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Խ. Ա բո վեա նի ա նուան ՀՊՄՀ Վ. Պար տի զու նու ա նուան hայ նոր եւ 
նո րա գոյն գրա կա նու թեան եւ նրա դա սա ւանդ ման մե թո դի կա յի ամ բիոն

«Ս փիւռք» Գի տաու սում նա կան Կենտ րոնի մեթոդիստ

 Բա նա լի բա ռեր – նա մա կագ րա կան վէպ, ազ դե ցու թիւն ներ, թարգ մա-
նա կան եւ ինք նու րոյն գրա կա նու թիւն, ազ գա յին դի մա գիծ, կա ռու ցո ղա-
կան ե ղա նակ, թե մա տիկ ընդ հան րու թիւն ներ:
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Ե թէ խօ սե լու լի նենք նա մա կագ րա կան վէ պի, կամ ինչ պէս ա նուա նել 
ենք յօ դուա ծի խո րագ րում` նա մա կի` իբ րեւ վէ պի ժան րա կազ միչ տար րի 
հան դէս գա լու ժա մա նա կից, ա պա պի տի ար ձա նագ րել, որ այն ի յայտ 
է ե կել ըստ էու թեան դասական վէ պի ձեւա ւոր ման շրջա նից էլ ա ռաջ` 
15-րդ դա րում: Ա ռա ջի նը որ պէս այդ պի սին կաս տի ժա ցի գրող Դիե գօ 
դէ Սան Պեդ րո յի «Սի րոյ բան տը» երկն է (1485), ո րին յա ջոր դել են Էդ-
մէ Բուր սոլ տի «Նա մակ ներ Բա բէ թին» (1669), Գաբ րիէլ Ժոզէֆ Գա յե-
րա գի «Պոր տու գա լա կան նա մակ ներ» (1669), Ջեյմս Հաուէ լի «Սո վո րա-
կան նա մակ ներ» (1645-1650) գոր ծե րը:

Ա ռա ջին նա մա կագ րա կան վէ պի դա սա կան օ րի նա կը, սա կայն, հա-
մար ւում է Աֆ րա Բե նի «Սի րա յին նա մակ ներ պա լա տա կա նի եւ իր քրոջ 
մի ջեւ» գիր քը (3 հա տոր, 1684, 1685 եւ 1687):

18-րդ դա րում ժան րը ա ռա ւել յայտ նի դար ձաւ շնոր հիւ Սե մի ւէլ Ռի-
չարդ սո նի «Փա մե լա» (1740) եւ «Կ լա րի սա» (1749) գոր ծե րի: Ա ւե լին` վէ-
պի ժա մա նա կա կից տե սա բան Մի լան Կուն դե րան գտնում է, որ հենց նա 
է «յայտ նա գոր ծում վէ պի նոր տե սա կը նա մակ նե րի մի ջո ցով...» եւ այն 
մղում «դէ պի մար դու ներ քին կեան քի հե տա զօ տու թեան ու ղին», ա պա 
ու րուագ ծում ազ դե ցու թիւն նե րի շրջա նա կը. «Հան րա յայտ են նրա (Ռի-
չարդ սո նի – Ք. Ա.) մե ծա գոյն հե տեւորդ նե րը՝ Գէօ թէն, Լաք լօն («Վ տան-
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գա ւոր կա պեր» վէ պը (1782) – Ք.Ա.), Կոնս տա նը (Ի զա բէլ դը Շա րիէի 
հա մա հե ղի նա կու թեամբ «Դ’Ար սիէ որ դու նա մակ նե րը Սո ֆի Դիւր ֆէին» 
վէ պը, 1786-1787 – Ք.Ա.), ա պա Ս տեն դալն ու իր դա րի գրող նե րը»1:

Չ խո րա նա լով ժան րի եւ րո պա կան ծա ւա լում նե րի մէջ՝ նկա տենք, որ 
այն այ սօր էլ, իր մէջ նե րա ռե լով նաեւ նա մա կի ժա մա նա կա կից այ լա-
զան դրսեւո րում ներ, պա հում է իր կեն սու նա կու թիւ նը:

Խն դիր ենք դրել անդ րա դառ նալ այն եր կե րին, ո րոնք ազ դե ցու թիւն-
նե րի շրջա նակ են ձեւա ւո րել հայ նա մա կագ րա կան վէ պի զար գաց ման 
մէջ, ուս տի փոր ձել ենք ե րեւան բե րել երկ խօ սու թիւն նե րի շրջա նա կը, 
տի պա բա նա կան ընդ հան րու թիւն նե րը՝ հա մաշ խար հա յին նա մա կա-
գրա կան վէ պին զու գա հե ռելով հայ կա կա նը:

 Վի պագ րա կան օ րի նակ նե րի ընդգր կում նե րի տե սան կիւ նից, կար-
ծում ենք, պէտք է տար բե րա կում մտցնել. կան վէ պեր, ո րոնք ուղ ղա-
կի բնոյ թով նա մա կագ րա կան են, եւ վէ պեր, ո րոնք օգ տա գոր ծում են 
նա մակ նե րը՝ դրուա գա յին ի մաս տով: Երկ րոր դի ա ռու մով բազ մա զա-
նու թիւ նը շատ է, եւ ա ռան ձին ու սում նա սի րու թեան ա ռար կայ կա րող են 
լի նել շատ ու շատ հե ղի նակ ներ՝ Ա բո վեան, Պատ կա նեան, Ա հա րո նեան 
եւ ու րիշ ներ: Ա ւե լին՝ նա մա կը 19-րդ դա րի հայ գրա կա նու թեան եւ մա-
մու լի մէջ հան դի պող հիմ նա կան ձեւե րից մէկն է:

 Կեան քի դրուագ նե րի նե րառ ման ա ռու մով կա րող է ա ռա ջին հա-
յեաց քից թուալ, թէ վէպ-նա մա կա նին սահ մա նա փակ է, բայց խոր քա-
յին ու սում նա սի րու թիւ նը ցոյց է տա լիս, որ նա մա կագ րու թեան մի ջո ցով 
կա րե լի է հաս նել վի պա կան բա ւա կան լայն տա րա ծու թեան: Այդ պէս 
է նաեւ զուտ, մա քուր նա մա կագ րու թեան մէջ, ա սենք, գրող նե րի մի-
ջեւ: Պա տա հա կան չենք հա մա րում, օ րի նակ, կեանք-վէպ-նա մակ զու-
գա հե ռա կա նու թիւ նը Լեւոն Հախ վեր դեա նի եւ Ար մէն Յա րու թիւ նեա նի 
«Կեան քը նա մա կագ րու թեան մէջ» գր քի՝ թէկուզ խորագրային մա կար-
դակում (2008):

 Գա լով հայ վէ պի սկզբնա ւոր ման գրա պատ մա կան նա խադ րեալ-
նե րին՝ նկա տենք, որ ազ դե ցու թիւն նե րի խնդի րը փաս տում են հենց 
ի րենք՝ մեր ա ռա ջին վի պա գիր նե րը: Դե ռեւս 1851-ին լոյս տե սած «Խոս-
րով ու Մաք րու հի» վէ պի հե ղի նակ Յով հան նէս Հի սա րեա նը վէ պի ա ռա-
1  Կունդերա Մ., Վէպի արուեստը, Եր., «Անտարէս», 2019, էջ 33: 
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ջա բա նի տե սա բա նա կան դա տո ղու թիւն նե րում յան գում է հենց օ տար 
ազ դե ցու թիւն նե րի ան խու սա փե լիու թեա նը. «Սա կայն ուս կի՞ց պէտք է 
սկսիլ վի պա սա նու թիւ նը ա նանկ ազ գի մը, որն աս գրու թեան օ րի նակ 
մըն ալ չու նի: Ուս կից ալ սկսին, միշտ օ տար նե րը օ րի նա կել պի տի ըլ-
լայ, կամ լաւ եւս՝ թարգ մա նել»2: Ըստ էու թեան՝ սա ոչ այլ ինչ է, քան 
հայ վի պա սա նու թեան ճա նա պար հի ու րուագ ծու մը: Եւ նա մա կագ րա-
կան վէ պը այս տե սա կէ տից ան ցել է ազ դե ցու թիւն նե րի ու թարգ մա նու-
թիւն նե րի գրե թէ նոյն ու ղին, ինչ վի պագ րու թիւնն առ հա սա րակ:

 Վե րոն շեալ թարգ մա նա կան եւ ինք նու րոյն գրա կա նու թեան մշակ ման 
հե տաքր քիր դրաց նու թեան մա սին է վկա յում Մատ թէոս Մա մու րեա նի՝ 19-
րդ դա րում ա րեւմ տա հայ գրամ շա կու թա յին խո շո րա գոյն կենտ րոն նե րից 
մէ կում՝ Զ միւռ նիա յում ապ րած ու ստեղ ծա գոր ծած, յայտ նի «Ա րեւե լեան 
մա մուլ» հան դէ սի խմբագ րի ու թարգ ման չի ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խար-
հը: Ճշմա րիտ է գրա կա նա գէտ Գ րի գոր Յա կո բեա նի դա տո ղու թիւ նը, թէ 
նրա «ս տեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տան քի այս եր կուու թիւ նը ու նե նում էր 
նաեւ հա մա պա տաս խան նե րազ դե ցու թիւն՝ վէ պի լե զուն, կա ռու ցուած քը, 
պօէ տա կան հա մա կար գը, եւ ընդ հան րա պէս կազ մա բա նու թիւ նը եւ րո-
պա կան ստան դարտ նե րին հա մա պա տաս խա նեց նե լու, ու միա ժա մա նակ, 
վէ պի ազ գա յին դպրո ցի մաս նա յատ կու թիւն նե րը բիւ րե ղաց նե լու ա ռում նե-
րով»3: Այս հա մա տեքս տում գրա կա նա գէ տը չի մո ռա նում նաեւ նա մա-
կա նի վէ պի «հայ կա կա նաց րած իւ րօ րի նակ տար բե րակ նե րը»4:

 Դե ռեւս 1860-ին Զ միւռ նիա յի «Միու թիւն», ա պա Թիֆ լի սի «Կ ռունկ 
Հա յոց աշ խար հի» (1861)5 պար բե րա կան նե րում սկսում է լոյս տես նել 
Մատ թէոս Մա մու րեա նի «Անկ լիա կան նա մա կա նի կամ հա յու մը ճա կա-
տա գի րը» վէ պը, ո րը ա ռան ձին գրքով հրա տա րակ ւում է Զ միւռ նիա յում, 
1881-ին: Վէ պի ա ռա ջա բա նում կար դում ենք հե ղի նա կի նա մա կը Ծե-
րեն ցին, որ բա ցում է ստեղ ծա գոր ծա կան մտեր մու թեան (հենց նրան է 
նուի րել այս գոր ծը) ու միա ժա մա նակ վէ պի մտայ ղաց ման ման րա մաս-
նե րը6:
2  «Բանասէր» / ամսական տետր ազգային, բանասիրական եւ քաղաքական, Կ. Պոլիս, 

1851, թիւ 1, Յունուար: 
3  «Հայ վէպի պատմութիւն», Եր., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտութիւն» հրատ., 2005, էջ 159: 
4  Նոյն տեղում, էջ 160: 
5  Բանասիրական մէկ ճշգրտում. հեղինակը շփոթում է պարբերականի անունը` նշելով 

«Հայկական աշխարհի կռունկ», որի էջերում, սակայ ն, «Անկլիական նամականի»ից 
որեւէ հատուած չգտանք: 

6  Տե՛ս՝ Մամուրեան Մ., Անկլիական նամականի կամ հայու մը ճակատագիրը, 
Զմիւռնիա, 1881 (17 Ապրիլ, 1881 թուակիր նամա կը): 
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 Կա ռու ցո ղա կան այս ե ղա նա կը դառ նում է նա խա սի րու թիւն նաեւ 
յա ջորդ` «Հայ կա կան նա մա կա նի» եր կի հա մար, ո րը սկսել է հրա տա-
րա կուել Գ րի գոր Չի լին կի րեա նի՝ նոյն Զ միւռ նիա յում լոյս տես նող «Ծա-
ղիկ» հան դէ սում, Վ րոյր ծած կա նու նով` նախ` «Ազ գա յին նա մակ մը» 
(1864-ից)7, ա պա «Հայ կա կան նա մա կա նի» խո րագ րով սիւ նա կով, ո րը 
շա րու նա կու թիւն է գտնում «Ա րեւե լեան մա մուլ»ում (1871) եւ ա պա հրա-
տա րակ ւում ա ռան ձին գրքով (Զ միւռ նիա, 1872):

Ե թէ հա մե մա տե լու լի նենք եր կու ստեղ ծա գոր ծու թիւն նե րը8, ա պա 
կը նկա տենք, որ ի տար բե րու թիւն «Հայ կա կան նա մա կա նի»ի, որ գե-
ղա րուես տա կան ո րո շա կի տա րա զի տակ, շատ ա ւե լի քա ղա քա կան 
սուր հար ցադ րում նե րով է ա ռանձ նա նում, «Անկ լիա կան նա մա կա նի»ն 
գե ղա րուես տա կան տար րե րով է աչ քի ընկ նում, մի բան, որ նաեւ հե ղի-
նակն է խոս տո վա նում. «Նիւ թը խառն է, եւ մեծ մա սամբ Հա յոց վրայ: 
Ու նի նաեւ վի պա կան կապ մը, որ թէեւ տեղ տեղ կը կտրի, բայց ի վեր-
ջէ կ’շա րու նա կուի եւ վախ ճա նի մը կ’յան գի»9:

Ն շենք նաեւ, որ «Ծա ղիկ»ի յե տա գայ հա մար նե րում Պերճ գրչա նու-
նով տպագր ւում է նաեւ Գ րի գոր Չի լին կի րեա նի «Զ միւռ նիա կան նա մա-
կա նի»ն10: Թէ՛ ա ռա ջին, թէ՛ երկ րորդ հե ղի նա կների պա րա գա յում ակն-
յայտ է Շարլ Մօն տես քէո յի հե ղի նա կած «Պարս կա կան նա մա կա նի»ի 
(կամ՝ «Պարս կա կան նա մակ ներ»11 – Ք.Ա.)՝ ա ռա ջին ֆրան սիա կան նա-
մա կագ րա կան վէ պի (1721) ան ցած ճա նա պար հի իւ րօ րի նակ հայ կա կա-
նա ցու մը: Պա տա հա կան չէ, որ «Ծա ղիկ»ի է ջե րում նոյն ժա մա նա կա-
հա տուա ծում լոյս են տե սել նաեւ պա տա ռիկ ներ այս վէ պից12:

7  Տե՛ս՝ Վրոյր, «Ազգային նամակ մը» // «Ծաղիկ» / կիսամսեայ հանդէս, Զմիւռնիա, տպ. 
«Տէտէեան», 1864, Գ. տարի, Է. շրջան, 15 Դեկտեմբեր, թիւ 101, էջ 316-318: 

8  Նշենք, որ 1966-ին Երեւանում լոյս է տեսել Մամուրեանի երկեր ի ժողովածուն, որն 
ընդգրկում էր նաեւ այս գործերը: «Հայկական նամականի»ն ընդգրկուել է նաեւ 
Անթիլիասում լոյս տեսած 19 90-ի ժողովածուի մէջ: 

9  Մամուրեան Մ., Անկլիական նամականի կամ հայու մը ճակատագիրը, էջ 7: 
10  Տե՛ս՝ Պերճ, «Զմիւռնիական նամականի» // «Ծաղիկ», 1866, Ե. տարի, Ը. շրջան, 1 

Ա պր իլ , թիւ 117, էջ 436-438: 
11  Տե՛ս՝ Մօնտեսքէօ Շառլ, Պարսկական նամակներ / թարգմանիչ՝ Թերէզա Ստեփանեան, 

Եր., «Հայաստան», 2016: 
12  Տե՛ս՝ Մօնթէսգիէօ, «Պարսկական նամականի» // «Ծաղիկ», 1866, Ե. տարի, Թ. շրջան, 1 

Օգոստոս, թիւ 125, էջ 501-503:
Պատահական չենք համարում նաեւ Է. Մարթէնի աշխատակցու թի ւնը «Ծաղիկ»ին, 

մասնաւորաբար նկատի ունենք վերջինիս «Հասարակային դաստիարակութիւն» 
յօդուածը, ուր գնահատականն եր  կ ան նա եւ Մօնտէսքէոյի վերաբերեալ (Տե՛ս՝ 
«Ծաղիկ», 1866, 15 Յ ու լի ս, թիւ 123, էջ 485): 
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Ինչ մնում է Մոն տես քէօ- Մա մու րեան զու գա հե ռին, ա ռա ջին հեր թին 
իբ րեւ ընդ հան րու թիւն նկա տում ենք կա ռու ցո ղա կան ե ղա նա կը, այն 
է՝ նա մա կա գիր նե րի ազ գա յին պատ կա նե լու թեան յի շա տա կու մը խո-
րագ րա յին մա կար դա կում եւ ի րենց հայ րե նիք նե րից դուրս գտնուե լու 
հան գա ման քը: Իսկ ար դէն բո վան դա կա յին մա կար դա կում ընդ հան-
րու թիւն նե րը վե րա բե րում են մշա կու թա յին հա մա կար գե րի՝ մի դէպ-
քում Ա րեւ մուտ քի, մաս նա ւո րա բար ֆրան սիա կան եւ պարս կա կան, 
միւս դէպ քում՝ անգ լիա կան եւ ա րեւե լեան, մաս նա ւո րա բար հայ կա կան 
ու պոլ սա կան, զու գոր դում նե րին: Իսկ որ Մա մու րեա նին «ուղ ղոր դում է» 
Մոն տես քէօն, նկա տե լի է նաեւ բնագ րա յին մա կար դա կում13:

Ն կա տենք, որ ի շարս եւ րո պա կան տաս նեակ վէ պե րի՝ Մ. Մա մու րեա-
նը «Վեր թէր» ա նուան տակ թարգ մա նել է Գէօ թէի «Ե րի տա սարդ Վեր թէ-
րի տա ռա պանք նե րը» նա մա կագ րա կան վէ պը (1774), որն ու նե ցել է ե րեք 
տպագ րու թիւն (Զ միռ նիա, 1868, Կ. Պո լիս, 1892 եւ 1926): Ի մի ջի այ լոց, 
հե տա զօ տո ղի հա մար հե տաքրք րա կան նիւթ կա րող են ներ կա յաց նել 
«Վեր թէր»ի եւ հայ գրա կա նու թեան մէջ տար բեր ժան րա յին կեր պեր ու նե-
ցող եր կե րի, ինչ պէս ա սենք, Հայր Ղեւոնդ Ա լի շա նի, Պետրոս Դու րեա նի 
քնա րեր գու թեան եւ առ հա սա րակ, ռո ման տի կա կան բա նաս տեղ ծա կան 
դպրո ցի զու գա հեռ նե րը, ո րոնք, սա կայն մեր խնդրա ռու թիւ նից դուրս են:

Իսկ ար դէն զուտ վի պա կան տի րոյ թում կա րող ենք նշել ֆրան սա հայ 
Վազ գէն Շու շա նեա նի պա րա գան: Նախ, յի շենք, գործ ու նենք քնա րա-
կան ար ձա կագ րի հետ, ո րի հա մար նա մա կը գե ղա րուես տա կան նա-
խա սի րու թիւն է դե ռեւս ա ռա ջին շրջա նի գոր ծե րից: Ն կա տի ունենք 
«Ա ռա ջին սէ րը» (1925) եւ «Մա հուան ա ռա գաս տը» («Ե րի տա սարդ 
ա րուես տա գի տու հիի մը օ րա գի րը», 1926) եր կե րը, ո րոն ցից երկ րոր դը 
գրուած է օ րագ րա յին գրա ռում նե րի տես քով եւ ըստ էու թեան՝ «ազ գակ-
ցա կան կա պի» մէջ է նա մա կա նի վէ պի հետ: Յե տա գա յում էլ, ինչ պէս 
օ րի նակ «Սի րոյ եւ ար կա ծի տղա քը» (1928) վէ պի իբ րեւ հան գու ցա լու ծում 
հե ղի նա կը նա խընտ րում է նա մա կի գրա կան ձեւը: Իսկ ա հա «Գար նա-
նա յին սի րոյ հեզ նա մակ ներ» (1930) վի պակն ամ բող ջու թեամբ տրուած 
է ժան րա յին հա րա զա տու թեամբ: Ք նա րա կա նու թեան այս շեր տե րը, 
միայ նու թեան ու տա ռա պան քի զգա ցո ղու թիւն նե րը, ո րոնք բնո րոշ են 
Շու շա նեա նի ար ձա կին, ան պայ մա նօ րէն յի շեց նում են նաեւ Վեր թէ րին: 
13  «Հայկական նամականի», գրեց՝ Վրոյր, Զմիւռնիա, տպ. Տէտէեան, 1872, էջ 28: 
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Յի շենք թէ կուզ մէկ այլ՝ «Ամ րան գի շեր ներ» վէ պի (1930) «Ե րի տա սարդ 
ա նոք մար դու մը թղթե րէն» են թա խո րա գի րը եւ նոյն եր կում «Ըն կե րոջս 
ե րեք տա ռա պանք նե րը» նո վէ լը, ո րոնք վեր նագ րա յին մա կար դա կից ար-
դէն մօտե նում են «Ե րի տա սարդ Վեր թէ րի տա ռա պանք նե րը»ին:

 Վե րա դառ նա լով ֆրան սիա կան գրա կան ա ւան դոյ թի եւ հայ վի պա-
գրու թեան ա ղերս նե րին` չենք կա րող շրջան ցել Սր բու հի Տիւ սա բի «Մայ-
տա»ն, ո րի սիւ ժէ տա յին տար րե րի մէջ նկա տել ենք ո րո շա կի նմա նու-
թիւն ներ Շո դեր լօ դը Լակ լո յի «Վ տան գա ւոր կա պեր» վէ պի հետ, ո րոնք 
վե րա բե րում են բա րո յա կան խե ղուած ըմբռ նում նե րի եւ խար դա ւանք-
նե րի ցու ցադ րու թեան դրուագ նե րին: Ինչ քան էլ մեր նշած վի պա կան 
գոր ծը ձգտում էր ի րա կա նու թեան են թա հո ղով վեր հա նել հայ կնոջ 
ա զա տա գրու թեան խնդիր նե րը, պա տաս խան ներ տալ ըն կե րա յին հար-
ցադ րում նե րի, այ նուա մե նայ նիւ մնում էր ռո ման տի կա կա նի շրջագ ծում: 
Հա կադ րե լով ռո ման տի կա կան եւ ռէա լիս տա կան ուղ ղու թիւն նե րը՝ «Հա-
յոց վի պա կան գրուած ներ» յօ դուա ծում Գ րի գոր Արծ րու նին յայտ նում է հե-
ղի նա կից իր ան բա ւա րա րու թիւ նը. «Եւ նոյն իսկ այն ժա մա նակ, երբ մեր 
գրա կան, վի պա կան աս պա րէ զի վրայ յայտն ւում է այն պի սի մի հե ղի նակ, 
ինչ պէս Տի կին Սր բու հի Տիւ սաբն է, ո րը ե թէ չա սենք մի նոր դա րագ լուխ 
է կազ մում հա յոց վի պագ րու թեան մէջ, գո նէ նոր, մին չեւ այժմ չե ղած 
տարր է մտցնում հա յոց րօ մա նի մէջ, այն է հա սա րա կա կան տեն դէն ցիա, 
ձգտում հնա ցած կազ մա կեր պու թիւ նը վե րա նո րո գե լու,– դար ձեալ (նրա – 
Ք.Ա.) րօ ման նե րը մնում են ի րա կա նու թիւ նից, րէա լիզ մից զուրկ, ... ֆրան-
սիա կան րօ ման տի կա կան` անբ նա կան դպրո ցի հե տեւող»14:

Են թա ժան րի նա խա սի րու թեան ա ռու մով հայ վի պագ րու թեան ազ-
դե ցու թիւն նե րի միւս շրջա նա կը վե րա բե րում է ռուս գրա կա նու թեա նը: 
Այս տեղ ա ռա ջին հեր թին յի շա տա կե լի է Ֆ. Դոս տոեւս կին: Դե ռեւս 1845 
թուա կա նին լոյս տե սած նրա «Խեղճ մար դիկ» նա մա կագ րա կան վէ պի 
հա յե րէն թարգ մա նու թիւ նը նո րից գրո ղա կան էր: Ճիշդ է, Նար- Դոսն այն 
թարգ մա նեց (1930) Հայ պետհ րա տի պա տուէ րով15 եւ լոյս տե սաւ իր հե-
ղի նա կած նամակագրական «Ան նա Սա րո յեան» վի պա կի լոյ սըն ծա յու մից 
14  Գ. Ա., Հայոց վիպական գրուածներ // «Մշակ» / գրականական եւ քաղաքական լրագիր, 

Թիֆլիս, 1886, տասն եւ չորրորդ տարի, 25 Դեկտեմբեր, Հինգշաբթի, թիւ 146: 
15  Այս մասին տե՛ս նամակը` ուղղուած Դ. Վանանդեցուն (Նար-Դոս, Երկերի ժողո վա-

ծու չորս հատորով, հ. 4 / բանաստեղծութիւններ, յօդուածներ, նամակներ, թարգ մա-
նութիւններ, Եր., «Նայիրի», 1990, էջ 226): 
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գրե թէ չորս տաս նա մեակ անց (1934)16, բայց մենք ունենք այն հա մո զու-
մը, որ շատ բա նով պայ մա նա ւո րել է հայ վի պա սա նի ստեղ ծա գոր ծա կան 
նա խապատուու թիւ նը: Յի շենք նաեւ, որ նա մակն իբ րեւ գե ղա րուես տա-
կան հնա րանք կամ գե ղա րուես տա կան լու ծում նա օգ տա գոր ծել է շատ 
ա ւե լի ուշ լոյս տե սած «Մա հը» վէ պում (1912):

Առ հա սա րակ, ե թէ ու շադ րու թեամբ զննե լու լի նենք Նար- Դո սի 
պատ կեր-կեր պա րի կա ռուց ման իւ րա յատ կու թիւն նե րը, ա պա այն տեղ 
կա րող ենք որ սալ Դոս տոեւս կու մի ջամ տու թիւ նը: Այս տե սա կէ տից 
բո լո րո վին էլ պա տա հա կան չենք հա մա րում հայ հե ղի նա կի բազ մա-
կի խոս տո վա նու թիւն նե րը իր գրա կան կազ մա ւոր ման ճա նա պար հին 
ռուս հե ղի նա կի դե րա կա տա րու թեան շուրջ. 1908-ին Եու րի Վե սե լովս-
կուն գրած նա մա կում կար դում ենք. «Կաս կած չկայ, որ ես շատ բա նով 
պար տա կան եմ ռուս գրա կա նու թեան, ա ռանձ նա պէս նրա պատ մո ղա-
կան ճիւ ղին... Ինձ վրայ ա մէ նից ու ժեղ ազ դե ցու թիւն են ու նե ցել չորս 
գրող` Տուր գե նեւը (ո րին ես աս տուա ծաց նում եմ), Գոն չա րո վը, Տոլս տո-
յը եւ Դոս տոեւս կին»17: Միտ քը գրե թէ նոյ նու թեամբ, այս ան գամ հա-
կադ րե լով նաեւ ա րեւմ տաեւ րո պա կան իր կար դա ցած գրա կան շրջա-
նակ նե րին` Հիւ գօ, Շ պիլ հա գէն, Իբ սէն, Զօ լա, կրկնում է 1913-ի Մա յիս 
19 թուա կիր նա մա կում` ուղ ղուած Ցո լակ Խան զա դեա նին` նկա տե լով, 
որ այդ (ռուս գրող նե րի – Ք.Ա.) «հմայ քից մինչ օրս էլ չեմ կա րո ղա նում 
ա զա տուել»18:

Ն կա տենք ոչ երկ րոր դա կան մի հան գա մանք եւս, որ ազ դե ցու թիւն-
նե րի շրջա նակ նե րը ե րեւան են գա լիս նաեւ բնագ րա յին զա նա զան մա-
կար դակ նե րում: Յի շենք Գէօ թէին եւ Դոս տոեւս կուն դի մում նե րը «Ան նա 
Սա րո յեան»ում19, նոյն Դոս տոեւս կու եւ Նար- Դո սի մա սին շու շա նեա-
նա կան ակ նարկ նե րը «Մա հուան ա ռա գաս տը» եւ «Սի րոյ եւ ար կա ծի 
տղա քը» եր կե րում20:
16  Այս թարգմանութիւնը մտել է Դոստոեւսկու «Երկերի ժողովածուի» առաջին  հատորի 

մէջ (Եր., 1934): 
17  Նար-Դոս, Երկերի ժողովածու չորս հատորով, հ. 4, էջ  195: 
18  Նոյն տեղում, էջ 205: 
19  Նոյնը, Աննա Սարոյեան, Թիֆլիս, 1906, էջեր 17, 72, 61 եւ այլն: 
20  Տե՛ս՝ Շուշանեան Վ., Մահուան առագաստը եւ Առաջին սէրը, Պէյրութ, «Էտվան», 

1959, էջ 14, 28, 36, 38-39: Նոյնը, Սիրոյ եւ արկածի տղաքը, Պէյրութ, «Էտվան», 
1957, էջ 40, 54: 
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Եւ վեր ջա պէս, հայ նա մա կագ րա կան վէ պի տա րեգ րու թեան մէջ 
ա ռան ձին ու անշր ջան ցե լի ի րո ղու թիւն է Ե րուանդ Օ տեա նի ստեղ ծա գոր-
ծու թիւ նը: Յատ կա պէս նկա տի ու նենք նրա «Վա ճա ռա կա նի մը նա մակ նե-
րը կամ կա տա րեալ մարդ ըլ լա լու ա րուես տը» (1914) եւ «Ըն կեր Բ. Փան-
ջու նի» (1909, 1914, 1923) վի պակ նե րը, ո րոնք նա մա կա նու ժան րի ու րոյն 
ի րա ցում ներ են եւ քննու թեան պա տու հան ներ են բա ցում պատ կե րա յին 
կա ռոյ ցի եւ գրա կան ուղ ղու թեան հար ցադ րում նե րի տե սան կիւ նից:

 Վի պա կան վե րոն շեալ ստեղ ծա գոր ծու թիւն նե րի դի տար կում նե րի 
ար դիւն քում ա ռանձ նաց րել ենք տի պա բա նա կան եւ ձեւա բո վան դա կա-
յին մի քա նի ընդ հան րա կան յատ կա նիշ ներ:

 Նախ, նա մա կագ րա կան վէ պե րի ըն դու նուած բնու թագ րիչ նե րին դի-
մե լով` կա րող ենք նկա տել, որ Գէօ թէի «Վեր թէր»ը, Մա մու րեա նի «Հայ-
կա կան նա մա կա նի»ն, Նար- Դո սի «Ան նա Սա րո յեան»ը, Ե. Օ տեա նի 
«Ըն կեր Բ. Փան ջու նի»ն մո նո լո գա յին, նոյն Մա մու րեա նի «Անկ լիա կան 
նա մա կա նի»ն, Դոս տոեւս կու «Խեղճ մար դիկ»ը, Վազ գէն Շու շա նեա-
նի «Գար նա նա յին սի րոյ հեզ նա մակ ներ»ը երկ խօ սա կան, իսկ Շո դեր լօ 
դը Լակ լո յի «Վ տան գա ւոր կա պեր»ը, Սր բու հի Տիւ սա բի «Մայ տա»ն եւ 
Ե. Օ տեա նի «Վա ճա ռա կա նի մը նա մակ նե րը կամ կա տա րեալ մարդ ըլ-
լա լու ա րուես տը» բազ մա խօ սա կան (բազ մա ձայ նա կան) բնոյթ ու նեն, 
թէ պէտ միան շա նակ սահ մա նա զա տու մը կա րող է եւ ար հես տա կան 
թուալ, օ րի նակ երբ դի մե լու լի նենք Ան նա Սա րո յեա նի եւ ըն կե րու հու՝ 
Հ ռիփ սի մէի երկ խօ սու թեա նը, ո րն ա պա հով ւում է միայն Ան նա յի գրած 
նա մակ նե րի տի րոյ թում կամ Գոզ մա յի` տար բեր մարդ կանց ուղ ղուած 
նա մակ նե րին, ո րոնք բազ մա խօ սա կա նի տակ, սա կայն, ըստ էու թեան 
բա ցում են մէկ մար դու էու թիւն:

Ինչ մնում է սիւ ժէ տա յին տար րի ո րո շա կի սխե մա տիկ լու ծում նե րին, 
ա պա այն յան գում է կամ նա մա կա գիր նե րի հան դիպ ման (Վա հագն 
եւ Աստ ղիկ), կամ բա ժան ման (Վար վա ռա Դոբ րո սե լո վա եւ Մա կար 
Դեւուշ կին) եւ կամ ընդ հատ ւում է նրան ցից մէ կի մա հով (Վեր թէր, Մայ-
տա, Ան նա Սա րո յեան):

 Վի պա կան այլ տե սակ նե րի հա մե մա տու թեամբ` նա մա կա նի վէ պե-
րը, ի բաց ա ռեալ ճամ բոր դա կան նե րը, ո րոնք նաեւ քա ղա քակր թա կան 
երկ խօ սու թիւն նե րի դուռ են բա ցում, ինչ պէս օ րի նակ Մօն տես քէո յի կամ 
Մա մու րեա նի պա րա գա յին, հիմ նա կա նում փոք րա ծա ւալ են:  Սա թե րեւս 
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այն դէպ քե րից է, երբ ձեւը պայ մա նա ւո րել է նաեւ բո վան դա կա յին կող մը. 
նա մակն ին քը զգա ցա կան շե ղում նե րի լա ւա գոյն ար տա յայ տի չը լի նե լով՝ 
նաեւ այդ պի սին է դարձ րել գոր ծե րը: Գէօ թէի «Վեր թէր»ը, Մա մու րեա նի 
«Անկ լիա կան նա մա կա նի»ն եւ Շու շա նեա նի «Գար նա նա յին...»ը ռո ման-
տիզ մի լա ւա գոյն ար տա յայ տու թիւն ներ են: Սա կայն գրա կա նու թեան մէջ 
ռէա լիզ մին տրուած նա խա պա տուու թիւ նը այս դէպ քում չի խան գա րել 
Դոս տոեւս կուն, Տիւ սա բին, Նար- Դո սին դի մե լու այս ձեւին:

Այդ ռո ման տի կա կա նի չա փա բա ժի նը նա մակ նե րում պահ պան-
ւում է նաեւ հե րոս նե րի` գրքե րի մա սին գնա հա տա կան-դա տո ղու թիւն-
նե րով, ինչ պէս Գէօ թէի բնագ րում Հո մե րո սի, Օ սիա նի, Լես սին գի, դը 
Լակ լո յի մօտ Զօ լա յի, Դոս տուես կու մօտ Պուշ կի նի, Նար- Դո սի եր կում 
Դոս տոեւս կու, Գէօ թէի, Տուր գե նեւի եւ այ լոց վկա յա կո չում նե րը: Այս հա-
մա տեքս տում յատ կա պէս կ’ու զէինք ա ռանձ նաց նել Շու շա նեա նի պա-
րա գան, ո րի եր կի հա մար գրա կա նու թեան նկատ մամբ հե րոս-հե ղի նա-
կի վե րա բեր մուն քը ուղ ղա կի դար ձել է կա ռու ցո ղա կան ե ղա նակ: Նախ, 
գրող-ա րուես տա գէտ ներ են նա մա կա գիր նե րը՝ Վա հագ նը եւ Աստ ղի կը, 
հե թա նո սա կան ո գու կրող նե րը, եւ երկ րորդ՝ 8 մա սե րից իւ րա քան չիւ րը 
սկսւում է ո րեւէ հե ղի նա կից ա րուած մէջ բե րու մով՝ Ալ բեր Սա մէն, Ժիւլ Րը-
նար, Գի դը Մո պա սան, Վիկ տոր Հիւ գօ, Ժօրժ Սանդ, Հեն րի Բա թայլ, 
Սա յեաթ- Նո վա եւ այլն, իսկ ար դէն բուն նա մա կագ րա կան է ջե րում ռո-
ման տիզ մի լա ւա գոյն ար տա յայ տի չը դառ նում է Ալ ֆոնս Լա մար թի նը:

Են թա ժան րին բնո րոշ յատ կա նիշ նե րից մէկն էլ հո գե բա նա կան լա-
րումն է, նե րաշ խար հի ծալ քե րի բա ցա յայ տու մը, սե փա կան հո գե վի-
ճակ նե րի շուրջ հե րոս նե րի բա ցատ րու թիւն նե րը: Ի դէպ, այս յատ կա նի-
շը բնո րոշ է մեր նշած բո լոր նա մա կագ րա կան եր կե րին, այդ թւում` եւ 
Եր. Օ տեա նի եր գի ծան քին:

 Վե րեւում նշե ցինք, որ վէպ-նա մա կագ րու թիւ նը ժան րա-տե սա կա յին 
ա ղերս ներ ու նի վէպ-օ րագ րու թեան հետ: Այդ ի մաս տով յա ճախ է վերց-
նում վեր ջի նիս բնո րոշ վեր յու շի, ան ցե լա սոյզ մտո րու մի տար րը, ուր գե-
րակշ ռո ղը ման կու թեան մա սին յի շա տակ ներն են, ո րոնք յա ճախ սուր 
հա կադ րու թեան մէջ են ներ կա յի թշուա ռու թեան հետ. այդ պէս են ներ-
կա յա նում մեզ Վար վա ռա յի յի շո ղու թիւն նե րը ծննդա վայ րի ու ի րենց բա-
րե կե ցիկ ա ռօ րեա յի մա սին, Նել սո նի եւ Ան նա Սա րո յեա նի վերադարձը 
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ման կա կան օ րե րին եւ տա ռա պան քը ներ կա յի դի մաց, Վա հագ նի վկա յա-
կո չում նե րը կոր սուած հայ րե նա կան տան ու հա րա զատ նե րի մա սին:

Այս գոր ծե րին բնո րոշ է նաեւ բնու թեան բա ցար ձա կա ցու մը, ինչպէս 
օրինակ Վեր թէ րի մտո րում նե րում, երբ յայ տա րա րում է, «թէ պէտք է 
միշտ բնու թեան հե տեւիլ: Այն միայն անս պա ռե լի է ու ճոխ, այն միայն 
ե րեւե լի վար պետ ներ կը շի նէ»21: Այդ պէս են բնու թեան մէջ մխի թա րու-
թիւն ո րո նում նաեւ Դոս տեւս կու, Սր բու հի Տիւ սա բի, Նար- Դո սի, Վազ-
գէն Շու շա նեա նի հե րոս նե րը:

Եւ իբ րեւ ամ փո փում՝ նշենք, որ հայ նա մա կագ րա կան վէ պը, որ քան 
էլ ծա գում նա բա նու թեամբ դիմել է եւ րո պա կա նին, այ նուա մե նայ նիւ բո-
վան դա կա յին մա կար դա կում պահ պա նել է ազ գա յին դի մա գիծն ու հայ 
մար դու հո գե բա նու թիւ նը. յի շենք Մա մու րեա նի, Տիւ սա բի՝ գրե թէ մա նի-
ֆես տի ար ժէք ու նե ցող դի տար կում նե րը հայ րե նի քի ըմբռն ման մա սին, 
Օ տեա նի ազ գա յին հար ցադ րում նե րը, Շու շա նեա նի` կո րու սեալ ծննդա-
վայ րի վկա յա կո չում նե րը, տար րեր, ո րոնք անշ փո թե լի են դարձ րել հայ 
նա մա կագ րա կան վէ պը:

SUMMARY

LETTER AS A COMPOSING ELEMENT 
OF ARMENIAN NOVEL GENRE

Knarik Abrahamyan

In this article the author tried to show the development of the Armenian 
epistolary novel and especially emphasizes connections between European, 
Russian and Armenian writers. It is obvious that in Western Armenian 
literature these influences come from English, German or French and in 
Eastern Armenian literature from Russian novelists. The author brings 
examples and reveals typical characters that are common for the discussed 
writers (Goethe, de Montesquieu, Dostoevsky, Mamourian, Tyusab, Nar-Dos 
and others).

21  Կէօթ է, Վերթէր / թարգմանեց՝ Մ. Մամուրեան, Կ. Պոլիս, երրորդ տպ., 1926, էջ 19: 


