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ԴՈՍՏՈԵՒՍԿԻ ԵՒ ՕՇԱԿԱՆ. ԱՂԵՐՍՆԵՐ

ՍՈՒՐԷՆ ԴԱՆԻԷԼԵԱՆ (Հա յաս տան)
բ. գ. դ., Պ րօֆեսոր

Խ. Ա բո վեա նի ա նուան ՀՊՄՀ Վ. Պար տի զու նու ա նուան
հայ նոր եւ նո րա գոյն գրա կա նու թեան եւ

նրա դա սա ւանդ ման մե թո դի կա յի ամ բիո նի վա րիչ
«Ս փիւռք» Գի տաու սում նա կան Կենտ րոնի տնօրէն

 Բա նա լի բա ռեր – վէ պի ժանր, կեր պար ներ, Ֆէո դոր Դոս տոեւս կի, Յա կոբ 
Օ շա կան, քրիս տո նէա կան ար ժէք ներ, կեան քի եւ վէ պի ընդգր կում ներ, 
Մի խա յիլ Բախ տին, քա ղա քա կան միտք, գե ղա րուես տա կան ըն կա լում:
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 Վի պագ րու թիւ նը գո յա մարտ է, ժա մա նա կի յոր ձան քին եւ քմայք նե-
րին պայ քա րով ըն դա ռաջ գնա լու, ինք նու թեան սկզբունք ու հա յեացք 
պաշտ պա նե լու հնա րա ւո րու թիւն: Ու րեմն՝ ի՞նչ է այդ դէպ քում հայ վի պա-
սա նի հա մար նո րա գոյն գրա կա նու թեան նշա նա կու թիւ նը՝ կտրուկ ան-
ցում էկ զիս տեն ցիա լիզ մի՞ն, թէ՞ «բազ մա ձայ նու թեան» գե ղա րուես տա կան 
ե ղա նա կին, ո րը խոր քով մշա կել են Յա կոբ Օ շա կա նից ա ռաջ Ֆէո դոր 
Դոս տոեւս կին 19-րդ դա րում եւ Մար սէլ Պ րուս տը 20-րդ դա րասկզ բին: 
Կեն սա կան հարց է սա, ո րի պա տաս խան նե րը քննու թեան են թա կայ 
եր կու վի պա սան նե րի բնագ րե րի խոր քե րում են: Ա մէն ին չից զատ՝ այս-
տեղ կայ են թա գի տակ ցա կա նի ընտ րու թեան հարց նաեւ հայ ար ձա կա-
գրի եւ տե սա բա նի հա մար, գրա կա նու թեան եւ տե սու թեան ո լորտ նե րում 
«տե ղո րոշ ման» մնա յուն խնդիր, ո րը նաեւ 21-րդ դա րում շա րու նա կում 
է թնճուկ մնալ գրա կա նու թեան պատ մու թեան հա մա պատ կե րում՝ ի հե-
ճուկս զար գաց ման տրա մա բա նու թեան կտրուկ տա րու բե րում նե րի:

Յ. Օ շա կա նը այս կար գի հար ցեր է փոր ձել լու ծել վէ պե րի փոք րա-
կազմ, իսկ ա ւե լի յա ճախ՝ բազ մա քա նակ հե րոս նե րի օգ նու թեամբ: 
Նե րաշ խար հի ա նընդ մէջ բա ցա յայտ ման շնոր հիւ գա ղա փա րա կիր 
կեր պար նե րի «բազ մա ձայ նու թիւ նը» զգա լի մա սով միա խառն ւում է 
հե ղի նա կի մեկ նա կան խօս քին՝ նպաս տե լով գե ղա գի տա կան եւ գա-
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ղա փա րա կան խնդրադ րում նե րի յա ջոր դա կան հնչո ղու թեա նը, ուր մի-
մեանց «հրմշտում են» գրո ղի հե տապն դած միտքն ու հե րոս նե րի՝ իր 
հա մար ան գամ ա նակն կալ ա րարք նե րը:

Յ. Օ շա կա նի, ինչ պէս եւ Ֆ. Դոս տոեւս կու հա մա կար գե րում աս պա-
րէզ նե տուած գա ղա փարն ա ռա ւել ա ռաջ նա յին է ըն թեր ցո ղի հա մար, 
քան հե րո սի հո գե բա նա կան այս կամ այն սրտա ռուչ կամ փո թոր կա-
յոյզ ա րար քը: Դի պուկ է նկա տել ռուս տե սա բան Մի խա յիլ Բախ տի նը. 
«Այն բա նի հա մար, որ պէս զի ճիշդ տե ղայ նա ցուի Դոս տոեւս կին պատ-
մու թեան մէջ, եւ յայտ նա բե րենք նրա էա կան կա պե րը նա խորդ նե-
րի ու ժա մա նա կա կից նե րի հետ, հարկ է, որ ա ռա ջին հեր թին բա ցուի 
նրա ինք նա տի պու թիւ նը, պէտք է ցոյց տալ Դոս տոեւս կու մէջ Դոս-
տոեւս կուն, թէ կուզ այն նման բնու թագ րու մից մին չեւ լայն պատ մա կան 
փնտռտու քը կրի միայն նախ նա կան ու մօ տա ւոր կան խո րո շում»1:

 Նոյնն է Յ. Օ շա կա նի մօ տե ցու մը, ուր լծուած է ռուս հե ղի նա կի ե րեւոյ-
թի բա ցա յայտ ման շա րու նա կա կան գերխնդ րին: «Տոս թոեւս կիի բո լոր վէ-
պե րը,– յու շում է նա,– կեան քէն յառ նող հար ցե րու կեն դա նի ա րա րած նե-
րու վե րա ծում նե րը ե ղան: Ու րիշ խօս քով՝ ռուս վի պա սա նը ներշն չուե ցաւ 
ա րարք նե րէ, ո րոնք, ի րենց կար գին, իբ րեւ մտա ծում, գա ղա փա րագ րու-
թիւն ո՛չ միայն շրջան կ’ը նէին իր շրջա պա տին մէջ, այ լեւ կը շա հագրգ ռէին 
ամ բողջ ա րեւմ տեան քա ղա քակր թու թիւ նը, թե րեւս լման մարդ կու թիւ նը»2: 
Հար ցադ րումն ինք նին հաս կա նա լի է. ե թէ պարզ է, որ ռուս ա րուես տա-
գէ տի կեր պար նե րը կար ծես սի րով են ըն դա ռաջ գնում վի պագ րի՝ ի րենց 
մէջ ան վերջ տրո հում նե րին, ա պա հո գե խոյզ մեկ նա բանը դրանց կող-
քին ձգտում է ճա նա չել ու կա րեւո րել աշ խար հա ճա նաչ այն մա սուն քը, որ 
ան խա թար պահ պա նում են կեր պար նե րը ի րենց մէջ՝ խար դա ւանք նե րի 
սի րա հա րից մին չեւ ոճ րա գոր ծը, մին չեւ յե տին խո հա րա րը, սի րա խա ղի 
տրուող կնո ջից մին չեւ քրիս տո նէա կան սրբու թիւն նե րը մար դու մէջ պահ-
պա նել փոր ձող Զո սի ման:

Ա մե նա տար բեր հե րոս նե րը հպա տակ ւում են ի րենց ծնող հե ղի-
նա կի քմայք նե րին, ան սում են մար դու մէջ մար դու ու մարդ կա յի նի 
փրկու թեան հա ւա տին, գե ղե ցի կի տես լա կա նին: Բո լորն ըն դու նում են 
1  Бахтин М., Проблемы поэтики Достое вского, М., изд. “Э”, 2017, с. 12.– Ընդգծումը՝ 

բնագրում – Ս.Դ.: 
2  Օշական Յ., Համապատկեր արեւմտահայ գրականութեան, հատոր տասներորդ / 

Վկայութիւն, Անթիլիաս, 1982, էջ 169:– Ընդգծումը՝ բնագրում – Ս.Դ.:
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գրո ղի զօ րու թիւ նը մարդ կու թեան ի մա ցա կան մտքի վրայ, մար դու նե-
րաշ խար հի ծալ քե րի ռու սա կան յայտ նա տե սու թիւ նը եւ դրա կող քին 
տես նում են քա ղա քա կան մտքի ա ռայ սօր քնէած վի ճակ նե րի մի ջեւ 
ձգուող յա րա ճուն այս խզու մը. «Ռուս ժո ղո վուր դը եւ իր ա ռա քե լու թիւ նը, 
Ա րեւելքն ու Ա րեւ մուտ քը, կրօն քը եւ գի տու թիւ նը, խղճմանքն ու մարդ-
կա յին ար դա րա դա տու թեան մե քե նան, ըն դեր կի րը (underground) եւ 
գե րեր կին քը (մեր հո գի նե րուն ան դունդ նե րուն ու գի տաշ խար հին մէջ), 
հար ցեր են՝ յի շե լու հա մար ա մէ նէն կար կա ռուն նե րը, ո րոնք ռուս վի-
պա սա նին գոր ծե րուն յա տակ կը հան դեր ձեն»3:

 Կեան քի ընդգր կու մը վի պաշ խար հի անս պառ ծալ քե րում ա ռաջ նա-
յին եւ գրե թէ ան լու ծե լի թուա ցող գերխն դիր է իւ րա քան չիւր ա րուես-
տա գէ տի ստեղ ծա գոր ծա կան ա ռա ջադ րու թիւն նե րում: Հայ վի պագ րու-
թիւ նը մնում է մեր գրա կա նու թեան ա մէ նից դժուա րին տե ղա մա սը եւ 
չի կա րո ղա նում լու ծել գրա կան նիւ թի ընդգրկ ման հիմ նա րար հարցը: 
Ա մէն ան գամ գայ թակ ղու թիւ նը ստա նում է ո րո շա կի ա ռար կա յա ցում, եւ 
շփոթ ւում է գլխա ւո րը. մար դու, ան հա տի ճա կա տագ րի հար ցադ րու մը 
իր տե ղը զի ջում է ժո ղովր դի ող բեր գա կան հա ւա քա կա նու թեան խորհր-
դի դի մաց: Ե ղեռ նի թե ման հայ վի պագ րու թեան մէջ դար ձել է նիւ թի 
ան ցու մի գրե թէ պար տա դիր ան կիւ նա գիծ:

Յ. Օ շա կա նը վէ պի գրա պատ մա կան հա մա կար գի կա ռուց ման խոր-
քե րում գտնում է, որ հա մաշ խար հա յին մշա կոյ թի զար գաց ման ըն թացք-
նե րում 19-րդ դա րի երկ րորդ կէ սի եւ յատ կա պէս դա րա վեր ջի ռուս գրա-
կա նու թեան խա ղա ցած ա ռաջ նոր դո ղի դե րը պայ մա նա ւո րում է ոչ միայն 
ռու սա կան ա ռա ջան ցիկ մտա ծո ղու թիւ նը, այ լեւ Ֆ. Դոս տոեւս կու կեն սա-
փի լի սո փա յու թեան զօ րու թիւ նը: Դա ա ռա քե լու թիւն է ժո ղովր դի հա ւա-
քա կան կեն սագ րու թեան մէջ, իսկ վի պագ րի հա մար՝ մարդ կա յին հո գու 
ա մե նա խո րը յա տա կա գի ծը կազ մե լու առ թած հպար տու թիւն:

Յ. Օ շա կա նի բնագ րում հե րոս նե րի խա ղար կում նե րի մո դէ լը մի-
փոքր այլ է. կեր պար նե րը ապ րում են ինք նիշ խան կեան քով եւ կար ծես 
ա ռանձ նա պէս չեն ու զում «գլուխ դնել» հե ղի նա կի հետ, ըն դու նում են 
նրա գե րիշ խան դիր քը, բայց վե րապ րում են ի րենց սահ մա նուած վի-
պա կան կեան քը, պահ պա նում են ի րենց «ձայ նը», դառ նում են «բազ-
3  Նոյն տեղում:– Ընդգծումները՝ բնագրում – Ս.Դ.: 
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մա ձայ նու թեան» բա ղադ րիչ՝ ազ գա յին լա րու մի հա սած ինք նա տի պու-
թեամբ: Իսկ Յ. Օ շա կա նը ան հու նօ րէն սի րում է նրանց, ե թէ, ի հա՛ր կէ, 
չա րը ար մատ չի նե տել նրանց հո գու խոր քե րում:

 Դա ամ րագ րում է հայ վի պա սա նը ա ռա ջին հեր թին տե սա բա-
նի հայեացքով. նկա տե լով ռուս վի պագ րի կա ռոյ ցի ընդ հան րա կան 
ուրուա գի ծը՝ խայ տա ճա մուկ հե րոս նե րի քմայ քը եւ դրան յա ջոր դած 
ա րար քի (յա ճախ նաեւ՝ նա խոր դած) հո գե բա նա կան հե տեւանք նե-
րի հե ղի նա կի ման րազ նին քննու թիւ նը՝ նա զգու շօ րէն տա նում է Դոս-
տոեւս կու եւ իր գրա կան հան գի տու թիւ նը: «Ա ռէք «Մ նա ցոր դաց»ին եր-
կա սա ցու թիւ նը (ընդ մէջ ոս տի կա նա պետ փա շա յին եւ յե ղա փո խա կան 
Մա թի կին) ու ջա նա ցէք կանգ առ նել: Պի տի զգաք, որ պի տի չկրնաք»4:

Ռու սա կան վէ պի ան հուն ձգո ղու թիւ նը երկ խօ սու թեան եւ գոր ծո ղու-
թեան ան տես կապն է, որն ա պա հո վում է նե րապ րու մի զօ րու թիւ նը, սա 
ա ռա ջին: Եւ երկ րորդ, փի լի սո փա յու թեան գա ղա փա րագ րու մը բխում է 
ա րարք նե րի տրա մա խօ սու թեան հե ղի նա կա յին ծա ւա լում նե րից: Հար-
ցը գրա կան սու զու մից այն կողմ բա ցա յայ տում է Յ. Օ շա կա նի՝ կեան քի 
ըմբռն ման խոր քը, որն ա ղերս ւում է Ֆ. Դոս տոեւս կու գե ղա գի տա կան 
հա յե ցա կէ տե րին եւ շա հագրգ ռում է նրան:

 Հա մադ րե լով վի պա շա րե րի ըն թերց ման եւ անհ րա ժեշտ վե րըն-
թերց ման մե թո դո լո գիան իր եւ ռուս ա մե հի վի պա սա նի ա ռում նե րով՝ 
կա տա րում է գրո ղա կան տպա ւո րու թեան՝ նմա նու թեան եւ տար բե րու-
թեան վեր հա նու մի փոր ձը, քա նի որ զու գա հե ռը մնում է գայ թակ ղիչ եւ 
ծան րու թիւն բարձ րաց նե լու չափ պար տա ւո րիչ հայ գրո ղի յանդգ նու-
թեան դի մաց. «Ա ղէտ մըն է «Քա րա մա զով եղ բայր ներ»ու ըն թեր ցու-
մը, հրա բու խի մը մօ տիկ դրդում ներ թե լադ րող: Երկ րորդ ըն թեր ցո՞ւ մը 
նոյն գոր ծին՝ հեշ տանք նե րու հեշ տան քը: Օ շա կա նի վէ պին մէջ (նկա տի 
ունի «Մ նա ցոր դաց»ը – Ս.Դ.) վե րըն թեր ցու մը, գէթ այս տո ղե րը գրո ղին 
հաշւոյն, կոր ծա նում մը չէ ե ղած»5:

 Չի ու շա նում վի պագ րի ան մի ջա կան խոս տո վա նա կան երկ խօ սու-
թիւ նը ըն թեր ցո ղի հետ, ո րը պրուս տեան «շե ղու մի» ո ճա ւոր ման ծա ւա-
լում ու նի եւ պար տադ րում է «մի այլ ժա մա նա կի մէջ» ու րիշ ըն թեր ցող-

4  Նոյն տեղում, էջ 167: 
5  Նոյն տեղում, էջ 165: 
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քննա դա տի մեկ նա կան ար ձա գանգ: Այս պէս, հե ռա նա լով պատ մո ղի 
ա ռա ջադ րու թիւ նից՝ Յ. Օ շա կա նը դի մում է իր ներ քին պա հանջ մուն քին՝ 
ըն թեր ցո ղի հետ ան կեղ ծա նա լու, բուն վի պա կան թոյ լատ րե լի սահ մա-
նից մի պահ կտրուե լու գայ թակ ղու թեա նը, ին չը իր գրա կան ան բա ժան 
ոճն է. «Ձե զի հետ չու նիմ յանձ նա ռու թիւն տեւո ղու թեան ըն թա ցիկ սպա-
ռու մով մը «կեան քը» հե տապն դե լու, նուա ճե լու եւ զայն ձեր ըն կալ չու-
թեան բե րե լու: Չեմ ալ մտա ծեր օգ տա գոր ծել վի պե լու ա րուես տին շուրջ 
բազ մա տա րած բայց խնդրա կան տե սու թիւն ներ, քա նի որ կեան քը 
վեր է քննա դատ նե րէն եւ ա րուես տի տե սա բան նե րէն հա րիւ րա պա տիկ 
ա ռա ւե լու թեամբ մը»6: Կեան քը վեր է ոչ միայն «վէ պէն» ու վի պա գիր-
նե րի հոծ «զան գուա ծէն», այ լեւ ընդգրկ ման անս պա ռե լի զօ րու թեամբ՝ 
ա րուես տի միւս ժան րե րի հա մա հա ւաք դրսեւո րում նե րից:

Շ. Շահ նու րը «Վէ պին շուրջ» (1936) տե սա բա նա կան բա նա վէ ճի 
ո րո նում նե րում դի մում է Յ. Օ շա կա նի հան դէպ սու սեր ճօ ճե լու յար ձա-
կո ղա կան փոր ձուած մե թո դին այն կան խա կալ մօ տեց մամբ, թէ «Օ շա-
կա նի մտա ծու մէն միակ բառ մը իսկ ոտ քի չի մնար, ե թէ զայն քննու-
թեան են թար կենք: (Ա ւե լորդ չ’ըլ լար ը սել թէ, ըստ իս, իր մե ծա գոյն 
սխա լը հե տեւեալն է. ֆրան սաց ւոց մէջ միայն ձեւա կան գե ղեց կու թիւն 
կը տես նէ: Ո րով հե տեւ հայ գրա գէ տը մա նա ւանդ ձեւով գրա գէտ է): Կը 
կար ծէ որ ա ղուոր լե զուն, փնտռուած ո ճը, գե ղե ցիկ պատ կե րը բա ւա-
կան են գրա կա նու թեան մէջ»7: Խոս տո վա նում է, որ իր վրայ մեծ ազ-
դե ցու թիւն է թո ղել «Ո ճիր եւ պա տիժ»ը8: Ն րա հե րոս նե րի մէջ ապ րող 
էա կը գա ղա փար է. «Տոս թոեւս կի ոչ միայն կա տա րեալ կա ռու ցում ու նի, 
այ լեւ անբ նա կա նօ րէն կա տա րեալ կա ռու ցում ու նի: Ըն թեր ցո ղը պի տի 
ը սէ ան պայ ման. «Կեան քի մէջ կա րե լի չէ, որ այս քան շատ դէպ քեր, բո-
լորն ալ անն պաստ, այս պէս յա ջոր դեն ի րա րու եւ Ռաս քոլ նի քո վը մղեն 
դէ պի ան դունդ: Մենք գի տենք, թէ կեան քը, ինչ պէս կը վկա յէ նոյն ինքն 
Օ շա կան, ան ներ դաշ նակ է, խառ նակ է, եւ ան պայ ման պի տի գտնուի 
մէկ պա րա գայ մը, որ ի նպաստ ըլ լայ հե րո սին: Չ կայ: Այս դէպ քե րը 
այս պէս կը պա տա հին, ո րով հե տեւ Տոս թոեւս կի ու զեց, որ պա տա հին: 
Եւ Տոս թոեւս կի ու զեց՝ ո րով հե տեւ իր հե րո սը ապ րող էակ մը ըլ լա լէ ա ւե-
6  Օշական Յ., Կեանքին պէս / հէքեաթ մը (մեր ժամանակներէն), Լոս Անճելըս, 1995, էջ 148: 
7  Շահան Շ., Երկեր երկու գրքով, գիրք երկրորդ, Եր., «Սովետական գրող», 1985, էջ 67:– 

Ընդգծումը՝ բնագրում – Ս.Դ.: 
8  Նոյն տեղում, էջ 68: 
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լի՝ գա ղա փար մըն է»9: Ինչ պէս գա ղա փար է ինք նին, ըստ Շ. Շահ նու-
րի, Ք րիս տո սի խոր հուր դը:

 Հարկ է նկա տել կեն սագ րա կան բնու թագ րիչ մէկ ման րա մասն, ո րը 
բա ցա յայ տում է Ֆ. Դոս տեւս կու եւ Ք րիս տո սի հո գեւին ա ղերսն ու խո-
րունկ կա պուա ծու թիւ նը: Երբ Ֆ. Դոս տոեւս կին աք սո րի ճա նա պար հին էր, 
իր բա րե կամ նե րից Նա տա լիա Ֆոն վի զի նան հրա ժեշ տի պա հին տա լիս է 
Ա ւե տա րան, որն ի րեն ու ղե կից է ե ղել դժնդակ այդ տա րի նե րին: Խորհր-
դան շա կան էր, որ աք սո րից վե րա դար ձին՝ 1854-ի Փետ րուա րի վեր ջե րին, 
Դոս տոեւս կին նոյն կնո ջը խոս տո վա նում է. «Իմ մէջ ես նե րար կե ցի հա ւա-
տի խորհր դա նիշ, ուր ա մէն ինչ պար զից պարզ էր, ա հա՛ այն. հա ւա տալ, 
որ չկայ Ք րիս տո սից վեհ, խո րը, կա րե կիր, բնա կա նա բար խի զախ ու կա-
տա րեալ բան, եւ ոչ միայն չկայ, այ լեւ ներ քին պոռթ կուն սի րով ա սում եմ 
ինքս ինձ՝ չի էլ կա րող լի նել: Դեռ ա ւե լին՝ ե թէ ինչ-որ մէ կը ինձ ա պա ցու-
ցէր, որ Ք րիս տո սը ճշմար տու թիւ նից դուրս է, եւ դա ան գամ ի րո ղու թիւն 
լի նէր, թէ ճշմար տու թիւ նը Ք րիս տո սի մէջ չէ, ու րեմն՝ ինձ հա մար ա ւե լի լաւ 
կը լի նէր մնալ Ք րիս տո սի, քան ճշմար տու թեան հետ»10:

Ֆ. Դոս տոեւս կու աշ խար հը քաոս չէ, ի՞նչ է. ի՞նչ վատ բան կայ նրա 
քաո սից ընկր կե լու մէջ, ո րում կար ծես Յ. Օ շա կա նին մե ղադ րում է Շ. Շահ-
նու րը. «Արդ, Օ շա կան կը գրէ, ան շուշտ, Տոս թոեւս կին ու նե նա լով աչ քին 
առ ջեւ. «...քաո սա յին, բայց խռո վիչ՝ ա նի կա ան տառն է վայ րի, ուր կրնաս 
մո լո րիլ»: Բայց քա նի որ Տոս թոեւս կի քաո սա յին չէ եր բեք, ան կա րե լի բան 
է ա նոր մէջ մո լո րիլ: Իր կա ռու ցուած քը զար հու րե լիօ րէն ո րոշ է, ծա նօթ 
է...»11: Ֆ րան սա հայ գրո ղի պատ կե րա ցու մով ռուս վի պա սա նը չի կա րող 
«քաո սա յին» լի նել, ու րեմն՝ Յ. Օ շա կա նի՝ թէ կուզ ա կա մայ «մոլորուե լը» իբր 
ար դա րա ցուած չէ, նրա տե սո ղա կան մե ղա ւո րու թիւնն է:

 Պաշտ պա նենք Յ. Օ շա կա նին. վեր ջի նիս՝ Ֆ. Դոս տոեւս կու բա ւիղ-
նե րում «խռո վիլն» ու «մո լո րի լը» հաս տա տե լու շահ նու րեան տե սա կան 
դրոյթ նե րը, մեր տպա ւո րու թեամբ, բա ւա րար հիմ նա ւո րում չեն պա րու-
նա կում, թէ «...Օ շա կան ի րա ւունք ու նի խռո վե լու, տագ նա պե լու, բայց 
տար բեր պատ ճառ մըն է, որ կը խռո վէ զինք...»12:

9  Նոյն տեղում:– Ընդգծումները՝ բն ագ րում – Ս.Դ.: 
10  Достоевский Ф., Полное собрание сочинений в 30 томах, т. 28, кн. 1 / Письма, 1832-

1859, Л., изд. “Наука”, ленинградское отделение, 1985, с. 176.
11  Շահան Շ., Երկեր երկու գրքով, գիրք երկրորդ, էջ 69: 
12  Նոյն տեղում: 
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Ու վեր ջա պէս՝ կայ քննա դատ Օ շա կա նի պա տաս խա նը, եւ ոչ այն-
քան Շ. Շահ նու րին, որ քան ի րեն. «... Ներ սէն ապ րու մը նոյն քան խռո-
վիչ է, որ քան ռուս վէ պին ան տա րա զե լի ձգո ղու թիւ նը»13: «Հոս հար ցը,– 
գա ղա փա րա կան-տե սա կան ընդ հան րա ցու մով ա ւե լաց նում է մէկ այլ 
հատուա ծում,– գրա կա նէն ան դին ի րո ղու թեան կը մնայ կա պուած: Այդ 
հար ցը կեան քին հան դէպ Օ շա կա նին կե ցուածքն է»14:

Յ. Օ շա կա նը հաս կա նում է՝ ա մէն ինչ անհ նար է կեան քից ներ բեռ-
նել վի պա կան տա րածք ներ: Ու գա լիս է ան խու սափ յու սա խա բու թիւ-
նը, ե թէ կ’ու զէք, գրո ղա կան «պար տու թիւ նը». «Բայց ի՜նչ յի մար, թե րի, 
սուտ է վէ պը՝ բաղ դա տուած կեան քին»15: Այդ դէպ քում ինչ պէ՞ս է հասց-
նում նման ընդգր կու մով ա ռանձ նա նալ ռուս վի պա սա նը:

Յ. Օ շա կա նը կար ծես թէ քէեա նա կան Ան կա րե լիի դրանն է, «...որ 
պար տա ւոր է քա նի մը է ջի վստա հիլ ան հուն հո ծու թիւն ներ ու անց նիլ...»16: 
Պար տա ւո՜ր է, բայց կը յա ջո ղի՞ ար դեօք...: «Սա հակ Պար գեւեան» վէ պի 
գլխա ւոր հե րո սը, օրինակ, փա ռա մո լու թեան բե րած թնճու կի շրջապ տոյ-
տի մէջ է, սա կայն վստահ է վերջ նար դիւն քին՝ կ’անց նի՛:

Գ րա կա նու թեան մէջ Յ. Օ շա կա նը որ սում է Ֆ. Դոս տոեւս կու տագ-
նա պը՝ «մեղ քի» եւ «ա րեան» թա ւա լու մը մարդ կա յին նոր յա րա բե րու-
թիւն նե րում, ո րը շրջել է բա րո յա գի տա կան ըն կա լում նե րը: Խղճմտան-
քի պա տուար Ք րիս տո նէու թիւ նը եւ Հայր Զո սի մա յի հա ւա տի ողջ 
հա մա կար գը մարտն չում են մարդ կա յին հո գի նե րի ծուէն նե րի պաշտ-
պա նու թեան հա մար:

Ին չո՞ւ է հա յոց ե կե ղե ցին ո րոշ չա փով կորց րել ներ գոր ծու թեան իր 
կո րա գի ծը ժո ղովր դա կան զան գուած նե րի վրայ՝ ռուս մտա ւո րա կան եւ 
խո նարհ դա սի երկ նա ռաք ա ղերս նե րի հա մե մա տու թեամբ: Չ խո րա-
նանք աշ խար հիկ պատ ճառ նե րի մէջ: Յ. Օ շա կա նի կեր պար նե րի հա-
մա կար գում Զո սի մա յին եւ Ա լէօ շա յին գա լիս են յա ջոր դե լու ժո ղովր դի 
մի ջից ե լած հա յե ցո ղա կան-փի լի սո փա յա կան փոքր-ինչ դժուա րա մարս, 
հան րու թիւ նից զգա լի չա փով մե կու սա ցած տի պար ներ՝ Օ վա կենց Ար-
դար Ա ռա քե լը «Ծակ-պտու կը»ից եւ Սա միկ Սա մու նը «Մ նա ցոր դաց»ից:
13  Օշական Յ., Համապատկեր արեւմտահայ գրականութեան, հատոր տասներորդ, էջ 167: 
14  Նոյն տեղում, էջ 169:– Ընդգծումը՝ բնագրում – Ս.Դ.: 
15  Նոյնը, Սահակ Պարգեւեան / վէպ, Անթիլիաս, 1985, էջ 171: 
16  Նոյն տեղում: 
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 Պա տա հա կա՞ն է «տե ղի-ան տե ղի» յի շա տա կու թիւ նը «Ծակ-պտու-
կը»ի Հա ճի Ս տե փա նի «հա ճիու թեան» մա սին, ին չը քրիս տո նէա կան 
մաք րու թեան խոր հուրդ պի տի ու նե նար այս հե րո սի ճա կա տագ րում: 
Ընդ հա կա ռա կը, չե ղա՛ւ: Չէ՛ր էլ լի նե լու: «Հա ճի» վե րա դի րը ա ռա ւել օք-
սի մո րոն մնաց Ս տե փա նի խառ նակ նկա րագ րի դի մաց, ճիշդ ինչ պէս 
Ֆէո դոր Պաւ լո վիչ Կա րա մա զո վի պա րա գա յին, որ իր հո գու դա տար-
կու թիւ նը հա մար ձա կուել էր պար պել Զո սի մա յի՝ վա նա հօր ա ռաջ:

Ինչ վե րա բե րում է Հա ճի Ս տե փա նի՝ տեղ-տեղ ե րեւա ցող հա կա-
սա կան վար քագ ծի եւ հո գե բա նա կան ներ քին ան հանգս տու թիւն նե րի, 
տա տա նում նե րի կո րին, ա պա պէտք է ընդգ ծել, որ կեր պա րի ըն կա-
լում նե րի, հե տեւա բար եւ կեր պա րի մէջ հե ղի նա կը պահ պա նում է ժո-
ղովր դա կան բար քի ու ա ւան դու թեան խուլ վե րապ րու մը: Այդ պի սին էր 
եւ Ֆ. Դոս տոեւս կու՝ ոճ րա գործ հե րոս նե րի նե րաշ խարհ թա փան ցե լու 
ե ղա նա կը (յի շենք թէ կուզ Ս տաւ րո գի նին, ան գամ Կա րա մա զով նե րի հօ-
րը՝ Ֆէո դո րին, ո րի պահուածքը ճա մար տա կե լու, հո գե կան դա տար կու-
թիւ նը ի ցոյց դնե լու թու լա միտ քայլ էր, ի րա կա նում «մաք րուե լու», խե-
լա միտ մարդ կանց շար քում ի րեն տես նե լու կոյր փա փաք), ին չը, մեր 
կար ծի քով, որ սա ցել է Յ. Օ շա կա նը եւ որ դեգ րել գրա կան ո ճե րի մա-
տուց ման մէջ:

Տ նե ցի նե րի հո գեւոր ըմբռ նում նե րի դի մաց Օ վա կենց Ա ռա քե լը ա ռա-
ջի նը «վստա հում էր», ա պա ւի նում իր տա նը ման կուց մնա ցած «բո-
րոտ Ա ւե տա րա նին», որն ըն թեր ցում էր ստեպ-ստեպ անհ րա ժեշտ 
մեկ նու թիւն նե րով, շա րու նա կա բար՝ «պզտի կու թեան» շրջա նից մին չեւ ծե-
րու նա կան տա րի ներ, ո րով ի մաստ նա նում էր: Ա ւե տա րա նից բխած նրա 
եզ րա յան գում նե րը ծան րա նիստ էին ու ան բե կա նե լի՝ իբ րեւ վե րին ճշմար-
տու թիւն: Ի մաստ նա ցու մի ճա նա պար հին հե րո սը փի լի սո փա յա կան հա յե-
ցո ղու թեամբ գտնում էր, որ «մարդ կու թեան ա մէ նէն մեծ ո խե րի մը» ե ղել ու 
մնում էր Սա դա յէ լը, իսկ իր պէս «ծե րու կին հա մար մեղ քը ա ւա զա կու թիւն 
մըն էր Աս տու ծոյ կա լուած նե րէն», նոյն «թանձր ու մեղ քի մը չափ տգեղ 
ա նէծ քով»17 խա րա նե լու պատ րաստ Սա դա յէ լի «հնա րա միտ ա ւա զա կու-
թիւ նը»: Ար դար Ա ռա քե լը «վի րա ւո րուած մար գա րէի մը պէս... բազ կա տա-
րած ա նէծ քով մը վռնտեց իր «նզո վից ար մատ» հար սը, երբ ա նի կա պար-
զեց ծրա գի րը»18, այ սինքն՝ վի ժու մի աս տուա ծա մերժ քայ լը:
17  Նոյնը, Ծակ-պտուկը, Անթիլիաս, 1996, էջ 97 : 
18  Նոյն տեղում, էջ 98: 
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Ն րա եւ կնոջ՝ Տայ ճո նի նե րաշ խար հում ա նըն դու նե լի էին նմա նօ-
րի նակ հա կաք րիս տո նէա կան մօ տե ցում նե րը, այդ թւում՝ Թու մա սի-
կի մօրը՝ վշտա հար Հեղ նա հար սին ներ կա յաց ուած ո րո շու մը. «Տ ղան 
պէտք էր ան ցը նել», ին չի դի մաց փրկա րար էր կար ծես ա ւագ սերն-
դի կրօ նա կան սրբա սա ցու թիւ նը, թէ՝ «...տղան ապ րէր պի տի»19, ին-
չը վի ճար կում նե րի, բա խու մի բուռն վի ճակ ներ էր ստեղ ծել: Աս տուա-
ծաշն չեան մի շարք օ րի նակ նե րը, որ բե րում են Ա ռա քե լը, Տայ ճո նը եւ 
հար սը, ի րար ընդ մի ջե լով, հա կադ րուե լով կամ հա մա կեր պու թեան ճա-
նա պարհ ներ հար թե լով դէ պի յա րա բե րա կան ճշմա րիտ ել քեր, հաշուի 
չէին առ նում մէկ նա խա պայ ման. «Այս ա մէ նուն մէջ ոչ մէ կը բան մը 
հար ցուց «հարս» Նա զի կին»20:

Ա ռա գաս տի մահ ճից շպրտուած կնոջ ա նակն կալ նոր, երկ րորդ վճի-
ռը փրկա րար էր նրա հա մար. յայտն ւում է ի րեն կու սու թիւ նից զրկած 
եւ ըն դա մէ նը եր կու շա բա թից թո քախ տին զոհ գնա ցած Թու մա սի կի 
հա րա զատ նե րի՝ յի շա տա կի հետ դեռ չհաշ տուած բա րի ըն տա նե կան 
մի ջա վայ րում: Դա, ի հա՛ր կէ, լու ծում չէր, բայց պա հի դրու թեամբ, ի 
շարս այլ հան գա մանք նե րի, մարդ կա յին ճա նա չո ղու թեան հանգ րուան 
դար ձաւ աղջ կայ բեկ բե կուն կեան քի այս շրջա նում, իսկ խո րա տես ըն-
թեր ցո ղի ըն կա լում նե րում, Դոս տոեւս կու Զո սի մա յի փի լի սո փա յու թեան 
հա ման մա նու թեամբ մուտ քի հնա րա ւո րու թիւն՝ Ար դար Ա ռա քե լի, նրա 
որ դու՝ Օ վա կի «շուր ջին նե րու» մի ջա վայ րում:

Ֆ. Դոս տոեւս կու եւ Յ. Օ շա կա նի բա րո յա խօ սա կան դա տո ղու թիւն նե-
րում ընդգծ ւում է, որ նոր ժա մա նակ նե րը ե կել-խառ նել են ա ւան դոյ թի հո-
գեւոր-կրօ նա կան ան խախտ թուա ցող ըն կա լում նե րը: Դա հին հա յեաց քի 
բա րո յա գի տա կան տե ղա շարժն է, որ ար ձա նագ րում են եր կու գե ղա-
գէտ նե րը ի րենց՝ հայ կա կան եւ ռու սա կան ազ գա յին ներ քին բո վան դա-
կու թեամբ բնագ րա յին կա ռոյց նե րում: Ա ւե տա րա նի հան գու ցա յին ո րոշ 
հա տուած նե րի վե րըն թեր ցում նե րի ժա մա նակ Ար դար Ա ռա քե լը նոր հա-
կա դիր ար ժէք ներ է գտնում որ դուն կորց րած Հեղ նա յի նե րապ րում նե րի 
վե րի մաս տա ւոր ման մէջ: Հա յե ցո ղա կան նոր սահ մանա գիծ է բա ցուած. 
«Հեղ նան ար ցուն քով ու ող բով հե տեւեր էր վի ճա բա նու թեան: Ա նոր 
վճռա կան ու յու սա հատ վիշ տը ընկ ճեց Ար դա րին ալ ընդ դի մու թիւ նը»21: 
19  Նոյն տեղում:– Ընդգծումը՝ բնագրում – Ս.Դ.: 
20  Նոյն տեղում: 
21  Նոյն տեղում: 
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Թե րեւս ա ռա ջին ան գամ ար դա րու թեան սկզբունք նե րը տե ղի տուե ցին 
Ար դար Ա ռա քե լի քրիս տո նէա կան հա յեացք նե րի ան սա սան թուա ցող 
հա մա կար գում, երբ ար դար հա մա րեց հարս Հեղ նա յի թէ կուզ յու զա-
խառն ընդվ զու մը: Ժա մա նակն ու րիշ է: Քայ քա յումն սկսուել է: Ոչ ոք այ-
լեւս չի դի մում Ա ռա քե լի ար դա րու թեա նը:

Ան լուր ող բեր գու թեան մի ջով էին անց նում «Կա րա մա զով եղ բայր ներ» 
վի պա շա րի կա նայք: Հենց ա ռա ջին գրքի սկզբնա կան հա տուած նե րում, 
օ րի նակ, եղ բայր նե րի հօր՝ հար բե ցող ու այ լա սե րուած Ֆէո դոր Պաւ լո-
վի չի եր կու տա րա բախտ, ե րի տա սարդ մա հա ցած կա նայք՝ Ա դե լաի-
դա Ի ւա նով նան եւ Սո ֆիա Ի ւա նով նան, փոր ձում էին պայ քա րել ա մուս-
նու այ լան դակ վար քի դէմ: Յատ կա պէս յի շենք նրան ցից ա ռա ջի նին, որ 
ծե ծի դի մեց ծե ծի դի մաց, նաեւ փա խաւ, լքեց տղա յին, մեծ քա ղա քում 
ա մուս նա ցաւ սե մի նա րիստ ու սուց չի հետ, բայց նեար դե րը չդի մա ցան, 
եւ մա հա ցաւ: Երկ րոր դը դի մա կա յեց ըն դա մէ նը ութ տա րի՝ այն աշ խարհ 
մեկ նե լուց ա ռաջ թող նե լով եր կու զա ւակ: Ֆէո դոր Պաւ լո վի չի այ լա սե րու-
մը սահ ման չէր ճա նա չում: Մեր կար ծի քով, Յ. Օ շա կա նը Հայ րա պենց 
Հա ճի Ս տե փա նի դի ման կա րը կեր տե լիս կար ծես ար տան կա րում է Դոս-
տոեւս կու այս հե րո սին, ո րը տուն վե րա դառ նա լիս օր գիա ներ էր սար քում 
հե տը բե րած թե թեւա բա րոյ կա նանց հետ՝ հենց կնոջ ներ կա յու թեամբ22: 
Գու ցէ եւ նկա տի ու նէր ա ւե լի վաղ Պետ րոս Մե ծի հա ման ման բա ցո րոշ 
վար քը կնոջ հան դէպ: Գ րե թէ նոյն օ շա կա նեան դի պա շա րի գայ թակ ղու-
թիւ նը՝ կնոջ վրէժխն դիր ա րար քի յաե լուա ծով:

Ի տար բե րու թիւն հայր Կա րա մա զո վի՝ տա րի ներ շա րու նակ նման թա-
փա ռիկ, այ լա սե րու մի վար ժուած Հա ճի Ս տե փա նը գու ցէ եւ ի ծնէ ֆի զի քա-
պէս ան կա րող էր ե ղել զա ւակ ու նե նա լու, ինչն ար դէն չա րաց րել էր նրան 
աշ խար հի դէմ: Ուշ տե ղեակ լի նե լով կնոջ վրէժխն դիր պա տաս խան դա ւա-
ճա նու թեա նը եւ յղիու թեա նը, ժա ռան գի հե ռան կա րով տա րուած՝ սկզբում 
հան դուր ժել էր, ա պա չա րա չար կորս տեան մատ նել տասն հին գա մեայ ծա-
ռա յին, ո րը թե րեւս ստի պո ղա բար էր ըն դա ռաջ գնա ցել ա ւագ Նա զի կի՝ 
ա մուս նու այ լա սեր ա րարք նե րի դի մաց ցու ցադ րա կան հրա ւէ րին:

Իսկ ա հա «Մ նա ցոր դաց»ի մտայ ղա ցու մը, ե թէ «փա ռա սէ րի» կող քին 
դնենք «յան դուգն» եզ րը, իս կա պէս հե ղի նա կին տա նում էր դէպի եւ րո-

22  Տե՛ս՝ Достоевский Ф. М., Полное собрание сочинений в 30 томах, т. 14, Л., изд. “Нау-
ка”, ленинградское отделение, 1976, с. 13. 
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պա կան հե ղե ղա վէ պի փոր ձը, դէ պի «Կա րա մա զով եղ բայր ներ», դէ պի 
«Կոր սուած ժա մա նա կի փնտռտուք նե րում»ի յայտ նու թիւն:

«Մ նա ցոր դաց» վի պա շա րը, գտնում է որ դի Օ շա կա նը, «...ա մէ նէն 
փա ռա սէր եւ վտան գա ւոր փորձն է հայ վի պագ րու թեան պատ մու թեան 
մէջ: Ա նի կա փա ռա սէր փորձ մըն է, ո րով հե տեւ ա ռա ջին ան գամ ըլ-
լա լով՝ վի պա գիր մը յանձն կ’առ նէր ներ կա յաց նել ար դի հա յոց պատ-
մու թեան ա մէ նէն ճա կա տագ րա կան եւ ող բեր գա կան 25 տա րի նե րու 
կեան քը (1890էն 1915)»23:

«Մ նա ցոր դաց» վի պա շա րը ա մէ նից շատ ա ղերս ներ ու նի Ֆ. Դոս-
տոեւս կու գրա կան ըմբռ նու մի հետ, ո րին ա նուա նում է «վէ պին 
աստուած»: Իսկ իր վէ պի «զգա յա րան քը» «հա զա րա ւոր է ջե րի վրայ 
տա րա ծուե լու սահ մա նուած սկզբնա կան պոռթ կում մըն է..., ստի պուած 
է չպա ղիլ ու ծանր քա լել, լա ւա նե րու նման»: Եզ րա կա ցու թիւ նը վերստին 
կա պուած է ռուս վի պա սա նի հետ. «Յե տոյ, ինչ որ ձե զի կ’այ ցե լէ Տոս-
թոեւս կիի մօտ – շ փո թու թիւն ընդ մէջ քմայ քին եւ ա րար քին, յա ճախ 
ունի գո յու թիւն Օ շա կա նին մօտ»24: Շտ կու մի մեր վեր ջին հնա րա ւո րու-
թիւ նը՝ վի պա գի՛ր Օ շա կա նին. եւ ոչ թէ «յա ճախ», այլ՝ մշտա կայ:

SUMMARY

DOSTOYEVSKI AND OSHAKAN. PETITIONS

Suren Danielyan

The article includes parallel research points of Russian and Armenian two 
great novelists’ works. The author paid attention to relationships of characters 
in novels “Brothers Karamazov” by Dostoevsky and “The Remnants” by Hakob 
Oshakan, also to moral questions of Oshakan’s novel “Tsak-ptuky”. It is not 
superfluous to emphasize the mission of Christianity and the conscience in 
two writers’ literary world. The conclusion is that Dostoevsky essentially 
contributes to determine Oshakan’s place in Armenian national literature 
paradigm, as a leader of Armenian fiction.
23  «Ազդակ» / օրաթերթ, Պէյրութ, 1973, թիւ 128, 6 Օգոստոս, Երկուշաբթի: 
24  Օշական Յ., Համապատկեր արեւմտահայ գրականութեան, հատոր տասներորդ, 

էջ 166-167:– Ընդգծումները՝ բնագրում – Ս.Դ.: 


