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ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐԱԿԱՆ ՎԻՊԱԿԻ ԼԵԶՎԱՈՃԱԿԱՆ 
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Ս.Խանզադյանիգեղարվեստականվավերագրությունըհայարձակինշանակալի
էջերից է: Իր հիմնական մասով գրողի ստեղծագործություննառնչվում է զանգեզուր
յաննվիրականավազանիհետ:Գրողիներշնչարանըհայրենիբնաշխարհնէ՝իրանց
յալովուկենդանիներկայով,աշխարհաշենգործերումաչքիընկնողզավակներով:Ս.
Խանզադյանի«Հորսհետևառանցհորս»ինքնակենսագրականվիպակըերեքսերնդի
կյանքիուհոգեբանությանգեղարվեստականխտացումնէ՝հայժողովրդիվերջինհար
յուրամյակիպատմությանհերոսականբռնկումների,անկումներիուվերելքներիհենքի
վրա: Ինքնակենսագրական վիպակն աչքի է ընկնում լեզվաոճական առանձնահատ
կություններով:

Բա նա լի բա ռեր՝ գեղարվեստական վավերագրություն, ինքնակենսագրական
տարր,լեզվականանհատ,բառիմաստայինխումբ,դիմանկար,երկխոսություն,համե
մատություն:

Լեզ վա բա նա կան գրա կա նութ յան մեջ ինք նա կեն սագ րա կան ար ձա կը եր-
բեմն ան վա նում են լեզ վա բա նա կան անձ նա բա նութ յուն1: Գե ղար վես տա կան 
վա վե րագ րութ յան  այս պի սի եր կերն ու նե նում են ա ռա վել ընդգծ ված հատ կա-
նիշ ներ: Նախ՝ ներ կա յաց վում են անց յա լի ի րո ղութ յուն ներ՝ հե ղի նա կա յին ես-ի 
մաս նակ ցութ յամբ: Հե ղի նա կը, սա կայն, հի շո ղութ յան մեջ ամ րապնդ ված նյու-
թը ո րո շա կի ո րա կա կան փո փո խութ յուն նե րի է են թար կում: Այս տեղ Ս. Խան-
զադ յա նը հե տա դարձ հա յացք է գցում անց յա լին, ներ կա յաց նում և գնա հա տում 
Խան զա դենց տոհ մի դեմ քերն ու դեպ քե րը՝ վա վե րա կան ման րա մաս նե րով: 
Գ րո ղը ստույգ վկա յութ յուն ներ է հա ղոր դում ոչ միայն իր անձ նա կան կյան քի, 
այլև շրջա պա տի մարդ կանց մա սին:  Այս ա մե նը ներ կա յաց վում է գե ղար վես-
տա կան վե րար տադ րութ յան մեջ, եր բեմն նաև դի ման կա րի և բ նան կա րի ուր-
վագ ծում նե րով:

 Վի պա կի հե ղի նա կը խորհր դա ծում է կյան քի ի մաս տի և  իր տե ղի ու դե-
րի մա սին: Ներ կա յաց նե լով տար բեր սե րունդ նե րի կյանքն ու հո գե բա նութ յու նը՝ 
հե ղի նա կը ոչ միայն վկա է և  ա կա նա տես, այլև դեպ քե րի գոր ծուն մաս նա կից:

 Վա վե րա կան հիմ քե րով ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րում մենք գործ ու նենք լեզ-
վա կան ան հա տի հետ, որն առ կա է ինք նա կեն սագ րա կան տի րույ թի լեզ վա կան 
տա րա ծութ յան մեջ: Զ գա լի տեղ հատ կաց նե լով ինք նա կեն սագ րա կան տար րե-
րին՝ հե ղի նակն ինքն է ո րո շում ստեղ ծա գոր ծութ յան ար տա հայտ չաձ ևը, գույ նե-
րը, հիմ նա րար գծե րը:

Լեզ վաո ճա կան ի՞նչ հիմ քե րով է կա ռուց վում ինք նա կեն սագ րա կան ժան րի  
ստեղ ծա գոր ծութ յու նը: Ընդ հան րա պես գե ղար վես տա կան վա վե րագ րութ յան 
ժան րի բա ռաքն նա կան դի տար կում նե րի ժա մա նակ կար ևոր տեղ է տրվում բա-

1 Нерознак В., Лингвистическая персоналогия: определению статуса Дисциплины//
Язык, Поэтика, Перевод, М., 1996, с. 112-116.
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ռա պա շա րի ի մաս տա յին տար բեր խմբե րի դա սա կարգ մա նը: Հայ կա կան մեծ 
գեր դաս տան ներ կա յաց նող  ստեղ ծա գոր ծութ յան մեջ ա ռա վել գոր ծա ծա կան  են 
(և դա բնա կան է) տուն և քար բա ղադ րիչ նե րով կազ մութ յուն նե րը. նույ նիսկ այս 
եր կու ար մատ նե րով բա ռա միա վոր է կերտ ված՝ քարատուն, ո րը կա րե լի է նո րա-
կազ մութ յուն հա մա րել.  այլ կազ մութ յուն ներ՝ ազգատուն, տոհմատուն, բերդա
տուն, գլխատուն, ավանդատուն, ալրտուն, գետնատուն,  քարաթաղ, քարաշ
խարհ, քարաշեն, քարատակ, քարածերպ, քարահերձ, քարաղռեճ, քարաճեղք 
և  այլն: Նույ նիսկ քար բա ղադ րի չով կա մութ յուն նե րը միև նույն և կից նա խա դա-
սութ յուն նե րի մեջ են գոր ծած վում. «Ես ա կա մա նա յե ցի մեր քարատան քարե 
ա ռաս տա ղին, կար ծես քարեղեն այդ հզոր միա ձու լութ յան մեջ ճաք տե սա:

Ե րե կո յան Ատ յան քարի մոտ խռնվե ցին մեր տոհ մի բո լոր տղա մար դիկ»1:
Վի պա կի բնագ րում հա ճա խա դեպ են տոհմ, թաղ, ժայռ բա ղադ րիչ նե րով 

կազ մութ յուն նե րը՝ բերդաթաղ, բերդաժայռ, ժայռաթաղ, այրաթաղ, ժայռա
խոռոչ, ժայռազանգված, ժայռագյուղ, ազգատոհմ, տոհմադրոշ, տոհմավագ, 
տոհմապետ, տոհմակից և  այլն: Գոր ծա ծա կան են նաև ձի բա ղադ րի չով կազ-
մութ յուն ներ՝ ձիապահ, ձիաբեռ, ձիաքանդակ,  ձիախուրջին, որձաձի և  այլն:

Ա ռանձ նա կի հե տաքրք րութ յուն են ներ կա յաց նում գրո ղի կող մից ստեղծ-
ված ան վա նա կան հա րադ րա կան բար դութ յուն նե րը՝ կազմ ված կա պակց ման 
հա րակ ցա կան ե ղա նա կով՝ բա ղադ րիչ նե րի առն չա կից և հո ման շա յին հա րա-
բե րութ յուն նե րով: Բա ղադ րիչ նե րի առն չա կից հա րա բե րութ յամբ օ րի նակ ներ. 
« Մեր բուխարիօջախի մեջ ե ռում է մեր տոհ մա տան եր կու հա զար տար վա 
կրա կը» (էջ 231): « Մենք շտապ թմրում ենք մեր խոտանկողինների մեջ» (էջ 
55): « Մեր տունդպրոցի բա կը լցվեց մարդ կան ցով» (էջ 131): «- Կու զեմ ի մա-
նաք, որ այս ձեր բերդավանը, ո րի մեջ ապ րում եք, տուն էր Ձագ նա հա պե տի» 
(էջ 8): « Հո րա քույր Ա նի կան մի բուռմասունք  կին է» (էջ 39): «Ոչ ոք հի մա չի 
ապ րում մեր նշխարտաճար  քա րայ րե րում» (էջ 311): Բա ղադ րիչ նե րի հո ման-
շա յին հա րա բե րութ յամբ օ րի նակ ներ. «Խր ճիթ նե րից մե կում իմ տղա նե րը ինձ 
հա մար կրակճրագ  ա րին» (էջ 259): « Նա ֆոտոլուսանկարչատուն ու ներ»(էջ 
76): « Ձեզ սկի տե սել էլ չեմ, ձեր շնե րին քա րով չեմ տվել, ձեր բաղինբոստանին 
չեմ կպել» (էջ 62): Այս նո րա կեր տում նե րը մեր կող մից դի տարկ ված են դիպ-
վա ծա յին կազ մութ յուն ներ, ո րոնք ի րենց ինք նա տի պութ յամբ հարս տաց նում են 
գե ղար վես տա կան վա վե րագ րութ յան ար ձա կի բա ռա պա շա րը:

Վի պա կի լեզ վում գոր ծած վում են նաև ժա մա նա կաշր ջա նի ի րո ղութ յուն նե-
րից ա ռա ջա ցած հա պա վում ներ՝ հեղկոմ, գործկոմ, շրջկոմ, շրջգործ կոմ, կոմ
կուս, կենտգործկոմ, գավգործկոմ, ժողկոմխորհ, գյուղխորհուրդ, ՓՕԿ « Փո-
խօգ նութ յան կո մի տե» և  այլն: 

Սո վո րա բար ինք նա կեն սագ րա կան հիմ քով ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րում աչ-
քի են զար նում լեզ վա կան ան հա տին և ն րա շրջա պա տը ներ կա յաց նող բա ռա-
շեր տեր, ո րոնք հարս տաց նում են ժան րի լե զուն: Օ րի նակ ՝ վի պա կում մե ծա պես 
գոր ծած վում են ազ գակ ցա կան և բա րե կա մա կան կապ ար տա հայ տող բա ռա-
միա վոր ներ՝ Մեծ Տատ, Մա նու շակ զի զա (մեծ մայր, տատ), ա զի (մեծ մայր, մայ-
րիկ), Ա թուն պապ,  Խա չի հո րեղ բայր, Ար մե նակ քե ռի, Մու խան ա պեր, Պետ րոս 
ա մի, Ա նի կա ա քեր (հո րա քույր), Օ սեփ խնա մի, Վար թեր հարս և  այլն:

1 Խանզադյան Ս., Հորսհետևառանցհորս(ինքնակենսագրականվիպակ), Ե., 1986, էջ 
32: Այսուհետ հղումները կկատարվեն տեքստի մեջ:
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 Ե կե ղե ցի նե րով հա րուստ մշա կու թա յին այս տա րած քի ան հատ նե րը գոր-
ծա ծում են կրո նաե կե ղե ցա կան բա ռա միա վոր ներ՝ Ք րիս տոս, Սուրբ գիրք,  Ա վե-
տա րան, Զա տիկ, Վար դա վառ, Թա թախ ման ե րե կո, Մա տաղ աղբ յուր, մե ռոն, 
բուր վառ, խնկար կել, խա չակն քել, օ րո րո ցի խաչ1 և  այլն: Հի շա տակ վում են 
նաև ե կե ղե ցի նե րի և մա տուռ նե րի ա նուն ներ՝ Սուրբ Մի նաս ե կե ղե ցի, Աղբ յու րի 
ե կե ղե ցի, Ծի ծեռ նա վանք, Կար միր մա տուռ և  այլն:

Բ նագ րում գոր ծա ծա կան են Աստ ված հա տուկ ան վան տար բեր կի րա ռութ-
յուն ներ. « Թե այդ չորս օ րում մե րոնք, հատ կա պես մայրս ինչ սոս կա լի տա ռա-
պանք ապ րեց, դա էլ աստ ծուն է հայտ նի» (էջ 82):  « Թող աստ ված ինձ կրա կի 
բե րան տա, թե մեղք ու նեմ: Չու նե՜մ…» (էջ 53): Վի պա կում գոր ծած վում է նաև 
Աստվածատուր անձ նա նու նը. « Հոր ա նու նը Աստ վա ծա տուր է» (էջ 135):

Հե րոս նե րի խոս քում եր բեմն գոր ծած վում են՝
ա. գրա բար յան նա խա դա սութ յուն ներ, օ րի նակ՝ «- Բա րին ընդ ձեզ, զա վակ-

ներս: Ճա շա կես ցուք զկե րա կուրս, որ ա ռա քեալ է ի տեառ նե: Ա մեն» (էջ 146):
բ. ռու սե րե նից փո խառ յալ բա ռեր և  ար տա հայ տութ յուն ներ՝ ստանցի, լամ

փուշկա, չայ, սալդատ, օֆիցեր, ֆրոնտ, շլյապա «եզ րա վոր գլխարկ» և  այլն: 
Այս եր ևույթն ա ռա վել բնո րոշ է  XX դ. ե րեկ րորդ կե սի գե ղար վես տա կան վա վե-
րագ րութ յան լեզ վին:

Հայտ նի է, որ ար ձա կի լե զուն հարս տա նում և հա մա պա տաս խան ո ճա-
վո րում է ստա նում բար բա ռա յին բա ռե րի ու ար տա հայ տութ յուն նե րի մի ջո ցով: 
Ս յուն յաց աշ խար հի հե րոս նե րի խոս քին ան մի ջա կա նութ յուն հա ղոր դե լու հա-
մար հե ղի նա կը հա ճախ դի մում է բար բա ռա յին բա ռա միա վոր նե րի գոր ծա ծութ-
յա նը՝ խան չալ (պարսկ., թուրք. դա շույն), օ թախ (թուրք. սեն յակ), թամ բա քի/
ու (պարսկ. թունդ տե սա կի ծխա խոտ), բուլ դի կտրել (ա նընդ հատ շարժ վել), 
նով [նօվ] «քա րից պատ րաստ ված եր կար տաշտ, ո րի մեջ լցվում է աղբ յու րի 
ջու րը», թա կել [թա կէլ «ծե ծել, հար վա ծել»], ճղու պեր [ճը ղու պէր], պալ տի «կա-
նա ցի գլա նաձև գլխարկ», բա լա, մե զար, չո բան, ռեխ2, ա զապ,  պռունկ, դո լաբ, 
օ դա, որ ձա կա կանչ «ա քա ղա քի ա ռա վոտ յան կան չը», պու պու ըն կույզ «կա նաչ 
կեղ ևը հա նած ըն կույզ», կա ղաղ «կա նաչ ըն կույզ, ինչ պես նաև ըն կույ զի կա նաչ 
կեղ ևը»3 և  այլն: Վի պա կի հե րոս նե րի լեզ վում զգա լի են Գո րի սի բար բա ռի համն 
ու հո տը, կեն դա նի, հո գե հա րա զատ շուն չը: Բար բառն իշ խում է նույ նիսկ քե րա-
կա նա կան կա ռույց նե րում. «- Նե ղա նաս ոչ, Մեծ Տատ,-ա սաց Ղա զար ա պե րը» 
(էջ 45)4: Ինչ պես նշել է Հ. Հա րութ յուն յա նը «գրո ղը պետք է քրքրի բար բա ռը, 
պե ղի, գտնի այդ զեն քե րը, մաք րի ժան գից (ե թե կա), փայ լեց նի ու նոր ուժ, հնչե-
ղութ յուն տա եր կին»5: 

Վի պա կի վեր նա գի րը հու շում է, որ հոր դի ման կա րը, հե ղի նա կա յին խոս քի 

1 Ըստ ժողովրդական հավատալիքների՝ մինչ մկրտությունը մանկան օրորոցի վերնամասում 
փակցվում է խաչ՝ մկրտությունից հետո այն կրելու նպատակով:

2 Ռեխ-ը իրանյան ռախ բառի փոխառությունն է, որը, բարբառներում տառադարձվելով, 
դարձել է ռեխ: Տե՛ս Հ. Աճառյան, Հայերեն արմատական բառարան, հ. 2, Ե., 1926, էջ 34:

3 Բառերի որոշ նրբիմաստներ և արտասանական տարբերակներ ճշգրտել ենք Ալ. 
Մարգարյանի «Գորիսի բարբառը» աշխատության վերջում զետեղված բարբառային բառերի 
բառարանից:

4 Գորիսի բարբառում ըղձական եղանակի ժխտականը կազմվում է ոչ թե չ- ժխտական 
մասնիկով, այլ հիմնականում հետադաս վէչ-ով, որի կիրառությունը նախադաս շարադա-
սությամբ բնորոշ է ածականին (ոչ բարձր):

5 Հարությունյան Հ., Գրողի լեզվի և ոճի հարցեր, Ե., 1979, էջ 51:



510 ՍՅՈՒՆԻՔԸ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՕՋԱԽ

բազ մա զան շեր տե րից լի նե լով, պետք է ա ռաջ նա յին տեղ գրա վի ստեղ ծա գոր-
ծութ յան կա ռուց ված քա յին շղթա յում: Ինչ պես նշում է Լ. Ե զեկ յա նը, «հերոսների
անհատականցումը…սկսվումէնրանցարտաքինինկարագրությամբ,երբհե
ղինակը,օգտագործելովյուրաքանչյուրհերոսիհամարյուրահատուկմակդիր
ներուհամեմատություններ,ստեղծումէնրանցդիմանկարըևապա,դրանհա
մապատասխան,բացահայտումնրանցներքինը,որիհետևկապվումենայդ
հերոսներիվարքագիծը,հոգեբանությունըևհետագագործողությունները»1:

Հե ղի նա կա յին տար բեր ուր վագ ծում նե րը բա ցա հայ տում են հոր դի ման կա-
րի շեր տե րը. « Հայրս բա րե կազմ, բարձ րա հա սակ մարդ էր: Դեմ քը մուգ էր, բե-
ղե րը՝ բա րակ ու թուխ, դրանց ան ջատ ման տե ղը՝ բաց: Ն րա գլխին գրե թե մազ 
չկար» (էջ 32):  

« Հայրս ինձ հա մար հետզ հե տե դառ նում էր ա ռաս պել: Եր բեմն ե րե կո նե րը 
նա մեզ հետ մնա ցած ազ գա տոհ մի փոքր ու մեծ տղա նե րիս հա վա քում էր Ատ-
յան քա րի մոտ ու եր գում… Հայրս քաղցր ձայն ու ներ, որ գնում մեղ մաց նում էր 
նաև մեր ժայ ռե ղեն տի րույ թի քա րե ղեն բնույ թը» (էջ 32):

Ճ յու ղա վոր ված կա ղա պա րով են հան դես գա լիս անձ նա կան դե րա նուն նե-
րը, օ րի նակ՝ « Մե նակ ես եմ ու նա» (էջ 223): Հա ճախ են գոր ծած վում «հայրս ու 
ես», «մայրս ու ես» ար տա հայ տութ յուն նե րը. « Հայրս ու ես մնա ցինք տխուր, 
կար ծես ան հույս» (էջ 204): « Մայրս ու ես կանգ նած էինք դռնե րի մոտ» (էջ 234):  
Վի պա կում հա ճա խա դեպ է  անձ նա կան դե րա նուն նե րի գոր ծա ծութ յու նը: Նույ-
նիսկ ո րո շա կի պար բե րութ յան կազ միչ նա խա դա սութ յուն նե րը կա ռուց ված են  
դե րա նուն հատ կա ցուց չիհա րակրկ նութ յամբ. « Մեր քեր ծե րի ձյու նե յափն ջի նե-
րը հալ վել-պրծել են՝ ար տաս վե լով հոն գուր-հոն գուր: Մեր զույգ տան ձե նի նե րը 
բող բո ջել են: Մեր մե ծե րը նո րից ի րա րանց ման մեջ են» (էջ 73):

Բ նագ րում ու շագ րավ դիրք ու նի մերոնք կազ մութ յու նը, ո րը Էդ. Ա ղա յա նի 
«Ար դի հա յե րե նի բա ցատ րա կան բա ռա րա նում» գո յա կան նշու մով է տրված2: 
Մինչ դեռ Ֆ. Խլ ղաթ յա նը մերոնք, ձերոնք կազ մութ յուն նե րը հա մա րում է դե րա-
նուն ներ, ո րոնք լրաց նում են ես-մենք, դու-դուք շար քե րը3: « Մե րոնք փոքր ե րե-
խա նե րին խա ղա լիք չեն տա լիս, այլ զենք» (էջ 19): « Մե րոնք ան հանգս տա նում 
են. ար դեն եր րորդ օրն է՝ հայրս չկա, իսկ ար տե րը հնձե լու օ րե րը մո տե նում են» 
(էջ 124): « Մե րոնք տա նը տա սը-տաս ներ կու կթու կով էին պա հում» (էջ 25): Մե
րոնք-ը նե րա ռում է ըն տա նի քի հան դեպ հե ղի նա կի ու նե ցած ան սահ ման սերն 
ու ջերմ վե րա բեր մուն քը. այն բնագ րին հա ղոր դում է հու զա կա նութ յուն և մի ջա-
վայ րի բնե րանգ:

Հե ղի նա կը հա ճախ է վկա յա բե րում և՛ ի րեն, և՛ իր շրջա պա տի մարդ կանց՝ 
գոր ծա ծե լով ասելեմ, ասումեն, ինչպեսհայրսէասում և ն ման կա ռույց ներ: 
Կրկ նութ յու նից խու սա փե լու հա մար խոս քում գոր ծած վումէասելեմ բա յաձ-
ևը. « Մեր տոհ մը, ասելեմ, շատ հո ղեր ու ներ» (էջ 41): « Հայրս ան չափ հար գում 
էր իր սպան ված եղ բոր կնո ջը՝ Ա նու շին, ո րին, ասելեմ, մենք Մեծ Մա մա էինք 
ա սում, նաև՝ մայրս» (էջ 82): 

Գ. Ջա հուկ յա նը « Ժա մա նա կա կից հա յե րե նի տե սութ յան հի մունք ներ» 

1 Եզեկյան Լ., Րաֆֆու ստեղծագործությունների լեզուն և ոճը (ըստ պատմավեպերի 
նյութերի), Ե., 1975, էջ 106: 

2 Տե՛ս Աղայան Է., Արդի հայերենի բացատրական բառարան, Ե., 1976, էջ  1002:
3 Խլղաթյան Ֆ., Ժամանակակից հայոց լեզու, Բ մաս, Ե., 2010, էջ 114:
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գրքում վե րա բե րա կան բա ռե րի և բա ռախմ բե րի շար քում դի տար կել է նաև  
այն պի սի միա վոր ներ, ո րոնք հան դես են գա լիս որ պես բարդ ստո րա դա սա կան 
նա խա դա սութ յան գլխա վոր կա ռույց ներ1: Այդ պի սի բա յե րից հա ղոր դակ ցա-
կան ար ժե քով գոր ծած վում է ասումեն բա յաձ ևը, ո րը ա ռա ջա դիր բնագ րում 
դիտ վում է դի մա վոր միա կազմ նա խա դա սութ յուն՝ ա նո րո շութ յան ի մաս տով: 
Այն ամ բող ջաց նում է խոս քաշղ թան և  ա սե լի քը դարձ նում հա մո զիչ. « Մի էն տե-
սակ կա նաչ-կտրիճ է ե ղել Ջա ռահ Սար գիս տոհ մա վա գը, որ, ա սում են,  հավ քը 
երկն քից վեր ա գցել» (էջ 22):

Ինք նա կեն սագ րա կան վի պա կում գոր ծա ծա կան են ժան րին բնո րոշ այլ 
կա ռույց ներ, ո րոնք հա տուկ են հու շագ րութ յան լեզ վա կան հա մա կար գին: Հա-
ճախ խոս քի ի րադ րութ յու նը հե ղի նա կից պա հան ջում է կի րա ռել ժա մա նա կա-
յին տար բեր հա րա բե րութ յուն ներ: Ա ռա ջա դիր բնագ րում հե ղի նա կը գոր ծա ծում 
է «ա ռաջ ընկ նե լով ա սեմ» կա ռույ ցը: Ժա մա նա կի այս «ան կա նոն» հա րա հո սը 
թույ լատ րե լի է այն քա նով, որ քա նով դրա անհ րա ժեշ տութ յունն զգա լի է ի րա վի-
ճա կի հստա կեց ման ա ռու մով: Այս ժան րում ժա մա նա կի կա տե գո րիան չի կա-
րող հա մընկ նել պատ մա կա նո րեն ճշգրիտ ժա մա նա կի հետ:

Գե ղար վես տա կան վա վե րագ րութ յան բնագ րե րում շատ են տա րեթ վե րը, 
ո րոնք հույժ կար ևոր են փաս տա կան նյութ հա ղոր դե լու հա մար. դրանք ու նեն 
աղբ յու րա գի տա կան ար ժեք, օ րի նակ ներ՝ «1921 թվա կա նի հու լի սի չորսն էր: 
Ա մա ռա յին ար ևոտ, տաք օր» (էջ 125): « Մեր լեռ նե րը սևեր հա գան: 1925 թվա-
կա նի գա րունն էր» (էջ 136): «1938 թվա կա նի նոր տա րին ե կավ նոր ձյու նով» 
(էջ 233):

Վի պա կը ներ կա յաց նում է հա րա հոս երկ խո սութ յուն նե րի մի շղթա: Հա ճա-
խա կի են գոր ծած վում ինքնահարցադրումներ,ո րոնց պա տաս խան նե րը հե ղի-
նա կը հստակ գի տի, սա կայն ին քը ի րեն հա մո զե լու հա մար հարց նում է և պա-
տաս խա նում. «Ես սկսե ցի ինձ հարց տալ՝ ին չո՞ւ են մեր այդ մի տա տին Մեծ 
Տատ ա սում: Ախ, հա՜, նա իմ հոր տատն է» (էջ 14): «… Մենք էլ ենք մարդ. բա 
մենք նման բան ա րե՞լ ենք: Չէ: Չենք ա րել»(էջ 49):

Պա տու մի շղթան կա ռուց վում է նաև անպատասխաներկխոսություններով.
«Ես մորս հարց րի՝ մոմն ին չո՞ւ են վա ռում:

-Որ նրա խուն կի ծու խը մե ռա ծի հո գին տա նի էն աշ խար հը:
-Էն աշ խար հը ո՞րն է, մա՛մ ջան:

Նա պա տաս խան չտվեց, միայն ինձ համ բու րեց ու տա րավ տուն» (էջ 30): 
Պա տաս խան չտալն էլ ինք նին հե ղի նա կի կող մից գոր ծած ված ո ճա կան 

հնարք է, որն իր մեջ ա նուղ ղա կիո րեն նե րա ռում է մի ամ բողջ հար ցի պա տաս-
խան: Պա տաս խան տրվե լու դեպ քում հար ցի խո հա փի լի սո փա յա կան լից քը 

կթու լա նար: 
Հե րո սի զրու ցա կից նե րը եր բեմն լի նում են աղբ յու րը, ա րա հե տը, լեռ նե րը. «- 

Դու իմ ա պու պապ Քր մանց Ք րիս տո փո րի շի նածն ես, աղբ յո՛ւր» (էջ 224): Խոս-
քաշղ թա յում գոր ծա ծա կան են տար բեր դի մե լաձ ևեր. «- Քու ծամն էլ են կտրե՞լ: 
- Հա, գա՜ռ  ջան»(էջ 15): 

«- Հե րիք է տանջ վես, ա՛յ բա լա» (էջ 121): 
Ինք նա կեն սագ րա կան վի պա կի լե զուն հա րուստ է թևա վոր խոս քե րով, օրհ-

1 Ջահուկյան Գ., Ժամանակակից հայերենի տեսության հիմունքներ, Ե., 1974, էջ 380:
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նանք նե րով, ո րոնք պա տու մի տեխ նի կան ա ռաջ մղե լու հետ մեկ տեղ ցու ցադ-
րում են Ս յուն յաց աշ խար հի հե րոս նե րի լեզ վամ տա ծո ղութ յու նը. օ րի նակ ներ՝ 
«Սև օ րին կար միր օր է հա ջոր դում» (էջ 26): «Օ ձը ջուր խմող մար դուն չի կծում» 
(էջ 121): « Ցա վը ա ռա ջի նը լա վին է տա լիս» (էջ 137): « Զին վո րի հա մար տնից 
ստա ցած նա մա կը հա ցից էլ քաղցր է» (էջ 257): «Ճշ մա րիտ խո սո ղի ձին միշտ 
թամ բած պետք է լի նի» (էջ 136): «Ով չա րին դի մադ րել գի տի, նա կապ րի» (էջ 
310): « Նախ հաց, հե տո՝ հարց» (էջ 247): « Հա ճախ շա բա թը շուտ է գա լիս, քան 
ուր բա թը» (էջ 254): «-էս տղան քեզ ա շա կերտ, Դալ լաք Գ րի գոր: Մի սը քեզ, ոս կո-
րը մեզ: Սո վի-կռվի տա րի ա: Տ ղին տար դալ լա քութ յուն սո վո րեց րու…» (էջ 66): 
Մաղ թանք ներ՝ 

«-Օխ տը տղա յով սե ղան նստես: Եր կար կե նոք ապ րեք դու և քո Մար դին, 
բախ տա վոր լի նեք անս պառ հա վի տե նա կա նութ յան մեջ: Ա մեն» (էջ 57): «-Ար-
ևը շա՜տ,- օրհ նեց Մեծ Տա տը» (էջ 138): «- Դա տաս տանդ քաղցր լի նի, Ա թո՛ւն 
պապ» (էջ 41):

Բ նագ րում գե րակշ ռում են բա յա կան դարձ վածք նե րը՝  ար ևը խա վա րել, քի-
թը ցցել, գլուխ տալ, մար դու տալ, ար ևը կծել, ճամ փա դնել, ոտ քե րը մի չմուշ-
կում դնել, ջրի ե րես հա նել և  այլն:

Վի պա կի լե զուն հա ճախ է հյուս վում հա մե մա տութ յուն նե րով, ո րոնք ու նեն 
գնա հա տիչ բնույթ: Հայտ նի է, որ հա մե մա տութ յան հիմ քի ընտ րութ յու նը միշտ 
ան հա տա կան բնույթ ու նի և կապ ված է տվյալ եր ևույ թի հե ղի նա կա յին ըն կա-
լու մից: Հե ղի նա կի կեր տած պատ կեր նե րում հա մե մատ վող ա ռար կա նե րը մաս-
նա վո րա բար կեն դա նի ներն են,   օ րի նակ ներ՝ «Գ ևոն գայլիպես թռավ դե պի 
ինձ, սա կայն հայ րը պինդ բռնեց նրան» (էջ 39): «Ոս կե կը նապաստակիպես 
խեղճ էր եր ևում» (էջ 135): « Մենք, ի հար կե, չհե ռա ցանք, սկսե ցինք բլբլաց նել, 
ինչպեսմերաղավնիները, երբ հա վաք վում են թառ լի նե լու» (էջ 131):  

Վի պա կի պա տում նե րում հա ճախ է մեկ նա բան վում Գո րիս տե ղա նու նը, 
տրվում բա ռի մաս տի հա վել յալ բա ցատ րութ յուն ներ: Տե ղա նու նը կապ վում է 
Գոռ ա պու պա պի ան վան հետ: Նա Սուրբ Մես րոպ Մաշ տո ցին բե րել է Ձա գե ձոր՝ 
դպրոց հիմ նե լու նպա տա կով: Գոռ ան վա նու մից էլ բնա կա վայ րի այլ ա նունն է՝ 
Գո րիք, այ սինքն Գո րե րի տուն: Գե ղար վես տա վա վե րագ րա կան վի պա կի բնագ-
րում տե ղան վան վե րա բեր յալ առ կա է այլ մեկ նա բա նութ յուն. « Մեր տոհ մը, 
ինչ պես ա սում էր մայրս, ծա գել է Սի սակ նա հա պե տի թոռ Ձա գից: Ս րա նից էլ 
մեր տոհ մի բնա կա տե ղի ա նունն է՝ Ձա գե ձոր: Մեր բեր դա թա ղի վեր ևի Խա չին 
աղբ յու րի ե կե ղե ցին կա ռու ցել է ին քը՝ Գ րի գո րիս ե պիս կո պո սը, որ Գ րի գոր  Լու-
սա վոր չի թոռն էր: Ս րա նից էլ մեր բեր դագ յուղն ստա ցել է իր երկ րորդ ա նու նը՝ 
Գո րիս» (էջ 46):   

Այս եր ևույ թը գե ղար վես տա կան վա վե րագ րութ յան կա ռուց ված քա յին հատ-
կա նիշ նե րից է: Կա րե լի է ընդգ ծել՝ ա ռա ջա դիր ժան րը ձեռք է բե րում բա ռա րա-
նա յին գոր ծա բա նա կան ար ժեք: 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АВТОБИОГРА-
ФИЧЕСКОЙ ПОВЕСТИ «С ОТЦОМ И БЕЗ ОТЦА» СЕРО ХАНЗАДЯНА  - АШОТ 
ГАЛСТЯН - Эта повесть является сжатым художественным  изложением жизни и 
психологии трёх поколений на фоне героических сражений, падений и подъёмов в 
истории прошедшего столетия армянского народа. Эта автобиографическая проза, 
которую иногда называют языковой персонализацией, выделяется лингвистическими 
и стилистическими особенностями.   

Значительную ценность представляют неологизмы, созданные писателем. 
Портрет отца писателя, являющийся одним из слоёв авторского слова, занимает 
первостепенное место в структурной цепи произведения.

В автобиографической повести использованы другие жанровые структуры, 
присущие языковой системе воспоминаний или эссе. Язык повести богат крылатыми 
выражениями, благословениями и сравнениями, которые, наряду с техническим 
продвижением вперед повествования, показывают лингвистическое мышление 
людей Сюника.

Ключевые слова: художественный документализм, автобиографический 
элемент, лингвистическая единица, семантическая группа, портрет, диалог, 
сравнение.  

LINGUISTIC AND STYLISTIC PECULIARITIES OF THE AUTOBIOGRAPHICAL NOVEL 
WITH MY FATHER AND WITHOUT HIM BY SERO KHANZADIAN - ASHOT GALSTYAN 
- This novel is a brief artistic description of three generations՛ life and psychology on the 
background of heroic battles, falls and ascents of the Armenian history of the last century. This 
autobiographic novel, which is sometimes called linguistic personalization, is distinguished 
by linguistic and stylistic peculiarities.

The neologisms created by the writer have a special value. The portrait of the writer՛s 
father takes a crucial place in the structural chain of the work, being one of the author՛s 
speech layers. 

The autobiographic novel utilizes other genre structures, typical of the linguistic 
system of memoirs or essay. The language is enriched by winged expressions, blessings and 
comparisons, which, alongside with the technical advancing of the story, show the linguistic 
mentality of Syunik people.

Key words:  artistic documentalism, autobiographic element, linguistic unity, semantic 
group, portrait, dialogue, comparison.


