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Կերպարակերտումը գրողի և պատմողի 
հայեցակետերից՝ ըստ Դովլաթովի «Մերոնք» նովելաշարի 

Մալումյան Գայանե 
 

Հանգուցային բառեր՝ կեղծ վավերագրություն, պատումային 
արձակ, պատմող, կենսակերպ, այլախոհ, առասպելական 
նախատիպ 

«ժանրը, որով ես հանդես եմ գալիս, այսպես ասած կեղծ վավե-
րագրականությունն է: Ամերիկայում այն կոչվում է նոնֆիքշըն, 
այսինքն՝ ոչ գեղարվեստական արձակ: Երբ պահպանվում են վա-
վերագրական արձակի բոլոր ձևական հայտանիշերը, դու գրական 
միջոցներով փաստաթուղթ ես ստեղծում: Ես էլ կեղծ վավերագրա-
կան պատմություններ եմ գրում` հուսալով, որ դրանք ժամանակ 
առ ժամանակ իրականության զգացում են արթնացնում, թե ամեն 
ինչ հենց այդպես էլ եղել է, չնայած փաստացի այդ ամենը հարյուր 
տոկոսով չի կատարվել, հորինվել է: Փորձել եմ իմ պատմվածք-
ները վավերագրանման դարձնել, բայց դրանք, ըստ էության, 
«ֆիքշըն» են, հորինվածք` քողարկված վավերագրական իրադար-
ձություններով»,– ասել է Դովլաթովը Ջոն Գլեդի հետ հարցազրույ-
ցում [3, 322]: 

Պատումային արձակ (narrative prose) էսսեների, ակնարկների, 
առանձին կերպաշարերով հուշագրության ժանրային ձևաոճը 
Դովլաթովին հնարավորություն էր տվել ներկայացնելու իր տոհմի 
գեղարվեստականացված դիմանկարները: «Մերոնք» նովելաշարը 
կազմված է 12 առանձին պատմություններից և վերջաբանից: 

Գրվել է ԱՄՆ-ում 1980-ականներին: Հարցազրույցներից մե-
կում Սերգեյ Դովլաթովը գրողի և պատմողի («story teller») տարբե-
րությունն այսպես է բացատրում. «Գրողը լուրջ խնդիրներով է 
զբաղված. գրում է այն մասին, թե հանուն ինչի են ապրում մարդիկ, 
թե ինչպես պետք է ապրեն մարդիկ: Իսկ պատմողը գրում է, թե 
ԻՆՉՊԵՍ են ապրում մարդիկ»: Իբրև պատմող՝ նա չի պարտա-
վորվում դիպաշարային զուգահեռների դիմելու: Յուրաքանչյուր 
կերպար տիպական է դառնում իր ներքին ու արտաքին համա-
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մասնություններով, աշխարհայացքով, կենսակերպով: Կենսական 
կարևորություն ունեցող հիմնախնդիրները թեթև, կատակային 
տոնով ներկայացնելու ոճական առանձնահատկությունն է հա-
տուկ այս նովելաշարին (նաև Դովլաթովի ողջ ստեղծագործու-
թյանը): Զգացվում է ձանձրալին բացառելու, կերպարը առանց 
ավելորդ ջանքերի համակողմանիորեն ներկայացնելու միտումը: 
Եզրափակող պարբերությունը, ինչպես նովելներին է հատուկ, 
երբեմն անսպասելի փակագծեր է բացում, հակասական զգաց-
մունքներ՝ պատումի ընթացքից տարբերվող: 

Տարիների հեռվից ամեն ինչ այլ կերպ է ընկալվում, կարծես 
հեղինակը անցյալի հուշերը ամբողջացնում է ներկայի գիտակցու-
թյամբ: Հեղինակի մեկնաբանությունը ստեղծագործության առանց-
քային տարր է, քանի որ հուշագրության նպատակն անցյալն օբյեկ-
տիվորեն վերականգնելը չէ, այլ սուբյեկտիվորեն ներկայի տե-
սանկյունից մեկնաբանելը: 

Ազգային տիպաբանության խտացում կա հրեա պապի կեր-
պարում. «Մեր նախահայր Մովսեսը Սուխովո գյուղից էր: Հրեա և 
գյուղացի. սա բավական հազվադեպ համադրություն է: Հեռավոր 
Արևելքում, սակայն, պատահում էր»: Թվում է՝ իմիջիայլոց ասված 
տեղեկություն է, բայց կռահում ենք, որ նախահայրը այնտեղ է 
հայտնվել ոչ իր կամքով: Իսկ Իսահակ պապն արդեն քաղաքում էր 
ապրում. «Ասել է թե՝ վերականգնել էր իրադարձությունների բնա-
կանոն ընթացքը» [1, 1]: Էջ առ էջ շարժանկարի պես կենդանի ներ-
կայանում է Մարդը՝ իր արտաքին ու ներքին ներդաշնակությամբ 
ու հակասությամբ: Անմեղ թվացող արտահայտությունը անսպա-
սելի ճյուղավորվում է. «Պապս տանել չէր կարողանում անկարգու-
թյունները: Այդ պատճառով էլ բացասաբար ընդունեց հեղափոխու-
թյունը» [1, 2]: Ոչ մի մանրամասն ավելորդ չէ, նպատակային է հե-
տագա ծավալումը: «Ես իմ պատմվածքները կրկնում եմ հազարա-
վոր անգամներ, և պատմելու ընթացքում ավելորդը կորչում է, ոչ 
պիտանի մանրամասները դուրս են ընկնում»,– խոստովանել է 
Դովլաթովը [3, 324]: Սա խոսքարվեստի հետաքրքիր դրսևորումնե-
րից է: Թվում է՝ պապի անսովոր հաղթանդամ լինելը, հյուր գնա-
լուց առաջ կուշտ ուտելը, օղին կրեմ-սոդայի բաժակով խմելը, ան-
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մեղ տեղը բանտ նստելու փաստերը ներկայացված են՝ բնութագրե-
լու հենց այդ կերպարը միայն: Սակայն պատումի վերջաբանը 
փաստացի ապացույցն է այն իրողության, որ Դովլաթով պատմողը 
կարողանում է շրջանը սահուն փակել. «Ես պապիս հաճախ եմ հի-
շում, թեև ծանոթ չեմ եղել: Ընկերս, ասենք, զարմանում է. 

– Ինչպե՞ս ես կարողանում ռոմը թեյի բաժակով խմել: 
Անմիջապես պապիս եմ հիշում: Կամ կինս է ասում. 
– Երեկոյան հրավիրված ենք խնջույքի: Դու պետք է նախապես 

ճաշես: 
Ես կրկին այդ մարդուն եմ հիշում: Բանտում էլ նրան հիշել եմ… 
Ես պահել եմ պապիս լուսանկարներից մի քանիսը: Թոռներս 

շփոթելու են մեզ…» [1, 3]: Ահա այն, ինչ չի կարող որևէ մեկի կամ-
քով լինել՝ գենետիկական կապը, ժառանգականության անխուսա-
փելի վավերականացումը: 

Նրա կերպարների մեծ մասը հաջողության բազմասայթաք 
սանդուղքներով վերուվար անողներից է. փակվում է մի դուռը, մեկ 
ուրիշն է բացվում, ընդ որում՝ գրեթե բոլորը իրենց տարօրինակու-
թյամբ ասես ուսուցանում են և հաստատում` մարդու բնավորու-
թյունն իր ճակատագիրն է, ինչ լինելու է, կլինի: Դովլաթովը դեմ էր 
բարոյական ցանկացած կտրական ձևակերպման և սովորաբար 
հրաժարվում է փաստերի և դեպքերի ճշգրիտ ժամանակագրական 
հաջորդականությունից: Ժամանակային տարբեր միաձուլումների 
շնորհիվ են հուշագրություններն առանձնանում այլ ժանրերից:  

Լևոն-Զավեն Սյուրմելյանը «Արձակի տեխնիկա» գրքում կեր-
պարակերտման մասին գրում է. «Եթե անձնավորությունը այնքան 
եզակի է, որ կարող է խիստ առանձնահատուկ, հիվանդագին դեպք 
լինել, գրողը կարող է հիվանդագինից պոեզիա կերտել. ոչ նորմալը 
առանձին հմայք ունի: Սովորական գիծը կհստակեցնի կերպարը, 
իսկ անսովոր գիծը յուրահատկություն կհաղորդի» [2, 196]: 

Դովլաթովի կարծիքով՝ իրար նման մարդիկ օգտակար են 
ամենքին, ոչ նմանները թշնամանք են ծնում: Բայց կյանքի աղը 
վերջինների մեջ է: Սա կարծես իր հայազգի պապի մասին է, որին 
գեղարվեստական մեծ ուժով է կերտել: Տիպական կերպար է՝ իր 
խորհրդավոր «Աբանամա՛տ» սաստող բառով, որի իմաստը հեղի-
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նակը միայն համալսարանում սովորելիս է գուշակել: «Բարձրա-
հասակ, նրբագեղ ու հպարտ» պապի ըմբոստ ու անհանդուրժող լի-
նելու պատճառը երևի այն էր, որ երեխա ժամանակ հայրը նրան 
միշտ փայտով ծեծել է, նույնիսկ լքված ջրհորն է նետել: Ամբողջ ըն-
տանիքը անխոս ենթարկվում էր նրան, իսկ ինքը՝ ոչ ոքի, նույնիսկ 
երկնային ուժերին: Վկայում է, որ պապի մենամարտն աստծու 
հետ մի անգամ նույնիսկ ոչ-ոքի է ավարտվել: Տարիները ծերունուն 
ավելի անհանդուրժող էին դարձրել: Խեղված մանկությունը ան-
դառնալիորեն ստվերել էր հետագա կյանքը: «Պապիս շուրջը գոյա-
ցել էր մեկուկես մետր տրամագծով վտանգավոր գոտի: Այդքան էր 
նրա մահակի երկարությունը» [1, 5]: Ողբերգական վերջաբանը՝ 
ինքնասպանության գրոտեսկային պատկերը, հաստատում է Դով-
լաթովի՝ աֆորիզմային արժեք ստացած արտահայտությունը. 
«Անիմաստ է սեխի բուրմունքի մասին պատկերացումներ ներշնչել 
մարդուն, որը տարիներով ծամել է իր կոշիկի քուղերը»: 

Յուրաքանչյուր ինքնակենսագրության կամ հուշագրության 
հետևում կանգնած է անհատը՝ իր ներաշխարհով և հայեցակետե-
րով: Յուրաքանչյուր կերպարի՝ իր սեփական տեսակին համապա-
տասխանող կաղապարը գրողը հյուսում է յուրովի, երբեմն միմ-
յանց հակասող բնութագրություններով: Ռոման քեռուն կինտո է 
անվանում և բացատրում. «Կինտոն ո՛չ խուլիգան է, ո՛չ հարբեցող, 
ո՛չ էլ պորտաբույծ: Թեև խմում է, խուլիգանություն է անում ու չի 
աշխատում» [1, 6]: Սրամիտ, համարձակ, կյանքի «անորոշ ու մշու-
շոտ զգացողությամբ» քեռուն մարդ դարձրեց պատերազմը. «Վե-
րադարձավ փոխգնդապետի կոչումով»: Փողոցային կռիվների 
շուրջ հորինել ու պատմել սիրող քեռին պատերազմի մասին հա-
մառորեն լռում էր. «Չէր սիրում այդ մասին խոսել: Չեմ կարող 
ասել, թե ինչու» [1, 7]: Այդ խոսուն լռությունը ցրում է քեռուն 
թեթևամիտ մարդու տեղ դնելու հավանական ենթադրությունը: 
Հեղինակը պնդում է, որ իր պատմությունները ոչ մի բարոյական 
խրատ չեն պարունակում, քանի որ ինքն էլ չգիտի, թե ինչի համար 
են ապրում մարդիկ: Այդ հանգամանքի մեջ նա տեսնում էր իր՝ 
պատմողի և բարձրագույն նպատակներին լավատեղյակ գրողի 
դասական տիպի տարբերությունը: 
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Նկատելի է, որ Դովլաթովի կերպարների բնութագրման մեջ 
ավելի քիչ տեղ է գրավում մարդու արտաքին մանրամասն նկարա-
գրությունը. փոխարենը շեշտվում է ընդհանուր տպավորությունը՝ 
հասակը, գրավչությունը, շրջապատի վերաբերմունքը նրա հան-
դեպ: Կարևորը կերպարի ներքին էության բացահայտումն է: Հեղի-
նակի հետ համաձայնելը բնավ էլ պարտադիր չէ. վիճելի են, 
ասենք, նրա դատողությունները մարդու անվան շուրջ. գտնում է, 
որ մարդու անունը պայմանավորում է նրա բնավորությունն ու 
կենսագրությունը (մի քանի օրինակով փորձում է հաստատել այդ 
կարծիքը): Դովլաթովի հորեղբայրներից մեկը՝ Լեոպոլդը, Թիֆլիսի 
ինտելիգենտ «աֆերիստներից» էր. անունն էր «մեղավոր. կարծես 
դիտմամբ էին անդրծովյան անուն տվել՝ հաշվի առնելով ապագա 
կոսմոպոլիտի կենսագրությունը» [1, 10]:  

18-ամյա Լեոպոլդը անձրևոտ մի օր համեստ հագնված մտնում 
է կենտրոնական խանութներից մեկը և խնդրում իր ջութակը ժամա-
նակավորապես պահել: Մեկ ժամից շքեղ հագնված մի օտարերկրա-
ցի խանութ է մտնում. «պատահաբար» նկատում է ջութակը և հիա-
ցած ու զարմացած առասպելական գին առաջարկում այդ իսկական 
Ստրադիվարիուսի համար: Խանութի տերը չի կռահում խարդա-
խությունը, և լացակումած պատանին իր «պապի հիշատակը» վա-
ճառում է հինգ հազարով: Սա սկիզբն էր, բայց եթե մարդու մեջ կա 
երևույթի նախասկիզբը, նա ջրապտույտի մեջ կհայտնվի ավելի 
շուտ, քան կմտածի ընտրություն կատարելու մասին: Դովլաթովը 
համոզված է, որ ընթերցողն ավելի լավ է մտապահում հերոսներին 
իրենց արատների պատճառով, ուստի դրանք էլ առանցքային է 
դարձնում: Արտասահման փախած Լեոպոլդը նամակներում եղբո-
րը բողոքում էր իր «աղքատությունից». «Տներս վերանորոգման 
կարիք ունեն: Մեքենաներս չորս տարի չեն թարմացվել» [1, 13]: Իսկ 
եղբայրը պատասխանում էր լավատեսական նամակներով. «Ապ-
րում եմ փոքրիկ, հարմարավետ բնակարանում (նկատի ուներ ֆա-
ներայի միջնապատով առանձնացված իր խուցը)»: 

Օտարության մեջ կյանքն ապրած հորեղբոր հետ իր հանդիպ-
ման մասին նկարագրելիս ոչ մի մանրամասն չի մոռանում. «Գի-
տեի, որ հարկավոր է գրկել այդ ըստ էության անծանոթ մարդուն» 
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[1, 14]: Միտումնավոր շեշտում է նրա «առատաձեռնությունը»՝ ռես-
տորան հրավիրելը, շռայլ հյուրասիրելը, նվերներ տալը, քաղաքում 
շրջերթը, փող առաջարկելը, ցանկացած հարցում իր օգնությունը 
տրամադրելը… Բայց արյունակից հարազատը օտար է մնում: Երբ 
վերադառնում է, հյուրանոցատեր Ռեյնհարտն ասես զգում է նրա 
ընկճվածությունը և ընդհատում է իր գործը, որ միասին խմեն, 
զրուցեն ոչ մի բանից… Ու հանկարծ հասկանում է, որ «կյանքն 
անհեթեթ է թեկուզ այնքանով, որ գերմանացին ինձ ավելի մոտ է, 
քան հարազատ հորեղբայրս: Ճիշտն ասած, ինքս էլ չհասկացա, թե 
նա ինչպես մտավ այս պատմվածքի մեջ: Չէ՞ որ խոսքը միանգա-
մայն այլ մարդու մասին էր: Իմ հորեղբայր Լեոյի մասին» [1, 20]: 
Զարմանալի փաստ է, բայց կենսասիրության տրամադրում են նրա 
արձակի տխուր սյուժեները՝ օբյեկտիվ իրականության՝ հեղինակի 
սուբյեկտիվ վերլուծությամբ: Փաստի նշանակությունը պայմանա-
վորված է այլ փաստերի հետ հարաբերակցությամբ, հեղինակի 
կողմից վերլուծությամբ և վերաիմաստավորմամբ: Տվյալ դեպքում 
պատումի կենտրոնում է հայտնվում օտար հարազատը, ոչ թե հա-
րազատ օտարը: 

Խորհրդային իրականության, գրական միջավայրում տիրող 
աներևակայելի դեպքերի, անհատի պաշտամունքի տարիներին 
միմյանց վարկաբեկելու և ճակատագրեր խեղելու զուգահեռ 
դրվագներ են սրբագրիչ մորաքրոջը ներկայացնող գլխում: Գիրք 
խմբագրելու մասին հեղինակի կարծիքը ևս ինքնատիպ է. 
«Ամենևին չեմ հասկանում, թե ինչի է պետք խմբագիրը: Եթե գրողը 
լավն է, խմբագրի կարիք կարծես թե չկա: Եթե վատն է, ապա 
խմբագիրն էլ չի փրկի: Կետադրությունն էլ ամեն հեղինակ ինքնու-
րույն է ստեղծում» [1, 21]: 

Բարյացակամ հեգնանքը աստիճանաբար վերաճում է սար-
կազմի (թարգմանիչը յուրովի է ձևափոխել հայհոյախառն երկխո-
սությունը): Զավեշտալի է բարձրահասակ ու մարմնեղ Ալ. Տոլստոյի 
հետ կապված դրվագը, երբ ցածրահասակ ու վտիտ մորաքույրը 
ընթացքից թափով հարվածում է նրա փորին. 

– Այ քեզ բան,– հարվածի տեղը շփելով՝ ասում է Տոլստոյը:– Բա 
որ այստեղ աչքս լիներ… 
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Սրան հաջորդում են մորաքրոջ պատմած մյուս «զավեշտալի» 
պատմությունները՝ ժամանակի դաժանության կնիքը կրող. 

«Որ Զոշչենկոն փառաբանել է ճամբարային ստրկական աշ-
խատանքը: 

Որ Ալեքսեյ Տոլստոյը սրիկա էր և երեսպաշտ: 
Որ Յուրի Օլեշան դավաճանել է իր ընկեր Շոստակովիչին: 
Որ հետաքրքրասեր Պավլենկոն գնում էր նայելու, թե ինչպես 

են հարցաքննում Մանդելշտամին: Եվ այլն»: 
Եվ այլն-ը տվյալ դեպքում նշանակում է, որ կարելի է այս սար-

սափելի թվարկումը երկար շարունակել: «Գրողը կարող է իր 
հերոսների մասին մանրամասն տեղեկություններ տալ կտրուկ 
ձևակերպումներով և կարող է ցանկացած կետում դադարեցնել 
պատումը» [2, 209]: 

Ոչ ոքի համար գաղտնիք չէր Դովլաթովի «այլախոհ անհատա-
պաշտ» լինելը, իսկ վերոնշյալ իրողությունները բարոյական 
սկզբունքներիդ հետ հաշտեցնելով ապրելն անհնար էր: «Գրողի 
երևակայության ազատությունը արձակի բնութագրիչներից է, 
սակայն երևակայությունը հիմնված է հենց իրականության վրա» 
[2, 9]: Եվ մորաքրոջ ամուսնու՝ Արոնի հետ բանավեճը բացահայ-
տում է նաև հեղինակի հակախորհրդային հայացքները: Նովելի բե-
կումային հատվածը գաղտնազերծում է «սիրելի և սոսկալի» պե-
տության գովքն անող, իսկ մահացու հիվանդ ժամանակ պետու-
թյանն ու կոմունիստներին հայհոյող, գաղափարական պարտու-
թյուն կրած Արոնի կերպարը. «Նրա կենսագրությունն արտացո-
լում է մեր պետության պատմությունը» [1, 28]: Այս ընդհարացումը 
մարդկային հավատի և կասկածանքների բախման հետևանքն է: 

«Գրողը պարտադրված չէ ստանձնելու կատարյալ տեղյակու-
թյան պատասխանատվությունը: Նա կարող է մարդկանց և իրա-
դարձությունները մեկնաբանել այնպես, ինչպես հիշում է տարի-
ներ անց» [2, 108]: Մորաքրոջ ամուսնու հոգեպես անհավասակշիռ 
վիճակի նկարագրությունը մարդկային հոգին «աստառի վրա շրջե-
լու» և ճշմարտությունը վեր հանելու նպատակ ունի: Եվ բնավ էլ 
կարևոր չէ՝ այդպես է եղել իրականում, թե ոչ: 

Հայտնի է, որ խորհրդային հասարակության մեջ հակասեմի-
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տական թեքում էլ կար: Հրեա-հայկական արմատները հեղինակին 
(իր իսկ խոստովանությամբ) հոգեբանական անկայունություն էին 
հաղորդել: Մի հատված Վիկտոր Երոֆեևի հետ հարցազրույցից. 

– Մայրս հայուհի է, հայրս՝ հրեա: Երբ ծնվեցի, նրանք որոշե-
ցին, որ իմ կյանքն ավելի անամպ կլինի, եթե ես հայ դառնամ, և իմ 
ծննդականում ազգությունս հայ գրվեց: Այնուհետև, երբ եկավ մեկ-
նելու ժամանակը, պարզվեց, որ դրա համար անհրաժեշտ է հրեա 
լինել: 1978թ. օգոստոսին, հրեա դառնալով, մեկնելու ձևական հնա-
րավորություն ստացա:  

Հայուհի մոր կերպարը գեղարվեստական ամբողջացում ունի՝ 
սկսած Ստալինի նկատմամբ տածած քամահրանքից. «Վրացին չի 
կարող կարգին մարդ լինել» [1, 29] (բացատրությունը՝ մեծացել էր 
Թբիլիսիի հայկական թաղամասում), մինչև որդու հետ Նյու Յորք 
տեղափոխվելը. «Մորս չէի հարցրել՝ ուզո՞ւմ է, թե՞ ոչ»: Մայրն այն-
տեղ է, որտեղ պետք է լինի որդին:  

Ծնողների մասին պատումներում գերակշռում են քաղաքա-
կան-ազգային կյանքի դրվագները: Այդ մթնոլորտում է ձևավորվել 
հեղինակի անհատականությունը, արմատավորվել է ատելությու-
նը Ստալինի, առհասարակ կոմունիստական ռեժիմի հանդեպ. 
«Գիտեի, որ թերթերը ստում են: Որ արտասահմանում սովորական 
մարդիկ ավելի հարուստ և ուրախ են ապրում: Որ կոմունիստ լի-
նելն ամոթ է, բայց՝ ձեռնտու» [1, 29]: Նման խորամտությունը մայրն 
էր ներշնչել:  

Գրաքննադատ Բենեդիկտ Սարնովը «Ս. Դովլաթովի «Աբսուր-
դի թատրոնը» հոդվածում [4, 5-38] գրում է, որ ամերիկացի մի 
քննադատ 60-ականներին է իր համար բացահայտել Միխայիլ 
Զոշչենկոյին: Նրան զարմացրել է գրողի երևակայությունը՝ հորինել 
մի դաժան իրականություն, որտեղ ամեն ինչով տարբեր ընտանիք-
ներն ապրում են ընդհանուր բնակարանում, օգտվում ընդհանուր 
խոհանոցից, լոգասենյակից ու զուգարանից: Խորհրդային պետու-
թյան մեջ ապրողները գիտեն, որ սա հորինվածք չէ, այլ իրականու-
թյուն: Հետագայում Բուլգակովի հերոսի խոսքերը՝ բնակարանային 
հարցի մասին, նույնպես տարակուսանք էին առաջացնում այն 
երկրներում, որտեղ մարդիկ չգիտեին՝ ինչ է կոմունալ բնակարա-
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նը: Դովլաթովը, Զոշչենկոյի հավատարիմ հետևորդը լինելով, գի-
տակցաբար շարունակում էր զարմացնել իր գեղարվեստական 
հայտնագործություններով, քանի որ «աբսուրդի հարցում մենք, 
ինչպես միշտ, մոլորակի առջևից ենք գնում» [4, 37]:  

Մայր և որդի ապրում էին մի զազրելի կոմունալ բնակարա-
նում, որի խզբզված պաստառները «կոմունալ ենթագիտակցության 
տխուր ժամանակագրությունն էին»: Բնակարան կոչված այդ խառ-
նաշփոթում «քողարկված պատերազմը երբեք չէր մարում: Փոխ-
գրգռվածությամբ լի կաթսան կրակի վրա էր… Միջանցքում վազ-
վզում էին երեխաները, դոփում էին Տիխոմիրովի զինվորական սա-
պոգները, համերգի էր պատրաստվում Ժուռավլյովան» [1, 28]: 
Երեք հերթափոխով աշխատող սրբագրիչ մայրը այդ հավերժական 
աղմուկի մեջ քունը չէր առնում. «Իսկ աշխատանքը պատասխա-
նատու էր (այն էլ՝ Ստալինի օրոք): Ցանկացած վրիպակի համար 
կարելի էր բանտ ընկնել: Բավական է մեկ տառասխալ՝ վե՛րջ: Ան-
պայման գռեհկություն կստացվի կամ ավելի վատ՝ հակասովե-
տիզմ: Իսկ երբեմն՝ երկուսը միասին» [1, 29]: Հաջորդում է զավեշ-
տական օրինակների շարք, և հեղինակի դիտողությունը. «Մեր 
թերթերում, ինչպես հայտնի է, միայն վրիպակներն են ճշմարիտ»: 
Մոր անձնվիրության մասին մի երկու ակնարկ կա, բայց դա հենց 
այն է, ինչ հուզում է առանց ավելորդ մակդիրների. «Մայրս օր ու 
գիշեր աշխատում էր: Ես չափազանց շատ էի ուտում. աճող օրգա-
նիզմ էի: Մայրս սնվում էր հիմնականում կարտոֆիլով: Մինչև 17 
տարեկանս միանգամայն համոզված էի, որ մայրս միայն կար-
տոֆիլ է սիրում: (Այստեղ՝ Նյու Յորքում, վերջնականապես պարզ-
վեց, որ այդպես չէ… [1, 30]»:  

Անդրեյ Արեևը «Արձակ և ճակատագիր» հոդվածում Դովլաթո-
վի մասին գրել է. «Արձակագիրն ասում է, թե իր խնդիրն է պատմել 
այն մասին, թե ինչպես են ապրում մարդիկ: Իրականում նա պատ-
մում է, թե նրանք ինչպես չեն կարողանում ապրել: Եվ առաջին 
հերթին դրանից զրկված է հենց ինքը՝ հեղինակը: «Լավ կյանքից 
գրող չեն դառնում»,– դառնորեն կատակում էր նա» («Գրական 
թերթ» 15 մարտի, 1991թ.): Ինքնախարազանումը՝  «վատ տղա» ներ-
կայանալու ցուցադրականությունը, ձևական կարող է թվալ, եթե 
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պատմողը դովլաթովյան անփույթ լեզվաոճը չունենա: «Վատ էի 
սովորում: Ընկերություն էի անում դպրոցական թափթփուկների 
հետ: Ծխում էի, երբեմն նաև՝ խմում: Համալսարանում էլ վատ եմ 
սովորել: Մորս սպառնում էի, թե կամուսնանամ: Այն էլ՝ ում հետ 
ասես: Հետո ինձ բանակ տարան: Բանակում էլ վատ եմ ծառայել» 
[1, 32]: Երկար ժամանակ չտպագրվելու վշտից ավելի շատ էր 
խմում, մորուքավոր, ներփակ ու մռայլ ընկերներ ուներ: «Մայրս 
համակրում էր ընկերներիս, կերակրում էր նրանց: Համբերությամբ 
լսում էր նրանց անզուսպ ինքնագովաբանությունը»: Երբ Դովլաթո-
վին տպագրում են արտասահմանում, բոլոր ընկերները (մի մասը՝ 
նախանձից, մյուսները՝ վախից) դատապարտում են, նախազգու-
շացնում՝ կբանտարկեն, քրեական գործ կսարքեն գլխին, գրողը 
հայրենիքում պիտի տպագրվի: «Եվ միայն մայրս էր անընդհատ 
կրկնում. «Անչափ ուրախ եմ, որ քեզ վերջապես տպագրում են» [1, 
34]: Իր մասին է գրում, բայց բնութագրվում է մայրը: Առանց 
ամպագոռգոռ խոսքերի է նաև վերջաբանը. «Հիմա Նյու Յորքում 
ենք: Եվ այլևս չենք բաժանվի: Առաջ էլ չէինք բաժանվում: Նույնիսկ 
երբ ես երկար ժամանակով մեկնում էի» [1, 35]: 

Դովլաթովի կարծիքով՝ աշխարհն անհեթեթ է, եթե ենթարկ-
ված է բնականոնին, կորցրել է բնական քաոսի հատկանիշը: Այդ է 
հաստատում նաև Լ.Զ. Սյուրմելյանը. «Գրողը կարող է կործանել 
իր պատմությունը չափից ավելի կարգ ու կանոնի, չափից ավելի 
մշակված սյուժեի պատճառով: Պատմությունն ավելի ճշմարտացի 
է թվում, երբ դրա մեջ որոշ անկարգություն կա, և այս անկարգու-
թյունը կարող է լինել արվեստը քողարկող արվեստ» [2, 139]: Նման 
ձևով է գրել իր հոր մասին, որն իրեն չի դաստիարակել, բայց շատ 
արտահայտություններ բացահայտում են ժառանգական այն նմա-
նությունը, որին ոչ մի դաստիարակություն չի կարող խոչընդոտել: 
Այս կերպարում հեղինակը իրենից շատ բան է դրել. սա բնական է: 
«Դիմանկարների համար հեղինակը ստվերների և լուսավոր 
կետերի կարիք ունի»[ 2, 197]: 

Ահա սկիզբը. «Հայրս միշտ սիրել է ուշադրության կենտրոնում 
լինել: Դրա համար էլ դերասան դարձավ»: Սա մարդու բնութագիրն 
է: Հաջորդ տողերում բնութագրվում է հասարակարգը. «Կյանքն 
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իրեն ներկայանում էր որպես մի վիթխարի թատերականացված 
ներկայացում: Ստալինը հիշեցնում էր շեքսպիրյան չարագործն-
երին: Ժողովուրդը լուռ էր, ինչպես «Գոդունով»-ում» [1, 35]: Անհա-
տի պաշտամունքի տարիներին մարդկանց անհետանալը հոր հա-
մար դրամա էր, ուր արատը պատժվում էր: Մայրն անիծում էր 
Ստալինին, իսկ հայրը փորձում էր ձերբակալվածների մեջ շոշա-
փելի թերություններ գտնել, որ համակերպվի կորստին: Բայց երբ 
իր հորն են տանում, դրաման վերաճում է ողբերգության. «գլխա-
վոր հերոսին վտանգ էր սպառնում, ինչպես Շեքսպիրի ողբերգու-
թյուններում»: Այդպես էլ լինում է. հորը թատրոնից վռնդում են. 
«Ինչպե՞ս չվռնդեին իր իսկ մշակած տեսությամբ: Հրեա, հորը 
գնդակահարել են, եղբայրը արտասահմանում է» [1, 36]: Հայրն ամ-
բողջ կյանքն ապրեց ասես բեմի վրա. կյանքն ընկալում էր որպես 
մի ներկայացում: Փոխվում է իրավիճակը, և նա համակերպվում է 
դրան: Սկզբում «արհեստավարժ երգիծաբան» էր, հետո՝ էստրա-
դային կատակների հեղինակ. նրա հումորային ելույթների մեջ 
դովլաթովյան երանգ կա՝ անմիջապես աչքի չզարնող, բայց 
սրամիտ: Այսպես, օրինակ. 

– Այժմ կկատարվի «Ալ ծաղիկը» մեքսիկական երգը: Բովան-
դակությունն այսպիսին է. Խուանիտոն ինձ ալ ծաղիկ նվիրեց: Ես 
աղքատ եմ,– ասաց նա,– ու չեմ կարող քեզ մարգարտե մանյակ 
նվիրել: Այս ծաղիկը գոնե վերցրու: Խուանիտո,– ասացի ես,– քո 
նվիրածը շատ ավելին է, քան մարգարտե մանյակը: Դու քո սերն ես 
ինձ նվիրել… Եվ այսպես՝ Ռուբինա Քալանթարյան: Մեքսիկական 
երգ՝ «Ալ ծաղիկը»: Երգը կատարվում է ՌՈՒՍԵՐԵՆ… [1, 37]: 

Դովլաթովյան սեղմ բնութագիրը խոսուն է. «Ռոմանտիկ ար-
տաքին ուներ. ավելորդ կերպով ներկայացուցչական»: Ծնողների 
բնավորության ծայրահեղ հակադրությունը հուշում էր. այս ընտա-
նիքը չի կարող երկար գոյատևել: «Մորս բարոյական առաքինու-
թյան անողոք լույսը աղետալի կերպով ի ցույց էր դնում հորս թե-
րությունները»՝ բարեհոգությունն ու թեթևամտությունը, խմիչքի 
հանդեպ սերը, կատարյալ ազնվությունը, իրական կյանքի «խո-
րացված ու համառ անհասկացողությունը, ներողամտությունն ու 
մեծահոգությունը («հորս՝ թատրոնից հեռացրած մարդուն մայրս 
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ատում է մինչև օրս: Իսկ հայրս ժամանակ առ ժամանակ բարեկա-
մաբար խմում է հետը»): Սա հենց Դովլաթովն է: Եվ նովելի վերջում 
այդ հաստատում է սեփական կինը. «Աստված իմ, ինչ նման ես 
հորդ…» [1, 40]:  

Հեղինակը պարզապես քանդում է դրական-բացասականի 
բնութագրման ձևաչափերը: Նրա հերոսների մեծ մասը ասես 
արատների հավաքածու լինի, բայց նրանց մեջ այնքան մարդկային 
և որոշ իմաստով բարոյապես բարձր հատկանիշներ կան, որ ան-
կարելի է չհամակրել: Կա միատարր հասարակություն, և կան ան-
հատներ՝ տաղանդավոր, հետաքրքիր, ընդունակ համարձակ 
արարքների, որոնց համար հատուցում են իրենց բարեկեցիկ 
ապագան խաթարելու գնով: Այդպիսին է մորաքրոջ տղա Բորյան՝ 
հակասությունների մի կծիկ: Սա ամենածավալուն նովելն է: Ահա 
սկիզբը. «Կյանքը նրան քրեական հանցագործ էր դարձրել: Ինձ 
թվում է՝ նրա բախտը բերել է: Այլապես անխուսափելիորեն դառ-
նալու էր խոշոր կուսակցության աշխատող» [1, 41]: Նույն նժարին 
դրվող երկու ծայրահեղություններից մեկի գերադասումը բարոյա-
լքված համակարգի էությունն է ցույց տալիս: Բորյայի կյանքը 
սրընթաց վերելքի և գլխիվայր գահավիժման շղթայական անվեր-
ջություն էր: Սա թելադրված էր նրա բնավորության մեջ ժամանակ 
առ ժամանակ առկայծող անհանդուրժողությամբ: Պատերազմի 
տարիներին ծծկեր եղբոր (հեղինակի) համար բերանում պահած 
ռաֆինադ շաքար էր բերում: Արտասովոր արտաքինը՝ արևմտա-
եվրոպական տիպի գեղեցիկ (առաջին անգամ մանրամասնում է՝ 
բաց գույնի աչքեր և մուգ մազեր), «ցուցադրական» սովետական 
տղային բոլորի աչքի լույսն էր դարձրել. «Պիոներ, գերազանցիկ, 
ֆուտբոլիստ ու մետաղի ջարդոն հավաքող: Օրագիր էր պահում, 
ուր արտագրում էր իմաստուն ասույթները: Իրենց բակում կեչի 
տնկեց: Հաղթել էր օլիմպիադայում և այլն, և այլն… Եվ հանկարծ 
դպրոցն ավարտելուց մեկ շաբաթ առաջ… միզեց դպրոցի տնօրենի 
վրա» [1, 42]: Պատահաբար իմացել էր, որ նա ճամբարային վերա-
կացու և մատնիչ է եղել: Թեև զրկվեց ոսկե մեդալից, բայց իր իսկ 
խոստովանությամբ՝ եթե չաներ այն, ինչ հոգու խորքում երազում 
էր ամեն մի դպրոցական, կդադարեր իրեն հարգելուց: Մի կողմից՝ 



 
– 20 – 

աներևակայելի և վայրենի արարք, մյուս կողմից էլ՝ ո՞վ կունենար 
նման խիզախություն: Սա սկիզբն էր: Այս շրջապտույտը որոշակի 
տարբերությամբ նա անցնելու է ողջ կյանքում: Գերազանցության 
դիպլոմով ավարտում է թատերական ինստիտուտը, «անթերի կո-
մերիտական բնութագիր, կապիտալիզմի մնացուկների անհաշտ 
թշնամի, գրական մասի զուսպ և խստապահանջ վարիչ… և հան-
կարծ՝ տասներկու կողոպուտ»: Վայրիվերո, բայց զարմանալիորեն 
հետաքրքիր կյանք: Ճամբարում էլ «սրընթաց վերադաստիարակ-
վում էր: Նրան նախանձում էին, նրանով հիանում էին»: 

Ռոման քեռու կարծիքով. «Կան մարդիկ, որոնք նման են սո-
ղունների: Ապրում են ճահճում… Եվ կան մարդիկ, որոնք լեռնային 
արծիվների նման արևից բարձր են սավառնում՝ լայնորեն տարածե-
լով թևերը: Խմենք Բորյայի՝ մեր լեռնային արծվի կենացը» [1, 45]: 
Սա բանտից նոր վերադարձածի մասին է, որին որոշ ժամանակ անց 
փայլուն բնութագիր են տալիս, առաջարկում են կուսակցության 
շարքերն ընդունվել: «Եղբայրս տանջվում էր՝ կարո՞ղ է կոմունիստը 
քրեական անցյալ ունենալ: Հին կոմունիստները հավատացնում էին, 
թե կարող է»: Խոսուն փաստ՝ առանց ավելորդությունների: 

Առաքինի և ամաչկոտ տղային անսքող ոգևորությամբ սիրա-
հետում էին կանայք, նա կարիերա էր անում և միաժամանակ կոր-
ծանում այն: Հեղինակային համեմատությունն էլ անսովոր է 
հնչում. «Կարծես սաքսաֆոնի խռպոտ ձայնը խախտում էր 
«Ապասիոնատի» հանդիսավոր հնչյունների հերթականությունը» 
[1, 46]: Այդ խախտումը բարձրակետին է հասնում, երբ հարբած 
վիճակում վրաերթ է կատարում՝ մահացու ելքով: Խառնաշփոթ 
իրարանցման մեջ հնչում է գիշերային զանգը. Բորյան է. մի բլոկ 
ճապոնական գերազանց սիգարետներ է ուղարկել եղբորը, չի՞ 
ստացել: Դատապարտյալ լինելով՝ շատ ավելի ազատ էր, քանզի 
գիտեր, որ խորհրդային ճամբարը ևս հարբեցողների բույն է. «Մի 
գործչի օղու եմ ուղարկել, գնացել-կորել է… Բարդակ է, ոչ թե զին-
վորական ստորաբաժանում» [1, 53]: Անդրեյ Արեևը գրում է, որ 
Դովլաթովը կյանքի և բանտի միջև միայն մի տարբերություն էր 
տեսնում՝ փշալարը, մնացածը նույն դժոխքն էր: 

Սեփական անցյալի աշխարհը երևում է հասուն գիտակցակա-
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նի և ընկալման լույսի ներքո. «Բորյան ակամա տարերային էքզիս-
տենցիալիստ էր: Գործելու ընդունակ էր միայն ծայրահեղ իրավի-
ճակներում: Կարիերա անել՝ միայն բանտում: Կյանքի համար 
պայքարել՝ միայն անդունդի եզրին» [1, 53]: Վայրէջք-վերելքի հա-
վերժական շղթա, որ անհարիր է խորհրդային կարգուկանոնին 
գերի դարձածների ձանձրալի կյանքին: 

Երբ հեղինակն առաջարկում է միասին արտասահման գնալ, 
պատասխանը անկիրք էր և տխուր. «Այդ ամենն ինձ համար չէ: 
Հարկավոր է տարբեր հիմնարկներ գնալ: Բոլորին հավատացնել, 
թե հրեա ես: Անհարմար եմ զգում…»: 

Չորս տարվա բաժանումից հետո մեն-մի անգամ է հեղինակը 
փաթեթ ստանում, որի մեջ երկնագույն ֆուֆայկա էր և մետաղե 
ծանր խցանահան: Հուզիչ է վերջաբանը. «Մտածեցի, թե կյանքում 
թանկարժեք ինչ եմ ունեցել: Ու հասկացա. չորս կտոր ռաֆինադ, 
ճապոնական թանկարժեք սիգարեթներ, երկնագույն ֆուֆայկա և 
այս խցանահանը…» [1, 55]: 

«Համոզիչ կերպարը թե անհատական, թե տիպական, նույնիսկ 
արքետիպ է, հավերժական առասպելական նախատիպար: Համա-
հունչ է իր ներկայացրած ընդհանուր տիպին և համապատասխա-
նում է սեփական տեսակին: Կենդանի կերպարները զարմանալի 
ազատություն են դրսևորում, և հեղինակը զգում է նրանց անկա-
խության շարունակական ձգողությունը» [2, 195]:  

Թերևս ամենահետաքրքիր պատմությունը կնոջ հետ ծանոթու-
թյունն էր (գլուխ 11-րդ), այնքան արտառոց, որ հորինվածք է թվում: 
Դովլաթովը չի թաքցրել. «Վավերագրական ճշմարտությունը և 
ճշգրտությունը իմ պատմվածքներում շատ ավելի քիչ են, քան 
թվում է: Ես շատ բան հորինել եմ: Այնտեղ կան հերոսներ, այնտեղ 
հոգեբանական պատում կա, կա հումոր: Դա գեղարվեստական 
գրականություն է, որը ստեղծել է գրողը, ոչ թե կյանքը» [3, 322]:  

Կնոջ կերպարը՝ իր աներևակայելի անխռովությամբ և անսահ-
ման հանգստությամբ, սեռին անհարիր լռությամբ գուցե շատ 
տղամարդկանց երազանքը լիներ, բայց հեղինակի աֆորիզմատիպ 
բնութագիրը. «Լռությունը զորեղ ուժ է: Այն արգելել է պետք՝ որպես 
բակտերիոլոգիական զենք» [1, 68], ապա համեմատությունը. «Դա 
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տերևների անցողիկ շրշյունին անվրդով ականջ դնող արմատների 
լուռ հանգստություն էր», վերջապես խոստովանությունը, որ քսան 
տարվա համատեղ կյանքից հետո էլ երազում էր բաժանվել 
կնոջից, և միակ պատճառը հենց այդ «ծայրահեղ անխռովությունն 
էր», բոլոր հարցերի պատասխանն էին: Նրանց ծանոթությունը զա-
վեշտալի է եղել: Առավոտյան մի կերպ արթնացել էիր թափթփված 
սենյակում և զգացել, որ մենակ չէ, բազմոցին ինչ-որ մեկը քնած է: 

«– Դուք ո՞վ եք: 
– Ենթադրենք՝ Լենան. – կանացի ձայնն անակնկալ խաղաղ էր: 
– Իսկ ինչպիսի՞ն է Ձեր կարգավիճակը, Լենա: 
Լռություն տիրեց: Հետո անխռով կանացի ձայնն ասաց. 
– Ինձ մոռացել է Գուրևիչը… Շրջվեք: 
Քիթմռութս ծածկեցի լրագրով» [1, 62]: 
Հետո տանտիրոջ վերնաշապիկով ու հողաթափերով գնում է 

լոգարան, հետո նախաճաշում են, անկաշկանդ զրուցում: Հետո 
հավաքում է իրերը, հագնում կոշիկները և. «Ես գնացի. կգամ վեցից 
հետո»: Այդ «աբսուրդի թատրոնը», «առօրեականության ու ցնորքի 
այս խառնուրդը» կրկնվում է պարբերաբար: Փոխվում է անգամ 
բնակարանի շունչը: Դրսի գայթակղությունները բազում էին, բայց 
զարմանալիորեն տունը սկսում է ձգել. ուր էլ լինում էր, ժամ առաջ 
ուզում էր հասնել իր «գժանոցը»: Ապրում էին միասին, բայց շարու-
նակում էին միմյանց անծանոթ մնալ: Նույնիսկ դու-ի չեն անցնում, 
իսկ մեկ տարի անց ծնվում է դուստրը: Անտրամաբանական է, թե 
ոչ, փաստ է: «Ես այնքան քիչ գիտեի կնոջս մասին, որ միշտ զար-
մանում էի: Ապրում էինք աղքատ, հաճախ էինք կռվում: Ես ափե-
րից դուրս էի գալիս. կինս լռում էր…» [1, 68]: Դովլաթովն ամենից 
խիստ իրեն է միշտ բնութագրում. «Որպես ամուսին խիստ կաս-
կածելի ձեռքբերում էի: Տարիներով մշտական աշխատանք չունեի: 
Որակազրկված ցլամարտիկի խղճահարույց արտաքին ունեի» [1, 
67]: Արտասահման մեկնելու նախաձեռնությունը Լենայինն էր, և 
դա էլ էր աբսուրդ. «Չէ՞ որ ե՛ս էի ատում խորհրդային ռեժիմը: Ի՛մ 
պատմվածքները չէին տպագրում: Ե՛ս էի գրեթե այլախոհ 
համարվում» [1, 69]: Կինը Հռոմից ծածկագրված զեկուցագրերի 
նման բացիկներ էր ուղարկում. «Մայրս անդադար վերընթերցում 
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էր դրանք: Փորձում էր զգացմունքի որևէ նշույլ գտնել: Ես հո գի-
տեի, որ անիմաստ է» [1, 69]: Ի վերջո աշխարհի իրական երկու 
բևեռներից եթե անգամ ընտրում է «անիմաստ ու կիսաֆանտաս-
տիկ» Այնտեղը, սիրտը «հստակ, հարազատ, հեղձուցիչ» Այստե-
ղում է մնում, և Այնտեղի բնությունն էլ, տներն էլ երբեմն հիշեցնում 
են Այստեղի թաղամասերը: Սա էական մանրամասն է՝ ի պատաս-
խան բազում մեղադրանքների, որ վկայում են հարկադրված 
որոշում կայացնելը, ավելի ճիշտ՝ երկընտրանքի պարտադրված 
լուծումը՝ բանտ կամ արտասահման: Ամերիկայում առաջին գի-
շերվա մռայլ խոհերը փարատվում են առավոտյան: «Զգացի որ մե-
նակ չեմ: «Ո՞վ կա»,– հարցրի: «Լենան,– պատասխանեց հանգիստ 
կանացի ձայնը: – Շրջվիր»: Դեմքս ծածկեցի ամերիկյան լրագրով: 
Լենան վեր կացավ, հագավ խալաթն ու հարցրեց. «Թե՞յ, թե՞ 
սուրճ»[1, 72]: Ամեն ինչ կրկնվում է, միայն լրագիրն է ամերիկյան… 
«Նշանակալից ապրում փոխանցել՝ ահա թե որն է պատմության 
կամ սյուժեի խնդիրը» [2, 128]: 

Դովլաթովը միջնորդավորված է ներկայացնում հասարակա-
կան կյանքը, մարդկային տարբեր բնավորությունների միջոցով 
բացահայտում նաև իրեն՝ որպես որդու, բարեկամի, ամուսնու և 
վերջին գլխում՝ հոր: Կաշառող անկեղծության և ոչինչ չգունազար-
դելու սկզբունքից չի շեղվում նաև այստեղ: Իր իսկ իմիջիայլոց 
պատումն է՝ տողատակում զգացմունքների հուզիչ շերտը: Դստեր 
մասին պատումն սկսվում է այսպես. «Մի ժամանակ նա ընդհան-
րապես չկար: Թեև չեմ կարողանում պատկերացնել դա: Կարելի՞ է 
պատկերացնել այն, ինչ չի եղել» [1, 72]: Հիշողության պատառիկ-
ներ են, որոնցից յուրաքանչյուրը զուգահեռաբար բացահայտում է 
խորհրդային կարգերում տիրող երբեմն աներևակայելի, երբեմն 
զավեշտալի անտարբերությունը: Հիվանդ դստեր մոտ թույլ չեն 
տալիս ոչ ոքի. «փնթի և նույնիսկ խմած» բժիշկը իր հանցավոր 
անտարբերությամբ միայն ասում է. «Ձեր մորն ու կնոջը մենակ 
չթողեք: Նրանց կողքին եղեք…»: Ծանոթ դերասանը միջնորդում է, 
և կնոջը թույլ են տալիս փոքրիկի մոտ մնալ: Եզրակացությունը չի 
ուշանում. «Այնպես որ խորհրդային պետության դեմ պայքարելու 
միակ զենքը անհեթեթությունն է» [1, 72]: 
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Հոր և դստեր հարաբերությունը զարգանում է աստիճանաբար. 
«Մեծանում է. արդեն երևում է աթոռի հետևից: Ես նրան պետք եմ 
ու պետք եմ լինելու մինչև վերջ…Ինձ դուստրս լավ էր վերաբեր-
վում: Մի քիչ կարեկցանք, մի քիչ քամահրանք…»: Տարիների հետ 
ոչինչ չփոխվեց. նույն հարաբերություններն էին. «Զուրկ եմ այն 
ամենից, ինչն ընդունակ է նրան նվաճել: Ամերիկյան երգիչ հազիվ 
թե դառնամ: Կամ կինոդերասան: Կամ թմրավաճառ: Մեքենա չեմ 
վարում: Ռոք երաժշտությամբ չեմ հետաքրքրվում: Անգլերեն վատ 
եմ խոսում» [1, 75]: Ահա և սերունդների միջև անխուսափելիորեն 
հայտնված անջրպետը: Տխրության թեթև երանգ կա, բայց մի բան 
հաստատ է. Դովլաթովը չի կարող փոխվել, նույնիսկ հանուն իր 
երեխայի: Նա միշտ էլ հավատարիմ է մնալու իր էությանը, ինչպես 
իր պատկերած կերպարերից շատերը: Սա կյանքի աղը կազմող 
անհատի հազվագյուտ տեսակ է: Վերջաբանը նման է առանց երգի 
նահանջի. «Նյու Յորքում ծնվեց որդիս: Նա ամերիկացի է, Միացյալ 
Նահանգների քաղաքացի: Անունը, պատկերացրեք, միստեր Նիկո-
լաս Դոուլի է: Ահա թե ինչի հասավ մեր ընտանիքն ու մեր հայրե-
նիքը» [1, 76]: 
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Повествовательная проза – narrative prose – жанровый стиль эссе, 
очерков, отдельная система образов, которые дают возможность Довлатову 
представить художественный портрет своего рода. 

Как рассказчик он не обращается к повествовательным параллелям. 
Каждый образ типизируется своими внутренними и внешними пропор-
циями, мировоззрением, стилем. 

Авторский комментарий – центральный элемент произведения, так 
как цель мемуаристики не заключается в объективном воссоздании 
прошлого, а в суъбективной интерпретации с позиции настоящего. 

Новеллам (как и всему творчеству Довлатова) присущ легкий, шут-
ливый специфичный стиль изображения жизненно важных проблем. 
Ощущается стремление избежания скучного повествования, стремление 
всестороннего изображения образа без лишних усилий. В завершающем 
абзаце иногда выявляется характерный для новелл элемент неожидан-
ности, вызывающий противоречивые чувства, отличающийся от хода 
повествования. 
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Character Creation in Dovlatov’s Series of Stories “Our Folks”  
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Narrative prose the genre style of essays, overviews, personalized memoirs 
enabled Dovlatov to present artistic portraits of his dynasty. As a narrator, he is 
not bound to apply sequential parallels of the events. Each character is typical 
of its internal and external proportions, worldview, lifestyle. The author’s 
interpretation is a key element of the work, because the purpose of the memoir 
is not to objectively restore the past, but rather to interpret from a subjective 
point of view of the present. 

It is very typical of Dovlatov to demonstrate a special feature of a stylish, 
jolly tone to vital issues in this novel (this is observed also in Dovlatov's entire 
creations). It is felt that the tendency to represent the image without any 
unnecessary effort excludes the boredom. The final paragraph, as it is usually 
observed in novels, sometimes opens up unexpected parenthesis, contradictory 
emotions, different from the contouring process. 
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