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ՀԻՄ ՆԱ ԴԻՐ
«Գո րի սի պե տա կան հա մալ սա րան» ՊՈԱԿ

Տ պագր վել է Գո րի սի պե տա կան հա մալ սա րա նի
գի տա կան խորհր դի որոշ մամբ

ՀՀ գի տու թյան կո մի տեի ֆի նան սա վոր մամբ իրա կա նաց վող «Սյու նի քի հոգևոր և 
նյութա կան ժա ռան գու թյունը» ծրագ րի շրջա նակ ում

Հա մա րը հրա տա րա կու թյան է երաշ խա վո րել «Սյու նիք» հա յա գի տա կան  
տա րեգր քի խմբագ րա կան խոր հուր դը

ԽՄ ԲԱԳ ՐԱ ԿԱՆ ԽՈՐ ՀՈՒՐԴ

Նա խա գահ` Ար տուշ Ղու կա սյան, Գո րի սի պե տա կան հա մալ սա րա նի ռեկտոր,
ֆիզ մաթ գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր

Գլխա վոր խմբա գիր` Թեհ մի նա Մա րու թյան, բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի
թեկ նա ծու, դո ցենտ

Ան դամ ներ`

Գևորգ Ստե փա նյան, պատ մա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր
Վա նո Եղի ա զա րյան, բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր
Թա մար Հայ րա պե տյան, բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր
Հայ կա նուշ Մես րո պյան, բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր
Հա մո Սու քի ա սյան, պատ մա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու, դո ցենտ
Ս վետ լա նա Մա նու չա րյան, բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու
Լի լիթ Թու նյան, բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու
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և նյու թա կան ժա ռան գու թյունը» ծրագ րի գի տաշ խա տող նե րի, ոլոր տի մաս նա գետ նե րի՝ Սյու
նիք–Ար ցա խի հա յա գի տու թյան հիմ նա հար ցե րին նվիր ված ուսում նա սի րու թյուն նե րը, ինչ պես 
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ԼԻ ԼԻԹ ԹՈՒՆՅԱՆ

Ս ՏԱ ԼԻՆՅԱՆ ՀԱ ԼԱ ԾԱՆՔ ՆԵՐՆ ՈՒ ՍԵ ՐՈ  
ԽԱՆ ԶԱԴՅԱ ՆԻ «ԿՈՍ ՏԻ ՔԵ ՌԻՆ»ՊԱՏՄ ՎԱԾ ՔԻ  

ՀԻՄՔՆ ՈՒ ԳՐՈՒԹՅԱՆ ՇԱՐ ԺԱ ՌԻԹ ՆԵ ՐԸ
Հոդ վա ծը ներ կա յաց վել է 15.10.2020 թ., գրա խոս վել է 20.11.2020 թ., 

ըն դուն վել է տպագ րու թյան 01.12.2020 թ.

Հոդ վա ծում քննու թյան է առն վել Սե րո Խան զա դյա նի՝1991 թ–ին մա մու լում 
լույս տե սած և որևէ ժո ղո վա ծուում չզե տեղ ված «Կոս տի քե ռին» պատմ վածքը, 
որում իրա կան դեպ քե րի ու բնա վո րու թյուն նե րի գե ղար վես տա կա նաց մամբ հե
ղի նա կը հի ա նա լի ներ կա յաց րել է ստա լի նյան բռնի ժա մա նակ նե րը, երբ ան հիմն 
մե ղադ րաք նե րի պատ ճա ռով ան գամ մտե րիմ նե րին էին ուրա նում հա րա զատ նե
րին: Այս ամե նի մի ջով ան ցել է նաև հե ղի նակը, ճա շա կել աք սո րա կան կյան քի 
դառ նու թյուն նե րը, ապ րել մորն ու քույ րե րին կորց նե լու սար սա փը, և մինչև կյան
քի վեր ջին օրը պայ քա րել այդ չա րի քի դեմ: Մեր խնդիրն է եղել իրա կան կեն սա
հան գա մանք նե րի հիմ քով վեր լու ծել ըն թեր ցո ղին քիչ հայտ նի ուշագ րավ ստեղ
ծա գոր ծու թյունը՝ որոշ զու գա հեռ ներ տա նե լով նաև «Հորս հետ և առանց հորս» 
ինք նա կեն սագ րա կան վի պա կի այն շեր տե րի հետ, որոնք կապ վում են ստա լի
նյան շրջա նում գրո ղի ըն տա նի քին պա տու հա սած ստա լի նյան հա լա ծանք նե րի 
հետ: Հոդ վա ծում կի րա ռել ենք կեն սագ րա կան, պատ մա կան, վեր լու ծա կան ու 
հա մադ րա կան մե թոդ ները:

Հիմ նա բա ռեր՝ Կոս տի քե ռի, ստա լի նյան բռնու թյուն ներ, աք սոր, հա լա
ծանք, ող բեր գու թյուն, վար ժա պետ, ստեղ ծա գոր ծա կան երևա կա յու թյուն:

Գրա կա նա գի տու թյան մեջ հա ճախ Սե րո Խան զա դյա նի ստեղ ծա գոր ծու թյունը 
դի տար կել են իբրև «գե ղար վես տա կան փաս տագ րու թյուն»՝ հա մոզ ված, որ Խան
զա դյանն իր ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում ար տա ցո լում է մի այն իրա կա նու թյունը՝ 
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Լի լիթ Թունյան

այդ պի սով ար ժեզր կե լով նրա գրա կան–գե ղար վես տա կան մտա ծո ղու թյունը, իրա
կան դեպ քե րից ու դեմ քե րից գե ղար վես տա կան կա տա րյալ իրա դար ձու թյուն ներ 
ու տի պա կան կեր պար ներ կեր տե լու նրա մեծ տա ղան դը։ Այո՛, Խան զա դյանն իր 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի հա մար ընտ րել է իրա կան դեպ քեր ու իրա կան ան ձնա
վո րու թյուն ներ, սա կայն հե ղի նակը, ազա տու թյուն տա լով ստեղ ծա գոր ծա կան 
երևա կա յու թյանը, փո փո խու թյուն է մտցնում դեպ քե րի ըն թաց քի մեջ, դրանք 
հար մա րեց նում մի ջա վայ րին: Իսկ նա խա տի պե րի ընտ րու թյունն առա վել ևս պա
տա հա կան չէր կա րող լի նել. դրանք իրենց ներ քին էու թյամբ, բնա վո րու թյան ու 
մարդ կային խառն ված քով պետք է հա մա պա տաս խա նե ին ստեղծ վե լիք գրա կան 
կեր պար նե րին։ Եթե զու գա հեռ ըն թեր ցենք 1986 թ.–ին լույս տե սած «Հորս հետ 
և առանց հորս» ինք նա կեն սագ րա կան վի պա կի «Մեր աշ խար հի գույ նե րը» հատ
վածը և «Սյու նիք» մար զային թեր թում առա ջին ան գամ 1991 թ.–ի փետր վա րի 1–ին 
լույս տե սած «Կոս տի քե ռին» պատմ վածքը (պատմ վածքը գրվել է դեռևս 1937 թ.–ի 
նոյեմ բե րին Աշ խա բա դում, ուր փա խել էր Չե կայի ձեռ քից, այ սինքն՝ պատմ ված
քի իրա կան դեպ քե րից ըն դա մենը երեք–չորս տա րի հե տո, սա կայն տպագր վել է 
կես դար անց), որի ձե ռա գիր տար բե րա կը նույն թվա կա նի Ամա նո րին հե ղի նա կը 
հանձ նել էր Էդուարդ Զոհ րա բյա նին, վերևում աս վա ծը կտե ղա փոխ վի իրա կան 
հո ղի վրա, կնկա տենք, թե իրա կա նու թյունն ինչ պես է ձեռք բե րում գե ղար վես տա
կան տա րազ։

Այս պես՝ «Այս տար վա դեկ տեմ բե րի երե քին լրա նա լու է տաս նիննս։ Հայրս 
ասում է՝ ան մեղ, երա զող հա սակ է դա։ Մայրս գոհ է, ուսու ցիչ եմ ... Հու նի սին մեզ 
ուսուց չի վկա յա կան տվին։ Մեզ կան չե ցին լուս բա ժին՝ աշ խա տան քի նշա նա կե լու ... 
Ինձ առա ջար կե ցին հե ռա վոր Տաթև գյու ղի յոթ նա մյա դպրո ցը։ Երբ խնդրե ցի ինձ 
մեր գյու ղում թող նել, վրաս քրքջա ցին։

— Է՜դ էր պա կաս ... Դու պի տի ուրիշ գյուղ գնաս։ Վե՛րջ»311: Իսկ «Կոս տի քե ռին» 
պատմ ված քում հին օրե րի հու շին խառն վում է նաև ժա մա նա կի «պար տա դիր» դար
ձած օրենք նե րից մե կի հան դեպ քա մահ րա կան վե րա բեր մունքը. «— Է՛յ, է՜յ ... Դու մեր 
երկ րում ծա վալ ված պար տա դիր ուս մանը դե՞մ ես։ Է՛յ, է՛յ ...»312:

Ինք նա կեն սագ րա կան վի պա կի և իրա կան հիմք ունե ցող պատմ ված քի ընդ հան
րու թյուն նե րը «հե րոս նե րի» նույն տա րիքն ունե նա լով կամ բե րանը նույն հրա մա նով 
փա կե լով չի ավարտ վում։

Ծայ րաս տի ճան հու զիչ է «սո վից լղա րած գյու ղի», ասել է թե՝ ողջ երկ րի նկա րա գի
րը մեկ–եր կու բնո րոշ հա մե մա տու թյամբ, մակ դի րով, փո խա բե րու թյամբ ներ կա յաց նելը: 
«Հենց որ Ակ ներ աղ բյու րի մո տից մտա գյուղ, իս կույն ամա չե ցի նրա հա ռա չող աղ քա
տու թյու նից։ Է՜, կա սեր հան գու ցյալ տատս՝ ի՜նչ գյուղ է, մի որ ձա կի բեռ նես՝ կտա նի։

Այս տեղ ես իմա ցա, որ աղ քա տու թյունն էլ հոտ ունի։ Չեմ կա րող ասել, թե ին
չից է մխում այդ հոտը՝ սո վից մե ռած ման կան վեր ջին շնչի՞ց, թե՞ կոլ խո զի դա տարկ 

311  Խան զա դյան Ս., Հորս հետ և առանց հորս (Ինք նա կեն սագ րա կան վի պակ), Ե., Սո վե տա կան 
գրող, 1986, էջ 208:

312  Զոհ րա բյան Է., Լեռ նային լե գենդ, Ե., «ՎՄՎ–Պ ՐԻՆՏ», 2007, էջ 20:
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Հոդվածներ

ամ բար նե րի խո նա վու թյու նից»313, իսկ վի պա կում՝ «Մի ահեղ թշվա ռու թյուն մռնչաց 
երեսս ի վեր։ Աղ քա տու թյան հո տերն ու ճի չե րը լցվում են ձո րը»314: Գյու ղի խեղ ճուկ
րա կու թյան խորհր դա նիշն է Կոս տի քե ռին՝ վաթ սունն անց, ան շնորհք կար կատ ված 
շո րե րով, մաշ ված տրեխ նե րով, այր ված բո քո նի նման դեմ քով, կի սա սո ված, կի սա
կեն դան, կի սատ–պ ռատ այդ մար դը։ Նրա ու վար ժա պե տի մտեր մու թյունը սկսվում է 
ճաքճ քած սե ղա նի շուրջ՝ վար ժա պե տի բե րած ուտե լի քով, շա րու նակ վում քա ղա քից 
պար բե րա բար Կոս տի քե ռու հա մար բեր վող նվեր նե րով՝ բլուզ, հա լավ–ո տա շոր, 
գուլ պա, սա պոգ, Կոս տի քե ռու օրհ նանք նե րով՝ «Հա րյուր տար վա կյանք ունե նաս, 
որ դիս։ Ծլես, ծաղ կես։ ... Օրհն վե՜ս, վար ժա պե՛տ։ Աջ գնաս աջ վես, ձախ գնաս՝ էլի 
աջ վես։ — Աշ խարհս քեզ լի նի, որ դիս ...»315:

«Կոս տի քե ռին» պատմ ված քում Խան զա դյանը լեզ վա կան պատ կե րա վոր ման 
տար բեր մի ջոց նե րով ոչ մի այն հրա շա լի ներ կա յաց նում է ստա լի նյան ժա մա նակ նե րի 
գյուղը, այլ նաև վախ վո րած, խեղ ճուկ րակ, ձայ նա զուրկ կամ ըստ պա հի ան հրա ժեշ
տու թյան բարձր ծղրտա ցող գյու ղա ցուն: Կոս տի քե ռու հետ հենց առա ջին ծա նո թու
թյան ժա մա նակ հե ղի նակ–վար ժա պետը ուշադ րու թյուն է դարձ նում նրա ադա մախն
ձո րին, որի հիմ նա կան դե րը նաև տղա մար դու ձայ նա լա րե րը պաշտ պա նելն է, իսկ 
Կոս տի քե ռու ադա մախն ձո րը «մերթ գնում–կոր չում է սաս տիկ լղար կրծքի, ոչ՝ փո րի 
մեջ, մեկ էլ, ըհը՛, ցցվում, դեմ է առ նում ծնո տին: Ճահ ճում խրվող–ել նող գորտ է այդ 
գնա ցող–ե կող կրճկակ լո րը: … Կոս տի քե ռու ձայնը մա րեց: Ադա մախն ձո րը գնաց 
կո րավ փո րի մեջ: Ետ չի գա լիս ճահ ճի ցեխն ըն կած քա րի պես: Կոս տի քե ռին կապ
տեց: Կապ տեց՝ ջրից հա նած մե ռել …»316: Պատմ ված քի սկզբնա մա սում զե տեղ ված 
Կոս տի քե ռու ադա մախն ձո րի պատ կե րա վոր նկա րագ րու թյուն նե րը, ցա վոք, այն ժա
մա նակ նե րի մարդ կանց մեծ մա սի հեղ հե ղու կու թյան, վախ վո րա ծու թյան, սե փա կան 
մտքե րից ան գամ վա խե նա լու, ուր է թե՝ ար տա հայ տե լու մա սին է: Սուր ու սպա նիչ է 
հե ղի նա կի խոսքը, բայց միև նույն ժա մա նակ տխուր ու ող բեր գա կան… Իսկ վեր ջում, 
երբ վար ժա պե տին ժո ղո վի ժա մա նակ մե ղադ րում են իբրև ժո ղովր դի թշնա մի, այդ 
նույն խրվող–ել նող ադա մախն ձո րով Կոս տի քե ռին է «Մա՜հ մեր եր ջա նիկ կյանքը 
խան գա րո ղին» գո ռում:

Եր կու ստեղ ծա գոր ծու թյան կեն սա հիմ քի զու գա հեռ քննու թյու նից նկա տում ենք 
նաև, որ մե կը մյու սի շա րու նա կու թյունն է կամ, օրի նակ, պատմ ված քում ար ված 
բնո րոշ հա մե մա տու թյան կամ նկա րագ րի հիմքը գտնում ենք վի պա կում, ինչ պես՝ 
«Ինչ պե՞ս թե եկել եմ,... մեր խրճի թը, խանձ ված մորս ու ահից ցնցվող հորս թո ղել–
ե կե՞լ եմ317: Վի պա կում ար դեն Խան զա դյանը ցա վով ներ կա յաց նում է մի փոք րիկ ու 
ծանր մի ջա դեպ, և պարզ է դառ նում, թե պա տե րազ մի բո վով ան ցած մարդն ինչ
պես է գլուխ խո նար հում կեղծ, շին ծու գա ղա փա րա խո սու թյուն ներ կրող նե րի առջև. 

313  Զոհ րա բյան Է., Լեռ նային լե գենդ, Ե., 2007, էջ 21:
314  Խան զա դյան Ս., Հորս հետ և առանց հորս, Ե., 1986, էջ 221:
315  Զոհ րա բյան Է., Լեռ նային լե գենդ, Ե., 2007, էջ 22, 23, 24:
316  Նույն տեղը, էջ 21:
317  Նույն տեղը, էջ 20:
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«Մեզ՝ ավար տած նե րիս տա րան Բա քու՝ էքս կուր սիա: Հայրս լուս բաժ նի վա րի չին 
ասաց, թե լավ կլի նի տղա նե րին տա նեք Երևան: Վա րի չը չա րու թյամբ նայեց հորս:

— Ի՞նչ է,— ա սաց նա,— դուք դե՞մ եք ազ գե րի եղ բայ րու թյանը:
— Նե րո ղու թյուն,— հայրս հա նեց գլխար կը:— Ախր ես...
Ցա վե ցի հորս հա մար, որ գլխարկ հա նեց մի ձախ լիկ սնա պար ծի առաջ: Այն 

գլու խը, որ պա տե րազմ նե րում եր բեք չէր խո նարհ վել, մի այն հաղ թա նա կի պսակ է 
կրել, այժմ խո նարհ վում է մի ակ նո ցա վոր վար ժա պե տի առաջ»318:

Այս պես ան ցնում են օրեր, ամիս ներ, մինչև մի օր գյու ղի ակում բում կու սակ
ցա կան ու կոմ սո մո լի դռնփակ ժո ղով է գու մար վում, և ... վար ժա պետը, գյու
ղի ժո ղովր դի բա րե կամ վար ժա պետը հայ տա րար վում է «դաշ նակ–տ րոց կիստ, 
թափթ փուկ, ժո ղովր դի թաքն ված թշնա մի ...»։ Եվ առա ջին մար դը, որ վայր
կե նա պես լքում է ապ շա հար վար ժա պե տին, բռունցք թա փա հա րում նրա վրա, 
Կոս տի քե ռին է։

Պատմ ված քում տաս նին նա մյա երի տա սար դը ցնցված է, սար սա փած։ Տա րի ներ 
հե տո, երբ խառն ու խառ նակ տա րի նե րին աք սո րում են նաև Խան զա դյա նի մորն 
ու եր կու քրո ջը, ար դեն հա սուն, պա տե րազ մում հաղ թած որ դին ընկ նում է իրա վա
բան նե րի ու դա տա խազ նե րի դռնե րը, նրանց դեմ տա լիս շքան շան նե րը, մե դալ նե րը, 
շնոր հա կա լագ րե րը, նա խա տին քի խոս քեր ասում պա տե րազ մում քա ջա բար տղա
ներ ծնած մորն աք սո րե լու հա մար և կրկին ցնցվում, սար սա փում, երբ դա տա խա
զի տե ղա կալը ցույց է տա լիս այն բո լոր հար ցե րի պա տաս խան նե րը, որոնց գրո ղի 
ծննդա վայ րում տվել էին մի այն «ոչ» պա տաս խանը։ Այ սինքն՝ Վար դա նուշ մայ րիկը 
զին վո րա կան որ դի ներ չու ներ, բա նա կում ծա ռա յած կամ զոհ ված, պա տե րազ մին 
մաս նակ ցած բա րե կամ–հա րա զատ չու ներ։ «Դուք վի րա վոր վե ցեք ձեր այն հայ րե նա
կից նե րից, ով քեր դրել են ճա կա տագ րա կան «ոչ»–ե րը»։

Սե րո Խան զա դյանը գրվածք նե րում, հար ցազ րույց նե րում, «Հորս հետ և առանց 
հորս» ինք նա կեն սագ րա կան վի պա կում թե կուզ թեթև ակ նար կով չի նշում այն կոս
տի քե ռի նե րին, որոնք դրել են այդ «ճա կա տագ րա կան «ոչ»–ե րը», սա կայն փոք րիկ 
գյու ղա քա ղաքն այդ պի սի «գաղտ նիքը» եր կար պա հել չէր կա րող։ Մի գու ցե գրո ղի 
ըն տա նիքն իմա ցել է՝ ով քեր են նման ստոր քայ լեր արել, մի գու ցե իրենք էլ ժա մա նա
կին թև ու թի կունք են եղել նրանց, ինչ պես վար ժա պետը՝ Կոս տի քե ռուն, պար զա
պես չեն բարձ րա ձայ նել: Վստահ ենք, որ տա րի ներ հե տո թե կուզ իրենց զա վակ նե րը 
Կոս տի քե ռու կեր պա րում ճա նա չել են իրենց, ամա չել կե րած հա ցի, նվեր ստա ցած 
կոս տյու մի, սա պո գի հա մար:

Դժվար է ժա մա նա կի հե ռա վո րու թյու նից փոր ձել հա մար ձա կու թյան ու ազն
վու թյան նժա րին դնել Ստա լի նի դժո խային ժա մա նակ նե րում գո յատևած մարդ
կանց արարք ներն ու խոս քե րը: Դա ողջ Խորհր դային մի ու թյան հա մար ար
հա վիր քի ժա մա նա կա հատ ված էր, երբ քո ու ըն տա նի քիդ ան վտան գու թյունն 
ապա հո վե լու հա մար ստիպ ված զրպար տան քի խոս քեր պի տի հնչեց նե իր հա րա

318  Խան զա դյան Ս., Հորս հետ և առանց հորս, Ե., 1986, էջ 209:
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զա տիդ հաս ցե ին, երբ պետք է դա վա ճա նե իր ըն կե րոջդ հետ կի սած սուրբ հա ցը: 
Ստա լի նի ստոր քա ղա քա կա նու թյան հետևան քով շատ–շա տե րը ազ գի դա վա ճան, 
նա ցի ո նա լիստ պի տա կա վոր մամբ աք սոր վե ցին իրենց բնօր րա նից: Հա յաս տա նի 
մեծ ու փոքր քա ղաք նե րում, գյու ղե րում դա հիճ Բե րի այի հայ թիկ նա պահ ներն ի 
կա տար էին ածում «չե չոտ, նեղ ճա կատ կին տոյի» հրա ման նե րը: 1988 թ.–ին Է. 
Զոհ րա բյա նի և Ս. Խան զա դյա նի միջև տե ղի ունե ցած հար ցազ րույ ցի319 ըն թաց
քում («Այո՛, դա չպետք է կրկնվի» խո րագ րով) Խան զա դյանը հի շում է այդ պի
սի մի թիկ նա պահ–վի շա պի՝ ինչ–որ Արամ Հա րու թյու նյա նի. «Նա … հա ճախ էր 
աս պե տո րեն ճե մում Գո րի սի փո ղոց նե րում: Մենք, հատ կա պես պա տա նի ներս, 
հմայ ված էինք նրա նով: Այդ պես հմայ ված են նա պաս տա կի ձա գե րը ոս կե թագ 
և չնաշ խար հիկ գույ նե րով վի շապ օձից: Այս չե կիստը քայ լում էր դան դաղ, գլու
խը բարձր: Նրան հետևում էին մանր–մունր վի շա պիկ ներ, և եթե նա հա յացքը 
թե քում էր դե պի տուն շի նող կամ հող մշա կող ան մեղ մար դու, ապա այդ մար դը 
նույն գի շեր կուլ էր գնում նրա վի շա պային երա խին: Նա դար ձավ Հա յաս տա նի 
դա տա խազ, և մեր բան տե րը լվե ցին ան հա մար ան մեղ մարդ կան ցով: Հրազ դան 
գետը կարմ րեց Բա կուն ցի, Չա րեն ցի, նաև՝ հորս արյու նով»320: Իսկ հոր մահ վան 
լու րը Խան զա դյանն առել էր Մի ջին Ասի ա յում՝ Աշ խա բա դում, որ տեղ ութ ամիս 
ան տուն թա փա ռա կան էր, որ տեղ փա խել էր 1937–ին Տաթև գյու ղից՝ որ պես «իդի
ո լո գի ա պես ան հնա զանդ էլե մենտ» և հենց այդ ժա մա նակ էլ գրել «Կոս տի քե ռին» 
պատմ վածքը:

Պետք է նկա տել նաև, որ Խան զա դյանը չի ատում խեղ ճուկ րակ կոս տի քե ռի նե
րին, որոնք շա ղին քոտ բե ղե րով, գայլ դար ձած երա խով փա ռա բա նում են իրենց «եր
ջա նիկ» կյանքը, «մի այն թե, ան կեղ ծո րեն ասած, զար մա նում եմ, թե 30–40– ա կան 
թվա կան նե րին մեր սե րուն դը, նաև մեր ավագ սե րուն դը ինչ պես էր ոչ խա րի հնա
զան դու թյամբ հնա զանդ վում գայ լին: Ստա լի նի քա ղա քա կա նու թյան նպա տա կը 
մեկն էր՝ ահ ու սար սափ տա րա ծել. «ժո ղովր դի թշնա մի» պի տա կի տակ գիտ նա կան 
ու հո ղա գործ, գրող ու զո րա վար ոչն չաց նե լով, պահ պա նել իր արյու նոտ գա հը, կուռ
քի պաշ տա մունք ստեղ ծել իր ան ձի շուր ջը»321:

Դառ նա լով ստա լի նյան հրե շա վոր քա ղա քա կա նու թյան զո հը՝ Խան զա դյանը 
մշտա պես ան հաշտ պայ քա րի մեջ է եղել չա րի ու ար հա վիր քի «թիկ նա պահ նե
րի», ստոր ու դա վա ճան ուժե րի դեմ: Պա տա հա կա նու թյուն էր, թե նա խախ նա
մու թյուն, որ գրողն իր ան տիպ «Կոս տի քե ռին» հենց 1991 թվա կա նին՝ Ամա նո րի 
շե մին հանձ նեց տպագ րու թյան՝ այդ պի սով փոր ձե լով կան խել սահմռ կե ցու ցիչ 
օրե րի և թե կուզ ժա մա նա կի հար կադ րան քով դա վա ճան դար ձած մարդ կանց 
վե րա դարձը:

319  Հոդ վա ծը տպագր վել է 1988 թ., «Գրա կան թերթ»–ում, որը շատ տա րի ներ հե տո՝ 2007–ին, Է. Զոհ
րա բյանը վե րատ պում է իր «Հայ րե նի լե գենդ» գրքում:

320  Զոհ րա բյան Է., Լեռ նային լե գենդ, Ե., 2007, էջ 115:
321  Նույն տեղը, էջ 110:
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С ТА ЛИНС КИЕ ГОНЕНИЯ И ОСНОВА ПОВЕСТИ СЕРО ХАНЗАДЯ НА 
«ДЯ ДЯ КОСТИ» И МОТИВЫ НАПИСАНИ Я

ЛИ ЛИТ ТУНЯН

В статье была рассмот ре на повесть Серо Ханзадя на «Дя дя Кости» опублико
ван ный в прессе в 1991 году и не включен ный в ни каком сборнике, в котором 
автор прекрас но изобразил сталинс кие диктаторс кие времена, когда даже близкие 
отрицали своих родствен ни ков из за безосно ва тель ных обвинений. Автор тоже 
прошел через все это, вкусил горечь жизни в изгании, пережил ужас потери матери и 
сестер и боролся с этим злом до последне го дня своей жизни. Наша задача состояла 
в том, чтобы проанали зи ро вать на основе реальных жизненних обстоятельст ве это 
замечатель ное малоизвест ное читателю прозведе ние, проведя некоторые паралле
ли с отрывка ми из автобиог ра фи чес ко го романа “С отцом и без отца”, которые 
связаны со сталинс ки ми гонения ми на семью писателя в сталинс кий период. В 
статье использо ва лись биографи чес кие, историчес кие, аналити чес кие сравнитель
ные методы.

Ключевые слова: Дядя Кости, сталинс кие, гонения, изгане, трагедия, 
учитель, творчес кое воображе ни е.

STALIN’S PERSECUTIONS AND THE BASIS OF SERO KHANZADYAN’S 
STORY “UNCLE KOSTYA” AND THE MOTIVES FOR WRITING

LILIT TUNYAN

Te article was considered on Sero Khanzadyan’s story “Uncle Kosti” published in 
1991 and not included in any collection, in which the author perfectly portrayed the 
Stalinist dictatorial times, when even relatives denied their relatives because of baseless 
accuasations. The author also went through all this, tasted the bitterness of life in exile, 
lived through the horror of losing his mother and sisters, and fought against that evil until 
the last day of his life. In the article, we also examined the autobiographical novel “With 
and Without Father”. We used biographical, analytical comparative methods in the article.

Key words: Uncle Kosti, Stalinist, exile, persecution, tragedy, teacher, creative imag
ination.


