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Փիլոյան Փիլոյան Փիլոյան Փիլոյան ՎՎՎՎալերիալերիալերիալերի        
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ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... անավարտություն, Վերադարձ, պատումի դիմային 

յուրահատկություն, ժամանակ, արվեստ և իրականություն, ստեղծագործական 
հերթագայություն: 

 
«Հաղարծին» անավարտ-վիպակը (այսուհետ` անավարտը) Հր. Մաթևոսյա-

նի թողած անտիպ-անավարտ ժառանգության անտրոհելի բաղկացուցիչն է, որ 
դեռ չի ենթարկվել համապատասխան քննության, և այս շարադրանքը նմանա-
տիպ առաջին փորձն է: Համեմատական և տիպաբանական մեթոդներով, ինչպես 
նաև հեղինակի կենսագրության ինչ-ինչ իրողությունների քննությամբ բացա-
հայտվում են ինչպես այս երկի գրության ժամանակի, այդ թվում պատումի դիմա-
թվային յուրահատկության, այնպես էլ կերպարային համակարգի, ասելիքի ար-
տահայտության, արվեստի և իրականության հարաբերության, Մաթևոսյանի 
ստեղծագործության համար բնութագրական Վերադարձի թեմայի և այլ իրողու-
թյուններ: 

«Հաղարծին» անավարտը դուրս է Հր. Մաթևոսյանի մյուս անտիպ երկերից 
(«Մեռելալույս», «Տախը», «Եզրով») ինչպես գրության ժամանակով, այնպես էլ 
նյութի ընդգրկման տեսակետից: Այն հարաբերման եզրեր ունի «Կայարան» և 
«Խումհար» [1] երկերի հետ: «Խումհարի» հետ հարաբերման եզրը կինոն է, ավելի 
շուտ` կինոարտադրության մեջ հեղինակային մասնակցությունը, «Կայարանի» 
դեպքում` մարդատեսքի գալու, վերադարձի իրողությունը: Այս գործերը բացա-
հայտում են նաև «Հաղարծինի» գրության ժամանակը, որի վերաբերմամբ մի քանի 
ցուցիչներ կան:  

Մաթևոսյանի «Հաղարծին» երկի գրության ժամանակը ճշգրտելու տեսակե-
տից չափազանց կարևոր են դիմաթվային փոփոխությունները Մաթևոսյանի պա-
տումի համապատկերում: Եթե նրա ստեղծագործության առաջին շրջանում 
(ավելի շուտ` սկզբում) մենք տեսնում ենք պատումի իրացումը երրորդ դեմքով, 
ապա ստեղծագործական կյանքի տեսանելի վերջին շրջանում դրսևորվում է պա-
տումի իրացում առաջին դեմքով: Ինչ վերաբերում է թվային փոփոխությանը, 
ապա այդ դեպքում նա-ն աստիճանաբար վերաճում է ես-ի, որն էլ վերափոխվում 
է մենք-ի: Սա ունի իր մեկնաբանությունը: «Գրել պետք է ժողովրդով» [2],- 
Մաթևոսյանի բանավոր խոսքը լավագույնս է բնորոշում իրողությունը: Ասել է` 
երրորդ դեմքով եզակին (նա գնաց, Ալխոն մտածեց, Աղունը հիշեց…) ի վերջո 
հանգում է առաջին դեմքով հոգնակիի («ինչպես որ մենք <Ջանդառը> էս ձմեռ 
էստեղ լինենք, ժողովուրդը գիտենա` որ էստեղ ենք, ու գիշերը ճամփա ընկնենք, 
գնանք տեսնենք Ռոստոմներից մեկը` մեր ֆերմայի Ռոստոմը կամ անտառի Ռոս-
տոմը մեր Սոփնի ծոցում է…» [3, 609], կամ` «-Կներես,-ասաց (Ջանդառը - գլուխը 
վրայից ընկնում էր),- ներողություն ենք խնդրում» [3, 621], Սիրուն Թևիկը.- 
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«Էնիքը, էդ ո՞նց է ձիու ժամանակ ձեր տակին ձի ու ավտոյի ժամանակ ավտո է լի-
նելու, մեր տակին միշտ էնիքը` մեր չոր ծնկները» [3, 628], «մենք <Սիրուն Թևիկը> 
ու Ջանդառը նայեցինք» [3, 630], Շուշանը.- «Մենք որբևայրի տուժողն ենք» [3, 660], 
Օհանը.- «Էստեղ մինը մեզ շատ ուժեղ հարկավոր է, եկել ենք տանենք» [3, 670]): 
Այս մենք-ի բացարձակ ու հետևողական արտահայտությունն ենք տեսնում «Տերը» 
վիպակում և «Տախը» անավարտ վեպում` կապված Ռոստոմի հետ:Ա 

Սա միանշանակ Արևելքից եկող կենսազգացողություն և լեզվարտահայտու-
թյուն է: Արևմուտքում մենք-ը ես-ի բացարձակ արտահայտություն է և բնորոշ է, 
ասենք, արքայական խոսքին. «Ես` Նիկոլայ Երկրորդս…», «Ես` Եղիսաբեթ 
Երկրորդս…», որ մատնանշում է խոսքն արտաբերողների բացարձակ իշխանու-
թյունը: Իսկ արևելյան ժողովուրդների, հատկապես պարսիկների ու հայերի մոտ 
«մենք» դերանունն ընդգծում է խոսողի համեստությունը, երբ նա ուզում է «հալվել 
ու տարրալուծվել» մենք «կոլեկտիվ» դերանվան մեջ. ինքը բոլորից մեկն է, ինքը 
բոլորի խոսքուցանկությունների արտահայտիչն է: 

Երրորդ դեմքի եզակիից մինչև առաջին դեմքի հոգնակի անցումը միանգա-
մից չի տեղի ունենում, և միջանկյալ օղակ կարող է գիտակցվել պատումի իրացու-
մը երրորդ դեմքի եզակիի փոխարեն առաջին դեմքի եզակիով: Հենց այսպես է 
իրականացվում պատումը «Հաղարծինում», և սրա նախանշաններն արդեն իսկ 
կան «Կայարան» պատմվածքում. «Ես հիշեցի» [3, 87], «ես իջա խճուղուց» [3, 87], 
«ես ինձ ուտում էի» [3, 90], «ես նորից հայհոյեցի» [3, 98], բայց ամբողջ պատմված-
քը այս սկզբունքով չէ հյուսված. երբեմն պատմվածքն ընդմիջարկվում է եզակի 
երրորդ դեմքի իրացմամբ. «…Հրանտ Քառյանն ընկալուչը շպրտեց և բարձրահա-
սակ-բարձրահասակ, մի քիչ գործարար անփութությամբ, մի քիչ չսափրված և 
լարված և դանդաղ քայլերով գնաց պոլիտեխնիկ ինստիտուտ, գտավ Կարինեին, 
հետը պարեց ռոկ-ըն-ռոլ, գնաց համալսարան, ասպիրանտուրա, և դասախոսնե-
րի մեջ չկար նրա պես երիտասարդը, սրամիտը, խելոքը: Նա Երևանի ամենա-
հայտնին էր, ամեն տեղ ասում էին «Հրանտ Քառյանը, Հրանտ Քառյանը», նրա մա-
սին արդեն խոսում էին Թբիլիսիում, Կիևում, նրա մասին Մոսկվայում ասում էին` 
«զարմանալի է, Երևան` և այդքան խե՞լք», և այդ ժամանակ Հրանտ Քառյանը այդ-
պես բարձրահասակ ու գեղեցիկ, քսանութ-երեսուն տարեկան, փողկապը թույլ` 
գրասեղանի ետև նստած, դարակից հանեց ատրճանակը և կրակեց բերանի մեջ: 
«Ծանր է, ընկերներ, հաղթողի բեռը»: Եվ այդպես էլ ոչ ոք չիմացավ, որ նրա երի-
տասարդ սիրտն ամեն վայրկյան թպրտում էր Քոլագերան կայարանի հիշողու-
թյունից» [3, 103]: «Խումհար» վիպակը սկզբից մինչև վերջ իրականացված է եզակի 
առաջին դեմքով: Պատումային այս սկզբունքը պայմանականորեն անվանում են 
«ես-ը հերոս» [4, 94] («ես-ը կերպար»):  

Ըստ էության «Կայարանից» (1963-1964) մինչև «Խումհար» (1969) ճանապար-
հին է իրականացվել «Հաղարծինի» գրության փորձը: Վիպակի պատմող-հեղի-
նակ-կերպարը իր հերթին հարաբերման եզրեր ունի Հրանտ Քառյանի և Գևորգի 
(Արմենակ Մնացականյան) հետ: «Կայարանի» Հրանտը երկու-երեք օր կայարա-
նում մնալուց հետո է եղբոր հետ գյուղ ճանապարհվում Ալխո ձիով. ոչ այն բանի 
համար, որ մեքենա կամ ձի չկար, որ նախագահ Սանասարը փոխադրամիջոց չէր 
ուղարկել, այլ որպեսզի հանի «քաղաքաբնակի իր հագուստը», մարդատեսքի գա, 
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վերադառնա ծմակուտյան իր սկիզբներին, որովհետև ինքնասիրահարված-նար-
ցիսական պահվածքով, «շաշահպարտ» Հրանտը տեղ չունի Ծմակուտում: 
«Նժույգս, նժույգս» պատմվածքում այս զգացողությունը վերածվում է հոգեբանա-
կան ուրացման. «<...> դու գյուղացի ես, ճիշտ է, արժանի ես քաղաքին և պատա-
հաբար ես գյուղացի, և այդ բռի հորեղբայրն ու չսափրված հայրը կապ չունեն քեզ 
հետ» [3, 256]: (Միտքն ասես բառացիորեն հաստատվում է Մաթևոսյանի խոստո-
վանությամբ. «Մի ժամանակ,- երիտասարդ էի,- մորիցս ու իմ համագյուղացինե-
րից նետվում էի դեպի ուրիշները` ավելի «կուլտուրականները», ավելի «կրթված-
ները»: Կարծում էի` բարեկամությունն ամեն ինչից վեր է: Իսկ հետո սկսվեց վե-
րադարձը» [5, 391]): 

Այս մեծամտություն-նարցիսականությանը հանդիպադրվում է հեռախոսա-
վարուհու և միլիցիոների վերաբերմունքը. «Դու շիլ Եղըշի Հրանտը չե՞ս» [3, 85]: 

Հաջորդ աստիճանը դրսի աշխարհի ու Հրանտ Քառյանի փոխբացառման գի-
տակցումն է. «Քաղցր կյանքի աշխարհը մերժում է Հրանտ Քառյանին, Հրանտ 
Քառյանը մերժում է քաղցր կյանքի աշխարհը» [3, 85]: Ուրեմն նա պիտի ապրի իր 
աշխարհի կարգուսարքով, իր աշխարհի պայմանականություններով: 

Հր. Թամրազյանը, դիտարկելով «Օգոստոս» ժողովածուի մեջ ներառված եր-
կերը, նշում է, որ Մաթևոսյանը «կարողանում է ընտրություն կատարել, գտնել 
բանաստեղծական և հոգեբանականըհոգեբանականըհոգեբանականըհոգեբանականը    աննշանաննշանաննշանաննշան    թվացողթվացողթվացողթվացող    նյութինյութինյութինյութի    մեջմեջմեջմեջ» [6, 161] 
(ընդգծումն իմն է` Վ.Փ.): Սակայն քիչ անց, կապված «Կայարան» երկի հետ, նշում 
է, թե Մաթևոսյանը «երբեմն այնքան է խաղում կյանքի ու ձիրքի հետ, որ պատկե-
րը հասցնում է անբնականության, տանջում և ծամծմում է հոգեբանական գյուտը: 
Բնորոշ օրինակը թերևս «Կայարան» պատմվածքն է, ուր բնական վիճակների ու 
հոգեբանական գյուտերի անընդհատ կրկնությունը բավական անդուր, տարտամ 
և գրեթե անբովանդակ է դարձնում վերջաբանը» [6, 163]: Սակայն երկի ամբողջ 
կառույցը, սպասումը, ձգձգվելը ի վերջո մի նպատակ են հետապնդում (և սրանով 
է ձևավորվում սյուժեի յուրահատկությունը). գլխավոր կերպարը վերադառնում է 
իր մարդկային բնական տեսքին: Այսպես է իրականացվում Անառակ որդու վերա-
դարձի թեման և ընդհանրապես Վերադարձի գաղափարը:  

Կերպարին իր արմատներին վերադարձնելու իմաստով արդեն այլ կերպ 
ենք ընկալում Ֆ. Մելոյանի դիտարկումը. «Տիգրան Մեծ ասեիր, Նապոլեոն ասե-
իր` ձիուց կիջեցներ, թագը գլխից կվերցներ, ծիրանին վրայից կհաներ ու կզինա-
թափեր, թագավորից կթողներ Սիմոն կամ Աղվես Գիքոր» [7]: Հրանտ Քառյանն էլ 
իր հերթին պիտի թոթափի մեծամտությունն ու ինքնասիրահարվածությունը, դառ-
նա ծմակուտցի, «Եղըշի Հրանտ», և միայն այդժամ պիտի վերադառնա Ծմակուտ:  

Այսպես է Մաթևոսյանի գործերում երևակվում գրականության մեջ եղած 
Վերադարձի հավերժական թեման` սկսած «Գիլգամեշից», «Ոդիսականից» մինչև 
«Աստվածաշունչ» մատյան և հետայնու: Մաթևոսյանի մոտ այս թեմայի առաջին 
արտահայտություն կարող ենք համարել «Վերադարձ» («Հովսեփը վերադարձավ 
բանակից») (առաջին անգամ տպագրվել է «Սովետական Հայաստան» ամսագրի 
1962-ի թիվ 2-ում «Հովսեփը վերադարձավ բանակից» վերնագրով, ապա` «Նորք» 
հանդեսի 2004-ի թիվ 2-ում և «Նանա իշխանուհու կամուրջը» (Ե., 2006) ժողովա-
ծուի մեջ «Վերադարձ» վերնագրով) պատմվածքը, հաջորդ արտահայտությունը` 
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«Կայարանը»: Սակայն անգամ Մաթևոսյանի տպագրած առաջին` «Քննության» 
պատմվածքը կարող ենք համարել նույն թեմայի մարմնավորում: 

«Խումհար» վիպակում ևս արծարծվում է վերադարձի թեման: Մեկօրյա ժա-
մանակագրությունը սկսվում է գրվող պատմվածքից մի հատվածի մեջբերմամբ, 
որ գիտակցվում է որպես ելակետ, սկիզբ: Սակայն հանրակացարանային միջա-
վայրը, կինոդիտումն ու քննարկումը, Եվայի հետ արվեստի ու իրականության 
հարաբերման խնդրի քննարկումը, բիլիարդը, հայրական ծանրոցն ու նամակը, 
օտար կնոջ հետ կապված միջադեպն ասես օտարում են Գևորգին իր արմատնե-
րից, և միայն Էլդարի մուտքն ու նկարը և նկարի բովանդակության վերապատ-
մումն են վերադարձնում նրան իր բնական միջավայր: 

Ի դեպ, «Վերադարձների» թեման Հր. Մաթևոսյանի ստեղծագործության մեջ 
ձևավորել է սյուժե-ֆաբուլային նախասիրություն [9, 213-228]: 

Այս վերադարձի թեման իր գերակայությամբ կարևորվում է նաև «Հաղար-
ծին» անավարտում, ուր նույնպես «ես-ը կերպարի» մոտ (անունը չկա, հայրը 
միայն շարադրանքի վերջում Խուլիգան է անվանում), տեղ են գտնում փառամո-
լությունն ու նարցիսականությունը. «<...> ես հեղինակ էի դառնում շատ գեղեցիկ 
մի կինոնկարի. մեղրահացի պես պարզ գյուղական մի պատառ մաքրություն ես 
փրկում էի քաղաքաբնակ գործարարների հոշոտումից. կտակարանը ես գիտեի ոչ 
թե հեգելով ճիշտ, այլ աղավաղելու չափ լրիվ. միայն ես գիտեի թե ինչ ասել է 
«փառքն ամեն մարդու բան չի. հրացանն ամեն մարդու բան չի. կնոջ հետ պառկե-
լը, ոչ, բոլորի իրավունքը չի. հացը ամեն մարդու բան չի»: Փառակալած աչքերով 
ես նայում էի վանքին, ապա շուռ եկա դեպի մեր սփռոցը և նրա մոտ, նստած, տե-
սա այդ կնոջը: Եվ որովհետև ես ցույց էի տվել աղբյուրի տեղը, ես նետել էի բաժա-
կը, ես մի գեղեցիկ կինոնկարի հեղինակ էի՝ ես ինձ իրավունք տվեցի, այդ կնոջ 
կողքին նստելուց հետո վաստակած հնձվորի պես պառկել և գլուխս դնել այդ կնոջ 
գոգին: Եվ նայել, չտեսնելով նրա ստինքները, նրա դեմքին և դեմքը նույնպես, աչ-
քերիս փառակալման պատճառով, չտեսնել» (անտիպ): Սակայն համարյա անմի-
ջապես էլ տեղ են գտնում մտքի ու զգացմունքի հակառակ ընթացքը, գրողի ինք-
նադատությունն ու ինքնաձաղկումը, ինչի արդյունքում նա ասես մերժում է իր 
ներաշխարհում ձևավորվածը. «Քանի դեռ նրա գլուխն իմ կողմ էր թեքված՝ ես 
զգում էի բութ ածելու այդ պղտոր փայլը և՝ որ դու ինքդ սափրում ես մեռած եղ-
բորդ դեմքը: Եվ դա այլ բան չէ, քան ջլատող հիասթափություն այն բանի դեմ, երբ 
մարդկային հոյակապ կերտվածքը տառացիորեն երկու վայրկյանում կերպա-
փոխվում է կակղամորթի: Եվ ավելի տգեղ բան, քան հանձնվող կնոջ փափկող աչ-
քերը, խաշած հավի այդ լպրծուն գույնը այդ փափկած աչքերում և որձի սեփական 
ժպիտդ այդ ցեխ դարձող մարմնի վրա՝ չկար» (անտիպ): 

Ինքնադատումի և ինքնադատաստանի այս սկզբունքը բնութագրական է այս 
շրջանում ստեղծված երկերին` «Կայարան», «Պատիժը», «Վազքը», «Իմ գայլը» (Ի 
դեպ, շատ հաճախ ապավինելով միայն Մաթևոսյանի խոսքին («Գիրքս տպարա-
նից ետ բերեցին, քրքրեցին, հերն անիծեցին: «Մեծամոր» էսսեն, «Մեսրոպը» և 
«Խումհարը»: Սպանեցին ուղղակի: Ստիպված եղա «Մեսրոպից» հատվածներ 
կրկնել «Խումհարի» մեջ, ամբողջ կտորներ» [5, 317]), չեն նկատում, որ «Խումհար» 
վիպակի ամսագրային տարբերակում մեջբերված հատվածները «Իմ գայլը» 
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պատմվածքից են [1, 24; 1, 28-33; 1, 41-43]): Ժողովածուների մեջ ներառված «Կեն-
դանին և մեռյալը» («Խումհար») վիպակում հեղինակը սրանցից թողել է միայն մեկ 
հատված): 

«Հաղարծին» անավարտում տեղ են գտել առանձին դետալներ, որոնք ժամա-
նակային ցուցիչներ կարող են գիտակցվել` կապված երկի ստեղծման ժամանակի 
հետ. 

1. Հիշատակվում է Կասիուս Քլեյի (Մուհամեդ Ալի) և Ֆլոյդ (ոչ Ջեկ կամ Ջոն, 
ինչպես նշված է շարադրանքում) Պատերսոնի մենամարտի մասին: Նրանց առա-
ջին մենամարտը («они первый раз видят друг друга» ) տեղի է ունեցել 1965թ. նո-
յեմբերի 22-ին և ավարտվել Քլեյի հաղթանակով` տեխնիկական նոկաուտով: 

2. Գյուղական (և ոչ միայն) ընտանիքներում առաջին հեռուստացույցները 
հայտնվեցին 1960-ական թ.թ. երկրորդ կեսին կամ անգամ 1970-ականների 
սկզբին: Այս իմաստով գյուղական տանը հեռուստացույցի առկայությունը դառ-
նում է ժամանակի ցուցիչներից մեկը: 

3. Վիպակում հիշատակվող Արտավազդը 42 տարեկան է, «ես-ը կերպարը»` 
4 տարով փոքր` 38 տարեկան: Եթե նույնականացնում ենք կերպարին ու հեղինա-
կին, ապա ստանում ենք այլ թվական` 1935+38=1973: 

4. «Հովհաննես Թումանյանը մահացավ 50 տարի առաջ»` 1923+50=1973: 
5. Շարադրանքում հանդիպում է անսովոր ու հազվադեպ մի բառակապակ-

ցություն` «հիշատակի ապաստարան», որ փոքր-ինչ ձևափոխված տեղ է գտել 
նաև Մաթևոսյանի` Հակոբ Մնձուրուն նվիրված առաջին հոդվածում. «Աստված 
պահպանեց Հակոբ Մնձուրուն, որպեսզի մեռածների հիշատակները ապաստան 
ունենան նրա մեջ» [10, 127]: Սա հուշում է, որ բառակապակցությունը նույն ժա-
մանակի գեղարվեստական մտածողության արտահայտություն է: 

Սակայն այս դետալների բացահայտած ժամանակային ցուցիչները 1965-ից 
մինչև 1973թ. ժամանակահատված են ընդգրկում, այդ պատճառով էլ ապավինենք 
վիպակի բնագրի ևս երկու տվյալի. 

 1. «Անդրեյի հետ Մոսկվայում ռուսների մեջ միանգամից մտերմացանք, 
որովհետև երկուսս էլ հայ էինք, բայց այս երկու տարվա ընթացքում մի անգամ 
մենք նայե՞լ ենք միմյանց աչքերի խորք»:  

2. Բանավեճի ընթացքում կերպարներից երկուսի` Նորա Ակոպովնայի և 
Սանասարի խոսքում հնչում է մի պատառիկ. 

«-Այո,- ասաց այդ կինը,- հազար ինը հարյուր վաթսունյոթ թվականին սարք-
ված կոնֆետը բերանում` առաջ: Ուղղաթիռի վրայից գնդացրով ջունգլիներում 
փղերի վրա կրակելը կինոնկարի մեջ տեսնելուց հետո` առաջ, շա՜տ առաջ: 

Սանոն աչքերը թարթեց, նորից թարթեց ու ասաց. 
- Բայց Նորա Ակոպովնա, չէ՞ որ մենք պետք է մարդուն հավատանք, որ նա 

կարող է այնքան ուժեղ նկար ստեղծել, որ հանդիսատեսին փոխադրի` թեկուզ 
այսօրվա կոնֆետը բերանում` միջնադար» (անտիպ): 

Այսպես կարող ենք ավելի ճշտել գրության ժամանակը` 1967-1969: 
«Հաղարծին» անավարտն էլ մեկ օրվա ժամանակագրություն է, որ գրվել է 

հեղինակի «կինոշնիկության» տարիներին, երբ ինչ-որ ինքնագոհություն կար իր 
ապրածից ու արածից: Հր. Մաթևոսյանի ստեղծագործության մեջ, կապված կինո-
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յի հետ, դրսևորվում է բարձրագույն մի ձգտում` հայկական կինոն տեսնել որպես 
արվեստի վերին մի արտահայտություն. «<...> լավ կինոն լավ բան է. ինձ հանգիստ 
չեն տալիս «Մոռացված նախնիների ստվերները», «Անդրեյ Ռուբլյովը», մեր «Նռան 
գույնը», հանդիպումը որոնց հետ ինձ համար տոն է եղել. ինքն անճար` ուրիշի 
երջանկության ու հրճվանքի կողքին կանգնել Օբլոմովը լաց էր լինում,- ես դեռ 
լաց չեմ լինում, ես դեռ խառնվելու, ջանալու եմ մի բան էլ ինձանից հավելել, ջա-
նալու եմ արվեստի այդ շքեղ շքերթի մասնակիցը, այլ ոչ թե դիտողը և անճարու-
թյունից արտասվողը լինել, ջանալու եմ հայ դերասան-դերասանուհուն ծավալե-
լու հնարավորություն ընձեռել և նրանից Աննա Մանյանի լինել պահանջել, ուզում 
եմ մի խոսքով էկրանին հայոց ու հայերենի տոն տեսնել» [11, 57]: 

Եթե «Մենք ենք, մեր սարերի» սցենարը հայտ էր [«<...> արձակագիր Ռա-
ֆայել Արամյանի խորհրդով ծանոթացա Հրանտ Մաթևոսյանի «Հովիվների ինք-
նավար հանրապետությունը» վիպակին <...> Հենց այդ օրերին էլ Հրանտ Մաթևոս-
յանին ուղարկեցին համամիութենական սցենարական բարձրագույն կուրսեր: 
Սովորեց, ավարտեց այն և վերադարձավ բավականին փոփոխած ու մեր մեջ 
ասած` բավականին էլ փչացրած նոր տարբերակով… 

Մի խոսքով, ի վերջո, հաստատվեց սցենարի մի նոր տարբերակ` «Մենք ենք, 
մեր սարերը» վերնագրով»,- [12, 207-208]: Փաստորեն եղել է «Մենք ենք, մեր սարե-
րի» երկու տարբերակ], ապա «Այս կանաչ, կարմիր աշխարհը»` նպատակադրում, 
եթե արդեն կար ուսումնառությունը սցենարական բարձրագույն դասընթացնե-
րում և մասնակցությունը «Սարոյան եղբայրներին» [5, 293] և «Նռան գույնին» [5, 
226], ձևավորում են ամենազորության պատրանք, որ հաստատվում է «Մենք ենք, 
մեր սարերի» ինքնակա գոյությամբ (որ իրենը չէ, այլ նա՛և իրենն է), ապա և «Չախ-
չախ թագավորի» երեք կինոնովելներից մեկի` «Աղքատի պատիվը» կարճամետ-
րաժի արտահայտությամբ: Արդյունքում ամբողջանում է կերպար, որ իր դրսևո-
րումն է գտնում «Հաղարծին» անավարտ-անտիպում: Սա այս վիպակի ծագումնա-
բանության ելակետերից մեկն է` ցավալիորեն ճշգրիտ, սակայն մարդկայնորեն 
անկատար, իր իսկ կողմից մերժելի, որի արդյունքում տեսնում ենք արդեն նշված 
կանխապայմանը` վերադարձ ակունքներին, սեփական սկզբին: 

Սակայն ամենաէականը թերևս արվեստի ու ճշմարտության, արվեստի ու 
իրականության հարաբերման խնդիրներն են, այդ ընթացքում նաև արարման և 
արդեն եղածի վերափոխման կամ փոխակերպման խնդիրը: «Խումհարում» սրան 
են նվիրված Անտոնիոնիի «Գիշերը» ֆիլմի քննարկումը, Արմենի (Գևորգի) և Եվա 
Օզերովայի զրույցը, «Հաղարծինում»` հեղինակի և Նորա Ակոպովնայի, Անդրեյի և 
Նորա Ակոպովնայի, հեղինակի հոր ու եկվորների զրույցը և այլն:  

«Հաղարծին» և «Խումհար» երկերի անմիջական ժառանգորդության ու կապի 
հավաստում կարող են գիտակցվել նաև նույնական մանրամասերը, որոնք տեղ 
են գտել դրանց մեջ. մասնավորապես` բիլիարդի խաղի տեսարանը (անգամ շեր-
տավոր և 14-րդ գնդերը), հեռագիրը կնոջը («Խումհար») և հեռախոսազանգը կնոջը 
(«Հաղարծին»), հորը նվիրած (նվիրելիք) ժամացույցը, լեհական կինոն, անանա-
սը… Եվ կան առանձին պատմություններ, որոնք հիշատակվում են երկու ստեղ-
ծագործությունների մեջ. գաղթականների գնացքը Անդրանիկ զորավարի առաջ-
նորդությամբ 1918-ի գարնանը, մահացած կնոջից հետո «հացադուլ հայտարա-
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րած» ծերունու պատմությունը, որ տեղ է գտել «Մենք ենք, մեր սարերի» [13, 98] 
մեջ, «Խումհարում» [1, 33], «Հաղարծինում»: Վիպակում ներառված կերպարաշա-
րը` ռեժիսոր Վարդգես Խաչատրյան, սցենարիստ Անդրեյ (Անդրանիկ) Տիրացյան, 
կինոստուդիայի վարիչի թեկնածու (և սցենարիստ) Սանասար Խաչատրյան, «Թա-
վիշ» ստեղծագործական տան տնօրինուհի Նորա Ակոպովնա Իոանիսյան, վա-
րորդ Սենեքերիմ (Սենո), վիպասան NN, վերջինիս թոռնուհի, համագյուղացի Ար-
տավազդ, «ես-ը կերպար», իր հայրն ու մայրը, համագյուղացի Զավեն, մեծավ մա-
սամբ նորից կապ ունի կինոաշխարհի հետ: Կարելի է անգամ կռահել կերպարնե-
րի նախատիպերը:  

Կա նաև որևէ լեզու չիմացողի մոտ այդ լեզվով խոսելու պայմանականու-
թյունը, որ տեղ է գտել նաև «Չեզոք գոտի» պիեսում, իսկ «Հաղարծինում» երբեմն 
հասնում է ծայրահեղության: Ի դեպ, «Հաղարծինի» առանձին մտքեր ի վերջո հա-
սել կամ փոխանցվել են մինչև «Չեզոք գոտի» պիես: Այսպես. «Քարերը <...> դան-
դաղ ապրում են իրենց երկար մահը» («Հաղարծին») և «<...> ամենամեծ խնամքով 
վերակառուցված Անին ապագայի մեջ ապրում է իր բնական երկար մահը կամ 
անմահությունը» («Չեզոք գոտի»): Կա Ժողովողի գրքից առանձին հատվածներ 
քաղաբերելու կամ հիշատակելու նախասիրությունը այս երկու գործերում և այլն: 

Երևան` բիլիարդի խաղ – Սևան` «Ճայ» խորտկարան - Դիլիջան` «Թավիշ» 
ստեղծագործական տուն - «Հաղարծին» վանք – Կիրովական – Ծմակուտ մեկ 
օրում տեղի ունեցած ճամփորդությունը իրականացած գործողության պարտադ-
րանքով կերպարին վերադարձնում է իր արմատներին: Այս ընթացքում անավար-
տում տեղ է գտնում «Երևանից Սևան, ներառյալ Երևանում բիլիարդի սեղանը» 
սկսվածքով և «Եթե զգայուն լինեի՝ կսիրեի: Եվ կատեի: Շները երկրաշարժից դեռ 
շատ առաջ են կաղկանձում» ավարտով բավական մեծ մի հատված, որ ասես 
սպառում է վիպակի ասելիքը մինչ այդ պահը: 

Միջանկյալ երկու դիտարկում: Կարծում ենք` այս հատվածից է ծնվել ու 
«Խումհարին» փոխանցվել «Կենդանին և մեռյալը» վերնագիրը (««Թավիշի» տնօրե-
նը իր ստեղծագործական տունը կազմակերպել է կենդանի մարդկանց համար և 
ոչ թե մեռելների»): Դեպքուդիպվածի նմանատիպ վերլուծությունը հեղինակին 
հանգեցնում է մի մտքի, որ Ումբերտո Էկոն ձևակերպել է այսպես. «Արվեստը փա-
խուստ է սեփական զգացմունքից» [17]: Եվ քանի որ չկա այդ փախուստը, անկիրք 
իմաստուն չես, այլ գերի ես այդ զգացմունքներին, ապա քեզ կամ քո գործը դատա-
պարտում ես ձախողման: Սա է պատճառը, որ անտիպ երկերի թիվն ավելանում է 
ևս մեկ միավորով: 

Հր. Մաթևոսյանն ինքը «Խումհարը» համարում է խառնվածք, «ոչ թե 
խառնվածքի պատմություն» [5, 215]: Սա Ալ. Մարչենկոյի հետ զրույցից է, երբ, 
անդրադառնալով «Խումհարին» ու գլխավոր կերպար Արմեն Մնացականյանին, 
նկատում է. «<...> նա հուսահատորեն ցանկանում է պահպանել իր ներքին «ալխո-
յանմանությունը», դիմակայում է մեծ քաղաքի ու իր «քաղցր կյանքի» գայթակղու-
թյուններին… Եվ եթե Դուք դա չեք տեսել, նշանակում է իմ ձեռքը թույլ է եղել, ինչը 
ես չեմ բացառում, քանի որ «Խումհարը», որտեղ կան ինձ դուր եկող հատվածներ, 
ամբողջության մեջ, այնուամենայնիվ, կայացած, փակուղուց դուրս եկած գործ չէ» 
[5, 210]:  
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Գրաքննադատության մեջ բազմաթիվ անդրադարձներ կան այս երկին: 
Ակադ. Ս. Սարինյանը իր «Տաղանդի ուղղությունը» հոդվածում առաջին հերթին 
ընդգծում է «նախնական բնազդի» իրողությունը, որ տեղ է գտել նաև «Հաղարծին» 
անավարտում` կապված «ես-ը կերպարի» և Նորայի հետ: Հիշատակված հոդվա-
ծում Սարինյանը նաև նշում է. «Այն շրջադարձը, որ գրողի աշխարհայացքը կա-
տարում է ուրբանիզմից դեպի «հայրենի եզերք», ինքնին ավանդական լինելով, 
միաժամանակ խորապես արդիական է ու համամարդկային» [14, 325]: Ավանդա-
կան ու համամարդկային այս շրջադարձը կարող ենք ու հարկ է ընկալել որպես 
վերադարձ: Սակայն թերևս լավագույն մեկնություն կարող ենք համարել Լ. 
Աննինսկու դիտարկումները, երբ մասնավորապես նշում է նորից վերադարձի 
իրողությունը. ««Խումհարը» շրջադարձային իրողություն է: «Օտար խնջույ-
քում…»,- լավ է ասել այս կապակցությամբ քննադատ Իգոր Դեդկովը1: Բայց չհա-
ջողված խնջույքի իմաստն ահագին է: Մաթևոսյանն ասես հաշիվ է տեսնում այն 
ամեն հեռավորի, անհասկանալիի, օտարի հետ, որ նրան անհանգստացնում և 
զայրացնում է: Եվ վերադառնում է այնտեղ, որտեղից ելել է` Ծմակուտ: Բայց վե-
րադառնում է նա ոչ այնպիսին, ինչպիսին ելել է նա այնտեղից» [15, 194]: Նորից 
կարևորվում է վերադարձի թեման, որի դեպքում, սակայն, նույնը չեն այլևս ոչ վե-
րադարձողը, ոչ էլ այն տարածքը, ուր վերադառնում է: (Ակամա է ծնվում զուգա-
հեռը Եղ. Չարենցի ռուբայաթի հետ. 

«Նա գնաց ու կրկին եկավ - երեկվա իմ սիրած սիրեկանը, 
Բայց տեսա, որ արդեն չկա - երեկվա իմ սիրած սիրեկանը: 
Կանգնած է մի երրո՛րդը դեմս.- այդ նա չէ՛ այլևս, նա չէ՛.- 
Եկած է - ու կարծես չեկած - երեկվա իմ սիրած սիրեկանը» [16, 210]):  
«Քո պատմածների մեջ մի բան միշտ վերանում է»,- ասում է «Խումհարի» 

կերպարներից Իվան Վաքսբերգը: Այս վերանալը վերաբերում է նաև Արմեն Մնա-
ցականյանին ու Ծմակուտին, այդ պատճառով էլ հարցազրույցներից մեկում 
Մաթևոսյանն է կարծես հաստատելով հերքում Լ. Աննինսկու դիտարկումը. 
«Գյուղ էինք գնում. Սարոյանին ասացի. «Մնալու եմ էնտեղ»: Ասաց. «Հրա՜նտ, երե-
խեքը չեն թողնի»: Այդպես է, չկա վերադարձ» [5, 446]:  

«Խումհարի» հետ կապված այս խոսքը բացարձակապես վերաբերում է նաև 
«Հաղարծին» անավարտին, քանի որ նույն թեմայի (ների) արտահայտություն են, և 
ասես լրացուցիչ հուշում է «Խումհարի» նախորդը լինելու իրողությունը: Սակայն 
սա էլ (առավել, քան «Խումհարը») «կայացած, փակուղուց դուրս եկած գործ չէ», 
այդ պատճառով էլ անավարտ գզրոց է ուղարկվել` առանձին ազդակներ ու ար-
ձագանքներ թողնելով «Խումհար» և «Չեզոք գոտի» երկերում: Սակայն «Հաղարծի-
նը» չափազանց հետաքրքիր է հեղինակի գեղարվեստական մտածողության ու 
երկի ստեղծագործական հոգեբանության դիտարկման տեսանկյունից:  

 

                                                                 
1 Ռուսերեն ասացվածք կա`«в чужом пиру похмелье»- ուրիշը քեֆ անի, խումարը դու 

քաշի: Լ. Աննինսկու խոսքի ենթատեքստն ըստ էության ակնարկում է այս ասացվածքը: 
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лица, время, искусство и реальность, творческая преемственность. 
Неоконченное произведение Г. Матевосяна «Агарцин» отличается от других 

неопубликованных работ как временем написания, так и интегрированностью 
материала. Оно имеет точки соприкосновения с такими произведениями, как 
«Вокзал» и «Похмелье». Повесть «Вокзал» проясняет также время написания. На 
первом этапе творчества Г. Матевосяна мы видим изложение повествования в 
третьем лице, на последнем этапе повествование осуществляется от первого лица, и 
единственное число заменяется множественным. 

 По сути, на пути от «Вокзала» (1963-1964) до «Похмелья» (1969) была 
осуществлена попытка написания «Агарцина», где автор обращается к теме 
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Блудного сына и вообще к идее Возвращения, которая сформировала особую 
сюжетно-фабульную приверженность в творчестве Г. Матевосяна. Ереван / 
биллиард – Севан / закусочная «Чайка» – Дилижан / дом творчества «Бархат» – 
монастырь Агарцин – Кировакан – Цмакут: однодневное путешествие по 
требованию логики действия возвращает героя к истокам. Идентичные 
подробности в произведениях «Агарцин» и «Похмелье» могут осознаваться как 
проявления непосредственной преемственной рефлексии. 

 В неоконченной повести «Агарцин» нашли место отдельные детали, 
которые выступают как своеобразные маркеры эпохи, связанные со временем 
создания работы, однако, самое существенное, пожалуй, – это вопросы 
соотношения искусства и правды, искусства и действительности. 

 Неоконченное произведение «Агарцин» дало отмашку, послав отдельные 
сигналы и оставив свои отголоски в сочинениях «Похмелье» и «Нейтральная зона». 
Это чрезвычайно интересно с точки зрения художественного мышления автора и 
анализа творческой психологии произведения. 
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“Haghartsin” the incomplete by H. Matevosyan distinguishes itself from H. 
Matevosyan’s unpublished works both chronologically and from the depiction point of 
view. It has relations with “Kayaran”(The Station) and “Khumhar” (Hangover). The 
former also reveals the period of writing. In the first period of Matevosyan’s literary 
work the narration is represented in the third person, in the late period in the first 
person and the singular changes into plural.  

Actually “Haghartsin” is formed within the periods when the works “Kayaran” and 
“Khumar” were being written. This work arouses the topic of Prodigal son and the idea 
of Returning in general, which has formed a plot-fabliau preference in Matevosyan’s 
work. Yerevan―a game of billiards, Sevan― “Jay” snack bar, Dilĳan― “Tavish” creative 
house, “Haghartsin” ― monastery, Kirovakan-Tsmakut―these trips return the character 
of the work to his roots. The fact that there is a direct succession between “Haghartsin” 
and “Khumar” can be certified by the identical details of these works.  

Some details in “Haghartsin” which are time indicators can be associated with the 
time of the earth creation but the most essential is the problem of association between 
art and truth, art and reality.  

“Haghartsin” the incomplete is left unfinished leaving some impulses and echoes in 
the works “Khumhar” and “Chezoq goti” (Neutral Zone). It is a very interesting work 
comprising the author’s artistic and creative world. 
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