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Աբովյանի ստեղծագործությունը քննում է ձևի ու կառույցի դի
տանկյունից՝ իր աշխատանքի առանցքում դնելով պատումի ու
սումնասիրությունը: Իբրև մեթոդական հենք՝ գրքի հեղինակը
կիրառում է պատումի տեսության (նարատոլոգիայի) մասին
արևմտյան ու ռուսական ժամանակակից տեսությունները, անդ
րադառնում միֆաքննադատությանը, կառուցվածքային ու
սումնասիրություններին, հոգեբանություն-գրականություն միջ
գիտակարգային կապերին և այլն:
Մենագրության էջերում Սողոյանն անդրադառնում է Աբով
յանի թե՛ հայտնի, թե՛ քիչ ուսումնասիրված երկերին: Այս տե
սանկյունից ուշագրավ է հատկապես «Աղասու խաղը» գրեթե
չուսումնասիրված պոեմի քննությունը: «Վերք Հայաստանի. Ողբ
հայրենասիրի» վեպի չափածո նախատիպը համարվող այս
ստեղծագործությունը երիտասարդ գրականագետը «բացում է»
երկխոսային շերտերի հարաբերության միջոցով՝ կատարելով
պատումի բազմաստիճան համակարգի յուրօրինակ ուսումնա
սիրություն: Գծապատկերի ու աղյուսակի միջոցով ներկայաց
վում են պոեմի պատումների և դրանց վարողների ձայների հա
րաբերությունները, որոնք ընձեռում են ենթատեքստային քո
ղարկումները բացահայտելու հնարավորություն:
Պոեմը դիտվում է նաև միֆաքննադատության տեսանկյու
նից. պատումի իրական և երևակայական շերտերի հակադրա
միասնական կառույցի քննության շնորհիվ ներկայացվում են
դրա ենթաշերտերում պարփակված միֆական պատումները:
Դիտելի է հատկապես Մասիսի՝ որպես աշխարհի կենտրոնի
արքետիպի քննությունը, որ գեղարվեստական երկի համա
պատկերում հնարավորություն է տալիս մարդու և հայր Աստծո
հանդիպման համար: Սուրբ լեռան և հոգու՝ երկինք թռչելու մո
տիվները Սողոյանը դիտարկում է նաև այլ հեղինակների ստեղ
ծագործությունների կառույցում (Նարեկացի, Թումանյան, Չա
րենց):

 ենագրության երկրորդ գլխում նորովի է վերլուծվում նաև
Մ
Աբովյանի մանկագրությունը: «Նախաշավիղ կրթության» դասա
գիրքը և «Պատմություն Տիգրանի…» մանկավարժական վեպը
քննվում են գեղարվեստի տեսանկյունից՝ իբրև մանկական
ստեղծագործություններ: Շնորհալի գրականագետը դասագրքի
«Խաղարկություն մանկանց…» գործի հենքում տեսնում է ներ
քին մենախոսության տեխնիկայի կիրառությունը՝ մանկան
մտքի անկանոն շղթան: Այս երկը վերլուծվում է նաև տարիքային
հոգեբանության առաջարկած մեթոդներով՝ երեխայի ինքնաճա
նաչողության փուլերի և զգայարանների միջոցով շրջակա իրա
կանության ընկալման շեշտադրումով:
Աշխատանքի ծանրության կենտրոնը, անտարակույս, «Վերք
Հայաստանի. Ողբ հայրենասիրի» վեպի վերլուծությունն է: Սո
ղոյանը մի կողմից քննել է վեպի կառույցը՝ պատմողի կերպարը,
ընթերցողի կերպարը, պատումի հատվածական (ֆրագմենտալ)
բնույթը, քնարականությունը, պատկերների շարժումն ու անշար
ժությունը, խոսքի ստատիկ և դինամիկ ընթացքը, տեմպն ու
ռիթմը, մյուս կողմից՝ միֆական-հեքիաթային կաղապարը:
Բանասիրության մեջ վաղուց արդեն նկատված է, որ հիշյալ
վեպը տարբեր առնչություններ ունի ժողովրդական հեքիաթների
և էպոսի հետ: Սողոյանը, հենվելով ամերիկացի գիտնական Ջ.
Քեմբելի կողմից առաջ քաշված հերոսի ճանապարհի մոնոմիֆի
տեսության վրա, վեպի կառույցում տեսնում է հայկական հե
քիաթներին բնորոշ նշանային համակարգն ու գործառութային
փուլերը և ներկայացնում համոզիչ վերլուծություններով, զուգա
հեռներով և խոսուն գծապատկերով: Գրքի կազմը, ի դեպ, պատ
կերում է վեպի մոնոմիֆի այդ շղթան և դրա հեքիաթային հենքը:
«Խաչատուր Աբովյանի պատումի արվեստը» մենագրությու
նը գրողի ստեղծագործությանը նվիրված լրջմիտ, նոր ու թարմ
խոսք է, որ առաջարկում է միանգամայն նոր ընթերցում: Աբով
յանի երկերը քննվում են ժամանակակից մոտեցումներով, բեր
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վում են ուշարժան պնդումներ, որոնք կիրառելի են նաև նրան
հաջորդող գրողների ստեղծագործությունների վերլուծության
առումով. մենագրությունը հնարավորություն կտա բացահայտե
լու հայ գրականության համապատկերում Աբովյանի պատումի
թողած հետագիծը:

Ալ. Ա. Մակարյան
բանասիրական գիտությունների
դոկտոր, պրոֆեսոր

ԵՐԿՈՒ ԽՈՍՔ
 աչատուր Աբովյանն այսօր ամենաճանաչված հայ հեղի
Խ
նակներից է, նրա անհետացման փաստը (դրա շրջանառվող
վարկածներից մի քանիսը) և «Վերք Հայաստանի…» վեպի ա
նունը գիտեն բոլորը՝ անկախ տարիքից ու կրթությունից. Աբով
յանի բանահյուսական կերպարը ժողովրդի մեջ թևածում է
առայսօր: Վեպը, սակայն, քչերն են կարդում: Ընթերցողը հեռա
ցել է հայ նոր գրականության հիմնադրի ստեղծագործություն
ներից, դրանք որակում է որպես անհասկանալի, դժվարընթեռ
նելի ու բարդ գործեր, որոնց դժկամությամբ են մոտենում և՛
աշակերտները, և՛ ուսանողները: Աբովյանի տեքստերի ու ըն
թերցողի միջև բարձրացել է մի պատնեշ, որ քչերին է հաջողվում
հաղթահարել, և ստացվում է մի պարադոքսալ ու ցավալի
փաստ, երբ գրողին արժևորում են, նկատում նրա կատարած դե
րը, երկերն ուսուցանում դպրոցում, բայց չեն կարդում:
Անառարկելի է, որ հեղինակ-ընթերցող բնականոն շղթան
խաթարող ամենամեծ խոչընդոտը լեզուն է1, սակայն մեծ է նաև
բովանդակության և ուսումնասիրման ու մատուցման մեթոդնե
րի խնդիրը: Ստեղծագործությունները բարդ են, դրանք ընկալե
լու և աբովյանական տեքստերի աշխարհը ներթափանցելու հա
մար անհրաժեշտ են գրականագիտական վերլուծություններ ու
Նկատենք, որ լեզվի խնդիրը լուծելու նպատակով փորձ է արվել վեպը
փոխադրել արդի արևելահայերենի (տե՛ս Աբովյան Խ., Վերք Հայաստանի:
Ողբ հայրենասերի, արդի հայերենի փոխադրումը՝ Ա. Սարգսյանի, Եր.,
«Զանգակ-97», 2016): Հիշյալ փոխադրությունը, սակայն, ամենևին էլ չի մո
տեցրել տեքստ-ընթերցող հեռացած եզրերը:
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