ԼՈՒՍԻՆԵ ԳԱԼՍՏՅԱՆ

ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԳՈՅԱՊԱՇՏԱԿԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԸ
ՊԵՐՃ ԶԵՅԹՈՒՆՑՅԱՆԻ «ԱՐՇԱԿ ԵՐԿՐՈՐԴ» ՎԵՊՈՒՄ

Հայ

պատմավեպի

պատմության

մեջ

երեք

շրջափուլ

է

հարկավոր

առանձնացնել՝ պատմական փառավոր անցյալն անփառունակ ներկային հակադրող
(Րաֆֆի, Մուրացան, Ծերենց), պատմական (ողբերգական կամ փառահեղ) անցյալն
իր

ժամանակին

զուգահեռող

(Ստեփան

Զորյան,

Դերենիկ

Դեմիրճյան)

և

պատմական անցյալը գոյաբանական հարցերի տեսանկյունից վերլուծող (Վարդան
Գրիգորյան, Պերճ Զեյթունցյան, Լևոն Խեչոյան): Անցյալի իրենց մոտեցումների
առանձնահատկություններով հատկանշվող այս փուլերը մի կողմից ընկալելի են
ժամանակի (19-րդ դար, 20-րդ դարի առաջին, 20-րդ դարի երկրորդ կես) և
ուղղության ու մեթոդի (ռոմանտիզմ, ռեալիզմ, մոդեռնիզմ) կոնտեքստում, մյուս
կողմից՝ գրողի աշխարհայացքային, գեղագիտական ու ոճական ընդհանուր
համակարգի մեջ: Այս վերջին փուլի վիպագրության մեջ պատմությունն ավելի քան
երբևէ զրկվում է ազգային նշանակությունից. երևույթ, որ նկատելի է առավելապես
արձակագիր,

դրամատուրգ,

հրապարակախոս

Պերճ

Զեյթունցյանի

պատմավիպագրության մեջ: Ընդհանրապես վեպի՝ Զեյթունցյանի նախասիրած
տեսակը փաստական հիմքի վրա ստեղծված է կզիստենցիալ այլաբանությունն է
(«Քսաներորդ դարի լեգենդ» վեպն ու «Ամենատխուր մարդը» վիպակը), իսկ նրա
լավագույն ստեղծագործություններից մեկը՝ «Արշակ Երկրորդը», ըստ էության, ոչ
այնքան պատմական, որքան պատմական փաստերի վրա հիմնված էկզիստենցիալ
վեպ է (պատմական անցյալը բեմական մի հարթակ է, որի վրա էկզիստենցիալ
դրամա է տեղի ունենում): Զավեն Ավետիսյանը նկատում է, որ «Արշակ Երկրորդը»
«հանրագումարի է բերում մարդկային հոգեբանության այն պեղումները, որ
արձակագիրը կատարել էր իր նախորդ գործերում` «Կլոդ Ռոբերտ Իզերլի»,
«Կատակերգություն առանց մասնակիցների», «Ամենատխուր մարդը» և այլն:
Ստեղծագործական հղացման ակունքների իմաստով այս պատմավեպը նմանվում է
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նրա նախորդ գործերին: Զեյթունցյանը հակում ունի իր գործերի հիմքում դնելու
մարդու ճակատագրին վերաբերող այնպիսի փաստագրական նյութեր, որոնք
հնարավորություն ընձեռեն գեղարվեստորեն վերացարկելու մարդկային լարված
հոգեբանության ծալքերը,- գրում է գրականագետը՝ ավելացնելով,- ինչպես նախորդ
գործերում, այնպես էլ այստեղ Զեյթունցյանը իր հերոսների առջև դնում է իր իսկ
նախապես ունեցած կոնցեպցիան. «Մարդը մահկանացու է, բայց նա երբեք ստրուկ
չի դառնա, եթե ինքը կամովին չընդունի ստրկությունը»: Այս իմաստով կարելի է
զուգահեռ անցկացնել Ստրաուդի և Արքայի, Արշակ Երկրորդ թագավորի և Գնելի
միջև:

Ստրաուդի

և

Գնելի

մահվան

դատապարտվածությունը

ժխտվում

և

վերաուղղվում է դեպի կյանքի խնդիրը, մարդուն ու աշխարհին օգտակար լինելու
մարդկային ձգտումը հաղթում է մահին: Զեյթունցյանի պատմավեպում մարդը
ավելի շատ սովորական մահկանացու է, քան հասարակական գործիչ, զինվոր ու
թագավոր:

Արշակ

թագավորի

հոգեբանական

դեգերումների

դիապազոնը

չափազանց մեծ է, մեղմ բարությունից ու վիճակի խեղճությունից մինչև դեսպոտիզմն
ու սադիզմը, և այս ամենը հանուն մարդու, նրա գերագույն իդեալի, հանուն ազգի և
հայրենիքի: Վիպասանին հաջողվում է օգտագործել մարդու «ներքին ժամանակը»:
Նրա վիպական մտածողությունը ուղղված է այսօրվա կյանքին»1:
«Արշակ Երկրորդը», ըստ էության, գոյապաշտական վեպ է, ըստ որում գրողի
փիլիսոփայական հարցադրումներն ու «մարդկային հոգեբանության պեղումները»
(գոյապաշտությունը

կամ

էկզիստենցիալիզմը

ոչ

այնքան

փիլիսոփայական

համակարգ է, որքան «կյանքի փիլիսոփայության» տեսակ, կեցության անհատական
վերապրում, այս առումով էկզիստենցիալիզմի փիլիսոփայությունը բազմաթիվ
եզրեր ունի հոգեբանության ու հոգեվերլուծության հետ և փորձում է իմաստավորել
կեցության անհատական վերապրման մի որոշակի տեսակֈ Զ. Ավետիսյանի
նկատած «մարդկային լարված հոգեբանության ծալքերի» պեղումները Զեյթունցյանի
պատմավեպում հենց էկզիստենցիալ հոգեվերլուծության մեթոդով են կատարվում)
մոտ

են

էկզիստենցիալիզմի

փիլիսոփայությանն

ու

գրականությանը:

Զ.

Ավետիսյանը ևս նկատում է, որ Զեյթունցյանի գրեթե բոլոր վիպական երկերի
առանցքում

1

անհատի

ազատության

խնդիրն

է

(«Մարդը

Գրականությունըևժամանակը.հոդվածներիժողովածու,Եր., 1980, էջ 300:
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մահկանացու

է,

բայցնաերբեքստրուկչիդառնա,

եթեինքըկամովինչընդունիստրկությունը»):

Մահվանխնդիրընույնպեսէկզիստենցիալիզմիառանցքայինխնդիրներիցէ: «Չթողնել,
որմոռացվիմահը,

ահաէկզիստենցիալիզմիտխուրհոգսը:

Չկաավարտևչկակյանքիամբողջություն:

Կատարելապեսբացառվածէ,

որմարդըպատմությանմեջլինիկամդառնաիրգոյությանտերը:
Ամենմիկյանքանդարմանելիկերպովգնումէդեպիմահ»2,ՎահեՔաչայիվեպերիհրատարակությանվերջաբանումմեջբերումէԱլեքսանդրԹոփչյ
անըէկզիստենցիալիստփիլիսոփաԷմանուելՄունիեիխոսքերը:
ԱրշակԵրկրորդիթագավորությանժամանակըԶեյթունցյանըպատկերելէորպես«անդ
արմանելիկերպովդեպիմահ»ընթացողմարդկայինմիկյանք,
ևայդպիսինէցանկացածէկզիստենցիալդրամա:
Ինչվերաբերումէազատությանխնդրին
(ազատությունըէկզիստենցիալիզմիփիլիսոփայությանուգրականությանևմասնավոր
ապեսֆրանսիականէկզիստենցիալիզմիառաջնայինհեղինակներիցմեկի՝ԺանՊոլՍարտրիփիլիսոփայությանուգրականությանկենտրոնականխնդիրնէ,
որհանրագումարիէբերվելնրահիմնականգեղարվեստականստեղծագործության՝«Ազ
ատությանճանապարհները»եռագրությանմեջ),
Զեյթունցյանիվեպերումուվիպակներումայնէկզիստենցիալիզմինբնորոշհարցադրու
մներուլուծումներէստանում: «Ամենատխուրմարդը»վիպակիառանցքում, օրինակ,
անհատի՝հանունսիրոսպանությունգործածԲոբՍտրաուդիազատություննէ:
Ստրաուդըբանտումթռչուններէբուժում,
թռչուններըկամովինմտնումեննրաբանտախուց,
Ստրաուդըհասարակությանմեջանազատէրզգումիրեն,

իսկբանտում՝ազատ:

«Քսաներորդդարիլեգենդ»վեպիհերոսԿլոդՌոբերտԻզերլինտառապումէոչթեՀիրոսիմ
այիվրառումբնետելուպատճառով,
այլռումբընետելուցհետո՝իբրևճանաչվածուհամբավվայելողհերոս,հասարակության
մեջիրազատությունըդրսևորելուանկարողությունից.
նախախտումէանհատինկաշկանդողհասարակականնորմերըդրանցենթարկվելուհա
րկադրանքիպատճառով,
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ՎահեՔաչա, Գիշատիչներիխնջույքը, Եր., Սովետականգրող, 1976, էջ 363:
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քանիորչիուզումհամապատասխանելիրկերպարիհասարակականընկալմանը.
հասարակությունըդառնումէանհատիազատությանսահմանափակմանհիմնականգո
րծոնը:
Իրպատմվածքներում,
վիպակներումևվեպերումՍարտրըփորձումէսպառելանհատիազատությանսահման
ափակմանամենատարբերձևերը:
ԸստՍարտրի`սերըսահմանափակումէմարդկայինազատությունը:
Նրա«Ինտիմ»նովելում,

օրինակ,

Մարդունինչ-որբանտալ,

տղամարդըբռնանումէկնոջազատությանվրա:

նշանակումէգերիվերցնելնրան,
որպեսզինրան,

ինչ-որբանտալ,

նշանակումէոչնչացնելայն,

ինչտալիսես,

ումտալիսես,

դարձնեսգերի:

Սարտրիհերոսներըմշտապեսխուսափումենսիրուց,

իսկ«Սրտխառնոց»վեպումԱնտուանը, խզելովիրբոլորկապերըհասարակությանհետ,
լքումէնաևսիրածաղջկան:
«Դռնփակ»պիեսիհիմնականգաղափարըևսանհատիազատությանսահմանափակում
նէհասարակությանկողմից:

«Դժոխքըդամյուսներնեն»,-

ասումէպիեսիհերոսներիցմեկը՝Գարսենը3:

Սարտրնիրպիեսումցույցէտալիս,

թեինչպեսենմարդիկդառնումմեկմյուսի«դահիճը»՝ազատությունըսահմանափակողը:
Զեյթունցյանիվեպիհենցսկզբումցույցէտրվում,
թեինչպեսէզինվորականՆերսեսըԱրշակիկողմիցկաթողիկոսականնշանակումըընկ
ալումորպեսբռնություն, որպեսիրազատությանսահմանափակում:
Սարտրնիրստեղծագործություններումհետազոտումէհասարակությունը՝որպ
եսանհատիէությանըխորթ,

թշնամականօրգանիզմ,

ուրյուրաքանչյուրըսահմանափակումէմյուսիազատությունը.այդիսկպատճառովէկզ
իստենցիալհերոսընախընտրումէխզելկապերըհասարակությանհետ՝հաճախիրազա
տընտրությանմեջինքնահաստատվելուհամարստիպվածլինելովդիմելանհեթեթարա
րքների,

ինչպեսՍարտրի«Հերոստրատը»նովելիհերոսՊիեռը,

որիրազատընտրությանիրավունքըհաստատումէսպանությունգործելով՝սպանությու
ն,

որոչմիշարժառիթչունի:

ԱնհեթեթուչպատճառաբանվածարարքներիէդիմումԶեյթունցյանի«Քսաներորդդարի

3

ԺանՊոլՍարտր, Թատերգություն, Եր., Սովետականգրող, 1985, էջ 407:
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լեգենդ»վեպիհերոսԻզերլին՝ընդվզելովհասարակությանդեմ,
ընդվզելովիրհերոսականկերպարի՝ինքնիրդեմ`որպեսհասարակությանպաշտելիհե
րոսի:
«Ազատությանճանապարհները»եռագրությանառաջինվեպիփոփոխված՝«Ընդվզում»
վերնագրովերկումՍարտրըփորձումէընդգծելգլխավորհերոսիհասարակականբարոյ
ականությանուպայմանականություններիդեմընդվզումը,
որմիաժամանակընդվզումէնաևսեփականանձիդեմ՝որպեսհասարակությանմիանդա
մի. նույնըկարելիէասելնաևԻզերլիիմասին: Իզերլիիանհեթեթվարքագիծըոչայլինչէ,
եթեոչընդվզումսեփականանձիդեմ:

Այսպիսով,

սահմանափակվածազատությանհակակշիռըդառնումէանհեթեթվարքագիծը,
որիբնորոշօրինակը«ԱրշակԵրկրորդ»վեպումնախարարներիընթրիքիժամանակիշխ
անՎաչակիպատասխաննէարքայիհարցին:
ԱրշակըՎաչակիցպահանջումէնստելարքայականաթոռինևանկեղծորենխոստովանե
լ,

թեինչպեսկվարվեր,

եթեինքըլիներարքա:

Արքայականաթոռըդառնումէանսահմանափակ
(այսիմաստովիշխանականտիտղոսըսահմանափակազատությունէ)
ևանպատիժազատությանխորհրդանիշ.

«Ես…-

իշխանՎաչակըհանկարծլսեցսեփականձայնը,
որշատօտարուտհաճհնչեցիրականջին:

-

Եսկբարձրանայիումանկգայիսեղանիվրա…
-Եսհասկանումեմ, դու, անշուշտ, չէիրբարձրանաումանչէիրգասեղանիվրա:
Քեզպարզապեսայդհնարավորություննէգրավում:
քեզհամարդա՞էթագավորությանխորհրդանիշը:

Ուրեմն,
Հետաքրքիրէ:

Ուրի՞շ,

իշխան,

ուրի՞շ:
-Եսկհրամայեի,
որնախարարներըխուզենիրենցմազերըևարքայիններկայանանմիայնճաղատգլուխն
երով,-

վախիցմիփոքրհամարձակդարձավիշխանՎաչակը»4:

Այլոցազատություննանընդհատսահմանափակող,
ուրիշներիհամար«դահճի»դերկատարողԱրշակարքայինանընդհատզբաղեցնումէազ

4

ՊերճԶեյթունցյան, Ընտիրերկերերկուհատորով, հատոր 2, Եր., 1987, էջ 165:
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ատությանգաղափարը,

նրաիրագործմանհնարավորությունը:

Արշակավանիկառուցումըմարդկանցայդհնարավորություննընձեռելումիփորձէ:
Նրանհետաքրքրումէ,
թեինչպեսմարդըկդրսևորիիրենբացարձակազատությանպայմաններում:
Էկզիստենցիալիզմիգրականությանխնդիրներիցմեկըհենցայդփորձնէ՝ստեղծելայնպ
իսիիրադրություն,

որիմեջբացահայտվումէէկզիստենցիալմարդուէությունը,

հոգեբանություննուաշխարհիէկզիստենցիալընկալումը:
Արշակնայդպիսի՝պատմականնշանակությանմիփորձէկատարումհենցԱրշակավան
իկառուցմամբ:

Արշակավանըվեպիառանցքայինմետաֆորնէ

(պատմավեպիդրամատիկականտարբերակըհեղինակըվերնագրելէ«Ավերվածքաղա
քիառասպելը»),

քաղաք,

ուրպիտիապրենտերերիցփախածծառաները,

գողերը,

մարդասպաններնումնացածօրինազանցները:
Այդպես«սահմանային»իրադրությանմեջբացահայտվումէհեղինակիէկզիստենցիալհ
այեցակարգը:

Այդքաղաքումենապաստանելամուսիններիցփախածկանայք:

ԱմուսնականանհավատարմությունընույնիսկԱրշակավանիբնակիչներիկողմիցէհա
մարվումպարսավելիարարք:
ՊարսավելիէԱրշակավանումամուսնացածԱշխենիևզարդերվաճառողԲակուրիգաղ
տնիսիրավեպը:

ՍերգեյՍարինյանըվեպիայսդրվագիմասինգրումէ.

«Արշակավանըծնեցիրհակասությունը,
գաղափարիիրիսկբացասումըևհոգեբանորեննախապատրաստեցառաջինփախստա
կանին»5:

Արշակավանըվերածվումէազատությանուտոպիայի.

այդքաղաքիգոյությունը,
այներազանքէ,

պատրանք,

այսինքնբացարձակազատությունը,

անհնարինէ,

որչիկարողդիմանալիրականությանփորձությանը,

ուստիդատապարտվածէկործանման:

ԵվԶեյթունցյանըպատկերումէ,

թեինչուայդբացարձակազատությանտարածքըչէրկարողդիմանալժամանակիփորձո
ւթյանը:

Արշակավանըհիանալիգաղափարէ,

բայցչէ՞որայդգաղափարըվերածվումէքաղաքի,
իսկքաղաքումիվերջոհասարակությունէկազմավորվում,
իսկհասարակականհարաբերություններնիվերջոդառնումենանհատիազատությանս

5

ՍերգեյՍարինյան, Պատմությանառասպելիվիպականացումը, «Գրականթերթ», 15 հունիսի, 1979:
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ահմանափակման,
ավելին՝հասարակությունիցանհատիօտարմանհիմնականպատճառ:

Սա,

բնականաբար,
ժամանակակիցհասարակությանմասինժամանակակիցպատկերացումէֈՉորրորդդա
րիհասարակականկառուցվածքինայսպատկերացումըչիկարողհամապատասխանել
.չորրորդդարումմարդըդեռբնությունիցօտարմանփուլումէր,
հետոէրդեռօտարվելուԱստծուց

(19-րդդար.

Նիցշեի«Աստվածմեռելէ»խոսքըհենցայդերևույթինէվերաբերում),

իսկ

20-

րդդարում՝հասարակությունից,
քանիորանհատիազատությանսահմանափակումնուօտարումըհասարակությունիցժ
ամանակակիցքաղաքակրթությանըբնորոշիրողություններենֈԶեյթունցյանըհայոցպ
ատմությանայնպիսիիրադարձությունէընտրել,
որառավելհամահունչկարողէրլինելգոյությանփիլիսոփայությանիրհարցադրումներ
ինկամկարողէրհերոսներինէկզիստենցիալվարքագիծպայմանավորող«սահմանային
»իրավիճակներիհնարավորությունընձեռելֈԷկզիստենցիալկամ«սահմանային»իրավ
իճակներիտեսանկյունիցանշուշտնորհետաքրքրությունեններկայացնումչորրորդդա
րիհիշյալանցքերիբազմաթիվդրվագներ,

հատկապես՝Արշակավանիկառուցումը:

Հետաքրքիրէ,
որչորրորդդարիանցքերինբազմիցսանդրադարձածհայոցպատմավիպասանությանմ
եջԱրշակավանիկառուցմանդրվագըմնացելէանտեսված:
Ընդհանրապես,«Զեյթունցյանըերևակայությանուժով«վերականգնել»էշատբան,
«կյանքիէկոչել»այնպիսիփաստեր»,

«երևույթներ»,

պատմականուկենսագրականտվյալներ,
որոնք«անտեսվել»կամ«մոռացությանենտրվել»նախորդպատմագիրներիևգրողներիկ
ողմից,- գրումէՍևակԱրզումանյանը:- Ինչ-ինչպատճառներով, ասենք, Րաֆֆին, Ստ.
ԶորյանըևժանրայինայլձևերովԱրշակԵրկրորդիգահակալությանշրջանիմերպատմու
թյունըարտացոլողհեղինակներըառավելուշադրությունենդարձրելիրականպատմականհերոսներիքաղաքական-հայրենասիրականվարքագծին,
նրանցարտաքին,

այսպեսասած`

Դժվարչէհասկանալ,

որայդ,

«միջազգային»հարաբերությանը:

ինչ-ինչպատճառները,
7

ամենիցառաջ,

թաքնվածենժամանակաշրջանովպայմանավորվածհեղինակայիննպատակամիտում
իմեջ»6:
Զեյթունցյանիպատմավեպնառավելհամահունչէարդիժամանակներինևառաջադրու
մէառավելապես

20-րդդարինբնորոշայնպիսիհարցադրումներ,

ինչպիսիքեն,

օրինակ, անհատիմենությունըկամսեռերիօտարվածհարաբերությունները:
«Արքայիմենության»մոտիվըպատմավիպասանությանմեջիհարկենորչէ.և՛«Գև
որգՄարզպետունի»և՛«Պապթագավոր»պատմավեպերումթագավորներըմենակեն,մե
նակէԱշոտԵրկաթը,

մենակէՊապը,

բայցԶեյթունցյանըարքայիկերպարումփորձումէցույցտալ«մարդումենությունը»:
Արշակըոչթեմենակէ,

այլմենությանդատապարտվածանհատ:

ԱնհուշբերդումմորթազերծՎասակիհետայսպեսէմենախոսումնա.
«ԲախտսբերեցՎասակ…Եսազատվեցիիմմենակությունից…Իսկսա…Սաբացարձա՜կ
մենակությունէ…Մաքուրևանարատ…Սամարդումենակությունէ…Իսկայնմեկը՝արք
այի…Դրահամարէլեսսիրեցիիմշղթաները…»7:

Զեյթունցյանիհերոսներըմենակեն,

ինչպեսէկզիստենցիալիզմիբոլորհերոսները,
մենակևխորապեսօտարմիմյանցուիրենքիրենց.

օտարենԱրշակնուՓառանձեմը,

օտարենՓառանձեմնուԳնելը (այնպես, ինչպեսԳեանուՍտրաուդը, ԻզերլինուԼիլին):
ՓառանձեմիուԳնելիօտարումըԶեյթունցյանըհիանալիկերպովէցույցտալիսքաղաքից
դուրսգտնվողաղբանոցիհանդիպմանտեսարանում.
նրանքհանդիպումենէկզիստենցիալ«իրադրության»մեջ,
նրանցհամատեղանցյալնարդենիմաստազրկվածէ, նրանցսիրուցոչինչայլևսչիմնացել
(աղբանոցիպատկերըպատահականչէընտրվածիհարկե):
Վեպիբոլորհերոսներնենմենակ,
ԱհաՀայրՄարդպետը,

մենություննայսվեպումթեմատիկբնույթունի:
որ«երկարտարիներմենակությանմեջապրելով,

ստեղծելէրիրերկրորդես-ը,
որընրահամարգոյությունուներորպեսգերիրականություն:

Նազրուցումէրնրահետ,

կատակում, երբեմնխաբում, ձեռքառնում, հիմարվիճակներիմեջգցում, կերակրում,
լողացնում, հագցնումև, տարիքովիրենավելիմեծհամարելով, հովանավորումնրան»8:
6

ՍևակԱրզումանյան, Խորհրդահայվեպը, հատոր 4, Եր., Խորհրդայինգրող, 1990, էջ 537:
ՊերճԶեյթունցյան, Ընտիրերկերերկուհատորով, հատոր 2, Եր., 1987, էջ 598:
8
Նույնտեղում, էջ 288:
7
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Կաթողիկոսը,

որի«ամենմիկորուստըընդարձակումէրմենությանսահմանները,

խորացնումմենությանանդունդը:

Եվնրանթվաց,

թեայդընդարձակսահմաններիցուխորանդունդիցհնչեցիրօտարուտհաճձայնը.
-Ներսե՜ս…»9:
ԻնքնաօտարվածուերկփեղկվածէնաևԱրշակթագավորը:

Այդերկփեղկումնէ,

որնրակերպարըդարձնումէողբերգական.
«Բայցդումիայնգլխովառաջանցարժամանակից,

արքա,

միայնգլխով,-

արհեստևհամոզմունքդարձրածուղղամտությամբշարունակեցԴրաստամատը:

-

Իսկհոգովումարմնովկապվածէիրքոժամանակին: Որպեսբիրտևդաժանմիբռնապետ:
Այդհակասություննէրքոողբերգությունը, արքա…»10,- ասումէԴրաստամատը:
Այսնկատիունենալով՝ՍիրանուշՄարգարյանըգրումէ,
որԶեյթունցյանիվեպում«պատմականիրադարձություններիոլորտնիրմեջէառնումմա
րդկայինճակատագրիառեղծվածը՝մարդուէությանինքնաբավգոյությանխորհուրդը,
այնուամենայնիվ,

տոգորելովչհասկացվածության,

մենակության,

աշխարհիանկատարությանուերջանկությանունայնությանմասինխոհերով»11,
իսկԱրշակինբնութագրումէորպես«անհանգիստ,
փորձությանպահին՝տագնապածուշտապող,
մենակ,

կամային,

ենթարկողուդաժան,

մենությանպահերին՝չհասկացված,

ինքնիրենիցուաշխարհիցօտարվածուխռով»,

ապա«Արշակնինքնիրենովարտացոլումէիրիսկ«շավղիցդուրսսայթաքածժամանակը»
, որիմեջփորձումէստեղծելսեփականերկրիուժողովրդիպատմությունը»12:
Այսպիսով,

մարդուօտարումըհասարակությունից,

մենություննուդատապարտվածություննէկզիստենցիալիզմիփիլիսոփայությանհիմն
ականհասկացություններիցևգրականությանթեմաներիցեն,
իսկվեպիգրեթեբոլորկերպարներիմեջընդգծվածէհենցդատապարտվածությանգիծը՝դ
ատապարտվածությունմենությանումահվան:

Մահը,

ըստՍարտրի,

ազատությունըսահմանափակողամենամեծերևույթնէ,
(«Պատը»):

որիառջևմարդըպարզապեսանզորէ

9

Նույնտեղում, էջ 483-484:
ՊերճԶեյթունցյան, Ընտիրերկերերկուհատորով, հատոր 2, Եր., 1987, էջ 605:
11
ՍիրանուշՄարգարյան, Պատմությանժամանակը, Եր., Սփյուռք, 2000, էջ 15:
12
Նույնտեղում` էջ 15-16:
10
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ԻրանզորությունըգիտակցողԱրշակնԱնհուշբերդումինքնասպանէլինում:
Միևնույնժամանակմահնանհատինազատագրողմիակճշմարտություննէ,
այնգիտակցողըկարողէդիմելցանկացածարարքի,
քանզիորոնելուչիգտելմարդկայինկեցությանիմաստը:

Ինչ-

որառումովէկզիստենցիալիզմիողջգրականությունըմարդկայինգոյությանիմաստիա
նհանգիստորոնումնուիմաստիբացակայությանհուսահատարձանագրումնէ:
Արշակըմարդկայինգոյությանիմաստիայդօրինակորոնմանմեջէ,
նրաորոնումներըոչմիարդյունքչենտվել:
Էկզիստենցիալիզմըմարդուբախումնէիմաստիբացակայությանկամաբսուրդիհետ,
մարդուևանհեթությանբախմանողբերգությունը:
Այդդեպքումմարդըհանգիստխղճովկարողէգործելցանկացածարարք.
կարողէմահվանդատապարտելեղբորորդուն
կարողէսպանելկամինքնասպանլինել:

(Գնելին),

Մահը,

գայթակղելնրակնոջը,

որպեսիմաստիբացակայություն,

իմաստազրկումէամենինչ:
Անհուշբերդումինքնասպանեղածարքան«աշխարհինուղղվածիրվերջինաղաղակնար
ձակելուցհետոխաղաղպառկածէրմերկուանհարթհատակին,
ուբացաչքերիմեջնույնհարցնէրքարացել.

հը՞,

ի՞նչեղավ,

ի՞նչկատարվեց,

ի՞նչհասկացարԴրաստամատ:
-Գոնեկուշտուտեիր,

արքա,-

արցունքնաչքերինափսոսանքովշշնջացԴրաստամատը:

-

Տեսի՜նչփառավորսեղանէ…Որքանգինիկասափորներիմեջ…»13:
Ահաևանհեթեթությունը:
Մի՞թեմահիցառաջբացվածփառավորսեղանըչիիմաստազրկումմարդուապրելու,
գործելուհամարարվածբոլորջանքերը:
Սաէէկզիստենցիալիզմիհուսահատեզրակացությունը:
ԱմենինչհանգումէմահվանևիմաստազրկումԱրշակիպատմությունկերտելուփորձեր
ը.

պատմությունըդուրսէգալիսնրահսկողությունից,

նաէկզիստենցիալվեպերիհերոսներիպեսդիտումէ,
թեինչպեսէխզվումիրևիրադարձություններիկապը,որպեսպատմականանհատ,չիկա

13

ՊերճԶեյթունցյան, Ընտիրերկերերկուհատորով, հատոր 2, Եր., 1987, էջ 606:
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րողանումպատմությանընթացքըենթարկելիրեն.
սրանովէնաևէկզիստենցիալպատմավեպըտարբերվումդասականպատմավեպից:
Եթեդասականպատմավեպումցույցէրտրվում,

թեինչպեսենանհատները

(ըստՆիցշեիպատմությունըկերտումեն«իշխանությանկամքով»օժտվածանհատները,
իսկժողովուրդնանձևզանգվածէ՝«սովորականքար,

որքարտաշիկարիքունի»14)

կամժողովուրդը
(ըստմարքսիստականգաղափարախոսությանպատմություննառաջմղողուժըժողովո
ւրդնէ)

կերտումպատմությունը,

ուղղորդումնրաընթացքը,

ապաըստէկզիստենցիալհայեցակարգի՝պատմությանընթացքըդուրսէգալիսանհատի
հսկողությունից՝ցույցտալովիրադարձություններիհանդեպմարդուանզորությունը:
Այսպիսով,Զեյթունցյանիընտրածպատմականժամանակաշրջանըևկերպարըլիովինհ
նարավորությունենտալիսբացահայտելուպատմությանէկզիստենցիալիստականայդ
հայեցակարգը:

14
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Պ. Զեյթունցյանի «Արշակ Երկրորդը», ըստ էության, գոյապաշտական վեպ է, ըստ
որում գրողի փիլիսոփայական հարցադրումներն ու «մարդկային հոգեբանության
պեղումները» մոտ են էկզիստենցիալիզմի փիլիսոփայությանն ու գրականությանը:
Ազատությունը

էկզիստենցիալիզմի

փիլիսոփայության

ու

գրականության

կենտրոնական խնդիրն էֈ Թե՛Սարտրը, և թե՛ Զեյթունցյանը իրենց ստեղծագործություններում ներկայացրել են մարդկային դրսևորումները բացարձակ ազատության
պայմաններում: Էկզիստենցիալիզմի գրականության խնդիրներից մեկը հենց այդ
փորձն է՝ ստեղծել այնպիսի իրադրություն, որի մեջ բացահայտվում է էկզիստենցիալ
մարդու էությունը, հոգեբանությունն ու աշխարհի էկզիստենցիալ ընկալումը:
Բանալի բառեր. էկզիստենցիալիզմ, ազատության խնդիր, հասարակություն,
մենություն, գոյաբանական հարցերֈ

ЭКЗИСТЕНЦИАЛИСТСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ИСТОРИИ
В РОМАНЕ ПЕРЧА ЗЕЙТУНЦЯНА “АРШАК ВТОРОЙ”

Резюме

“Аршак Второй”, по сути, является экзистенциалистским романом, где стремления
философской постановки вопросов писателя и “искания человеческой психологии”
близки к экзистенциалистской философии и литературе.
Свобода является центральной проблемой философии и литературы
экзистенциализма.

И

Сартр,

и

Зейтунцян

в

своих

произведениях

представили человеческие проявления в условиях полной свободы. Одна из
проблем литературы экзистенциализма состоит именно в этой попытке:
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создать

такую

ситуацию,

где

выявляются

сущность,

психология

экзистенциального человека, экзистенциальное восприятие мира.
Ключевые слова: экзистенциализм, проблема свободы, общество,
одиночество, онтологические вопросы.

EXISTENTIAL CONCEPTION OF HISTORY
IN THE NOVEL OF PERCH ZEITUNTSYAN “ARSHAK THE SECOND”

RESUME

“Arshak the Second” in fact, is an existentialistnovel, where the writer’s tendency to the
philosophical formulation of questions and “the seeking of human psychology” are close to
the existentialism philosophy and literature.
Freedom is the central issue of philosophy of existentialism and literature. In their works
both Sartre and Zeytuntsyan had presented the human manifestations exclusively in the
conditions of freedom. One of the issues of literature of existentialism is namely this
attempt to create a situation, where the essence of existential man, psychology and the
existential perception of the world are revealed.
Key words: existentialism, issue of freedom, public, identity, ontological issues.

13

14

