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ՀՏԴ 821.19 

Վահե Օշականի1950Վահե Օշականի1950Վահե Օշականի1950Վահե Օշականի1950----60606060----ական թվականների ական թվականների ական թվականների ական թվականների 
ստեղծագործությունը. ստեղծագործությունը. ստեղծագործությունը. ստեղծագործությունը. ««««ՄարդՄարդՄարդՄարդ» » » » ֆենոմենը և քաղաքի քրոնոտոպը ֆենոմենը և քաղաքի քրոնոտոպը ֆենոմենը և քաղաքի քրոնոտոպը ֆենոմենը և քաղաքի քրոնոտոպը 

««««ՊատուհանՊատուհանՊատուհանՊատուհան» » » » և և և և ««««ՔաղաքՔաղաքՔաղաքՔաղաք»»»»    ժողովածուներումժողովածուներումժողովածուներումժողովածուներում    

Համբարձումյան ՆաիրաՀամբարձումյան ՆաիրաՀամբարձումյան ՆաիրաՀամբարձումյան Նաիրա    

Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Վահե Օշական,    մարդ-ֆենոմեն, քաղաքի 
քրոնոտոպ, լեզվագիտակցություն, տեքստ, իրադարձականություն, Աչք 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան: : : : 1956 թվականին տպագրվում է Վահե Օշականի բանաս-
տեղծությունների առաջին ժողովածուն՝ «Պատուհան» [7], իսկ 1963 թվա-
կանին լույս է տեսնում հեղինակի «Քաղաք» [8] բանաստեղծությունների 
ժողովածուն: Բանաստեղծական այս ժողովածուներից սկսած Վահե 
Օշականը ստեղծել է աշխարհի համար բաց, գործող, դասականությունից 
հեռու, աշխարհի քաոսը, անազատությունն ու անարդարությունը 
տեքստի ներքին տիրույթում երևութացնող երկեր, որոնցում նա գործում է 
ոչ իբրև կենսագրական կամ հոգեբանական անհատ, այլ աշխարհը, 
մարդը, ազգը և գրականությունը միավորող և սեփական ինքնության 
գիտակցությունն ունեցող մտավորական:  

1950-ական թվականների Փարիզի էքզիստենցիալիստական դպրո-
ցում կրթված և ձևավորված երիտասարդ Օշականը գրականության մեջ 
իր առաջին քերթվածները տպագրեց ՀՅԴ անդամ դառնալուն զուգահեռ: 
Բեյրութում և Միացյալ Նահանգներում լույս տեսած արձակ բանաստեղ-
ծությունների ժողովածուները երևույթ էին իր ժամանակի հայ պոեզիա-
յում: Էքզիստենցիալիզմի ներդրումներից ազդված Վահե Օշականը զար-
գացրեց աբսուրդի պոեզիայի գաղափարը: Հեղինակի պատմվածքների 
որոշ ժողովածուներ տևական հետք են թողել Սփյուռքի, ինչպես նաև ներ-
հայաստանյան ընթերցողների վրա, քանի որ նրանցում մերժվում էին 
սփյուռքում ընդունված կարծրատիպերը, շաբլոնները, և սփյուռքյան 
իրականության տաբուները հետազոտելու արդյունքում հեղինակն 
ստեղծում էր ավանդույթները ապակառուցող երկեր, որոնցում արդեն 
1970-ականներին առանձնահատուկ մոտեցմամբ և ընդդիմախոսությամբ 
անդրադառնում էր հայկական ահաբեկչության հարցին:  

Վահե Օշականի մասին ընկերները և հարազատները արտահայտ-
վում են հետևյալ կերպ. «Վահէ Օշական կեանքի եւ արուեստի երեւոյթ-
ները կ'ընկալէ ո՛չ թե միտքով կամ ջիղերով, այլ՝ հոգիի ամբողջ բարդ 
կառույցով: Տեւական ճակատում մըն է ջանքը իրեն համար, հակադրու-



– 170 – 
 

թիւնը ներքին իր աշխարհին եւ արտաքին իրականութեան: Որեւէ բան 
կ'ընդունի կամ կը մերժէ՝ ամբողջութեամբ: Ինքզինք կը դնէ նաեւ գրածնե-
րուն մէջ՝ ինչ ալ ըլլան անոնք: Եւ, ի վերջոյ, քերթուած ստորագրէ թէ 
օտար գրականութեան մը նուիրուած յօդուած, գրողի մը մասին խօսի թէ 
նկարիչի մը՝ ինքզինք կու տայ ամէն բանէ առաջ, որ ներաշխարհը կը 
դրսեւորէ, իր տագնապը կ'արտայայտէ» [2, 2]:  

Իր առաջին՝ «Պատուհան» ժողովածուի առիթով ինքը՝ Վահե Օշա-
կանը, գրում է. «այս անցեալը… թէ՛ ներկան, թէ՛ ալ ապագան կը պարու-
նակէ, թէ՛ բառ է, թէ՛ ալ շօշափելի, կոյր, անտեսանելի իրականութիւն» [4, 
58]: Նա աշխարհաքաղաքացի էր և փառաբանում էր իր տեղաշարժերը և 
«Քաղաքը» ժողովածուի տպագրությունից հետո մարդկանց ուղղորդում 
էր շարժվելու, կաթվածահար չլինելու մեկ վայրում և փոխելու շրջակա 
միջավայրը:  

Մարդը և քաղաքըՄարդը և քաղաքըՄարդը և քաղաքըՄարդը և քաղաքը: : : : Աշխարհի և մարդու՝ անդարձորեն անիմաստ և 
պատահական լինելու և ունայնության գաղափարներին Վահե Օշականը 
անդրադարձել է դեռևս «Պատուհան» և «Քաղաք» ժողովածուներում՝ միա-
ժամանակ հարցադրելով՝ կա՞, թե՞ չկա իր երևակայած կամ պատկերաց-
րած Աստվածը, և եթե Նա փոխաբերություն չէ, արդյո՞ք տեսնում կամ 
լսում է իրեն, քանի որ որոշակի տարածական և ժամանակային ռեզոնան-
սում գոյաբանական այսօրինակ անձկությունը իր դրսևորումով՝ ըմբոս-
տությամբ, դառնում է նույնիսկ անհեթեթ: Սույն երևույթի էքզիստենցիալ 
պատճառականությունը և նրա հետևանքը Օշականը տեսնում է կյանքի 
հարահոսության մեջ մխրճվել-մնալու՝ հարմարվելու մեջ, որն արտա-
հայտվում է կյանքի ռիթմերը զգալու անկարողությամբ և թմբիրով, որ 
բացատրվում է սփյուռքի լինելության և գոյութենական քաոսով, որի մեկ 
մասնավոր արտահայտությունն էլ հեղինակի կյանքն է: 

Օշականի տեքստում վերլեզվական գիտակցությունն արձանա-
գրվում է արտաքին աշխարհից ստացվող և կառավարվող զգայական ազ-
դակների միջոցով և ամրապնդվում է որպես հիմնական ընթացք՝ կազմա-
վորելով հեղինակի միտքը, քանի որ այն իրականության մեջ օբյեկտների 
հստակեցման ունակությունն է: Օշականի ստեղծագործության օբյեկտը 
«Պատուհան» ժողովածուում մարդն է, երկփեղկ մարդը, ով իր հոգևոր՝ 
տիեզերական և աստվածային, և մարմնավոր՝ նյութական, ֆիզիկական 
գոյաբանությամբ, որպես ամենամեծ իրադարձություն, մշտադիտարկ-
ման մեջ է հեղինակի կողմից. «Կը դիտեմ մարդը: / Օրերով անշարժ 
անշշուկ, / մարդ կը դիտեմ» [7, 10]: 

Աշխարհում մարդու լինելությունը մարդու կողմից ճանաչելի է նրա 
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սուբյեկտիվության (սուբյեկտիվ Ես-ի) տիրույթում: Մարդը դիտարկվում է 
որպես ինքնավար էակ՝ անկախ օբյեկտիվ պայմաններից և չափանիշնե-
րից: Հետևաբար և՝ նրա ռացիոնալ ճանաչողական գործունեության ինք-
նավարությունը, հոգևոր և բարոյական ուժերը, անգիտակցական-իռա-
ցիոնալ և կամային հատկանիշները ենթադրվում են որպես մարդու ազա-
տության իրական հիմքեր։ Սույնը անհատական մոտեցում է, միաժամա-
նակ՝ սուբյեկտիվ ճանաչողության գոյաբանական ընթացք, որն իրակա-
նանում է լեզվական հատուկ նշանների օգնությամբ: Զգայական վերո-
նշյալ ազդակները լեզվական այսօրինակ նյութի փոխակերպվում են 
լեզվի տիրույթում գիտակցության գերակայության միջոցով, իսկ իմացա-
բանական մակարդակում նույնացվում են լեզվանշանների հետ՝ շփման 
գործընթացում ունենալով օբյեկտիվ աշխարհից հասնող իմացության 
առաջնային պատկերը և պատկերի առարկայական ընկալումը, որը 
օբյեկտների արտաքին ազդակների միջոցով պահպանվող ճանաչողա-
կան գործընթացի հիմնական գործոնն է: «Այս հայ մարդը հայ ապրելու 
կողքին ունի գլխաւոր մտասեւեռում մը՝ թուրքը, որ տիպար ըլլալէ աւելի, 
գաղափար դարձած է, վերացարկուած, անորոշ… Չկրցանք ատել քեզ, 
թշնամին, որովհետեւ քու պատկերդ մեր գանկէն ներս աղոտ ու վերացա-
կան մնաց: Եւ կուգայ ամէն պահու խցկուիլ սերունդներուն կեանքին մէջ: 
Ալ որքան ատեն պիտի հանդուրժենք սա մեռելներուն, որ կ'արգիլեն մեր 
քայլերը: Ազատ ձգեցեք, որ ապրինք» [5, 51-55],– գրում է Մարուշ Երամ-
յանը:  

Ենթադրելի է միտքը (գաղափարը), թե լիիրավ սուբյեկտիվությունը 
ցանկացած օբյեկտիվության գործառական հիմքն է, և որպես մարդու 
իրական էություն՝ նրա ստեղծագործական գործունեության հիմքում է: 
Նման գործունեության մեկնարկային կետը մարդկային գործունեության 
որոշակի տեսակ է, որը ստեղծում է նրա ընկալումների աշխարհը: Ըստ 
էության սույնով է մեկնաբանելի ոչ թե լինելությունն ինքնին-ը, ոչ թե նրա 
գոյության փաստացի օրենքները, գոյաբանությունը, այլ բացատրելի և 
բացահայտելի է ինքնության իմաստը։  

Վահե Օշականի «Պատուհան» և «Քաղաք» ժողովածուների քրոնո-
տոպը քսաներորդ դարն է և քաղաքը, որոնց միջև գրական-մշակութային 
դատարկությունը հեղինակը փորձում է լցնել մարդուց մերժված և կամ 
մոռացված մարդկայնությամբ, որը նրա՝ մարդու անկատարության արդ-
յունքն է: Հեղինակը փորձում է արթնացնել վերջինիս գիտակցությունը, 
որն ըմբռնելի է որպես ոչ նյութական հոգեկան ֆենոմեն և հնարավոր չէ 
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չափել տարածական մեծություններով. լսել կամ դիտարկել դրանք, քանի 
որ լինելության իմաստը հայտնի է առաջին աղբյուրից՝ այն բացահայտող 
առարկայից՝ աշխարհից՝ «Մարդուն գերագոյն ողբերգութիւնը անկատար 
ըլլալու գիտակցութիւնն է եւ կատարեալ ըլլալու անկարողութիւնը, բայց 
ճիշդ այդտեղ է մարդուն հերոսութիւնը՝ որ գիտակցութիւնը կը վերածէ 
ոյժի, Սիզիփոսը ետ վեր՝ գագաթ տանող ձգտումի» [5, 51-55]: 

«Դուն, / որմնադիր սա խժալուր կայարանին / ուրկէ ոչ մէկ գիծ կը 
մեկնի, / ու ճանկերդ որ փորեցին ճգնարանը / շուկաներու, սենեակներու 
– / արդեօք ճանչցա՞ր տառապանքը / մինակութեան, / զայն այսքա՜ն 
առատ բաշխելէ առաջ…» [7, 10]: 

Մարդու ֆենոմենը, և ընդհանրապես, մարդ ֆենոմենը, հնարավոր չէ 
սպառել պոեզիայի կամ արձակի սահմանում, առավել ևս՝ դրանց վերլու-
ծությամբ, քանի որ գրողը կամ վերլուծաբանը մշտապես հասուն է սեփա-
կան գիտակցությունից, իսկ մարդը բազմաբևեռ է, քանի որ միաժամա-
նակ գործում է թե՛ որպես տիեզերական էակ, որտեղ տիեզերքը, համաշ-
խարհային միտքը, նախախնամությունը, բացարձակ ոգին հստակորեն 
որոշարկված համակարգ են ստեղծում, և թե՛ նրա բնականոն էությունը 
ստեղծում է սոցիալ-պատմական օրինաչափություններ, որոնք անխու-
սափելիորեն ճակատագրական բնույթ ունեն: Երևույթը հիմնավորվում է 
անգիտակցականի տիրույթում՝ հիմքում ունենալով գիտակցության ներ-
կայության հատկանիշով թափառող Ես-ը: Ի վերջո մարդն է (որպես 
ֆենոմեն) մշակույթը ստեղծողը։ Մշակույթի ձևերի բազմազանությունն 
արտացոլում է կյանքի որոշակի ոճեր, որոնք, ի վերջո, բացատրվում են (և 
պետք է բացատրվեն) մարդու գոյաբանության հիմնարար կառույցներով։ 
Մարդը իրացվում է մշակութային ձևավորած միջավայրում։  

Մշակութային մարդաբանության կողմնակիցները յուրովի են մեկ-
նաբանում իրականություն և աշխարհ հասկացությունները: Իրականու-
թյունը, ըստ նրանց, մարդու կողմից ընկալվող առեղծվածային և 
օտարվող օբյեկտիվ իրականությունն է, որը մշտապես ներկայի տիրույ-
թում է։ Աշխարհն այն է, ինչ մարդն արդեն մեկնաբանել է. ինչպես է նա 
ապրում, ինչն է կարևոր նրա համար գոյաբանական որոշակի շրջանակ-
ներում: «Մարդը,– գրում է գերմանացի մշակութաբան և մարդաբան Էրիխ 
Ռոթհաքերը,– ապրում է երևույթների աշխարհում, որոնք նա պահում է 
իր կենսական հետաքրքրությունների լուսարձակի ներքո և որոնք 
առանձնացրել է գաղտնագրված իրականությունից» [10]: Մարդը մշա-
կույթի ստեղծողն ու կրողն է, և մշակույթը մարդու ազատության և գոր-
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ծունեության աղբյուրն է։ Մշակույթը մարդու արձագանքն է բնության 
ազդեցությանը՝ որպես աշխարհում կողմնորոշվելու կարևորագուն 
միջոց:  

 «Պատուհան» ժողովածուի առիթով Գրիգոր Պըլտյանը գրում է՝ 
««Պատուհանեն» ի վեր, մեր գրականութիւնը մտաւ տագնապի մը մէջ, թէ 
ի՞նչ է բանաստեղծութիւնը: Ոչ մէկ կապ աւանդական բանաստեղծու-
թեան կաղապարներուն եւ թեմաներուն հետ» – բանաստեղծ Օշականի 
երեւումով – «Պատուհան», 1956 - յստակ բանաձեւում գտաւ բանաստեղ-
ծական տագնապը՝ ի՞նչ է բանաստեղծութիւնը, բանաստեղծութի՞ւն է 
Վահէ Օշականի քերթողութիւն» [6]: 

«Ժամանակը շարժում է / ու շարժումը ժամանակ – / ըսավ միտքս 
միսերուս / ակայն չըսաւ թէ ինչո՞ւ / ինչո՞ւ ձայնը բերաններու, գաւաթ-
ներու / ոչ ժամանակ է / ոչ շարժում» [7, 35]: 

Ծնվող առաջնային և կարևորագույն հարցը, այս դեպքում, հետևյալն 
է՝ ինչպե՞ս է միտքը վերածվում տեքստի և, որ առավել կարևոր է, բանաս-
տեղծության, որի ստեղծման առաջին շարժառիթը հայտնագործելու (և 
այդ հայտնագործումի շուրջ խոսելու) որոշակի պահանջն է, որը արտա-
բերական գործընթացում (տեքստի ձևավորման ժամանակ) ընկալվում է 
որպես ասացման վերջին սահման, քանի որ ընթերցողը ձգտում է հաս-
կանալ ոչ թե միտքը, այլ՝ ինչի համար է ասվում այն: Իսկ շարժառիթը 
մտածվող մտքի ենթատեքստն է, որի իրականացումը տեքստում տեղի է 
ունենում հեղինակային գաղտնագրված սուբյեկտիվ միտքը լեզվական 
նշանի տիրույթ վերադարձնելու միջոցով: Հեղինակի ներքին միտքը այս 
դեպքում սեփական անձի մասին ասացումը չէ, այլ որակապես տարբեր-
վում է դրանից, քանի որ վերջինիս սուբյեկտիվ իմաստը ըմբռնելի է հատ-
կապես լեզվական նշանի տիրույթում՝ միևնույն նշանակությամբ. «Ես եմ 
նորեն – ըսաւ միտքս / բայց չկրցաւ բացատրել / ոչ հոտերու թաց կտաւը / 
մորթիս շուրջը փաթթուած, / ոչ դէմքերու պչնած, հեռու գաղտնիքը / աչքս 
խեղդող [7, 35]: 

1995 թվականի «Յառաջ»    թերթի    մարտի հինգի    համարի    ծավալուն 
հոդվածում Գրիգոր Պըլտյանը, արժևորելով Օշականի ստեղծագործու-
թյունը, հանգամանորեն վերլուծում է նրա մեկ բանաստեղծությունը՝ 
«Անհեթեթութեան մէջ, անոր հետ, եւ անոր ամենատիրութեան դէմ՝ գրողը 
ան է որ իմաստ մը կը փրցնէ, կը գտնէ ուղին գծին իմաստին: Ոչ 
երազանք, ոչ ալ փախուստ աշխարհեն, պատրանքներու յօրինում մը: 
Ահա թէ ինչու Օշական կը խուսափի բանաստեղծութեան պատկերէն ու 
նուագէն, բանաստեղծական միտքը կախարդող պաճուճանքէն: <…> Ոճ 
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ըսի՝ նկատի ունիմ այդ բաղադրեալ բարբառը՝ նախ՝ որ կ’անցնի 
խօսակցական լեզուէն գրականին, մեր չոր, անհամ ու տափակցած, 
ոտանաւորէն խեղդուած «մաքրութենէն մեռնող լեզուն պատուաստելով 
բանաւորի համով: Ասիկա պզտիկ գործ մը չէ, նոյնիսկ մեծ գործ մըն է, 
քանի ամէն գրող նախ եւ առաջ լեզուի բանուոր մըն է: Այդ ոճը ունի 
երկրորդ երեսակ մը, որ մօտեցումի կերպն է ատաղձին. Վ. Օշականի 
բանաստեծութիւնը քնարական չէ, խօսելու համար գիրքերու լեզուով, 
ինչպէ՞ս կրնար քնարական ըլլալ, երբ խօսքը չի գար մտերմութենէ» [6]:  

Լեզվի և գիտակցության փոխներթափանցումները: Լեզվի և գիտակցության փոխներթափանցումները: Լեզվի և գիտակցության փոխներթափանցումները: Լեզվի և գիտակցության փոխներթափանցումները: Օշականի 
բանաստեղծությունները առավելապես բանականության, լեզվի և 
գիտակցության արտադրանք են, քան հոգու, հոգևորի և ներհայեցողու-
թյան տիրույթի արտածում: Հեղինակի համար մարդիկ սոսկ մակերեսներ 
են, դիմակներ, որոնց խորքայնությունը որոշվում է նրանց համոզումով, 
որը տրվում է հիշողությամբ, կորսված մանկության և ժամանակի վերա-
ձևումներով, ինչից էլ, հնարավոր է ասել, ստեղծվում է հեղինակի իրա-
պաշտությունը. «Կը մտածեմ – / դիմակներ են դէմքերը բոլոր. / ամէն 
անուն ծածկանուն մ’է. / ու բառերուդ մրջնոցը / որբանոցն է բիճերու: / 
Ամէն շարժում որ կը գծես / պարկեշտօրէն կը կապկէ / ապրող մեռած 
ամբոխները» [7, 23]: 

Էգոկենտրոն այս միտքը արտաբերվում է շշուկով, սակայն աստիճա-
նաբար ընդլայնվում է և տարածվելով հասնում լեզվագիտակցության 
խորքերը:  

Բանաստեղծական ասացման միջուկը առանձնացվում և հստակեց-
վում է լեզու + գիտակցություն տիրույթում, որն իր հերթին առնչվում է 
տեքստի զգայական ցանցին՝ ստեղծելով հասարակության զգայական 
փորձի ֆենոմենը:  

Հեղինակի լեզվագիտակցության առանցքում ըմբռնելի են դիմակ-
ները փոխող բազմադեմ մարդը, տունը, կյանքը, ընկերը և այն ամենը, ինչ 
առնչվում է կյանքին:  

Լեզու+գիտակցություն տիրույթում ստեղծվող պատկերները, հնա-
րավոր է, հասարակայնորեն սպառված և սպառվող գիտելիքների արդ-
յունքներ են, և այս տիրույթում անհատականության տարբերակման 
միջոցով փոխըմբռնման հասնելը միաժամանակ ներազդում է հեղինա-
կային լեզվի, լեզվագիտակցական պատկերների և դրանց առանձնա-
հատկութունների ձևավորման գործընթացներին:  

Միտքը չի փոխակերպվում, այլ իրականացվում է տեքստում՝ ստեղ-
ծելով որակական հատկանիշներով տարբեր բանաստեղծական լեզվի 
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մտավոր-մտածական և լեզուն ինքնին մակարդակները, որոնց հասանե-
լիությունն ապահովելիս հեղինակը հասնում է նշանների ընդհանրակա-
նության տիրույթ, քանի որ միտք-նշան լեզվական փոխներթափանցման 
ճանապարհին տեղի են ունենում անխուսափելի կորուստներ, ուստի 
միտքը, մինչ նշանայնության հասնելը, կրում է համապատասխան 
փոփոխություններ: «Ասոր արդիւնքն է տեսակ մը իրապաշտութիւն, որ ոչ 
մէկ իրականութիւն կը վերարտադրէ, քանի չի պատկերացներ, այլ միայն 
կը յուշէ: Ապա՝ վերջապէս, Վ. Օշականի տողը ինչ որ այլուր կոչած եմ 
անկայուն տող, այն որ մեծատարած քաղաքին եւ անոր արուարձաննե-
րուն առջեւ կը քալէ անդադար, բռնուած այդ ամբողջութիւնը պարփա-
կելու տենդէն: Կը տանի իր հետ գրեթէ, երեւութական բայց կազմակեր-
պուած անկարգութեան մը մէջ, ինչ որ կը գտնէ <…> Բանաստեղծութիւն՝ 
անկասկած, այն չափով ինչ չափով իբրեւ ստեղծում պահ մը անկարելի 
կը դարձնէ բանաստեծութեան աւանդութիւնը, անոր տալով նոյն ատեն 
այլապէս ըլլալու հնարաւորութիուն: <…> Խնդրական դարձնելով աւան-
դութիւնն ու տուեալը Վ. Օշական կը վերսկսի բանաստեղծութիւնը, ըսել 
կ’ուզեմ կ’ազատագրէ զայն բանաստեղծականի պատրանքէն» [6],– գրում 
է Գրիգոր Պըլտյանը: 

«Պատուհան» ժողովածուի քերթվածները մեկ շնչով գրվել են 
Փարիզի ուսանողական թոհուբոհի, պարահանդեսների աղմուկի մեջ, 
սեղանների մոտ կամ Քարթիե Լաթենի սրճարանների եռուզեռում՝ սահ-
մանելով նախասփյուռքի և սփյուռքի բաժանարարը, որը միաժամանակ 
1920-1950 թվականների գրական ճաշակի հենարանն է և ճանապարհը 
դեպի 21-րդ դար: Ժողովածուն յուրօրինակ ազատագրում է գրական 
ավանդականությունից1՝ ոչ հայ, ոչ օտար, այլ՝ առանձին, դեռևս սեփա-
կան ինքնությունը չհաստատած, ինչ-որ տեղ արկածախնդիր սփյուռքի, 
որը տարածաժամանակային իր քրոնոտոպն է որոնում՝ քաղաքը, հենա-
րանը, մեծ առումով, մեգապոլիսը, որը, սակայն, հակառակ էֆեկտն ունի. 
ոչ թե պահպանում, այլ կլանում է ազգեր ու ժողովուրդներ և քաղաքա-
կրթություններ է կլանում: Հեղինակի կողմից մտածվող լեզուն, որն 
էապես արտացոլվում է ժողովածուում, ընդգրկում է լեզվագիտակցական 
պատկերները և ապահովում դրանց գոյությունը տեքստում:  

Օշականի երկերի ունիվերսալ գաղտնագիրը մարդու մտավոր և 
ինտելեկտուալ զարգացվածությունն է, նրա ազգությունը, նրա լեզուն: 

                                                                 
1 Փարիզյան դպրոցը, սկսած Նիկողոս Սարաֆյանից, սույն ազատագրման 

մաս էր կազմում:  
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Սույնը ընդհանրական է բոլոր ազգերի համար: Որպես տեքստի գաղտ-
նագիր դիտվում է խոսքի ու ինտելեկտի փոխներթափանցումը, որն 
իրականանում է մտքի փոխանցման տիրույթում: Մտքի փոխանցման 
սույն գործընթացը կազմավորվում է երեք մակարդակներում՝  

ա. իմաստաստեղծության, որի միջոցով ձևավորվում է տեքստը՝ 
ապահովելով իմաստաբանության տիրույթը: Իմաստաստեղծության 
սույն տիրույթը բնութագրվում է դեռևս ասացման չհասած մտահղացման 
կամ տեդեկատվության միջոցով, որը դեռևս չի անցել կազմավորման 
որոշակի փուլերով,  

բ. ձևաստեղծության, որը բնութագրելի է տեքստի կազմավորման 
ընթացքում նշանագիտական, բառային-քերականական ու հնչյունաբա-
նական հատկանիշներով,  

գ.... հաղորդման, որը տեքստի նպատակի հայտնաբերման, ապա-
գաղտնագրման և իրացման փուլն է:  

Այս մակարդակում հեղինակն արդեն գիտի՝ ինչ է գրելու, որոշակիո-
րեն նկատի ունի ժանրը և տրամադրված է հաղորդելու իր ներսում 
կուտակված էներգիան, որը ուղղորդվում է դեպի համապատասխան 
նպատակն ու մտահղացումը, որոնք նախաստեղծությամբ ապահովում 
են տեքստի իմաստաբանական և ձևաստեղծական համընդհանուր և տա-
րածական ընկալումները, իմացաբանորեն ապահովում են անցումը ներ-
գիտակցական պատկերների անհատական համակարգից դեպի ազգային 
լեզվի ներտիրույթ:  

Քաղաքը և մարդը: Քաղաքը և մարդը: Քաղաքը և մարդը: Քաղաքը և մարդը: Վահե Օշականի երկերի մեջ կենտրոնական տեղ 
է գրավում նաև «Քաղաքը» (1963) բանաստեղծական ժողովածուն, որը 
տարածական քրոնոտոպի լավագույն օրինակ է:  

Քաղաքի քրոնոտոպը կենսականության խեղված ռիթմերը վերա-
կանգնելու, քաոսը կարգ դարձնելու, անձկության մեջ օրենք հաստա-
տելու աննկատ, սակայն անկեղծ փորձ է, հեղինակի՝ ինքն իրեն ճանա-
չելու սուբյեկտիվ կերպընկալում, որի բանաձևումները տրվում են 
խորհրդանշական քաղաքներում՝ Բեյրութ, ապա՝ Փարիզ, որտեղ սեփա-
կան ինքնությունից մարդկային և ազգային օտարումը մարտահրավեր է, 
իսկ անջատումը ազգային արժեհամակարգից՝ ճշմարիտ իրողություն, 
որոնք պետք է ընկալի խլացած ու կուրացած հայությունը, և որոնք ան-
ընդհատական այս շրջապտույտում վերահսկում է մշտարթուն Աչքը: 
Իրողություններ և հատկանիշներ, որոնք անբուժելի են թվում հեղինա-
կին. «Հսկայ կոպը երբ վար իջնայ ու գոցուի, / անզարմանք ու անողորմ, 
աղուած ձուկի յուզումով / քարետախտակը անգամ մը ուս կը սրբուի / ու 
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ոչ մէկ հետք կաւիճի, ոչ իսկ հատիկ մը փոշի՝ / ոչ թէ շարունակելու կամ 
հասկնալու ուղղութիւնը՝ / այլ գոնէ չափելու գիծը, գիտնալու թէ կայ / 
գոնէ քանի մը քայլ դէպի ետ / հետքերը ոտքերուն: / Ուրեմն, / մարդիկ 
կրնան մեռնիլ հանգիստ սրտով – / լույսին աչքը / հաշիւն ըրած էր արդէն 
/ դեռ չծնած» [8, 13]: 

Ամեն ինչ տեղի է ունենում տեքստի ընդգծված հնարավորություն-
ների սահմաններում, որտեղ իրադարձությունները սկզբունքայնորեն 
մակերեսային չեն, միտքը գաղտնագրված է, ապրումը՝ խորքային: Մեծ 
առումով, Օշականի բոլոր գործերում շեշտվում են երկու թեմաներ՝ 
ուրբանիստական քաղաքի պատկերները, դրանք իր մեջ ներառող և 
իրացնող քրոնոտոպը և սփյուռքի խնդիրները, որոնց գոյաբանական 
իրավունքը (ինքնությունը) սահմանվում է լեզվի միջոցով՝ «Քաղաքը, 
որպես բարդ նշանագիտական մեխանիզմ, մշակույթի գեներատոր է, և 
կարող է իրականացնել տվյալ գործառույթը այն պատճառով միայն, որ 
տարաբևեռ և հետերոգեն տեքստերի և գաղտնագրերի ամբողջություն է, 
որոնք պատկանում են տարբեր լեզուների և մակարդակների» [9, 325]: 

«Քաղաք» ժողովածուի լեզուն ենթադրում է մեկ միասնական համա-
կարգ, որը ձևավորվում է իմաստային ներքին պառակտման, ապա 
պառակտված օջախների համակարգման և իրացման միջոցով, որտեղ 
իրերի իմաստակիր հատկանիշը իմաստաբանական գերզգայունությունն 
ու գերակտիվությունն է, ինչը հաճախ լինելությունից դուրս է, անէ է, 
աներևույթի տիրույթում է: Տեքստում քաղաքի՝ որպես տարածության 
քրոնոտոպի իմաստը ոչ թե գոյություն չունի, այլ համակցվում է տեքստին 
կամ ապրում նրա ներքին տիրույթում: Ներգրավված լինելով տեքստում՝ 
քրոնոտոպային իմաստը միաժամանակ անկախ է նրանից, սակայն, 
ընկալվում է որպես նրա երկվորյակը, քանի որ բոլոր ընդհանուր հայտա-
րարությունների հակադրությունն է. «Իր անցյալը անընդհատ վերա-
ստեղծող մեխանիզմ է քաղաքը, որը հնարավորություն է ստանում ներ-
դաշնակորեն հարմարվելու ներկային: Այս հարաբերության մեջ քաղաքը, 
ինչպես նաև՝ մշակույթը, ժամանակին հակադրվող մեխանիզմներ են» [9, 
325],– գրում է Յուրի Լոտմանը:  

Օշականի երկերում չկան կարոտի կամ սենտիմենտալության 
հետքեր. նա կարողանում է միմյանց միավորել ավանդականն ու փորձա-
րարականը նույն տարածաժամանակային ռեզոնոնսում՝ գոյի էքզիստեն-
ցիալ կարգավիճակը և լինելությունը պայմանականորեն դիտարկելով 
երկու նյութական իրողությունների և դրանց առնչվող գործողություն-
ների, տառապանքների, անմարմին, ներազդող իրադարձությունների տի-
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րույթներում, որոնք, կարծես, ձևավորվում են հեղինակային մտքի փխրուն 
վերնաշերտը նյութականի կերպափոխելու խորությամբ. «Առաւօտը – / որ 
կը մաշի դանդաղօրէն, անգութօրէն, / Աղջկան պէս որ կ'սպասէ 
տակաւին / իր առաջին ժամադրութեան: / Սանդուխներէն ու շեմերէն 
ձայնը կեանքին / կը պրկուի փողոցներուն մինչեւ ծայրը / առանց ար-
ձագանքի իրաւունքի / կորսուելու քար ու տախտակ ու երկաթ աշխարհ-
ներու / ստեղծագործումի / խուլ անօգուտ արարքի ճիգին մէջ» [8, 13]: 

Օշականի «Քաղաք» ժողովածուում ընդգրկված քերթվածների կեր-
պարներն են ձկնավաճառը, ծաղկավաճառը, բանտապահը, բեռնակիրը: 
Առավոտյան քաղաքը և երեկոյան քաղաքը Օշականի ժողովածուում քրո-
նոտոպային միևնույն նշանակության տիրույթում են. առարկայացվում 
են միևնույն գաղափարի ներըմբռնման միջոցով, սակայն իմաստաբանո-
րեն տարբեր են: Տեքստի նյութի և իրերի համար գոյություն ունի միայն 
ներկան՝ որպես առանձնահատուկ քրոնոտոպ, որը կատարյալ է անմար-
մին էֆեկտների համար, որոնք չեն համարվում ֆիզիկական որակներ 
կամ հատկանիշներ, այլ տեքստի տրամաբանական և հարաբերական 
հավելումներ են: Նրանք իրեր կամ իրադրույթներ չեն, այլ՝ իրադարձու-
թյուններ, որոնք անհետևանք չեն կորչում, այլ թողնում են որոշակի ազ-
դեցություններ: Նրանց ժամանակը իրերի ու երևույթների ներկան չէ, և ոչ 
էլ՝ հավերժությունը, ընդհակառակը, նրանք անընդհատ և անվերջանա-
լիորեն տրոհվում են անցյալի և ապագայի, որտեղ ներկան հավերժորեն 
խուսափում է անցյալ և ապագա դառնալու նշանայնությունից:  

Օշականի ուրբանիստական պատկերների և «Քաղաքի» քրոնոտո-
պային կերպավորման գաղափարները զուգադրելի են էկվադորցի 
բանաստեղծ, հրապարակախոս, դիվանագետ Խորխե Կարերա Անդրա-
դեի «Լուրեր ծովից և ցամաքից» [3] ժողովածուում ընդգրկված քաղաք-
ների խորագրերով բանաստեղծություններին՝ «Գուայակիլ» (Արևի մասին 
են խոսում ցուցափեղկերը / Օդը շիկացած արևի ճերմակ լծի տակ գոռում 
է ծլլացող ճիչով), «Հավանա» (Շաքարի գործարանների խողովակները, 
ինչպես եղեգնի ցողուններ / Համերաշխ բարձրանում են երկնաքերները), 
«Նասսաու» (Կանաչ ապակիով խաղալով՝ օրորվում է քաղաքը ծովում, 
ինչպես փետուրը թութակի), «Սենտ Ջորջ» (Աչքով է անում փարոսը 
տխրամած: Արմավենիներ: Ճերմակ տանիքներ: Մարդիկ՝ լանգուստի 
գույնի), «Լա Կորունյա» (Նստել ջրի մոտ և ուղղակի նայել՝ ինչպես է փայ-
լում առագաստը, ինչպես են լողում աստղերը), «Սանտանդեր» (Երկու 
շարքով շարված ծառեր. թրջվում է փողոցը Պերեդայի / Երկինքը փայլում 
է ձկան պես), «Լա Պալիս» (Հորիզոնում ծուխ է բարձրացել, շեփորները 
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երգում են այն մասին, որ աշխարհը միասնական է ու բազմադեմ), «Նյու 
Յորքը գիշերով» (Նեղ աստիճանների նման հասել են մինչ լուսին 
սյուները երկնաքերերի), «Վիգո». «Այստեղ ծովախորշը չի հավատում 
աչքերին, / պաշարում են թեք ժայռը, / ծուռ տանիքներն ու դռները: / Իսկ 
պատուհանները հազարաչք, / նայում են՝ ինչպես են հետապնդում / ծո-
վածոցում թյուննոս ձկանը / նավակ-որսաշները» [3, 38]: Անդրադեի 
«Լուրեր ծովից և ցամաքից» ժողովածուի առիթով նշել ենք. «Տեքստի գե-
ղագիտական հենքը ձեռք է բերում ստեղծագործական մանիֆեստի նշա-
նակություն ու լիարժեքորեն արտահայտում է հեղինակի գեղագիտական 
կողմնորոշումը՝ նմանվելով վիրտուալ իրականության նախաստեղծ 
տարրերին, որոնք նույնպես համապատասխանում են աշխարհի ու ար-
վեստի (այստեղ՝ գրականության) արտացոլմանը՝ ներգրավելով ընթեր-
ցողին համաշխարհային նկարչության, գծանկարի, քանդակի, տեսողա-
կան-զգայական էֆեկտների տիրույթ» [3, 4]: 

Մարդու և նրա էության, ինչպես նաև՝ տարածաժամանակային քրո-
նոտոպի (այստեղ՝ քաղաքի) շուրջ դիտարկումները մշտապես գիտնա-
կանների ուշադրության կենտրոնում են և գրավում են հիմնախնդիրների 
ամենալայն շրջանակը: Նրանց միջակայքը, պարզվում է, գործնականում 
անսպառ է՝ «Աշխարհի տարածական պատկերը բազմաշերտ է. այն ընդ-
գրկում է միֆոլոգիական ունիվերսումը, գիտական մոդելավորումը, ինչ-
պես նաև կենցաղի «սթափ իմաստը» <...> Պակաս բարդ չեն մարդու և 
աշխարհի տարածական պատկերի փոխհարաբերությունները: Մի կող-
մից այդ պատկերը ստեղծում է մարդը, մյուս կողմից՝ աշխարհ-պատկերն 
է ձևավորում իր մեջ ներթափանցած մարդուն» [9, 335]:  

Իրադարձականությունը որպես տեքստի լեզու: Իրադարձականությունը որպես տեքստի լեզու: Իրադարձականությունը որպես տեքստի լեզու: Իրադարձականությունը որպես տեքստի լեզու: Մարդու և քաղաքի 
իրադարձականությունը (միևնույն տիրույթում), որը առկա է Օշականի 
տեքստում, զուգադրվում է իրերի իրադարձականությանը, որը՝ որպես 
հատկանիշ, իր քրոնոտոպային իմաստը հաղորդում է տեքստին, քանի որ 
իմաստի իրադարձականությունը լեզուն դարձնում է հնարավոր՝ ազա-
տելով և առանձնացելով նրան տեքստից (որպես մարմնից) անջատվող 
ձայնից: Այս դեպքում տեքստը՝ որպես երկնքի և երկրի փոխներթափանց-
ման միջակայքում տարածաժամանակային քրոնոտոպ, Օշականի 
գեղարվեստական և գեղագիտական հղումների և իրերի սահմանն է: 
Տեքստի լեզուն հիմնավորվում է հեղինակի ընկալումների պարզ իրա-
դարձականությամբ: Տեքստի իմաստի գործնականությունը ամենաընդ-
հանուր ձևով նույնական է տեքստին և իր մաքուր բնույթը ձեռք է բերում 
արտահայտչականության միջոցով: Այդ սահմանը ապահովում է հեղի-
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նակի ձայնի եղանակավորման չնվազեցումը, հետևաբար՝ լեզուն հնարա-
վոր է միայն այն սահմանում, որը նրան անջատում է իրերից: Հեղինակը 
լեզվի տեղաշարժերը ամփոփում է տեքստի մակերևույթին, որը տեքստի 
և իրերի սահմանին իմաստի ընդհանուր պատկերն է:  

Օշականի քերթվածներում ընթերցվում են երկու զուգահեռ ժամա-
նակներ՝ նյութի կենդանի ներկան և իրերի ակնթարթը, որոնք անվերջո-
րեն տրոհվում են անցյալի և ապագայի միջև: Ժամանակը, ձգվում է երկու 
զուգահեռ ուղղություններով՝ գծելով սահմանը տեքստ-լեզու իրադարձա-
կանության միջև: Տարբերությունն այստեղ տեքստի իրադարձականու-
թյունը անվերջ բաժանող ժամանակի մեջ է, որը անցյալի և ապագայի հա-
մահարաբերականության ներքին տիրույթում անվերջ ներկա է: Նրա 
միջոցով է ստեղծվում ժամանակային ընդմիջարկումը:  

Հեղինակի միտքը արձանագրում է ներկայից անջատ մաքուր իրա-
դարձականությունը, որը բնորոշվում է քրոնոտոպի հատկանիշով՝ 
«Մնացյալը՝ փողոցներու, սանդուխներու, սենեակներու պատմութիւն է, 
զոր կը պատմենք ուր որ իրար կը հանդիպինք <…> / Մնացյալը՝ / իրակա-
նութեան մասին է, / զոր ամէն առտու, երբ աշխարհը վերստեղծենք՝ / մեր 
լորձունքով մեր մարմնին կը փակցնենք, / եւ չենք զգար թէ ինչպէս ան, / 
աշխարհը, / շերտ առ շերտ կ’իյնայ մեր վրայէն, / մինչեւ որ մնայ 
լորձունքը, / մեզմէ ու մեր մասին» [8, 39]: 

Տեքստի տարածաժամանակը և իրադարձականությունը, թեև պայ-
մանավորված են լեզվով, այնուամենայնիվ, ժողովածուում պահանջում 
են ժամանակի, իրերի և լեզվի միասնականության համապատասխան 
միջավայր՝ որոշակի տարածություն, որը քաղաքն է: Քաղաքի քրոնո-
տոպի, իրադարձությունների և էֆեկտների երկակիությունը նյութակա-
նանում է, ուստի լեզուն ձեռք է բերում երկակիություն: Թեպետ էֆեկտ-
ների երկակիությունը տեքստից դուրս գոյություն չունի, միևնույն է, հա-
մարվում է տեքստի իրավիճակային գործոն և ոչ թե բուն տեքստի մաս: 
Իսկ երկբևեռ իրադարձականությունը, որը մշտապես առկա է տեքստում, 
իր կենսականությունը գտնում է իրերի իրադարձականության տիրույ-
թում: Հետևաբար իրադարձությունները և էֆեկտները ոչ այնքան հիմնա-
վոր գործողությունների ներմիջակայքերում են, որքան տեքստի երկբևեռ 
սահմանի երկու կողմերում միաժամանակ: Այդ սահմանը չի վերամիա-
վորվում և չի կազմալուծվում, քանի որ մենությունն այստեղ ավելին չէ, 
քան հեղինակի երկվությունը: Այն առավելապես տեքստում եղած մարդ-
քաղաք-իր-տարածություն-ժամանակ իրադարձականության տարբերա-
կումն է և արտահայտչականությունը՝ որպես մարմին և կամ լեզու: Եվ 
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եթե այդ իրադարձությունները համեմատենք անմարմին-անէ մշուշի 
հետ, հնարավոր է պատկերավոր ասել, թե անէ մշուշը հասնում է 
տեքստի սահմանին այնտեղ, որտեղ իրերը և քաղաքի քրոնոտոպը ներ-
գրավվում են տեքստի տիրույթ. «Քաղաքը որ / հազարավոր մարդիկ կը 
կուտակէ / բայց չհաւասարացներ մէկ մարդու / մէկ սենեակի / մէկ 
անյետաձգելի ու վրիպած տենչի / ու քաղաքը / անխուսափելի, աւելորդ 
ու վիժած, / շուրջը մարդուն /որ ո՞ւր է» [8, 25]: 

Տեքստի իմաստն այն չէ, ինչի մասին խոսվում է տեքստում, և ոչ էլ 
այն, թե ինչո՞ւ է քննվում տեքստում առկա իրադարձության իմաստը, այլ՝ 
ի՞նչ նկատի ունի հեղինակը: Մի կողմից՝ իմաստը վերաբերում է իրերին, 
մյուս կողմից՝ տեքստին, քանի որ իմաստը մշտապես պայմանականու-
թյան տիրույթում է, հետևաբար՝ իրադարձականությունը տարածության 
և ժամանակի որևէ ռեզոնանսում չի իրականանում և չի խառնվում իրե-
րով պայմանավորված իրավիճակներին: Քաղաքի քրոնոտոպը, իրերի 
իրավիճակայնությունը, նյութերի գործառույթներն ու հեղինակի տառա-
պանքը լինելության մեկ այլ փուլում են, իսկ իրադարձականությունը 
տեքստի մակերևույթին է:  

Տեքստում միտքը իրերի և լեզվի երկակիության՝ երկու հնարավոր 
ուժերից մեկը չէ, այն սահման է, որն ընդգծում է նրանց ներքին տարբե-
րակվածությունը: Մտքի իմաստը պայթյունը չէ, որ կարտահայտվի լեզվի 
միջոցով, այլ հենց նրա արտահայտչականությունը: Լեզուն, այս դեպքում, 
հասնում է ոչ թե նշանակելիին, այլ նշանակությանը, այսինքն՝ իմաստին: 
Իմաստը և նշանակությունը ավանդաբար նույնականացվում են, քանի որ 
իմաստի և նշանակության տարբերակվածությամբ մեկնաբանվում է 
լեզվի նշանակությունը, որը տեքստում հատկանշում է հեղինակի մտա-
հղացումը և նրա աշխարհայացքի մոդուսը քաղաքի՝ որպես տարածաժա-
մանակային ռեզոնանսի քրոնոտոպում: 

Եզրակացություն: Եզրակացություն: Եզրակացություն: Եզրակացություն: Վահե Օշականի չափածո և արձակ ստեղծագոր-
ծությունների առանցքը գոյի ներքին հակասություններն են, հայության 
անցյալի և ներկայի տագնապները: Ոգեշնչված ֆրանսիական էքզիստեն-
ցիալիզմից ու սեփական՝ աքսորներով և տեղափոխություններով լի 
կյանքից՝ Օշականը կարողացել է հեռանալ հայ պոեզիայում առկա ձևի և 
բովանդակության սահմանափակումներից, կարողացել է ասացման 
տիրույթում ստեղծել նոր մոտեցումներ, նոր ոճեր՝ օշականորեն հեղափո-
խելով հայ գրականությունը։ Նրա գրական գործունեությունը հատկա-
նշվում է անցյալից անջատումով և նոր գաղափարների ու ձևերի որոնու-
մով: Օշականը սփյուռքի առաջատար հեղինակներից է: Նրա երկերը 
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սերում են հայ ազգային և գրական-մշակութային արժեքներից՝ միաժա-
մանակ հավակնելով համամարդկայինի։ Նա ազգային տառապանքը 
վերածել է մարդկային գոյության պայքարը բնութագրող գոյաբանական 
պատկերների։ Վահե Օշականի կյանքը և գրական գործունեությունը ներ-
դաշնակ են իր ժողովրդի ճակատագրին: Մերձավոր Արևելքի քաղաքա-
կան անկայունության պատճառով Նոր աշխարհ տեղափոխվելով՝ նա, 
այդուհանդերձ, չկարողացավ վերջնականորեն այնտեղ հաստատվել: 
Դրանից ողբերգություն չստեղծելով՝ նա միջավայրը դարձրեց գրականու-
թյան և ստեղծումի գործիք: Սույնը նաև գրողի բանականությունը և զգաս-
տությունը չզիջելու հանձնառությունն է աշխարհի և մարդկանց հետ հա-
րաբերություններում, որով էականորեն և բովանդակորեն բացատրվում է 
նաև Վահե Օշական-մտավորականի կերպարը՝ «Մտաւորականը միշտ 
իտէալի մը առջեւ կը դնէ ինքզինք: Մտաւորականը ինքզինք կը 
նուիրաբերէ դատի մը ծառայութեան գործին: … Ո՞վ է, ի՞նչ է մտաւորա-
կանը» [1, 6]: 
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2. «Ազատ օր», 11 հոկտեմբերի, 1995:  
3. Անդրադե Խ. Կ., Լուրեր ծովից և ցամաքից (թարգմ. անգլ.՝ 

Ն. Համբարձումյանի), Ե., 2011, Լուսակն, 80 էջ: 
4. «Բագին», Պեյրութ, 1980, թ. 5:  
5. «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 2 (595), Երևան, 1997, 

էջ 51-55:  
6. «Յառաջ», 5 մարտի, 1995: 
7. Օշական Վ., Պատուհան, 1956, Պէյրութ, Տպարան Օլիմփիք, 81 էջ:  
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10. Rothacker E., Philosophische Anthropologie, Bouvier, Bonn, 1964. 
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Произведения ВагеПроизведения ВагеПроизведения ВагеПроизведения Ваге    Ошакана 1950Ошакана 1950Ошакана 1950Ошакана 1950----60606060----х годов: х годов: х годов: х годов:     
ффффеномененомененомененомен    ««««человек»человек»человек»человек»    ииии    хронотопхронотопхронотопхронотоп    города вгорода вгорода вгорода в    сборникахсборникахсборникахсборниках    «Окно» и «Город»«Окно» и «Город»«Окно» и «Город»«Окно» и «Город»    

    
Амбарцумян НаираАмбарцумян НаираАмбарцумян НаираАмбарцумян Наира    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: Ваге Ошакан, феномен человека, хронотоп города, 

языковое сознание, текст, событийность, Око  
Хронотопное время в сборниках Ошакана «Окно» (1956) и «Город» 

(1963) – двадцатый век, а хронотопное пространство – город (Бейрут, 
Париж); литературно-культурную пустоту, существующую между ними, 
автор пытается заполнить гуманностью отвергнутого и/или забытого 
человека, что является следствием его несовершенства. Объектом 
произведений Ошакана является человек, раздвоенный человек, который 
своей духовной онтологией – космической и божественной, и своей 
телесной экзистенцией – материальной, физической – сам по себе уже 
является наивысшим прецедентом и всегда находится под пристальным 
вниманием автора. 

Хронотоп города представляет собой незаметную, однако, искреннюю 
попытку восстановить исковерканные жизненные ритмы, преобразовать 
хаос в гармонию, установить порядок в тесном и тоскливом мире.  

Автор, для постижения самого себя, субъективно воспринимает 
образы, сформулированные в символических городах: сперва в Бейруте, 
затем – в Париже, где человеческое и национальное отчуждение от 
собственной идентичности становится вызовом, а отделение от 
национальной аксиологической системы превращается в истинную 
реальность, которую должно осознать оглохшее и ослепшее армянство и 
которую в этом беспрерывном круговороте контролирует Недремлющее 
Око. 
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Vahe Oshakan’s Works of the 1950Vahe Oshakan’s Works of the 1950Vahe Oshakan’s Works of the 1950Vahe Oshakan’s Works of the 1950s s s s and 1960and 1960and 1960and 1960ssss::::    
the Phenomenon “Man” and the Chronotope of Citythe Phenomenon “Man” and the Chronotope of Citythe Phenomenon “Man” and the Chronotope of Citythe Phenomenon “Man” and the Chronotope of City    

in the Collections “Window” and “City”in the Collections “Window” and “City”in the Collections “Window” and “City”in the Collections “Window” and “City”    
    

HambardzHambardzHambardzHambardzumyan Nairaumyan Nairaumyan Nairaumyan Naira    
Summary Summary Summary Summary     

Key words:Key words:Key words:Key words: Vahe Oshakan, human phenomenon, chronotope of city, 
linguistic consciousness, text, eventfulness, Eye 

The chronotopic time of Oshakan’s collections “Window” (1956) and 
“City” (1963) is the twentieth century, and the chronotopic space is the city 
(Beirut, Paris). The author tries to fill the literary-cultural emptiness between 
them with man-rejected or man-forgotten humanity, which is the result of 
human imperfection. The object of Oshakan’s work is the man, the two-sided 
man, who is being monitored by the author as the greatest event with his 
spiritual - cosmic and divine, and bodily – material and physical ontology. 

The chronotope of city is an imperceptible but sincere attempt to restore 
the distorted rhythms of vitality, to put chaos into order, and to establish law in 
loneliness; it is the author’s subjective perception of self-knowledge, the 
formulas of which are given in the symbolic cities of Beirut, then Paris, where 
human and national alienation from one’s identity is a challange, and the 
separation from the national value system is a reality, which must be perceived 
by the deaf and blind Armenians, and which are controlled by the watchful Eye 
in this constant cycle. 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    03.03.03.03.03.03.03.03.2022022022022222    թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    26.03.26.03.26.03.26.03.2022022022022222    թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    27.05.2022 27.05.2022 27.05.2022 27.05.2022 թ.թ.թ.թ.    
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