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ՀՏԴ 821.19    

ԼուսինըԼուսինըԼուսինըԼուսինը    ՀրանտՀրանտՀրանտՀրանտ    ՄաթեվոսյանիՄաթեվոսյանիՄաթեվոսյանիՄաթեվոսյանի    ստեղծագործությանստեղծագործությանստեղծագործությանստեղծագործության    մեջմեջմեջմեջ    
    

ՓիլոյանՓիլոյանՓիլոյանՓիլոյան    ՎալերիՎալերիՎալերիՎալերի    
    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... միֆական մտածողություն, լուսին, իրականու-
թյան պատկերում, ցանկալիի հիշողություն, խելագարություն, մահ, 
վերարտադրություն 

Լուսինը ոչ միայն երկնային մարմին է, այլև առասպելաբանության 
մշտական բնակիչ, գործող անձ, խորհրդանիշ, որ, ինչ-ինչ իրողու-
թյուններ փաստելուց զատ, նաև ուղղորդող նշանակություն ունի: 

Լուսինը, ինչպես մյուս երկնային մարմինները, մեր կյանքի ակա-
նատեսն է, մեր արածի ու չարածի վկան: Լուսինը սովորաբար մեր 
կյանքի գիշերային ժամերի, ուրեմն նաև մութ կողմերի ուղեկիցն է: 
Ուղեկիցն էր նախընթաց սերունդների և ուղեկցելու է հաջորդներին, ասել 
է՝ մշտական ներկայություն է: Նրա արծաթագույն սկավառակն արտացո-
լում է մեր կյանքը՝ դառնալով միաժամանակ հուշադարան: Իսկ այդ 
հուշադարանում անցած-գնացած ժամանակների հիշատակներ կան, 
այլևս անցածներ, որոնց, ինչ-ինչ պայմանականություններ ենթադրելով, 
կարող ենք երկնքում գտնվող Հադեսի թագավորության բնակիչներ պատ-
կերացնել: 

Սա է պատճառը, որ Լուսինը դառնում է ոչ միայն ապրողներիս 
ներկայություն, այլև միֆաշխարհի բնության անխուսափելի բաղադրիչ: 

Հր. Մաթևոսյանի «Տերը» վիպակում, ի շարս այլոց, տարողունակ նա-
խադասություն կա. «Մի բան ախր չի կարող պատահել որ լինի ու հան-
կարծ չլինի – չկա, չի եղել» [1, 227]: Խոսքը եթե ուղղորդենք առասպելին ու 
հավաքական անգիտակցականին, կարող ենք վստահաբար փաստել 
նրանց ներկայությունն այսօրվա մեջ: 

Հր. Մաթևոսյանի «Տերը» վիպակում և «Տախը» վեպում էական դերա-
կատարություն ունի Ռոստոմ-Էլինոր սիրային կապը: Ձեռնպահ ենք 
մնում այս կապի իրական-կենսական հիմքի քննության հարցում, չնայած 
հեղինակային դեռ անտիպ գրառումներում հիշատակվում են կոնկրետ 
անուններ: Ինչ վերաբերում է այդ կապի գեղարվեստական արտահայ-
տությանը, ապա այն անկրկնելի է և նպատակ ունի բացահայտելու 
Ռոստոմի հանցանքն ու ինքնամաքրագործման փորձի դժվարին ընթաց-
քը, որ ժամանակային դրսևորման տեսակետից ամենաքիչը երկուսուկես 
տասնամյակի տևողություն ունի (նկատի ունենք այդ կապից սերվածի 
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տարիքը): Մասնավորապես «Տերը» վիպակում հիշողությունից հատ-
ընտրված և «մոնտաժված» պատկերները ոչ միայն այդ ամենի հուշն են 
ամրագրում, այլ նաև ցավի ու մեղքի, նաև ցանկալիի ու այլևս 
անօտարելիի հիշողությունն ունեն («ինչը մեր կյանքում պատահել էր ու 
այլևս վանելի չէր» [1, 238]): 

Ռոստոմը՝ այս «որբ մանուկը», որի ծննդյան միֆականացված ու կեն-
սական իրողությունները շերտ-շերտ ներկայացվում են վիպակում, ունի 
կենսաբանորեն ինքնավերարտադրվելու իրավունք, բայց ոչ հնարավո-
րություն: «Որբ մանկան» կերպարի բնութագրական այս իրողությունը՝ 
կապված անժառանգ լինելու հետ, ոչ միայն նկատվել է Ալբ. Քամյուի կող-
մից [2, 105], այլև էական դերակատարություն ունի մեր էպոսի չորրորդ 
ճյուղում: Վիպակի պայմանականության մեջ էական թվացող (այնտեղ 
ամեն ինչ է էական) մի դիտարկում կա, որ հնչում է ազգական տղային՝ 
Ֆելոյին ուղղված ռոստոմյան խոսքում. «Քու պապն,- ասացինք,- մեծ 
անասնապահ էր. երինջ կլիներ, ձի թե աղջիկ՝ կնայեր ու գնահատականը 
կկնքեր – ինչ տեսակ է, ինչ ժառանգ է տալու, տալո՞ւ է թե մեջքը ցամաք է, 
էսինչ անասունը ղրկել մորթի, էսինչը պահել, շահել ու բազմացնել: Մեր 
հարսանքին նայեց, մտքում մեզ գուցե թե խղճաց էլ, բայց դե... որոշված 
էր, որ մենք բազմանալու տեսակ չենք» [1, 269]: Բայց կա այս պայմանա-
ձևին բնական հակազդեցությունը կամ ուղղակի այդ պայմանաձևը բա-
ցառելու և կամ շրջանցելու ձգտումը: («Սասնա ծռեր» էպոսի տարբերակ-
ներից մեկում հատված կա. Փոքր Մհերին գցում են մի խոր հորի մեջ, 
սակայն մի պառավ փորձում է շրջանցել Մհերի անզավակ մնալու պայ-
մանականությունը.  

 «Մեկ շիվար պառվուն բան չկըեր, մեկ աղջիկ կըեր: 
 Պառավ ասաց. «Իմ աղջիկ տանեմ,  
 Քցեմ խուր վե մոտ Մհեր, 
 Որ իմ աղջկան մոտեն տղե մ’էլնի, 
 Էնի փահլեվանութուն անի, մենք լե ապրինք»» [3, 354]:  
Համարժեք մեկ այլ հատված.  
 «Օրեն մեկ պառավ մ’էսաց. 
 «Նա մեկ աղջիկ մ’ունիմ, 
 Տանիմ, թըլիմ մըտ Մհեր, 
 Մհեր կեմնե զավակ մ’իլնը, 
 Մինի էլ անու սադաղեն հաց մ’ուտինք» [4, 416]:  
Այս բնական հակազդեցությունն իր դրսևորումն է գտնում նաև 

Ռոստոմի կերպարում, որի արդյունքն էլ Ռոստոմ-Էլինոր կապն է և դրա 
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արդյունք-հետևանքը, որի վերաբերմամբ ժողովրդի գնահատականը 
թերևս ծմակուտցի մի պառավի խոսքն է՝ ուղղված Ռոստոմին. 
«Մուրադենց Էլինորի երեխեքին որ բաժանում էին՝ դու քո բաժինը պիտի 
վերցնեիր» [5, 285]: 

Ռոստոմ-Էլինոր պատմությունն՝ ըստ «Տերը» վիպակի, մեծ ծավալ 
չունի, սակայն տարողունակ և հանգրվանային է կերպարի բնութագրման 
տեսակետից: Նախորդած օրվա տպավորությունները ներխուժել են 
երազի տարածք, Վիթխարին, որ կնոջական սկզբի արքետիպային պայ-
մանաձևի արտահայտություն է, փոխարկվում է փլվող դեզի, ինչն էլ իր 
հերթին արթնացնում է հիշողության պահեստարաններում ամբարված 
ձայնային հուշը. «Հստակ՝ ինչպես որ իրական պահին՝ մենք լսեցինք նրանրանրանրա 
բողոքավոր լացը՝ «Հողեմ աստծու կողմնապահ գլուխը՝ որ ինձ մարդ է 
տվել, դրել է կողքիս ու ասել է մարդ է», և մեր սաստը՝ «Դե, դե»»: Ձայնային 
հուշն իր հերթին բերում է կերպարի տեսողական հուշը. «Մուրադենց 
հարսը փլված դեզի կողքին կանգնել, խոտի փշրտուքը ծոցերից ու մեջքից 
ու բերանից մաքրում էր, նրա գրկանոց փսլնքոտը գետնին նստած լաց էր 
լինում. «Մամա... մոծակը կծում ա... կծում ա, է, կծում ա», և մեզանից 
առաջին անգամ տղամարդու համ առած, ամուսնուց ու ընտանիքից 
դժգոհ Մուրադենց հարսը երեխային անիծեց. «Կծում ա՝ թող ուտի 
պրծնենք, ձեզանից ազատվեմ, ֆողեմ ձեր գլուխը»: «Դե, դե, դե,- 
սաստեցինք,– գիտե՞ս ինչ տղա է դառնալու... էդպես մի որձկաճուտ էլ եթե 
մեզ պարգևեիր», երեխային գետնից բարձրացրինք, տվինք մոր գիրկը: 
Ամուսնու մասին ասաց. «Նա ինչ է՝ որ նրանից տղա լինի, ինչքան կա՝ 
աղջիկ են»» [1, 238-239]: 

Արդեն իսկ փաստված հանցանքն ունի իր շարունակությունը, որ 
տեղ է գտնում Ռոստոմի մտորումներում՝ դառնալով նաև ընթերցողին 
հասու իրողություն: Անկրկնելի է ոչ թե այդ մեղքը (մեղքը մարդուն 
ուղեկցող ամենօրյա ներկայություն է), այլ այդ մեղքի մաթևոսյանական 
պատկերումը: Վիպակն ստեղծվել է որպես կինոսցենար, ինչն իր հերթին 
ենթադրում է պատկերների տրամաբանված հերթագայություն: Հաջորդ 
պատկերում արդեն ծնված մանուկը կա, որին որպես բեմական պայմա-
նականության բաղադրիչ օգտագործող Մուրադենց հարսը խաղում է իր 
թատրոնը գյուղամիջում. «Գյուղամիջի ժողովրդի մեջ՝ մեծ ու փոքրի, 
կանանց ու տղամարդկանց՝ օրը ցերեկով էդ ամբողջ ժողովրդի մեջ գրկի 
երեխային վեր-վեր է թռցրել ասել՝ «Ո՞ւմ ծաղիկն է, ո՞ւմ ծառն է, ո՞ւմ 
զարմն է» ու ինքը պատասխանել է՝ «Իմ Ռոստոմի զարմն է, իմ Ռոստոմի 
պտուղն է, իմ Ռոստոմի ծառն է», ամոթավորները ականջները փակել 
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հեռու են քաշվել, բերանբաց անամոթները ականջները սրել ու ուրա-
խացել են՝ որ իրենք չեն խելագարը, խայտառակվողը, խելագարի խեղճ 
ամուսինը, խայտառակվողի կինը. նախրապանի մահակը հավիտյան 
ձեռին՝ խեղճ լոշտակ ամուսինը չափարի ետևը ամոթից մեռնում, ամոթից 
ծիծաղում ու ձենն ամոթից փորը գցած հեռվից ուզում է սաստել, կանչում 
է՝ «այ ախչի», և դարձյալ՝ «այ ախչի», իսկ ախչին՝ ոչինչ – երեխային գրկի 
մեջ խեղդում ասում է՝ «Ռոստոմի տան ճրագ, Ռոստոմի հույս, Ռոստոմի 
լույս, Ռոստոմի տան կրակ, Ռոստոմի թիկունք», խանութի դռան 
ժողովրդի մեջ մեր տիկինը զսպում-զսպում ու նետվում է դեպի խելա-
գարը, բայց մեր քրոջ զավակը նրան գրկում, թույլ չի տալիս, ծիծաղում 
ասում է՝ «Բան չկա, խոսում է թող խոսի... թեկուզ մի քիչ էլ քեռուցս լինի», 
իսկ մեր քույրը գնում երեխային ցնորվածի գրկից առնում, ցնորվածի թևն 
է մտնում, տանում հանձնում ամուսնուն. մեր քրոջը ցնորվածը ենթարկ-
վում է, ասում է՝ «Ես քեզ ճանաչում եմ, դու իմ Ռոստոմի քույրիկ Շուշանն 
ես», կնքում է՝ «Էս աշխարհի տե՛ր Ռոստոմի»» [1, 240-241]:  

Նմանատիպ մի տեսարան էլ «խաղացվում է» Ռոստոմի այգում. 
«Ցնորվածը երեխային գրկած մեր այգին էր մտել, երեխային բարձրացրել, 
ասում էր՝ «Քու ծառիցը խնձոր քաղիր... Ռոստոմի ծառ, Ռոստոմի բար, 
Ռոստոմի պտուղ». հեռու ճանապարհին ամուսինը մոլորված կանգնած 
էր. խելագարության առաջ շները կաթվածահար են լինում – բնի մոտ մեր 
գամփռը գետնին տափակվել, ձենը փորը գցած ծմրում էր, ծմրում ու 
ետիետ բունն էր սողում. մեր շունչը կտրվեց ու սառը քրտինքը մեզ 
պատեց. և մեր, մեր շան, այդ լուսավոր այգու ու տան, ցնորվածի խեղճ 
ամուսնու պաշտպանը այդ պահին մեր տիկինն էր՝ որ չգիտենք չարու-
թյան ոգի որտեղից էր առել, իր մեջ պրկվել ու լարվել էր, բարակ պռոշ-
ները սեղմվել ու բերանը մի տեսակ ծռվել էր. գլուխըդ առ ու փախիր,- 
եղածից ու մանավանդ լինելիքից մենք փախանք. պատշգամբից իջանք, 
կծկված սողացող շան մոտով անցանք պատի ետևը. ցնորվածը մեր 
շարժումը տեսավ, «Տեսա, տեսա,– ասավ,– պատի ետևն ես», կարծես 
երեխաներ էինք ու տապկնոցի էինք խաղում, հետո՝ «Կախարդն իմ 
Ռոստոմին կալանել է», հետո ամուսնու զսպված, խեղդված կանչը՝ «այ 
ախչի, Էլյա». մենք մեր ականջները զույգ ձեռքով սեղմել ու մեր ճակատը 
պատին էինք խփում. մեր տիկնոջ ձայնը և շան շղթայի զնգոցը եկան՝ 
«քըս», մեր տիկինը շանը քսի էր տալիս, հետո եկավ շան կենտ մի բերան 
հաչը՝ «համ», և մենք խուլ տնքում ու մեր գլուխը պատին էինք խփում: 
Շանն ուրեմն արձակել ու քսի էր տվել, շունը թռել էր դեպի ցնորվածը, սա 
երեխային գցել ու ինքը փախել էր, նրա բղավոցն ու մի բառը՝ «դաժա՜ն», 
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չնայած մեր զույգ ականջը զույգ ափով փակել էինք, մենք լսեցինք»      
[1, 241-242]: 

Երազը, որ առիթ է տվել Ռոստոմին հիշելու և վերապրելու տեղի 
ունեցածը, գիշերվա իրողություն է: Եվ կա հուշի արտահայտության 
պահի արձանագրումը. «Այդ սառըսառըսառըսառը    լուսնակլուսնակլուսնակլուսնակ    գիշերվագիշերվագիշերվագիշերվա    մեջմեջմեջմեջ ծանր հուշի 
առաջ մեր տիկինը սրսփաց, գիշերազգեստի օձիքը չեղած կրծքերի վրա 
բռնեց, ասաց. 

 – Ասում են մեռել է» [1, 242]: 
Այսքանից հետո մեջբերենք Կ. Գ. Յունգից մի դիտարկում, որ ասես 

ձևակերպվել է հենց Մաթևոսյանի գործից զատված հատվածի առիթով. 
«Լուսինը այն է, ինչ խանգարում է քունը, այն նաև հանգուցյալների 
հոգիների ապաստարանն է, իսկ քանի որ երազի մեջ վերադառնում են 
մեռյալները, ապա տագնապալի անքնության մեջ հայտնվում են անցյալի 
ուրվականները: Այդ պատճառով Լուսինը խորհրդանշում է նաև 
խելահեղություն (lunacy): Եվ նմանատիպ զգացողությունները այն են, ինչ 
դրոշմվել են հոգում Լուսնի փոփոխական կերպարի փոխարեն» [6, 203]: 

Երազի մեջ վերադարձածները, նրանց հետ կապված դեպքուդիպ-
վածը, անցյալ կատարյալ մեղքը տագնապալի անքնության մեջ հայտ-
նիացնում են սեփական անցյալի մշտական բնակիչ Էլինորին՝ չթողնելով 
մաքրագործվել: ԵվԵվԵվԵվ    պարտադիրպարտադիրպարտադիրպարտադիր    ներկայությներկայությներկայությներկայությունունունուն    էէէէ    Լուսինը՝Լուսինը՝Լուսինը՝Լուսինը՝    որպեսորպեսորպեսորպես    հանհանհանհան----
գուցգուցգուցգուցյալներիյալներիյալներիյալների    հոգիներիհոգիներիհոգիներիհոգիների    ապաստարանապաստարանապաստարանապաստարան: 

Որպեսզի կամակոր չլինի ու անհմն չթվա այս ամենը, անդրադառ-
նանք Լուսնի երկրորդ «դերակատարությանը» նույն վիպակում, որ վերա-
բերում է կցասայլով գերանի տեղափոխության տեսարանին:  

 «Քնել էինք չէինք քնել՝ արթնացանք <...> ԽաղաղԽաղաղԽաղաղԽաղաղ    լուսնյակլուսնյակլուսնյակլուսնյակ    գիշերգիշերգիշերգիշեր էր» 
[1, 362]: Եվ հաջորդում է կցասայլով գերանի տեղափոխության տեսա-
րանը, երբ Ռոստոմը արգելում է անտառագող Ալբերտին տեղափոխել 
գերանը և այն դատարկում է գյուղամիջում: «Տաքությունն ու խելագարու-
թյունը մեզ կալել էին, կացինը շպրտեցինք, կռացանք կցասայլի անիվի 
խցանը բացեցինք՝ օդը շեշտակիորեն դուրս մղվեց: <...> կռացանք 
գնացինք դեպի մյուս անվադողը, թեքված սայլակից գերանը սահում թե 
գլորվում էր, էլ բան չենք հիշում» [1, 366]: «Անկենդան բեռի պես» հիվան-
դանոց հասցված Ռոստոմի կենսագրության մի էական շերտն է բացա-
հայտվում այստեղ. «Էդ ո՞նց է Սարգսյան՝ որ Վաթնանց Եգորի տղեն է» [1, 
569] և «Վաթնանք ընկնավորություն ունեն» [1, 570]: Ու թե հիշում ենք 
յունգյան ձևակերպման մի հատվածը՝ «Լուսինը խորհրդանշում է նաև 
խելահեղություն», ապա ասելիքն ամբողջանում է. իրար են գումարվում 
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խաղաղ լուսնյակ գիշերը, խելահեղությունն ու ընկնավորությունը: 
Լուսինն իր գործառույթն ունի նաև «Աշնան արև» վիպակում: 

«Հանրային ամուսին» Սիմոնի և Սոնայի կապի հիշատակությունը կա 
այստեղ՝ կապի սկզբնավորումից մինչև լրումին հասնելը: Այս սիրավեպը 
զատված ներկայացված է «Ճաշակելով ճաշակեցինք սակավ մի մեղր» 
պատմվածքում [7], որ այնուհետ մասնակի փոփոխություններով 
ներառվել է «Աշնան արև» վիպակ, դրսևորվում է նաև համանուն կինո-
սցենարում: 

Սիմոն-Սոնա կապի համար Աղունը ցանկանում է պատժել Սոնա-
յին. «Կարտոլի բերքահավաքին Աղունը Սոնային ուզեցել էր ծեծի՝ լաչառ 
Շուշանը բահն առած վրա էր իջել. «Այ ախչի, է՜յ... գլուխդ աշխատո՞ւմ է 
թե չէ: Հիտլերի դեմ մերոնք որ զոհվեցին մենակ մեզ համար չզոհվեցին ու 
ձերոնք էլ որ էդպես ողջ-առողջ եկել են՝ մենակ ձեզ համար չեն եկել, 
է՜յ...»: Եվ ինչպես մտածում ես՝ այդ այդպես է և միայն այդպես է» [8, 571]: 

Տարիներ անց գալիս է գույժը. «Սիրուհիդ մեռել է, տախտակավորիր» 
[8, 572]: Այնինչ «<...> անհարմար էր գնալ թաղմանը, որովհետև Աղունը 
չէր ամաչի ու կգար կաներ որևէ տգեղ անհամություն, այնինչ՝դեռ 
դագաղն էլ ինքն էր սարքելու, քանի որ փոքր Սիմոնը այդպիսի դեպքե-
րում գլուխն ազատում է, որովհետև չի կարելի դագաղը փողով սարքել: 
Ղազախից ֆերմայի համար քսան ձիաբեռ գարի էր բերվելու: Սիմոնը 
գյուղամիջում էր, ինքն իր կամքով լուռ խառնվեց գնացողներին ու երեք 
օր բացակայեց» [8, 573]: 

Այս բացակայությունը հնարավորություն է տալիս ներկա չլինել 
թաղմանը, սակայն չես կարող մոռանալ. եթե անգամ փորձես, բնական մի 
հուշադարան կա, ուր արձանագրվում է սրբագործված հուշը. «Գյուղը 
քնած էր մեծմեծմեծմեծ    կարմիրկարմիրկարմիրկարմիր    լուսնիլուսնիլուսնիլուսնի տակ, բույրերը թեև գարնան էին, բայց ցուրտ 
էր և սրսուռ ցեխ: Ձնծաղիկների խմբերը նայում էին լուսնալույսի միջից, 
շները մրափ էին մտել, բլրալանջի գերեզմանոցը նայում էր կարծես սուր 
ու լուռ: Սիմոնը մի քիչ սպասեց գերեզմանոցի տակ <...> «Բոլորիս տեղն էլ 
էդ է,– ասաց Սիմոնը և գնաց իր ճանապարհը,– ու երանի ձեզ և ոչ թե մեզ, 
ներողություն իհարկե, վատ խոսք ասացի»: <...> Մահը սարսափելի չէ, 
որովհետև միշտ էլ տանում է մեր կողքիններին, իսկ ինքներս անմահ ենք: 
<...> Սոնայի տան մոտ Սիմոնը կանգ առավ, արահետը թեքեց, գնաց 
մոլորվեց գոմի ծածկի տակ, որտեղ Սոնան շըխկոցով տախտակ էր 
թափում: Մորից մերկ Սոնան քնել էր վերմակի վրա և աղջամուղջի մեջ 
թուխ էր: Ինչո՞ւ է աշխարհն այսքան հիմար, անհասկանալի և կեղտոտ: 
Սիմոնը մեխվել էր Սոնայի տան մոտ, և նեղվածք ու ցուրտ էր, և ձգող ոչ 
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մի տաք անկյուն չկար, քանի որ նա ուզում էր միայն Սոնային, իսկ 
Սոնան մեռած ու հողավորված էր, իսկ ժայռատակի տունը կոպիտ ու 
թշնամի էր Սիմոնին:– Սոնա,– բառաչեց Սիմոնը մտքում, որովհետև եթե 
բարձր բղավեր, հարևանները կարթնանային, շները կհաչեին, Աղունը 
կգար ու կկատաղեր իր անհամ կատաղությունը: «Սոնաաաա»» [8, 572-
573]: 

Պատկերի դեկորացիան նորից ներառում է լուսին, գերեզմանոց, 
մահ, ցանկալիի անջնջելի հիշողություն բաղադրիչները: Եվ սրանք կան 
նաև «Տախը» վեպից առնված նախադասության մեջ. «Որ փոքր էինք ու 
երեխա էինք ու աշխարհն այսքան պարզ չէր, իրիկունները խաղերից 
հետո որ հավաքվում էինք՝ գերեզմանների ու լուսնոտների մասին չէինք 
խոսում» [5, 39] (լուսնոտ բառով բնորոշում են ոչ միայն լուսնոտությամբ 
տառապողին, որ չգիտակցված գործողություններ է կատարում, այլ նաև 
ընկնավորին): Մեկ այլ դեպքում, ըստ էության իր և Էլինորի կապի 
համապատկերում քրոջ որդուն՝ Սենոյին խորհուրդ տալիս՝ ցնորվածի 
հետ մեղավոր կապ ենթադրելով, այդ բաղադրիչներին հավելվում է 
խելագարությունը. «Կթողնես <...> գիշերվա տեղաշորից փախած՝ լուս-
նակի մեջ կանգնի ու պելվի լուսամուտից: Շունը, տնաշեն,– ասացինք,– 
որ գամփռ շուն է, ծմրոցը կուլ էր տալիս ու հանգչում» [5, 135]: 

Լուսնի մի չորրորդ «դերակատարության» հանդիպում ենք «Մեռելա-
լույս» վիպակում: Անել վիճակում հայտնված Աղունը գիշերով թաքուն 
խաչակնքել, դրոշի ծոպերից պատրույգ է պատրաստել, ավագ որդուն 
արթնացրել, ու դուրս են եկել: Փաստենք Լուսնի ներկայությունը. «<...> 
ոտքերին փակչող ցրտից երեխան հասկացել էր որ գիշեր է: «Լուսնակ է», 
ասել էր երեխան: «Աչքերդ բացվել ե՞ն», շշնջացել էր Աղունը: «Արանքնե-
րից թրթռում ու ցավեցնում է»: «Լուսնակ է,– շշնջացել էր Աղունը, – ճրագ-
ճրագում ու հազար աչքով նայում է <...>» [9, 562]: Աղունը ցանկանում է 
սարքված պատրույգից և չոր մեղրահացից մոմ պատրաստել: Աղունն 
աղոթք չգիտի, և աղոթքի փոխարեն Թումանյանի գործից տողեր է հիշում. 
««Ախ իմ բախտը կանչում է ինձ – Չեմ հասկանում դեպի ուր – Դողում է 
պաղ նրա ձենից – Իմ սիրտը սև ու տխուր»: Հետո չթողեց առաջ գնալ, ետ 
տվեց ու դարձյալ կարդացրեց. «Ախ իմ բախտը կանչում է ինձ – Չեմ 
հասկանում դեպի ուր – Դողում է պաղ նրա ձենից – Իմ սիրտը սև ու 
տխուր»: «Նրա ձենից՝ ո՞ւմ ձենից», հարցրեց Աղունը: «Նրա՝ բախտի»: 
Աղունը երեխային ասաց, որ դա իր ուզածը չի, բայց գիրքը գտել ու գրքի 
մեջ ինքն էր փնտրում» [9, 563]: 

 Պատկերացնելով իրավիճակը՝ պատերազմական տարիների ձմեռ, 
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ցուրտ, մեռելալույս (լուսնալույս), մահացած անանուն նորածնի (անունը 
ենթադրվում է հետագա շարադրանքում) գերեզմանի մոտ մոմավառու-
թյուն, կյանքի ամենահատակներում մենակ մնացած կին՝ իր երեք 
հիվանդ երեխաներով, ապա անզորությունից ու թշվառությունից ելք 
գտնելու նպատակադրմամբ անհավատությունից հավատ կարկատելու 
մտադրումը նախ և առաջ ինքնափնտրտուք է ենթադրում՝ իրականաց-
ված Թումանյանի տեքստի ներսում, որ կարելի է գիտակցել մեջբերված 
հատվածում ընդամենը մեկ բառի հավելմամբ. «դա իր ուզածը չի, բայց 
գիրքը գտել ու գրքի մեջ ինքն իրենիրենիրենիրեն էր փնտրում»: Էջեր անց նորից 
անդրադարձ կա դրան. «Հետո նա, բոլորովին անտառաճանաչ, մատները 
հպած շարժում էր էջերի վրայով և մատները պահում էր ճիշտ այնտեղ, 
ուր իրեն պետք էր: <...> նա մատները հպած պահում էր էջին, և դա լինում 
էր այն տեղը, ուր ասում էր, թե իմ բախտը կանչում է ինձ չեմ հասկանում 
դեպի ուր» [9, 567]: Միջանկյալ նշենք, որ բախտն ի վերջո ապրելու է 
կանչում: 

Մաթևոսյանի պատումի պարտադիր պայմաններից է ոչինչ չմոռա-
նալը, որի նպատակն էլ ընթերցող-ունկնդրին ոչինչ չմոռացնելն է կամ 
ամեն ինչ հիշեցնելը: 

«Երեխան ասել էր. «Էդ աղոթք չի, էդ Հովհաննես Թումանյանից ես 
արտասանում»: Երեխան ասել էր. «Հանկարծ կարող է Հրայրի աչքերը 
կպած մնան»: «Իսկ ի՞մ», ասել էր երեխան: «Թի Զավենի հետ գառը ես էլ 
կպահեմ», ասել էր երեխան: «Կոտոյենց ոչխարը երկուգլխանի մի տեսակ 
բան է բերել, հրեշ է բերել1», ասել էր երեխան: «Որ գոմն են մտել՝ ոչխարը 
պատի տակին դողալիս է եղել, էծը թռած է եղել ախոռին – չգիտեն 
ոչխարն է բերել թե էծը թե դռան տակից է մտել»: «Գցել են շանը՝ շունը 
փշաքաղվել ու ետ-ետ է արել»: «Եղանով վերցրել գցել են գերեզմանոցի 
ձորը», ասել էր երեխան: «Որ շան դեմն են գցել՝ դեռ շարժվելիս ու 
սողալիս է եղել», ասել էր երեխան <...> Նրանք տուն դժվար էին մտել, 
որովհետև անհնար էր նորից ելնել այդ ճրագճրգան սպիտակ գիշեր: <...> 
Եվ Բրտիշունն զգացել էր, որ մայրն ասում-խոսում է, ինչ-որ բան է անում, 
ծիծաղում է, բայց ամբողջ ժամանակ աղոթքի պես մի բան է շշնջում: 
Հալած մոմի հոտ էր եկել, հետո Բրտիշունն առել էր կաթկթող մոմի 
շրշյունը: Հետո Բրտիշունը կարողանում էր զգալ, թե որդային դանդաղ 
ինչ գիտակցություն է ապրում մեռելների մեջ՝ երբ նրանք մեռած են, բայց 

                                                                 
1 Յունգը նմանատիպ առիթով նշում է. «Երկգլխանի հորթը և պատերազմը մեկ 

և նույնն են, քանի որ հորթը պատերազմի նախանշանն է» [11, 240]:  
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ջերմաչափի սնդիկը սողում է մինչև երեսունմեկ, երեսուներկու: «Չեմ 
գալիս», ասել էր Բրտիշունը, և մայրը նրա կողքին պապանձվել էր: 
Մայրը, թեփուկոտ շրթունքները, ուռած ձեռները... » [9, 564-565]: 

Վիպակի այս հատվածում պատումի մեջ տագնապի զգացողություն 
կա, որ աստիճանաբար նյարդային է դառնում, փոխանցվում ընթերցո-
ղին: Նկատենք, որ Մաթևոսյանը սիրում է երբեմն ապավինել բարբառին, 
բայց սովորաբար չի հասնում լեզվի բացարձակ նատուրալիզմի: Սակայն 
այստեղ որոշակի միտումով հասնում է այդ նատուրալիզմին, որ կտրա-
տում, ոչ, սղոցում է լսողությունը մոմավառության տեսարանում, դրսում՝ 
տան ետևը, Լուսնի ներկայությամբ. 

«Բրտիշունը դուռն ինքն էր գտել և ինքն էր պատշգամբից ելնելուց 
հետո թեքվել դեպի տան ետևը: Նա հետո ոչ ոքի, ոչ մեկին չէր կարող 
պատմել այդ մասին, նա այդ բոլորը պիտի պահեր իր բարակ մաշկի տակ 
նիհար ոսկորներում: «Սնահնեցոնց Մարքարը,– ասել էր Աղունը,– էն լիս 
օրը ցերեկով տվել շուռ էր տվել քու պապին... քու տատ Դարպասեցու 
մառթին: Ասել էր՝ բա էն լավ ա՞, որ ձիս քրդնացրել է: Մի ձի քրդնացնելու 
հմա: Գիդե՞ս ում էր ըսպանել- սարերի պառծանքին: Տվել հանգիստ շուռ 
էր տվել»: Աղունը լռել ու երեխային պահել էր: Դավադիր աշխարհը լուռ 
էր եղել: «Թե կատու ա՝ փիշտ արա, թե թռչուն ա...», ասել էր երեխան: 
«Կատու ա, բայց աչկիս ա ըրեվում», ասել էր Աղունը: «Պոկե՞մ»: «Որ դու 
կշտիս ես՝ վախըմ չեմ»: «Լաց տիս ըլի՞լ»: «Վառիլ տիմ ու աղոթիլ, իմ 
աստծուց մի բաց դուռը տիմ խնթրիլ»: «Ինքը մեռած էլա՞վ»: «Մեռած, 
մեռած»: «Թե՞...»: «Մեռած, մեռած: Ուզեցավ ոչ ապրի»: «Մեղք էր»: 
«Ըշխարքի անումով-տարեկանով-դպրոցական ըրեխեն ա հանքչում - սա 
էլել չի ու չկա»: «Վառվե՞ց»: «Հանքչում ա, կացի»: «Վառվում ա՞»: «Ապրիս, 
վառվում ա: Հոքյառի անգաճը խուլ, ինչքան վառել եմ՝ փչել հանքցրել ա, 
քանի վառել եմ՝ փչել հանքցրել ա»: «Աղոթում ե՞ս»: «Միտըս, լիզուս, 
սիրտըս դառդա՜կ»: «Ես իրա ձենն իմացել եմ»: «Էրազում իմ անգաճն էլ ա 
կանչում»: «Ախպերիկ է՞ր թե քիրիկ»: «Քու ախպերիկը քեզ ախպեր, քու 
քիրիկը քեզ քիր - մի կտոր միս էր, ոչ ախպերիկ էր, ոչ քիրիկ»: «Ժենըկի ու 
Սվետըկի մորը բեռթը կգձե՞ն»: «Որ ապրի՝ հա: Բեռթը կենքիցը լավն ա: 
Իմ հեր Իշխանը մառթ էր սպանել, ու որ իրան էլ չըսպանեն՝ գնացել 
բեռթին էր հանձնվել: Բեռթը նրան մահիցն ազատել էր»: «Պապն ո՞ւմ էր 
սպանել»: «Իմ մորը, ու Շնողնա իմ քեռոնցնի փախել էր բեռթը: Ամեն»: 
«Վառվում ա՞»: «Դուն իմ օքնական աստոծն ես, առթար հրեշտակի նման 
գլխիս կանգնել ես, ու դողալով վառվում ա, ունթունելի ըլի, ամեն... որ 
սիրուն արև աշունք ըլի, ու ձեր աչքերը բաց էլած ըլեն, ու ձեր հերն ըստի 
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ձեր գլխին ըլի... ըլի, ըլի, ըլի, ամեն, վեր եմ կենալու, աստոծ ջան, 
ըրեխանցս աղաքը մատաղի մի գառն եմ գձելու, արև Չաթինդաղովը-
Չաթինդաղովը՜ դվեր գամ Վանքերա Սըփսարքըսի դռանը, ամեն»: 
«Էդքան տեղի ձինն էդ խի՞ ա հալվում»: «Ես վրա եմ տալիս՝ հալվում ա, 
վրա եմ տալիս՝ հալվում ա»: Ես էլ եմ վրա տվել... որ շատ եմ վրա տալիս՝ 
Մուրադանց տներիցը գերեզմանաթմբի նման ա ըլում... հըմի հալված 
ա՞»: «Չորսիկուռը սպիտակ ճրըքճրըքում ա, էսքան տեղը հալված սև ա»: 
«Կարող ա՞ շներն են քանդում»: «Շան ոտնատեղ չկա»: «Պրծավ ո՞չ»: «Մի 
քիչ, մի գառան շնչի չափ ա մնացել»: «Թող պրծնի՝ ձին վրա-տանք: Կարող 
ա՞ իրա շնչիցն ա հալվում»: «Ո՞ւմ, հոքյառի՞»: «Կարող ա՞ ինքը մեռած չէր 
կամ էլ չէ եդով ա զարթնել»: «Ո՞վ... ո՜չ,– ծղրտացել էր նա,– մեռա՛ծ, 
մեռա՛ծ»: Իրենց թիկունքում նրանք թևահարում թե փախչող ոտնաձայն 
էին լսել, հետո, լուսնիլուսնիլուսնիլուսնի    տակտակտակտակ    լուռլուռլուռլուռ    ձյուներիձյուներիձյուներիձյուների    մեջմեջմեջմեջ այդպես կանգնած՝ 
Բրտիշանը թվացել էր, թե մայրը չկա, մորը տարան: «Մա՜»: Բայց դրանք 
երեխաներն էին եղել, այդ ամբողջ ժամանակ կանգնած էին եղել պատի 
տակ նրանց կողքին, աղջնակն ուրեմն աչքը ճեղքել ու եղբոր ձեռքը բռնած 
դուրս էր բերել տան ետևը նրանց մոտ: Երբ մայրն ու Բրտիշունը տուն էին 
մտել՝ աղջնակն արդեն վերմակի տակ էր եղել, իսկ եղբայրը կույր-կույր 
դիպչելիս էր եղել սեղանին, ետ՝ վառարանին, թախտին... [9, 565-567]: 

Փաստորեն կա նաև մեղքի զգացողություն, քանի որ երեք երեխանե-
րից հետո ծնվել է այս չորրորդը, բայց չի ապրել, կամ ինքը չի կարողացել 
նրան ապրեցնել, և կա այդ մեղքից ազատվելու անկարելի ջանք: Ու գալիս 
է մերկ, դաժան ճշմարտությունը, ուր ոչ միայն ինքը կա ու իր «մեղքից» 
ձերբազատվելու ձգտումը, այլ նաև իրականությունը՝ իր բազմաթիվ 
(անթիվ) կապերով ու հարաբերություններով, մեկին գոնե ապավեն 
տեսնելու համառ ձգտումով: Եվ կա անանուն մահացած նորածինը: Ինքն 
այս աշխարհում է, մահացածն՝ արդեն այլ աշխարհում, թերևս Լուսնի 
վրա, իսկ իրենք «լուսնի տակ լուռ ձյուների մեջ այդպես կանգնած» են, ու 
կա այն մյուս աշխարհի բնակիչ նանը, և պիտի կտրվի մայր ու զավակի 
միջև պորտալարը, ու գա հանգստությունը. ««Սիմո՜ն,– երեխաների վրա 
շշնջացել էր Աղունը,– Իշխա՜ն, Վանքերի սուրբ Սարգիս, նանի, աստոծ 
ջան»: «Իմ լույս նանի,– շշնջացել էր Աղունը,– շարմաղ, լույսի պես խմոր 
էր, թպրտում էր, նանի ջան, թևիկները թպրտում էին, քո անունից էի դրել, 
նանի ջան, շողք տվեց թռչունի պես ու վերացավ, աղավնու նրա մի բուռ 
հոգին գտիր ու պահիր ծոցիդ մեջ, նանի ջան, ես չկարեցա... Ինձ խեղդում 
է, ճանկռում է, խեղդում է թաթիկներով, քուն չունեմ: Ես մոմ եմ վառում՝ 
փչում հանգցնում է, ես վառում եմ՝ ինքը հանգցնում է»: Աղունը դուռը 
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վրա էր քաշել, և այդ ժամանակ իրեն ասել էին «մի գնա», նա հետո 
դպրոցում էր հասկացել, որ իրեն ինքը չէր ասել - տաքության մեջ խոսել 
էր երեխան: Եվ դպրոցում նրա դեմ կանգնած՝ Աղունն անընդհատ զգացել 
էր երեխայի ներկայությունն իր կողքին, իր թիկունքում, իր գլխավերևը, 
ասում է թուրը ձեռքին մորը չորսիկուռ էր անում և չէր թողնում ուշա-
թափվել վառարանի տաքությունից, պտտվում էր, ասում է, պտտվում էր 
մոր գլխին, և հենց դպրոցում այդպես վառարանի մոտ Աղունը երեխային 
երդվել էր նրա համար նրան՝ մեռած-թաղվածին նորից ունենալ, և օրիորդ 
Ուցյունին ասել էր, որ նա կարծում է, թե ինքը Աղունը ձյուների մեջ 
այդպես մերկ անպաշտպան է, բայց ինքը թուրը ձեռին պաշտպան ունի, և 
օրիորդ Ուցյունը կարծել էր նրա այդ պաշտպանն ինքն է, բայց Աղունն 
ասել էր, որ ինքն ահա մի չեղածին սպանել է, որպեսզի երեք եղածը 
պահի, իսկ նա՝ օրիորդ Ուցյո՞ւնն ով է, և թուրը ձեռին որդուն երդվել էր 
հենց որ կատակը բերանին նրա հերը գա, ու սիպտակ զնգուն արև լինի ու 
մի երկու կարմիր պոմիդոր ու մի գլուխ սոխ ու մի գդալ մեղր ու մի երկու 
ձու ու մի պտղունց համեմ լինի՝ նրա համար նորից մի շարմաղ քույրիկ 
ստեղծել (կամ ախպերիկ, կամ քույրիկ էլ, ախպերիկ էլ) («Անոշ, հեշտ ա») 
և օրիորդ Ուցյունին ասել էր, թե երեք երեխան նրա բերանով կտա ու մի 
չեղածի համար կգնա բանտ և կազատվի ու կկախվի նրա երեսից՝ ետ 
կուզի իր երեխաներին, «Պահած կլինե՞ս, ետ կտա՞ս, կարո՞ղ ես պահել»» 
[9, 567-568]: 

Այսպես կարելի է անվանել ժամանակը, սովի, ցավի, դառնության 
մեջ պատկերել մաքառող մարդուն ու այս սովի, ցավի, դառնության 
հաղթահարումը: Եվ այս պայմանականության մեջ ոչինչ չմոռանալու 
նպատակադրումը հիշեցնում է ոչ միայն մարդու այդ պահի կենսատա-
րածքն ու կենսակերպը, այլ նաև միֆական հիմքերը: 

Եթե փորձենք ի մի բերել ասվածը, ապա տարբեր երկերում Լուսին 
կոչված մանրամասի այս համառ արտահայտություն-արձանագրումները 
հուշում են մի իրողություն. Մաթևոսյանը ոչ թե նստել, կարդացել ու ապա 
իրացրել է Լուսնին վերաբերող միֆական գործառույթներն իր ստեղծա-
գործության մեջ, այլ միֆական-արքետիպային է ստեղծագործողի իր 
մտածողությունը, որ դրսևորվում է ընդհանրական բանաձևումներով՝ 
չմոռանալով համապատասխան գործակից-մանրամասերը, այս դեպ-
քում՝ երկնքի գիշերային լուսատուն: Վ. Բելովի մասին իր խոսքում դի-
տարկում կա, որ լիովին վերաբերում է նաև իրեն ու իր ստեղծագործու-
թյանը, յուրահատուկ ինքնաբացահայտում է. «Ինքը բացահայտել է 
ջանում իր տեղի ու ժամանակի եզակիությունը, այնինչ բացահայտվում 
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են հենց համընդհանուրն ու համամարդկայինը, սիրո, հավատարմության 
ու կարեկցանքի այն հունդը, որ բոլորիս տարբերությունների յոթ ծալքի 
տակ այնուամենայնիվ կա և մեզ դեռ մարդ ու մեր մարդկայնությամբ 
միմյանց շատ նման է պահում» [10, 260]: Ասել է՝ գրողի տաղանդը նաև 
մարդ տեսակի մտածողության ընդհանրականության բաղադրիչները 
զգալու, տեսնելու և իրացնելու կարողություն է:  

 
ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. Մաթևոսյան Հր., Տերը, Երևան, «Սով. գրող» հրատ., 1983, 408 էջ: 
2. Камю Аль., Творчество и свобода, Москва, изд. Радуга, 1991, 608 с. 
3. Սասնա ծռեր, աշխատությամբ՝ Սարգիս Հարությունյանի, Երևան, 
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Քեռի, գրի առավ 1886թ. Մանուկ Աբեղյան: 
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6. Юнг К. Г., Душа и миф. Шесть архетипов, Минск, Харвест, 2004, 
400 с. 

7. Մաթևոսյան Հր., Ճաշակելով ճաշակեցինք սակավ մի մեղր, 
«Գրական թերթ», 1971, 12 մարտի, թիվ 11: 

8. Մաթևոսյան Հր., Վիպակներ, Ե., «Նաիրի» հրատ., 1990, 736 էջ:  
9. Մաթևոսյան Հր., Անտիպներ, հտ. 1, Երևան, «Հրանտ Մաթևոսյան» 

մշակութային բարեգործական հիմնադրամ, 2017, 616 էջ: 
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ЛунЛунЛунЛуна в произведениях Гранта Матевосянаа в произведениях Гранта Матевосянаа в произведениях Гранта Матевосянаа в произведениях Гранта Матевосяна    

Пилоян ВалерийПилоян ВалерийПилоян ВалерийПилоян Валерий    
        РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: мифологическое мышление, луна, изображение 
реальности, заветные воспоминания, сумасшествие, смерть, воспроиз-
водство 

Луна, будучи вечной обитательницей природы, является немой сви-
детельницей жизни, спутницей наших ночных бдений и темных устремле-
ний. Она отражает жизнь и вместе с тем преображается в кладовую памяти. 
В этой кладовой сосредоточены воспоминания о минувших днях, 
безвозвратно оставшихся в прошлом. Луна присутствует не только для 
ныне живущих, но и становится неизбежной составной частью природы в 
мифическом мире. Во многих произведениях Гранта Матевосяна, особенно 
в психологически напряженных ситуациях, присутствует луна, которая 
выполняет функции прошедшей любви, боли и греха, сохранения 
желанных и никогда не отчуждаемых воспоминаний. Луна является также 
пристанищем безумия и душ усопших. В разных сочинениях («Хозяин», 
«Боров», «Осеннее солнце», «Мертвый свет») декорация образной системы 
включает в себя луну, кладбище, смерть, составные части заветных неиз-
гладимых воспоминаний. Целевая установка «ничего не забывать» 
напоминает не только сиюминутное жизненное пространство и жизнен-
ный уклад человека, но и мифические основы. Мышление Г. Матевосяна 
мифо-архетипическое, которое проявляется в универсальных формулиров-
ках, при этом автор не забывает сопричастные подробности, в данном 
случае – Луну. Талант писателя можно обозначить как способность про-
чувствовать, увидеть и воплотить в обобщенном виде разнообразные ком-
поненты человеческого мышления. 
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The Moon in Hrant Matevosyan’s WorkThe Moon in Hrant Matevosyan’s WorkThe Moon in Hrant Matevosyan’s WorkThe Moon in Hrant Matevosyan’s Work    
Piloyan ValeriPiloyan ValeriPiloyan ValeriPiloyan Valeri    

SummarySummarySummarySummary    
Key words: Key words: Key words: Key words: mythical thinking, moon, describing reality, desired memory, 

madness, death, reproduction 
The moon, being a permanent inhabitant of nature, is the witness of life, 

the companion of our night hours, the dark sides. It reflects life, at the same 
time becoming a monument. And in that monument there are memories of the 
past, other times! The moon becomes not only the presence of our living, but 
also an inevitable component of the nature of the mythical world. In Hrant 
Matosyan’s various works, especially in psychologically tense situations, the 
moon is present; it has the functions of preserving the memory of past love, 
pain and sin, the desired and other inalienable memories. The moon is a 
madness, a refuge for the souls of the dead. In different works – “Lord”, “The 
Hog”, “The Autumn Sun”, “The Light of Dead”, image decoration includes 
moon, graveyard, death, erasers of desirable memory. The intention to forget 
nothing reminds not only of the living space and way of the life of that person 
at that moment, but also of the mythical foundations. Matevosyan’s thinking is 
mythical-archetypal, which is manifested in general formulas, not forgetting 
the corresponding coefficient-details, in this case – the moon. The writer’s 
talent can be marked as the ability to feel, see and realize the components of the 
generality of human thinking. 
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