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 Հոդ վա ծում քննարկ վում է ժա մա նա կի եւ տա րա ծութ յան միաս-
նութ յան (քրո նո տոպ) կա րեւոր նշա նա կութ յու նը գրո ղի կող մից պատ-
մութ յան հա յե ցա կար գի ըն կալ ման, աշ խար հա յաց քի բա ցա հայտ ման, 
ժա մա նակ-ան հատ, ժա մա նակ-հա սա րա կութ յուն, հա սա րա կութ յուն-
ան հատ կա պե րի վե րա բեր յալ պատ կե րա ցում նե րի ամ բող ջաց ման 
գոր ծըն թա ցում: Մաս նա վո րա պես նշվում է, որ հատ կա պես վե պի ժան-
րում գրո ղը հա ջո ղութ յան կա րող է հաս նել միայն ժա մա նա կի ու պատ-
մութ յան ֆունկ ցիան ճշգրիտ ըն կա լե լու պա րա գա յում:

Սկ սած Լես սին գից՝ գրա կա նա գի տա կան միտքն ար ձա նագ րում 
է, որ գրո ղի, հատ կա պես պատ մա վի պա սա նի հա մար ան չափ կա-
րեւոր է ժա մա նա կի սրված զգա ցո ղութ յու նը, ո րով հե տեւ ի րա կա նութ-
յան ար տա ցո լու մը գրա կա նութ յան մեջ անհ րա ժեշ տա բար կապ վում 
է ժա մա նա կի ու տա րա ծութ յան պատ կե րա ցում նե րի հետ, ա սել է թե՝ 
կեն սա կան ի րո ղութ յուն նե րը դրսեւոր վում են տա րա ծա ժա մա նա կա յին 
ո րո շա կի սահ ման նե րում, ին չը, սա կայն, չի նշա նա կում, թե ժա մա նա կի 
գե ղար վես տա կան ար տա ցո լու մը ի րա կա նութ յան ժա մա նա կա յին ըն-
թաց քի պարզ վե րար տադ րութ յունն է1:

Ի՞նչ է սա նշա նա կում, նշա նա կում է, որ գրո ղը ոչ թե մե խա նի կո րեն 
ար ձա նագ րում է կոնկ րետ ժա մա նա կա մի ջո ցում տե ղի ու նե ցած կամ 
1  Ջրբաշյան Էդ., Գրականության տեսություն, Եր., «Սովետական գրող», 1980, էջ 117: 
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տե ղի ու նե ցող դեպ քերն ու ի րա դար ձութ յուն նե րը, այլ փոր ձում է ներ-
կա յաց նել ժա մա նա կի շար ժըն թա ցի իր հա յե ցո ղութ յու նը, ա ռա ջադ րում 
է ժա մա նա կի ֆունկ ցիա յի ըն կալ ման, տա րա ծութ յան հետ նրա միաս-
նութ յան փի լի սո փա յա կան իր ե լա կե տը:

Գ րո ղը կա՛մ իր ժա մա նա կի դեպ քե րին, ի րո ղութ յուն նե րին, հա սա-
րա կա կան-քա ղա քա կան զար գա ցում նե րի հա մա պատ կե րում ան հա տի 
մտա հո գութ յուն նե րին, դրա մա տիկ ապ րում նե րին, ու րա խութ յանն ու 
տխրութ յանն է անդ րա դառ նում, կա՛մ պատ մա կան անց յա լին: Վեր ջին 
դեպ քում կա րեւոր է, թե վե պը ե՞րբ է գրվում, ո՞ր ժա մա նա կի դեպ քե րին 
է անդ րա դառ նում, այդ դեպ քե րը որ տե՞ղ են ծա վալ վում եւ ինչ քա նով են 
կապ ված գրո ղի ապ րած ժա մա նա կի հետ:

Ուս տի՝ բո լոր պա րա գա նե րում «ժա մա նա կի զգա ցո ղութ յու նը կա-
րեւոր է այն ա ռու մով, որ գե ղար վես տա կան վե րա ցութ յուն չէ, այլ կե-
ցութ յան անհ րա ժեշ տութ յուն. ի՞նչ ենք ժա ռան գել անց յա լից եւ ի՞նչ ենք 
ստեղ ծում՝ գո յութ յան ի մաստն է սա եւ ստու գում է նաեւ ան հա տի քա-
ղա քա կան հե տա գի ծը հա սա րա կութ յուն, պե տութ յուն, հայ րե նիք հաս-
կա ցութ յուն նե րում»2:

Գ րա կա նա գի տա կան միտքն ա ռանձ նաց նում է ժա մա նա կի «ներ-
փակ» եւ «բաց» եզ րույթ նե րը. «գե ղար վես տա կան ժա մա նա կը «ներ-
փակ» է կոչ վում, երբ հա մընկ նում է պատ մա կան ժա մա նա կի հետ եւ 
ներ կա յաց նում է բնա կան ըն թաց քով ի րար հա ջոր դող ի րա դար ձութ յուն-
նե րի շղթա: Սա ա ռանձ նա պես ակ նա ռու է դրսեւոր վում գրո ղի ապ րած 
ժա մա նա կաշր ջա նը պատ կե րող վե պե րում, ո րոնց մեջ դեպ քե րը ծա վալ-
վում են ա ռանց ժա մա նա կա յին հա ջոր դա կա նութ յան խախտ ման, այն-
պես, ինչ պես տե ղի են ու նե նում: Կրկ նենք, սա կայն, սա չի նշա նա կում, 
թե գրո ղը մե խա նի կո րեն ար ձա նագ րում է տե ղի ու նե ցող դեպ քե րը ժա-
մա նա կի «ներ փակ» սահ ման նե րում. «Ես ազ նիվ եմ հա մա րում ի րա կա-
նի, վա վե րագ րա կա նի, քո տե ղի, քո ժա մա նա կի վրա սեւեռ վե լը: Սեւեռ-
վես քո տե ղի եւ քո ժա մա նա կի մեջ, տես նես բո լոր ժա մա նակ ներն ու 
ամ բողջ աշ խար հը: Հայ գրա կա նութ յու նը ընդգծ վում է ինք նա հա տուկ մի 
ալտ րուիզ մով: Սա մի երկ րի եւ մի ժո ղովր դի ծնած գրա կա նութ յուն է, որ 
հա վեր ժո րեն աս պա տակ վել է, ա նի րավ վել, տրոհ վել: Մեր ազ գի յու րա-
2  Սարինյան Ս., Գեղարվեստական գրականության պատմականությունը, Եր., 1979, էջ 292: 
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քանչ յուր զա վակ ցավ ու նի, եւ թվում է՝ մենք պետք է դառ նա յինք չար 
ուժը Աստ ծո դրախ տում: Սա կայն տե սեք, թե ցա վով ծան րա բեռն մեր 
մեծ ա նուն նե րը ինչ պի սի հո ժա րութ յամբ են ստանձ նում տիե զեր քի ցա-
վը, ինչ պես հա մե րաշխ են մարդ կութ յան ցա վը կի սե լիս»3:

 Ժա մա նա կի «բաց» կա տե գո րիան հա մադ րում կամ հա կադ րում է 
ժա մա նա կի տար բեր հոս քե րը (անց յալ-ներ կա-ա պա գա), ո րոնք միաս-
նա կան են դարձ նում շղթան՝ միա ձու լե լով նրա օ ղակ նե րը. անց յա լը ո րո-
շա կի հե տագ ծով շա րու նակ վում է ներ կա յում, ներ կան ար տա ցո լում է 
ա պա գա յի տես լա կա նը: Բե րենք մի օ րի նակ Ս. Խան զադ յա նի «Մ խի թար 
Ս պա րա պետ» վե պից, որ տեղ գոր ծո ղութ յուն նե րը զար գա նում են ժա-
մա նա կի տար բեր չա փում նե րում՝ ներ կա յաց նե լով ա մե նա տար բեր ի րա-
վի ճակ ներ, ամ բող ջաց նե լով ժա մա նա կի տա րեգ րութ յու նը: Թե՛ Դա վիթ 
Բե կը եւ թե՛ Մ խի թար Ս պա րա պե տը տար բեր ա ռիթ նե րով ճա նա պար-
հոր դում են ժա մա նա կի տար բեր չա փում նե րում. մի դեպ քում անց յա լում 
են, մի դեպ քում ներ կա յում, մի այլ պա րա գա յում՝ ա պա գա յում: Պատ մա-
կան անց յա լը ո գեշն չում, ո գեպն դում է Դա վիթ Բե կին, ներ կան թե պետ 
խա ղաղ չէ, բայց հու սադ րող է: Ներ կա յում նա տես նում է ա պա գա յի ուր-
վա գի ծը: Բ նու թագ րա կան է նրա զրույ ցը Մով սես ա բե ղա յի հետ. «Փո-
թո րի կը կանց նի, Մով սես: Շատ փո թո րիկ ներ են ան ցել հայ ժո ղովր դի 
գլխով: Այս էլ կանց նի: Ես հա վա տում եմ մեր ժո ղովր դի վաղ վա օր վան: 
Մենք քեզ հետ բաց կա նենք Գ րի գոր Տա թեւա ցու դպրո ցը, որ հիմ նա-
դրել է նրա ու սու ցիչ Հով հան Ո րոտ նե ցին, որ խա փան ված է սա կայն մեր 
աշ խար հի ու մեր թշնա մի նե րի ձեռ քով: Մեր հայ րե նա կից նե րը հե ռա վոր 
աշ խար հում գրքեր են տպագ րում: Ն րանց կբե րենք մեր լեռ նե րը: Կ նո-
րո գենք խա փա նած դպրո ցը ու քեզ հետ միա սին լույս տվող մի փոքր 
օ ջախ կհիմ նենք մեր մթա մած լեռ նե րում4: Միայն սու րը չէ, որ ա մուր է 
պա հում ժո ղովր դի ո գին: Լույսն է ա ռա ջին հեր թին նրա ու ժը: Որ քան 
լու սա վոր լի նի ժո ղովր դի միտ քը, այն քան հզոր կլի նի նա5: Ժա մա նա-
կի տար բեր չա փում նե րում է ամ բող ջա նում նաեւ Մ խի թար Ս պա րա պե-
տի կեր պա րը: Վեր ջինս Դա վիթ Բե կից ժա ռան գել է ժա մա նա կի սրված 

3  Մաթեւոսյան Հր., Ես ես եմ, Եր., 2003, էջ 368: 
4  Խանզադյան Ս., Երկերի ժողովածու, հ. 2, Եր., 1981, էջ 140: 
5  Նույն տեղում, էջ 138: 
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զգա ցո ղութ յուն եւ կա րո ղա նում է ձեռ քը պա հել նրա զար կե րա կին, զգալ 
նրա մերթ հան դարտ, մերթ ան հան գիստ տրոփ յու նը:

 Ռու սա կան գրա կա նա գի տա կան միտ քը վեր ջին շրջա նում ժա մա նա-
կի «ներ փակ» եւ «բաց» կա տե գո րիա նե րին զու գա հեռ օգ տա գոր ծում է 
նաեւ նրա «գծա յին» եւ «ցիկ լա յին» եզ րույթ նե րը: «Գ ծա յին» կա տե գո-
րիան ներ կա յաց նում է ժա մա նա կի ա վե լի սեղմ հատ ված ներ (ծնունդ, 
ման կութ յուն, պա տա նե կութ յուն, հա սու նա ցում), ո րոնք հիմ նա կա նում 
դրսեւոր վում են ինք նա կեն սագ րա կան վե պե րում, «ցիկ լա յին» կա տե գո-
րիան անդ րա դառ նում է ժա մա նա կի ա վե լի ընդգր կուն հատ ված նե րի, 
ո րոնք յու րա հա տուկ են պատ մա վե պե րին (ա զա տագ րա կան պայ քա-
րի ա ռան ձին շրջա փու լեր, հե ղա փո խութ յուն ներ եւ այլն): Շատ հա ճախ 
«գծա յին» եւ «ցիկ լա յին» ժա մա նա կա հատ ված նե րը մի ո րո շա կի տե ղում 
միա ձուլ վում են, ամ բող ջաց նում ժա մա նա կի հա մա պատ կե րը:

 Ժա մա նակն ու տա րա ծութ յու նը վի պա կան կա ռույց նե րում միշտ 
հան դես են գա լիս սերտ միաս նութ յամբ:

 Դե ռեւս Լես սինգն էր գրում, որ «ա ռար կա նե րը գո յութ յուն ու նեն 
ոչ միայն ժա մա նա կի, այ լեւ տա րա ծութ յան մեջ: Ն րանց գո յութ յու նը 
ձգվում է, եւ ի րենց լի նե լիութ յան յու րա քանչ յուր ակն թար թին նրանք 
կա րող են հան դես գալ այս կամ այն տես քով կամ դրսեւո րում նե րով»6:

 Ժա մա նա կի ու տա րա ծութ յան փո խա դարձ կա պը Մ. Բախ տի նը ան-
վա նում է քրո նո տոպ, ո րը «իր մեջ նե րա ռում է գե ղար վես տա կան եր կի 
ոչ միայն բո վան դա կա յին, այ լեւ ձեւա կա ռուց ված քա յին կող մե րը, թեեւ 
ա ռա ջին հա յաց քից թվում է՝ գե ղար վես տա կան եր կի ձեւաս տեղծ ման 
խնդի րը չի առնչ վում վեր ջի նիս»7:

 Նո րից անդ րա դառ նանք Ս. Խան զադ յա նին. ժա մա նա կի ու տա րա-
ծութ յան միաս նութ յու նը ընդգծ ված կեր պով ե րեւում է «Թա գու հին հա-
յոց» վե պում, որ տեղ գոր ծո ղութ յուն նե րը ծա վալ վում են «մի ա ռաս պե լա-
կան, բայց ի րա կան աշ խար հում, նա խա պատ մա կան ժա մա նակ նե րում, 
Սեւ ծո վի, Եփ րա տի, Հայ կա կան Տավ րո սի, Վա նա լճի մի ջեւ ե ղած Հա յա-
սա ա նու նով երկ րում, ո րի մա սին հի շա տա կում են քրիս տո նեութ յու նից 
ա ռաջ 15-12-րդ դա րե րի խե թա կան ար ձա նագ րութ յուն նե րը»8:

6  Лессинг, Лаокoон, или о границах живописи и поэзии, М., 1933, с. 111: 
7  Бахтин М., Вопросы литературы и эстетики, М., 1975, с. 391. 
8  Խանզադյան Ս., Երկերի ժողովածու, հ. 5, Եր., 1983, էջ 458: 
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 Վե պում հան դի պադր վում են տար բեր ժա մա նա կա հատ ված ներ՝ 
Հա յա սա պե տութ յան հիմ նա քա րե րը դնող Նա րամ սի նի տի րա կա լութ-
յու նից մին չեւ Մա րի- Լույ սի կող մից բազ մաստ վա ծութ յան վե րա ցում: 
Աշ խար հագ րա կան տար բեր հար թութ յուն նե րում ծա վալ վող գոր ծո ղութ-
յուն նե րի մի ջո ցով, ո րոնք տե ղի են ու նե նում ժա մա նա կի տար բեր չա-
փում նե րում, գրո ղը լու ծում է բարդ խնդիր. բա ցա հայ տում է պատ մութ-
յան ըն կալ ման իր հա յե ցա կար գը, գտնում է պատ մութ յան գի տա կան ու 
գե ղար վես տա կան մո դե լի իր յու րա հա տուկ սին թե զը:

Ա վե լաց նենք, որ տա րա ծութ յու նը մշա պես նպաս տում է կեր պար նե-
րի հո գե կերտ ված քի, ան հա տա կա նութ յան ձեւա վոր մա նը: Յու րա քանչ-
յուր կեր պար իր ժա մա նա կի ծնունդն է, կոնկ րետ տա րա ծա կան հար-
թութ յան վրա, նրա վար քա գի ծը, աշ խար հա յե ցութ յու նը խտաց նում են 
կոնկ րետ ժա մա նա կի բնո րոշ յու րա հատ կութ յուն նե րը:

Ամ փո փենք Մ. Շա հին յա նի՝ ժա մա նա կի ինք նա տիպ բնու թագ րու-
մով. «Ժա մա նա կը սո վո րա բար մենք պատ կե րաց նում ենք անց յա լից 
ա պա գա ձգվող վե րըն թաց ու ղու տես քով, մի տե սակ՝ հե տեւից դե պի 
ա ռաջ, մինչ դեռ այն նման է բա ժա կի, ո րի մեջ ա նընդ հատ լցվում է ջու-
րը: Այ սինքն՝ մենք՝ մար դիկ, ժո ղո վուրդ նե րը այդ բա ժա կի մեջ ենք, եւ 
ժա մա նա կը հա վի տե նա կան թափ վում է մեզ վրա: Կա ներ կա, ո րի մեջ 
խտաց ված են մեր անց յալն ու ա պա գան»9:

SUMMARY

CHRONOTOPE AS AN IMPORTANT DETAIL 
FOR PERCEPTION OF CONCEPT OF HISTORY

Martin Gilavyan

In the article author dicusses the main role of chronotope in writer’s 
perception of history. It connects also with revelation of his worldview, 
which completes with understanding of relations time and person, time 
and society, society and person. Especially emphasizes that writer can 
suceed in the novel genre when he recognizes function of time and history.
9  «Գրական թերթ», Եր., 1997, 15 ապրիլի, երեքշաբթի: 


