն. մանկագրության ասպարեզում Պարոնյանը չի ստեղ
ծում այն անմրցակից գլուխգործոցները, որ բնորոշ են նրա
երգիծական արձակին. դաստիարակչական ընդգծված
երանգը ստվերում է գեղարվեստական կողմը: Այդ գործե
րը, սակայն, իրենց ուրույն տեղն են զբաղեցնում և՛ հայ
մանկագրության, և՛ հայ գրականություն-համաշխարհա
յին գրականություն հարաբերության համապատկերում:
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ԱԼԲԵՐՏ ԱՐՇԱՎԻՐԻ ՄԱԿԱՐՅԱՆ

գրականագետ, բանասիրական
գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Ծնվել է 1958-ի ապրիլի 8-ին Դիլիջանում։ 1975 թ. ավար
տել է տեղի թիվ 1 միջն. դպրոցը։
1976-1981 թթ. սովորել է ԵՊՀ-ի հայ բանասիրության
ֆակուլտետում, 1982-1985-ին` ԵՊՀ-ի ասպիրանտու
րայում, իսկ 2000-2001-ին` դոկտորանտուրայում։ 1986
թ. պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսությունը,
2002-ին` դոկտորականը։
1981-ից դասախոսում է հիշյալ համալսարանում։ Այժմ
ԵՊՀ-ի` ակադեմիկոս Հրանտ Թամրազյանի անվան հայ
գրականության պատմության ամբիոնի վարիչն է։ 20012021 թթ. եղել է ԵՊՀ-ի հայ բանասիրության ֆակուլտետի
գիտքարտուղարը, 2003-ից մինչ օրս` ՀՀ ԲՈԿ-ի` ԵՊՀ-ում
գործող` բանասիրական գիտությունների դոկտորի գի
տական աստիճաններ շնորհող գրականագիտության 012
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մասնագիտական խորհրդի գիտական քարտուղարը։ Գի
տական մի շարք պարբերականների խմբագրական խոր
հուրդների անդամ է։
Հեղինակ է «Հակոբ Պարոնյանի «Ազգային ջոջերը»»
(1988), «Արևմտահայ գրական դիմանկարը» (2002), «Հա
կոբ Պարոնյանը ժամանակակիցների հուշերում և վկա
յություններում» (2004), «Հարություն Ալամդարյան» (2005,
2013), «Թագուհի Շիշմանյան /Օրիորդ Մենիկ/. Երկեր»
(2015), «Կրկին Պարոնյանի հետ» (2018), «Գրականագի
տության տիրույթներում» (2021), «Հակոբ Պարոնյանը
մանկագիր» (2021) գիտական աշխատությունների և 80ից ավելի գիտական հոդվածների ու հրապարակումների։
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ԱՍՏՂԻԿ ՎԱԼԵՐԻԱՆԻ ՍՈՂՈՅԱՆ
գրականագետ, ասպիրանտ

Ծնվել է 1994-ի հոկտեմբերի 20-ին Երևանում։ 2012 թ.
ավարտել է Գալուստ Գյուլբենկյանի անվան թիվ 190 ավագ
դպրոցը:
2012-2016 թթ. սովորել է ԵՊՀ-ի հայ բանասիրության
ֆակուլտետի բակալավրիատում, 2016-2018-ին` նույն ֆա
կուլտետի մագիստրատուրայում, իսկ 2018-ից՝ ասպիրան
տուրայում։ 2021-ի մայիսի 19-ին նշանակված է թեկնա
ծուական ատենախոսության պաշտպանությունը (թեմա՝
«Խաչատուր Աբովյանի պատումի արվեստը», գիտ. ղեկա
վար` բ. գ. դ., պրոֆ. Ալ. Մակարյան):
2019-ից դասախոսում է «Անանիա Շիրակացի» մի
ջազգային հարաբերությունների համալսարանում, իսկ
2020-ից՝ Հայ-ռուսական (սլավոնական) համալսարանում:
Գիտական զեկուցումներով հանդես է եկել միջազգա
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յին գիտաժողովներում, որոնց թվում՝ Միչիգանի համալսա
րան (ԱՄՆ) և Սանկտ Պետերբուրգի պետական համալսա
րան (ՌԴ):
Հեղինակ է գիտական 15 հոդվածների և համահեղի
նակ մեկ մենագրության՝ «Հակոբ Պարոնյանը մանկագիր»
(2021):
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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

Ստորագրված է տպագրության 29.04.2021 թ.
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