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«ԿՅՈՐԵՍ» ՎԻՊԱԿՆԵՐՈՒՄ 

ԶեկուցմանմեջանդրադարձելենքՍ.Խանզադյանի«Մատյանեղելությանց»ևԱ.
Բակունցի «Կյորես» վիպակներին:Վիպակները կոչվածեն քարտեզագրելու մեծ հայ
րենիքիկորուսյալուպահպանվածեզերքները։Կարոտիերգենհյուսումհեղինակնե
րը՝աչքիառաջունենալովհայրենիգյուղաքաղաքի՝անդառնալիորենհեռացածանց
յալը,առասպելախառնպատմություններիխորհրդավորքողովվարագուրվածհնօրյա
կյանքնուսովորությունները։Համեմատելենքվիպակներինախակերպարները,գնա
հատելնրանցևցույցտվելընդհանրությունները:

Բա նա լի բա ռեր` Սյունիք, Զանգեզուր, Սերո Խանզադյան, «Մատյան եղելութ
յանց»,ԱկսելԲակունց,«Կյորես»,նախակերպար:

Սե րո Խան զադ յանն ին քը Գո րիսն էր, Ս յու նիքն էր՝ ամ բող ջա պես, ո գե ղե-
նա ցած: Գո րի սի պատ մութ յան, Գո րի սի բառ ու բա նի, Գո րի սի ա վան դույթ նե րի 
կեն դա նի կրողն էր:

Իր հայ րե նի քի բնաշ խար հի գույ ներն ու պատ կեր նե րը,  իր լեռ նաշ խար հի 
մարդ կանց, նրանց սո վո րույթ ներն ու բար քե րը գե ղար վես տա կա նաց նողն ու 
գրա կա նութ յուն բե րողն էր, ին չը մինչ այդ ա րել էր Բա կուն ցը:

Սե րո Խան զադ յա նը, ինչ պես Հա մո Սահ յանն է ա սում, 20-րդ դա րի երկ րորդ 
կե սի «մեր ար ձա կի օ րի նա կան նա հա պետն է», իսկ նրա թո ղած գրա կան ժա-
ռան գութ յու նը հայ գրա կա նութ յան «ան կո ղոպ տե լի գան ձե րից» է:

Սե րո Խան զադ յա նի հա մար հայ րե նի քը պե տա կան-աշ խար հագ րա կան 
նեղ հաս կա ցութ յուն չէ: Հայ րե նիքն ամ բողջ Հա յաս տանն է՝ պատ մա կան իր 
տա րածք նե րով: Եվ պա տա հա կան չէ, որ ա ռիթ լի նե լու դեպ քում ա սում էր. «Իմ 
ծննդա վայրն ամ բողջ Հա յաս տանն է»: Դ րա ա պա ցույ ցը նրա գրա կան ողջ ժա-
ռան գութ յունն է: Ան գամ հայ րե նի լեռ նաշ խար հին կամ իր կեն սագ րութ յանն 
առնչ վող և վա վե րա կան հիմ քեր ու նե ցող գոր ծե րում գե ղար վես տա կան ընդ-
հան րա ցում ներ է ա նում՝ հա մազ գա յին, հա մա մարդ կա յին կտրված քով: Իսկ 
ո րոշ գոր ծեր ուղ ղա կի հաս տա տում են, որ գրո ղի ծննդա վայրն ի րոք ամ բողջ 
Հա յաս տանն է: « Հայ րե նա պա տում» մատ յա նը դրա վառ ա պա ցույցն է: Գր քի 
տար բեր հա տոր նե րում կա րե լի է հան դի պել մեր հան րա պե տութ յան ա մեն մի 
բնա կա վայ րի կեն սագ րութ յան: « Հայ րե նա պա տու մը», ինչ պես նշում է Սու րեն 
Ա ղա բաբ յա նը, «…իր պա տում նե րով ի մի է բե րում, մի ա ռանց քի շուրջ է հա-
մախմ բում հա յոց հայ րե նի քը՝ աշ խար հագ րութ յամբ, նյու թա կան ու հոգ ևոր 
ի րո ղութ յուն նե րով, նրա ա լե հեր պատ մութ յամբ….»: Բա զում են այդ օ րի նակ-
նե րը:

Այդ բո լո րով հան դերձ՝ գրո ղի հայ րե նի քը՝ Գո րի սն ու Ս յու նիք- Զան գե զուր 
լեռ նաշ խարհն ի րենց ա ռանձ նա հա տուկ կնիքն են թո ղել նրա ստեղ ծա գոր ծա-
կան աշ խար հի և  ազ գա յին գործ չի նրա նկարագ րի վրա:
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Առ հա սա րակ աշ խար հագ րա կան մի ջա վայ րը մեծ նշա նա կութ յուն ու նի 
գրո ղի նե րաշ խար հի կա յաց ման հար ցում: Այն մեծ ազ դե ցութ յուն է թող նում 
գրո ղի հո գե կերտ ված քի, աշ խարհ ըն կալ ման կեր պի, ինչ պես նաև բնութ յու նը 
ճա նա չե լու, նրա հետ հա ղոր դակց վե լու և ներ դաշ նակ վե լու, գե ղե ցիկն ըն կա լե-
լու մո տե ցում նե րի վրա:

Սե րո Խան զադ յա նի աշ խար հա ճա նա չո ղութ յան հիմ նա կան փու լը կա յա ցել 
է իր հայ րե նի ծննդա վայ րում: Դ րա լա վա գույն վկան է « Մատ յան ե ղե լութ յանց» 
վի պա կը (1966), ո րը մեր գրա կա նութ յան մեջ «քրո նի կո նի ժան րի» բարձ րա-
գույն դրսևո րում նե րից է: Վի պա կը միան գա մից լայն ըն դու նե լութ յուն գտավ:

Այն լայն ա ռու մով չի տե ղա վոր վում ժան րի դա սա կան պատ կե րա ցում նե րի 
մեջ: Կա րե լի է ա սել, որ այն ո՛չ վի պակ է, ո՛չ վեպ, ո՛չ էլ վա վե րագ րութ յուն, ո րով-
հետև այն տեղ ներ կա յաց ված է իս կա պես ապր ված մի ի րո ղութ յուն, ո րը հնա-
րա վո րութ յուն է տա լիս պահ պա նել ժա մա նա կի բա րո յա հո գե բա նա կան մթնո-
լոր տը, ներ կա յաց նել այն պես, որ ըն թեր ցո ղին թվում է, թե ինչ քան էլ ժա մա նակ 
անց նի, այն եր բեք չի հնա նա:

Ս. Խան զադ յա նը, ներ կա յաց նե լով պա տե րազ մա կան ու հետ պա տե րազմ-
յան տա րի նե րի բա րո յա հո գե բա նա կան մթնո լոր տը Գո րի սում, կեր տել է հա վեր-
ժա կան քան դակ ներ հի շեց նող կեր պար ներ: Վե պը, ըստ էութ յան, Ա. Բա կուն ցի 
«Կ յո րես»-ի շա րու նա կու թյունն է:

«Կ յո րես»  վի պա կը նույն պես կոչ ված էր քար տե զագ րե լու մեծ հայ րե նի քի 
կո րուս յալ ու պահ պան ված ե զերք նե րը։ Կա րո տի երգ է հյու սում Բա կուն ցը՝ աչ-
քի ա ռաջ ու նե նա լով հայ րե նի գյու ղա քա ղա քի ան դառ նա լիո րեն հե ռա ցած անց-
յա լը, ա ռաս պե լա խառն պատ մու թյուն նե րի խորհր դա վոր քո ղով վա րա գուր ված 
հնօր յա կյանքն ու սո վո րութ յուն նե րը։

Ժան րա յին նկա րագ րով «Կ յո րես»-ը վեպ կամ վի պակ չէ սո վո րա կան հաս-
կա ցո ղութ յամբ՝ ո րո շա կի սյու ժեով, հե րոս նե րի գոր ծո ղութ յան ո րո շա կի սահ-
մա նով: Ն րա կա ռուց ված քը նույն պես հի շեց նում է պատ մա կան քրո նի կո նի կամ 
ա վե լի ճիշտ՝ գե ղար վես տա կան տա րեգ րութ յան ժան րը: Տա րեգ րող հե ղի նա կը 
քայլ առ քայլ ծա վա լում է գա վա ռա կան ի րա կա նութ յան սո ցիա լա կան բազ մե-
րանգ եր ևույթ նե րի, այդ կյան քի հե րոս նե րի, նրանց կեն ցա ղի, հա սա րա կա կան 
գոր ծու նեութ յան, նրանց սո ցիալ-դա սա կար գա յին և հո գե կան հա կա սութ յուն-
նե րի ման րակր կիտ նկա րագ րութ յու նը:

Բա կուն ցի կեր տած պատ կեր նե րի ամ բողջ հյուս ված քը, նրա եր գի ծան-
քի տար րե րը գե րա զան ցա պես հեն վում են ժո ղովր դա կան-ազ գա յին, նույ նիսկ 
ա վե լի նեղ շրջա նա կի՝ զան գե զուր յան-տե ղա յին եր գի ծա կան կո լո րի տի վրա: 
Այդ եր գի ծան քը չու նի գրքա յին աղբ յուր ներ, այլ, ծնվե լով պատ մա կան մի շատ 
յու րա հա տուկ ժա մա նա կաշր ջա նում, իր հեր թին ար տա ցո լում էր այդ ժա մա-
նա կաշր ջա նի մարդ կանց հո գե բա նութ յան ու կեն ցա ղի ու րույն պատ մութ յու նը:

« Մատ յան ե ղե լութ յանց» և «Կ յո րես» վի պակ նե րում հե ղի նակ նե րը քայլ առ 
քայլ բա ցա հայ տում են գա վա ռա կան քա ղա քի պատ կե րը և ն րա հա մա պատ-
կե րում` ժա մա նա կին այդ քա ղա քի հա մար խորհր դա նիշ ներ հան դի սա ցող 
մարդ կանց:

Ժա մա նակ ներն ա րա գո րեն փոխ վում են, ու նրանց հետ փոխ վում է ա մեն 
ինչ` մարդ կա յին ու հա սա րա կա կան հա րա բե րութ յուն նե րը, ան գամ` քա ղա քի 
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փո ղոց նե րի ա նուն նե րը. «Ա հա, օ րի նակ, այս մի փո ղո ցը, ո րին քա ղա քա ցիք 
ի րենց նա խա ձեռ նութ յամբ հի մա Ան տա ռա հա յաց են ան վա նում: Ի սկզբա նե 
նրա ա նու նը ե ղել է Փե խի Կո լոլ, հե տո` Ցարս կի, հե տո, ինչ պես վկա յում է ին քը` 
Ճել Ա վան բի ձան, կնքվել է Կար միր Վար դան, հե տո է լի նոր ա նուն ներ…»:

Նույն  պատ կերն է նաև «Կ յո րես» վի պա կում, որ բնա բան – հ ղում ու նի Ցի-
ցե րո նի հայտ նի ար տա հայ տութ յա նը «O tempora, o mores» (Օ՜ ժա մա նակ ներ, 
օ՜ բար քեր), կամ ինչ պես Բա կունցն էր ա սում՝ «Օ՜ Զան գե զուր, օ՜ Կ յո րես»1: 

Ար դեն հու շու մը կա, որ լի նե լու է ժա մա նա կագ րութ յուն, ժա մանկ նե րի հեր-
թա գա յութ յուն և դ րանց բե րած բար քե րի զա նա զա նութ յուն: Ըստ էութ յան հա-
կադ րութ յան մեջ են դրված եր կու ժա մա նակ, Կ յո րե սի և Գո րի սի ժա մա նակ նե րը:

Նա հա պե տա կան կեն ցա ղի ան պա ճույճ պար զութ յան ընդ հա րու մը նոր 
ժա մա նակ նե րի բար քե րի հետ, ընդ հա րում, որ պատ մա կան ակն թար թի մեջ 
կենտ րո նաց նում է ժո ղովր դա կան կյան քի մի ամ բողջ ող բեր գութ յուն: Գ յու ղա-
կան ար դար հա մայն քի ու տո պիա կան ա նուրջ նե րով ապ րող, ա վան դա պահ, 
աշ խար հին իր միայ նակ զան գա կատ նից նա յող հո ղա գոր ծի կամ ար հես տա վո-
րի հա մար իս կա կան ող բեր գութ յուն էր քա ղա քակր թութ յան դա րի բա րո յա կա-
նութ յան ազ դե ցու թյու նը, ո րը նրանց հո գում ծնում էր վա խի ու հու սա հա տութ-
յան խռո վա հույզ տրա մադ րութ յուն ներ:

Պատ մե լով անց ման շրջա նի ող բեր գա կան ճշմար տութ յու նը՝ Բա կուն ցը, 
սա կայն, է լե գիա չի կար դում անց յա լի մա սունք նե րի նկատ մամբ, չի ար դա-
րաց նում ժո ղովր դա կան ներ քին խա վե րի ա հա բե կու մը քա ղա քակր թութ յան 
նո րա մու ծու թյուն նե րի հան դեպ, այլ իր եր գի ծան քի ո լոր տի մեջ է առ նում թե՛ 
հա սա րա կութ յան այս պես կոչ ված «ընտր յալ» մա սին և թե՛ ստո րին խա վե րի 
ին դի վի դո ւա լիզմն ու նրանց միա միտ ե րա զանք նե րի պատ մա կան սահ մա նա-
փա կութ յու նը:

Ա մեն ին չով տար բեր էին Գո րիսն և Կ յո րեսը, ո րոն ցում պար փակ վում է մի 
քա ղաք  եր կու ի մաս տով, մի բնա կա վայր՝ եր կու տար բեր ժո ղովր դով,  ո րոնք ու-
նեն ի րենց  ա ռան ձին սո վո րութ յուն նե րը, ա ռան ձին  շա հե րը  և մինչև ան-
գամ նրանց ա նուն ներն են տար բեր: 

Մի կող մը «օ տա րա կան ներն» են կամ, ինչ պես կյո րե սե ցիք են ա սում՝  ղա րի-
բա կան նե րը, մյուս  կող մը՝ բուն Կ յո րեսն է: Հետզ հե տե ա մա յա նում էր Կ յո րե սը: 
Ան դունդն էր սուզ վում հո ղա գործ նե րի ազ գը»: Այ սինքն` ե կել է Գո րի սի` մեծ քա-
ղա քի ժա մա նա կը, ո րը պի տի փո խա րի նի գա վա ռա կան քա ղա քին, հա մե նայն-
դեպս, ժա մա նա կը նրա օգ տին է աշ խա տում:

Ա. Բա կուն ցի Կ յո րե սից շատ քիչ բան է մնա ցել Ս. Խան զադ յա նի նկա րագ-
րած գա վա ռա կան քա ղա քում, ո րը «գա վա ռա կան» է կոչ վում միայն այն պատ-
ճա ռով, որ հե ռու է մայ րա քա ղա քից: «Ու ղիղ ու լայն են քա ղա քի ա նուն կրող և  
ա նա նուն փո ղոց նե րը: Ա նուն կրող նե րը կոկ ված, հղկված են աս ֆալ տով, մայ-
թե րին անպ տուղ ծա ռեր ու նեն:…Ան հա մար բար դի նե րը քա ղա քին երկ նա մերձ 
տեսք են տա լիս: Ըն կու զե նի ներն ի րենց հզոր ճյու ղե րը մի պար տե զից մյուսն են 
հասց նում, կռվի ու վե ճի ա ռիթ տա լիս հին հար ևան նե րի միջև»2: 

1 Սովետահայ գրականության պատմություն, առաջին հատոր, հայկական ՍՍՌ ԳԱ հրատա-
րակչություն, Երևան 1961, էջ 469:

2 Խանզադյան Ս., «Մատյան եղելությանց» վիպակ, «Հայաստան» հրատար., Երևան 1966, 
էջ 6-7:
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Եր կու վի պակ նե րում ա մեն ևին ինք նան պա տակ չեն քա ղա քա յին ու գա վա-
ռա կան պատ կեր ներն ու մե ծա պես նպաս տում են հե րոս նե րի բնա վո րութ յան 
գծե րի, հայ րե նի ե զեր քի նկատ մամբ նրանց ու նե ցած վե րա բեր մուն քի, նրանց 
աշ խար հըն կալ ման բա ցա հայտ մա նը: 

Քա ղա քա յին բնա պատ կեր նե րը ներ դաշ նակ վում են մարդ կանց ար տա քի-
նի նկա րագ րութ յուն նե րին: Վի պակ նե րի հե րոս նե րից շա տե րը քա ղա քը շրջա-
փա կող լեռ նե րի նմա նա պատ կեր ներն են կար ծես, նրանց պես ա մուր կառ չած 
հո ղին, նրանց պես անդրդ վե լի ու հաս տա տուն: 

Գա վա ռա կան քա ղա քի հա մա պատ կերն ամ բող ջաց նում են հա սա րա կա-
կան տար բեր շեր տեր ներ կա յաց նող մար դիկ` Գիրք Պետ րու սը, դպրո ցի դի րեկ-
տոր Ձենդ Մկր տի չը, զին կո մի սա րիա տի Յու րի կը, Կտ րեմ-Կ ցեմ Համ բար ձու մը, 
Ճառ Սի մո նը, Գ րուզ Բար սե ղը, Մըզմզ Վ լա դը, Սև Թու թին, Չե կա յի Վ րույ րը, Դիք 
Ալ բեր տը, Կապ խո սող Սու ղին, Թառ չի Ղա զա րը, Փայ տոն չի Գի րի շը, Բու խալ տեր 
Մու խա նը, Լ ղար Սե րո ժը, Գ րա բար Գաբ րիե լը, Հ ռա քել Դա յի Տա սը տա րի դա-
տա խա զը, նրա եղ բայր Փա փախ Ա վա գը, Մեհ րա բի Վար թե րը, Պա րան - Պա րան 
Ա վա նե սը, Գ յուր ջի օ բին, Ծ մակ Խա չի կը, Թեփ ռած Ե րե մը, Ամ բա րի կա տու Սո-
ղո մո նը, Ցուլ Օ հա նը՝ յու րա քանչ յուրն աշ խար հըն կալ ման իր կեր պով, իր կեն-
սա փի լի սո փա յու թյամբ:

Մարդ կանց մա կա նուն նե րը նույն պես խիստ բնու թագ րա կան են և հե ռու 
են գրա կան պայ մա նա կա նութ յուն նե րից: Դ րան ցից շա տե րը ե կել են տաս նամ-
յակ նե րի խոր քից և լիար ժեք բնու թագ րում են մար դուն, ի րենց մեջ ամ փո փում 
խոր ի մաստ, ժո ղովր դա կան կեն սա փի լի սո փա յութ յան դրսևո րում ներ և  ամ-
փոփ պատ կե րա ցում ներ են տա լիս հա սա րա կա կան տար բեր շեր տե րի տրա-
մադ րութ յուն նե րի, բնա վո րութ յուն նե րի, սո վո րույթ նե րի վե րա բեր յալ:

Գա վա ռա կան քա ղա քում մարդ կանց նախ և  ա ռաջ ճա նա չում են «ի րենց 
փո թով». («Ե թե նույ նիսկ քա ղա քի քո թուկ Տա տունց Անդ րեաս հայ րի կին հարց-
նես, թե ո՞րն է Հով հան նես Զա քար յա նի տու նը, ա պա նա զար մա ցած կնա յի 
քեզ ու ան վե րա պահ կհաս տա տի, թե նման մարդ առ հա սա րակ չի ե ղել ու չկա 
ի րենց քա ղա քում: Ա պա նո րից կզար մա նա, երբ ի մա նա, թե դու Բա րութ չի Ա վա-
նե սին ես ո րո նում»1: 

Քա ղա քի մտա վո րա կա նութ յան հա մա պատ կերն ամ բող ջաց նում են «միակ 
ե ղա նա կա գու շակ, մի հին գրա բար օ րա ցույ ցի տեր ու կար դա ցող Գ րա բար 
Գաբ րիե լը, խմբագ րութ յան սրբագ րիչ Վ րի պակ Մի քա յե լը, Ագ րո նոմ Սա ղա թե լը, 
որոնք ո րո շա կի սկզբունք նե րի ու կա յուն հա մոզ մունք նե րի տեր մար դիկ են, եր-
բեք չեն են թարկ վել ժա մա նա կի փո փո խութ յուն նե րին ու մնա ցել են մա քուր ու 
ազ նիվ, ինչ պես Ճել Ա վան բի ձան…

Այս ազ նիվ ու քա ղա քի հա մար խորհր դան շա կան կեր պար նե րի կող քին 
կան նաև մար դիկ, որոնց նկատ մամբ իր ո րո շա կի վե րա բեր մունքն ու նի Ճել 
Ա վան բի ձան` Հ ռա քել դա յի – Տա սը տա րի դա տա խա զը, նրա եղ բայր Փա փախ 
Ա վա գը, Հիմ նարկ Ղ ևո նը…

Կ յո րե սե ցի նե րը նույն պես ի րենց հա տուկ վե րա բեր մունքն ու նեին Գո րի սի 
բնա կիչ նե րի նկատ մամբ, ո րոնք վա ճա ռա կան ներ էին ու պե տա կան պաշ տոն-

1 Խանզադյան Ս., «Մատյան եղելությանց» վիպակ, «Հայաստան» հրատար., Երևան 1966, 
էջ 23:
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յա ներ՝ դյու քան դար նե րը ու մե ծա մեծ նե րը, - ինչ պես նրանց ան վա նում էր Ա թա 
ա պե րը: Ն րանք էին բուն օ տա րա կան նե րը, ո րոնց դեմ կռվում էր բուն Կ յո րե սը:

Առևտ րա կան նե րի չափ Գո րիսն ու ներ բե յեր ու պաշ տոն յա ներ: Կա յին ե րեք 
Ներ սես բեյեր՝ Հաստ Ներ սես բեյ, Խուր դա կամ Կար ճիկ Ներ սես բեյ, Պ րիս տա-
վի Ներ սես բեյ և  այլք: Բե յե րի մեծ մա սը կեղծ ազն վա կան ներ էին, մի մասն էլ 
շա ռա վիղն էին ազն վա կան հին տոհ մե րի և  ու նեին կալ վածք ներ, ո րոնց հա-
սույ թով ան կա րոտ ապ րում էին: Այդ պի սինն էր օ րի նակ, Պավ լե բեյ Օր բել յա նը, 
«Մ շակ» թեր թի հա վա տա րիմ բա ժա նոր դը, ո րը ա ռանձ նա ցած ապ րում էր իր 
տա նը, ինչ պես իշ խա նը դղյա կում:

Քա ղա քի բնա կիչ նե րին Ս. Խան զադ յա նը ներ կա յաց նում ու բնու թագ րում է 
Ճել Ա վան բի ձա յի` նրանց նկատ մամբ ու նե ցած վե րա բեր մուն քի հա մա պատ-
կե րում, որ տեղ ա ռանձ նա հա տուկ տեղ ու նեն ազ նիվ աշ խա տան քով ապ րող 
մար դիկ, հատ կա պես «կար դա ցած ու լու սա վոր յալ մար դիկ»` քա ղա քի միակ ու 
նշա նա վոր լեզ վա բան Ան տոն ու սու ցի չը, Գիրք Պետ րու սը, դպրո ցի դի րեկ տոր 
ու կեն սա բա նութ յան դա սա տու Ձենդ Մկր տի չը, Մեհ րա բի Վար թե րը, Ար դար 
Հա բու դը, Թառ չի Ղա զա րը, որոնց մի ա ռան ձին գույն ու ե րանգ են ա վե լաց նում 
քա ղա քի հա մա պատ կե րին:

Ազն վութ յան ու բա րութ յան մարմ նա ցում է Թառ չի Ղա զա րը՝ իր սկզբունք-
նե րին հա վա տա րիմ («Երբ նրան հրա վի րում են հար սա նիք, խոսք չի տա լիս, 
մինչև չհա մոզ վի, որ հար սը խո նարհ է ու պար կեշտ, փե սան էլ շառ ու շիլ թաղ 
չի: Ե թե նո րապ սակ ներն իր սրտո վը չեն լի նում, ա պա շրջկո մի քար տու ղարն էլ 
գա իր ետ ևից, հրա վե րը մեր ժում է»1:

Տի պիկ սյու նե ցու մարմ նա ցում է Սա ղա թե լը` «շա պիկն ու զիր, կհա նի կտա: 
Մեր ժել չգի տի: Քա ղա քում շա տերն են Սա ղա թե լից փող պարտք ա նում: Ն րա 
հույ սին են հատ կա պես քա ղա քի պե տա կան թատ րո նի եկ վոր դե րա սան նե րը»: 
Վի պա կում վար պե տո րեն է դրսևոր վում Ս. Խան զադ յա նի ար ձա կի պոե տի կա յի 
յու րա հատ կութ յուն նե րից մե կը` հեգ նան քը` որ պես բնա վո րութ յուն նե րի բա ցա-
հայտ ման, մարդ կանց բնու թագր ման մի ջոց:

Այս հե րոս նե րին, ինչ պես նաև կյո րե սե ցի նե րին հա կադր վում են Գո րի սի  
բե յե րը, որոնք ո՛չ հո գի ու նեին, ո՛չ հոգ ևոր շահ: Միայն Պավ լի բեյն էր՝ Օր բել յա-
նի վեր ջին շա ռա վի ղը, որ ա ռանձ նութ յան մեջ ակն կա լում էր սյու նաց նա խա-
րա րութ յան վե րա դար ձը: Իսկ Հաստ Ներ սես բե յը և մ յուս բե յե րը գի տեին, որ 
աշ խար հում կա պետ ու ս տո րադր յալ ու ա րան քում հար կա վոր է թուղթ խա-
ղալ, ու տել ու ձանձ րա նալ, ձանձ րույ թից հո րան ջել, հո րան ջե լով բամ բա սել, աղ-
ջիկ նե րին տե ղաց ա նել, տղա նե րին դարձ նել ա վե լի բարձր պաշ տոն յա: Նույնն 
էին նաև խո ջա նե րը:

Վի պակ նե րի հե րոս նե րից շա տե րը, ճիշտ է, հան դես են գա լիս պա տու մի 
ա ռան ձին դրվագ նե րում, սա կայն լրաց նում են միմ յանց, ու նեն ի րենց նե րաշ-
խար հը, աշ խար հըն կալ ման ձևը, եր ջան կութ յան, ե րա զանք նե րի, ու րա խութ-
յան ու վշտե րի վե րա բեր յալ ի րենց մտաս ևե ռում նե րը:

« Մատ յան ե ղե լութ յանց» վի պա կում ա վար տուն է միայն Ճել Ա վան բի ձա յի 
կեր պա րը, ո րին կա րե լի է տես նել սյու ժե տա յին բազ մաճ յուղ ծա վա լում նե րում, 
բայց ու շագ րավն այն է, որ մնա ցած կեր պար նե րը մի կող մից նպաս տում են 

1 Խանզադյան Ս., «Մատյան եղելությանց» վիպակ, «Հայաստան» հրատար., Երևան 1966, 
էջ 20:
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գլխա վոր կեր պա րի լիար ժեք բա ցա հայտ մա նը, մյուս կող մից` հնա րա վո րութ-
յուն են ըն ձե ռում հե ղի նա կին ներ կա յաց նե լու Ս յուն յաց լեռ նաշ խար հի մարդ-
կանց յու րա հա տուկ գծերը` ուղ ղամ տութ յունը, հայ րե նի ե զեր քի նկատ մամբ 
սյու նե ցու ա ռանձ նա հա տուկ վե րա բեր մունքը, ճշմար տա խո սութ յունը, ի րերն 
ի րենց ա նու նով կո չե լու հա մար ձա կութ յունը:

Քա ղա քում հայտ նի Ան տոն ու սուց չի մեկ նա բա նութ յամբ « Ճե լը» ևս հա յոց 
գա վա ռա կան բար բա ռի մնա ցուկ է: Ն շա նա կում է «շուտ ա րա», «շտա պիր»: 
Դե, ա մեն ա ռա վոտ Ա վան բի ձան ա ղա չա ձայն շտա պեց նում է որ դուն (« Ճե՜լ 
ա րա, Գ րի գոր ջա՛ն, ճե՜լ ա րա»): Այդ ճե լը փոթ մնաց նրա տան վրա: Ին քը` Ճել 
Ա վան, տղեր քը` Ճե լի Գ րի գոր, Ճե լի Մու խան, Ճե լի Ներ սես, Վար դան, Ի վան»1:

Ճել Ա վան բի ձա յի կեր պա րում միահ յուս վում են հին ու նոր ի րո ղութ յուն-
նե րը հաս տա տող անց յալն ու ներ կան, որ տեղ ապ րում են վի պա կի հե րոս նե-
րը: Ն րա կեն սա պա տու մի անն շան թվա ցող դեպ քերն ընդ լայն վում, դառ նում են 
ծա վա լուն ու ընդգր կուն, «զգա յա կան-մտա յին հոս քի մեջ սրվում, պայ ծա ռա-
նում են հնա գույն պատ կեր նե րի ման րա մաս նե րը»:

Վի պակ նե րում գոր ծո ղութ յուն նե րը ծա վալ վում են հա մա ժա մա նա կա յին ու 
տա րա ծա ժա մա նա կա յին հար թութ յուն նե րում: « Հենց նոր մտա լու սա բա ցից 
շիկ նած մեր փոք րիկ քա ղա քը և  ա ռա ջի նը հան դի պե ցի մեր հար ևան Ա վան բի-
ձա յին» 2:

Իր կյան քի հոգ սա շատ, հա ճախ կի սա քաղց օ րե րին ան գամ Ճել Ա վան բի-
ձան չի կորց րել մար դու նկատ մամբ ու նե ցած իր հա վա տը (« Դե, մարդ ա սածդ 
լավ ա րա րած է») ու աշ խա տել է միշտ բարձր պա հել իր ա նու նը:

 Հե ղի նակ նե րը ի րենց վի պակ նե րում մեծ վար պե տութ յուն և ս տեղ ծա գոր-
ծա կան հնա րա գի տութ յուն հան դես բե րե լով՝ չեն ա ռանձ նաց նում գլխա վոր կամ 
երկ րոր դա կան հե րոս ներ: Ն րանք չեն ցան կա ցել ներ կա յաց նել այս կամ այն հե-
րո սի պատ մութ յու նը, ե թե կա րե լի է այս պես ար տա հայտ վել՝ նրանցհերոսը այն
կյանքնէ , որ տեղ միմ յանց հետ ևում են մե կը մյու սից բա ցա սա կան հե րոս նե րը, 
և մե կը մյու սից հա մակ րե լի դեմ քեր՝ դրա կան սկզբուն քի պաշտ պան նե րը:

Եր կու վի պակ նե րի ո ճե րի հստա կութ յու նը, գու նա գեղ պատ կե րա վո րութ յու-
նը, տի պե րի հո գե բա նա կան կերտ ված քը, նրբահ յուս կա ռուց ված քը, սյու ժե նե-
րի խտա ցու մը, երբ ոչ մի տո ղում չես զգում դա տար կութ յուն, ոչ մի է ջում չես 
հան դի պում պատ կե րի ու մտքի նոս րութ յուն, այ սօր էլ մնում են իբրև ըն դօ րի-
նակ ման ար ժա նի եր ևույթ ներ:
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ОБЩНОСТЬ ГОРИССКИХ ОБРАЗОВ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ С.ХАНЗАДЯАНА 
И А.БАКУНЦА - ЛИЛИТ ГРИГОРЯН - В статье мы ссылались на произведения C. 
Ханзадяна «От логики» и А. Бакунца «Кёорес». Новеллы расскизывают об отображать 
сохранившихся и утраченных полосы большой родины. Авторы ностальгической песни, 
видят необратимое прошлое своего родного города, жизнь и древние обычаи легенди 
историй. Мы сравнили новизну произведений, оценили их и продемонстрировали 
сходство между ними.

Ключевые слова: Сюник, Зангезур, Серо Ханзадян, «От логики», Аксель Бакунц, 
«Киорес».

GENERALITY OF GORIS CHARACTERS IN NOVELS BY SERO KHANZADIAN 
«REGISTER OF TRUE EVENTS» AND A.BAKUNC «KYORES» - LILIT GRIGORYAN - In 
the report we have referred to Sero Khanzadian՛s «Register of True events» and  A.Bakunc՛s 
«Kyores» novels.The novels are mapping lost and maintained borders of the great motherland. 
The authors are singing a song of melancholy having in their minds eye the images of the 
unrecoverable past life and traditions  of the motherland mysteriously wrapped in a curtain.
We have compared the characters of the novels ,assessed them and pointed out features 
they have in common.

Keywords: Syunik,Zangezur, Sero khanzadian, «register of true events», Aksel Bakunc, 
Kyores, character.


