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ՀՈՐ ԿԵՐՊԱՐԸ ՍԵՐՈ ԽԱՆԶԱԴՅԱՆԻ «ՀՈՐՍ ՀԵՏ ԵՎ ԱՌԱՆՑ 
ՀՈՐՍ»  ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐԱԿԱՆ ՎԻՊԱԿՈՒՄ

«Այսի՜նչմեծմարդես,իմհա՛յր:Եվի՜նչլավէ,որիմհայրըդուես»
Ս. Խան զադ յան 

ՍերոԽանզադյանիինքնակենսագրականվիպակնանկեղծուպաշտամունքիհաս
նող սիրո դրսևորում է իր հոր նկատմամբ: Հեղինակն իր կյանքի երկու շրջափուլն է
ներկայացնում՝«Հորսհետևառանցհորս»,որտեղառանցքայինդերակատարումու
նիհայրը՝Նիկոլայը՝իրֆիզիկականևհոգևորներկայությամբ:Հյուսվածքումհեղինա
կիհորըտեսնումենքերկուվիճակում.հայրը՝ կենդանի,հայրը՝ մահացած՝կենդանի
ներկայությամբ:Հորֆիզիկական չգոյությունըորդինփորձում է լրացնել հորհոգևոր
գոյությամբ՝ տասնամյակներ շարունակ իր ուսերին կրելով հոր անորոշության բեռը:
Մերժելովճակատագրինհնազանդվելուպահանջը՝ չպարտվեց (հորիցէրժառանգել)՝
համոզմունքով.«Ովչարինդիմադրելգիտի,նակապրի»:

Բա նա լի բա ռեր`հայր,որդի,կերպար,ՓոքրՄհեր,միֆ,արքետիպ,ինքնություն:

20-րդ դա րի սկզբում մի ֆաքն նա դա տութ յու նը զար գա ցավ եր կու հիմ նա-
կան ուղ ղութ յամբ՝ ծի սա կան (Ջ.Ֆ րեյ զեր) և ար քե տի պա յին (Կ. Յունգ): Ըստ 
Ֆ րեյ զե րի տե սութ յան՝ միֆն ա ռա ջա ցել է ծե սից՝ դառ նա լով ծե սի բա ռա յին, պա-
տու մա յին ար տա հայ տութ յու նը: Այս տե սութ յան կողմ նա կից ներն ա ռանձ նաց-
նում են օ րա ցու ցա յին կամ սե զո նա յին մի ֆեր` օժտ ված ո րո շա կի պար բե րա-
կա նութ յամբ. այս տեղ ա ռաջ նա յին տեղ է զբա ղեց նում մեռ նող-հառ նող աստ ծո 
մի ֆը՝ հու նա կան դի ցա բա նութ յան մեջ` Դիո նի սո սը, Ա դո նի սը, սկան դի նավ յա-
նում՝ Բալդ րը, ե գիպ տա կա նում՝ Օ սի րի սը, հռո մեա կա նում՝ Ատ տի սը, Աստ վա-
ծաշն չում՝ Ք րիս տո սը, հայ կա կա նում՝ Ա րա Գե ղե ցի կը, ո րին ներ քին թե լե րով 
կապ վում է քրիս տո նեա կան դա րաշր ջա նում ձևա վոր ված Փոքր Մ հե րի մի ֆը: 

Յուն գի կար ծի քով, մարդ կութ յան փոր ձի փո խանց ման ու նի վեր սալ մի ջոց է 
ար քե տի պը՝ նա խա պատ կեր, ո րը ձևա վոր վում է կո լեկ տիվ ան գի տակ ցութ յան 
շեր տե րում, ձեռք բե րում ար խա յիկ ծե սի, մի ֆի, խորհր դա նի շի, հա վա տա լի քի 
մեջ պահ պան ված բո վան դա կութ յուն: Ն կա տենք՝ խոս քը զգա յա կան բո վան-
դա կութ յան մա սին է և  ոչ տրա մա բա նա կան: Յուն գի հա մոզ մամբ՝ ստեղ ծա-
գոր ծութ յունն «ան գի տակ ցա կա նի խոր քե րից» ա ճող «ար քե տի պե րի ան գի-
տակ ցա կան վե րար տադ րութ յուն է»: «Ար վես տա գետն իր հո գե բա նութ յան այդ 
«հնա դար յան» շեր տի նկատ մամբ ու նե ցած հա տուկ զգա յու նութ յան շնոր հիվ 
ար քե տի պե րը վե րար տադ րում է ստեղ ծա գոր ծութ յան մեջ՝ այդ չե զոք ու դա-
տարկ սխե մա նե րը միշտ լցնե լով ինք նա տիպ բո վան դա կութ յամբ»1: Յունգ յան 
հեր մենև տի կա կան մե թո դա բա նութ յունն ա ռա ջին հեր թին վեր ծա նում է գրա-
կան կեր պար նե րի ար քե տի պա յին ի մաս տը (այ նու հետև՝ սյու ժե նե րի): Ըստ 

1 Տե՛ս Տուրիշևա Օ., Արտասահմանյան գրականագիտության տեսությունը և մեթոդաբա-
նությունը, ռուս. թարգմ.՝ Ա.Ջրբաշյանի, Ե., «ԵՊՀ», 2017, էջ 92:
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Տու րիշ ևա յի՝ վե րոնշ յալ ի մաս տի «բո վան դա կութ յու նը այն խոր քա յին սխե մա-
նե րի ո րո նումն է, ո րոնք ըն կած են այս կամ այն գոր ծող ան ձի կեր պա րի հիմ-
քում»1: Այս հնա գույն մո դել նե րը Յունգն ան վա նեց «ար քե տիպ-ան ձեր». հիմ նա-
կան նե րը Մոր, Ե րե խա յի, Ան ձի (կամ Դի մա կի), Ստ վե րի, Ա նի մա յի, Ա նի մու սի, 
Ո գու ար քե տի պերն են: 

Մի ֆա պոե տի կա յի ա ռու մով բա վա կա նին ու շագ րավ է Սե րո Խան զադ յա նի 
« Հորս հետ և  ա ռանց հոր ս» ինք նա կեն սագ րա կան վի պա կը. գործ ու նենք և՛ ծի-
սա կան մի ֆե րի, և՛ յունգ յան ար քե տի պե րի հետ: (Այս եր կի մի ֆա կա նութ յանն 
անդ րա դար ձել ենք ա ռան ձին հոդ վա ծով - Ռ.Ս.): Այն ար քե տի պիկ մտա ծո ղութ-
յան ակն հայտ օ րի նակ է՝ վե րոնշ յալ ար քե տի պե րի (և  ոչ միայն) վե րար տադ-
րութ յուն, որ տեղ ա ռանձ նա նում են Հոր և Ե րե խա յի ար քե տի պե րը: Վեր ջինս, 
ըստ Յուն գի, «խորհր դան շում է մարդ կա յին հո գե բա նութ յան այն պի սի կող մեր, 
ինչ պի սիք են ան հա տա կան գի տակ ցութ յան զար թոն քը, ան հա տա կան հո գե-
բա նութ յան տար բեր վե լը կո լեկ տիվ ան գի տակ ցա կա նից»2: Իսկ հայրն ա ռաջ-
նորդ է, հե ղի նա կութ յուն, հետ ևա բար՝ օ րենք, պե տութ յուն. նա հա մար վում է 
Աստ ծու հա մա պար փակ կեր պա րը: 

«Ով իր հորն է տես նում, նա տես նում է աստ ծուն: Չէ՞ որ հայ րը նախ նա կան 
այն հա րատև շղթա յի վեր ջին օ ղակն է, ո րով մարդն առնչ վում է Ա դա մի, դրա-
նով իսկ՝ ա րար չա գոր ծութ յան ծագ ման հետ: Բայց և  որ դուն տես նողն էլ աստ-
ծուն է տես նում: Չէ՞ որ որ դին ա մե նա մեր ձա վոր օ ղակն է, ո րը մար դուն կա-
պում է վեր ջին դա տաս տա նի, ա մե նայն ին չի վախ ճա նի հետ: Ն ման սրբա զան 
պա րա գա յում մի՞ թե կա րե լի է վա րա նել կամ խոս քի մեջ ժլատ լի նել»3: Վեր ֆե լի 
այս միտքն ակ նա ռու է Խան զադ յա նի՝ ձո ներ գի վե րած ված այս վի պա կում, որն 
ան կեղծ ու պաշ տա մուն քի հաս նող սի րո դրսևո րում է իր հոր նկատ մամբ: Եր կի 
խո րա գիրն ար դեն իսկ հու շում է՝ «ե ղե լութ յուն նե րի թե լե րից հյուս ված» այս քա-
ռաճ յուղ աս քի կենտ րո նում հե ղի նա կի  հայրն է՝ Նի կո լա յը. կյան քի ա մե նադժ վա-
րին պա հե րին ան գամ նա մնաց ա նընկ ճե լի, ան կոտ րում, հա վա տա րիմ հայ րե-
նի հո ղին ու ժո ղովր դին: « Գու ցե դրա նից էր, որ նա ինձ հա մար հետզ հե տե դառ-
նում էր ա ռաս պել»4,- խոս տո վա նում է գրո ղը՝ գի տակ ցե լով՝ օ ր  օ րի հ յուս վու մ  
էր և  իր «կյան քի ա ռաս պե լը» (էջ 238): Հե ղի նա կը, որին ար դեն նշմար վում էր 
կյան քի մշու շոտ ճա նա պար հի վեր ջը, իր ողջ կյան քի եր կու շրջա փուլն է ներ կա-
յաց նում՝ « Հորս հետ և  ա ռանց հոր ս»՝ ներ կա յե լով նաև իր կյան քի ե ղա նակ նե րը 
բո լո րող չորս ճյու ղե րը՝ ար ևա ծա գից մինչև ար ևա մուտ, որ տեղ ա ռանց քա յին 
դե րա կա տա րում ու նի հայ րը՝ իր ֆի զի կա կան և հոգ ևոր ներ կա յութ յամբ: Հի շո-
ղութ յուն նե րի մի ջո ցով կեն դա նա նում, ո րո շա կիա նում է գրո ղի անց յա լը՝ «մոխ-
րա ցած ժա մա նակ նե րի հե ռա վո րութ յու նի ց» մեր առջև բա ցե լով « Ձա գե ձո րի՝  
Բա բե լո նի տա րի քի ա վե րակ  բեր դի  մեջ խո րա ցա ծ»  Խան զա դենց տոհ մա տու-
նը, ո րը «մի ժա մա նակ կոչ վել է Քր մանց»՝ տոհ մի նախ նու՝ Քուրմ Ան ձա վի ա նու-
նով:  Ն կա տենք՝ հե ղի նակն ա ռանձ նա կի ու շադ րութ յամբ և  ոգ ևոր վա ծութ յամբ 
է խո սում ի րենց տոհ մի ազ գան վան, նաև ծագ ման մա սին.  « Մեր տոհ մը 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 

1 Նույն տեղում, էջ 93:
2 Նույն տեղում, էջ 94:
3 Ֆրանս Վ., Մուսա լեռան քառասուն օրը, Ե., «Լույս», 1990, էջ 25:
4 Խանզադյան Ս., Հորս հետ և առանց հորս, Ե., «Սովետ. գրող», 1986, էջ 52: (Այսուհետև 

Ս.Խանզադյանի գրքից կատարված մեջբերումների մոտ կնշենք միայն էջը):
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է՝ Ձա գե ձոր» (էջ 238): «Ազ գա տոհ մի գա ղա փա րա կան կա պե րի մեջ ա մե նա-
կար ևո րը ազ գա նունն էր, ո րը… ապ րել է ա նընդ հատ զար գա ցում, մինչև որ 
հա սել է այժմ յան աս տի ճա նին»1,- գրում է ազ գագ րա գետ Է դիկ Բաղ դա սար յա-
նը և մատ նան շում այն ե րեք հիմ նա կան սկզբունք նե րը, ո րոն ցով միջ նա դա րում 
ձևա վոր վել է հայ կա կան ազ գա նու նը՝ նախ նու ա նու նով, գյու ղի կամ քա ղա քի 
ա նու նով և զ բաղ մուն քով կոչ վե լը: Ինչ պես տես նում ենք, Խան զադ յանն իր տոհ-
մի ազ գա նու նը կա պում է նախ նու ան վան հետ, իսկ հոր կեր պարն ամ բող ջաց-
նում ծննդա վայ րի և ման կութ յան մա սին քաղցր հու շե րով, ո րոն ցում բա ցա-
հայտ վում է հե ղի նա կի, ինչ պես ինքն է խոս տո վա նում, « Մեծ Տա տի փե շե րի մեջ 
և … քա րայ րի մթին խոր շե րում ամ փոփ վա ծ» աշ խար հը. «տոհ մա տա նան ընկ-
ճուն ո գի ն»` Մեծ Տա տը` Նա նա խա նում զի զան, Ա թուն պապն ու նրա թոռ Ար-
սե նը, Մեծ Մա ման, Ար մե նակ քե ռին, հո րեղ բայր ներ  Խա չին, Սեր գոն, Մար դին…, 
հե ղի նա կի մայ րը, հայ րը: Հե տա գա յում՝ իր կյան քի հա մա ռոտ ու ղին ներ կա յաց-
նե լիս, հե ղի նա կը խոս տո վա նում է. «Իմ հի շո ղութ յուն նե րից եր բեք չջնջվե ցին 
մեր թա ղի ան ձա վաբ նակ մար դիկ, խո րունկ ձո րե րը, ձո րե րի մթին այ գի նե րը, 
կա պույտ սա րե րը և հոգ սե րից ընկճ ված հայրս՝ բարձ րա հա սակ, ժա մա նա կից 
շուտ ծե րա ցած և ն յար դա յին, գրգռված»2:

Անդ րա դառ նա լով Վա հագն Դավթ յա նի պոե զիա յին՝ Է.  Մե ժե լայ տի սը գրում 
է. «Եվ չկա բա նաս տեղծ, որ ժա մա նակ առ ժա մա նակ չվե րա դառ նա դե պի իր 
ման կութ յան ոս կե մայր ցա մա քը: Եվ դա փա խուստ չէ ի րա կա նութ յու նից: Ոչ մի 
դեպ քում փա խուստ չէ: Դա մեր մեջ նստած ինչ-որ խորհր դա վոր բնազդ է, որ 
կան չում է մեզ դե պի իր ա կունք նե րը, ո րոն ցից, ե թե ման կան աչ քե րով նա յե-
լու լի նենք, ծա գում է իս կա կան գե ղեց կութ յու նը և հոգ ևոր մաք րութ յու նը»3:  Այս 
«խորհր դա վոր բնազ դը» մեր ինք նութ յունն է, Յուն գի կար ծի քով՝ «ան հա տա կա-
նաց ման գոր ծըն թա ցի նպա տա կը». «նշա նա կում է հո գե բա նութ յան ամ բող ջա-
կա նութ յուն, գի տակ ցութ յան և  ան գի տակ ցա կա նի միաս նութ յուն, նրանց միջև 
կոնֆ լիկ տի հաղ թա հա րում և, հետ ևա բար, ան հա տի ա ռա վե լա գույն ինք նաի-
րա ցում»4: Իսկ ան հա տա կա նա ցու մը «գի տակ ցութ յան և  ան գի տակ ցա կա նի 
հա րա բե րութ յուն նե րի գոր ծըն թաց» է, «մար դու կող մից իր սե փա կան էութ յան 
գի տակ ցում»5: Ըստ Յուն գի՝ ինք նութ յան հաս նե լը մի գոր ծըն թաց է, ո րը տե ղի է 
ու նե նում մար դու ամ բողջ կյան քում, ինք նութ յան ճա նա չու մը՝ ա ռա վել հա սուն 
տա րի քում: Կար դում ենք Խան զադ յա նի հյուս ված քում. « Նաև սկսել եմ նշմա րել 
կյան քիս ճա նա պար հի մշու շոտ վեր ջը: Ան ցած-գնա ցած նե րը  դար ձե լ  ե ն  ա ռաս-
պել ներ: Ն րանց  հի շա տակ ներ ն  օ ր  ու գի շեր  կան չու մ  ե ն  ինձ: Ես շ տա պու մ  եմ  
վեր ջաց նել ի մ  այս գոր ծը, ո ր  ինձ նից հե տո ե կա ծ  իմ  տոհ մա կից նե րը ճա նա չե ն  
ի րենց դ յու ցազն նախ նի նե րի ո գին: Մարդ չպի տի  կորց նի ի ր  ար մա տը: Լույ-
սը չ գո յից  չի  ծա գում» (էջ 5) (ընդգ ծու մը մեր ն  է`Ռ.Ս.): Հե ղի նա կի ա ռա ջա դիր 
նպա տակն ինք նա ճա նա չումն է, ո րը փոր ձել է բա ցա հայ տել հատ կա պես հոր 
ար քե տի պի օգ նութ յամբ: 

1 Բաղդասարյան Է., Հայկական ընտանիք, Տորոնտո, «Լույս», 2016, էջ 47:
2 Խանզադյան Ս., Սերո Խանզադյանն իր մասին, «Սյունյաց երկիր», 2015, 3 դեկտեմբերի, 

թիվ 32 (374), էջ 6:
3 Մեժելայտիս Է., Պոեզիա, որ մաքրում է արյունը, Վ.Դավթյան. երկու հատորով, հ. 1, Ե., 

1985, էջ 7:
4 Տուրիշևա Օ., Արտասահմանյան գրականագիտության տեսությունը և մեթոդաբա նու-

թյունը, Ռուս. թարգմ.՝ Ա.Ջրբաշյանի, Ե., «ԵՊՀ», 2017, էջ 101:
5 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 98:
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Հ յուս վածքն ինք նա կեն սագ րա կան է, ին չը հու շում է նրա վա վե րա կա նութ-
յան մա սին: Թ վում է՝ ի րա կան-վա վե րա կան են բո լոր դեպ քերն ու դեմ քե րը. հե-
ղի նակն էլ կար ծես թե ար տա քուստ մնա ցել է զուսպ տա րեգ րո ղի դիր քե րում: 
Բայց ի րա կա նում գրո ղը վա վե րա կա նին հա վե լել է կա րո տի, սի րո, նաև ա տե-
լութ յան չափ (թուր քի և ներ քին թուր քի նկատ մամբ), ինչ պես նաև միահ յու սել-
միա խառ նել է ի րա կա նը, ա ռաս պե լա կա նը, բա նահ յու սա կա նը. սահ մա նա զա-
տումն ան գամ հա ճախ ան կա րե լի է թվում: Վի պա կի ներ քին շեր տե րում մեր 
է պոսն է՝ կա ռուց ված քը (տա րին բո լո րող չորս ե ղա նակ նե րը նե րա ռող ճյու ղեր), 
քա րայ րի քա րե դու ռը, ոս կե գույն ձին, ձիու վրնջո ցը, Սա սուն ցի Դա վի թը և վեր-
ջա պես Մա սի սի վի հի մեջ փակ ված Փոքր Մ հե րը, ո րը շրջա նա կում է հյուս ված-
քը. ու նենք նաև են թաշր ջա նակ՝ Բա բե լո նի մի ֆը: (Այս մի ֆա կեր պար նե րին 
անդ րա դար ձել ենք մեր նախ կին հոդ վա ծում): Կա րե լի է ա սել՝ եր կը գե ղար վես-
տա վա վե րա կան է, որ տեղ առ կա են և՛ ինք նա կեն սագ րա կա նը, և՛ կեն սագ րա-
կա նը, և՛ հու շագ րա կա նը, և՛ գե ղար վես տա կա նը, նույ նա կան են պայ մա նա կան 
գե ղար վես տա կան ի րա կա նութ յունն ու պատ մա կան ի րա կա նութ յու նը: Իսկ 
այս տեղ ներ կա յաց վում է հայ ժո ղովր դի վեր ջին հար յու րամ յա կի հե րո սա կան 
ո գո րում նե րով լի պատ մութ յան ըն թաց քը՝ ան կում նե րով, վե րելք նե րով, որ տեղ 
ի րենց հայ րե նան վեր, հա յան վեր ու անձ նան վեր գոր ծու նեութ յունն են ծա վա-
լել Խան զա դենց տոհ մի այ րե րը: Կա րե լի է ա սել՝ սա Քր մանց տոհ մի է պոսն է՝ 
շա ղախ ված վա վե րա կան ու է պի կա կան տար րե րով: Քր մանց տոհ մի է պո սի 
Սա սուն ցի Դա վի թը հե ղի նա կի հայրն է, Փոքր Մ հե րը՝ հե ղի նա կը՝ մաս նա կի ար-
տա հայ տութ յամբ: Խան զադ յա նի հյուս ված քում բաց վում է քա րայ րի դու ռը, և  
ի րենք ի րենց գտած նժույգն ու թոռ նի կը թռչում են դե պի ի րենց նախ նի նե րիս 
կիզ բը: «Ա մեն ինչ վե րա դառ նում է իր նախ նա կան ծա գու մին, որ պես զի նոր 
սկսվի» (էջ 254),- գրում է Խան զադ յա նը: 

Պա տու մի դի պա շա րի հան գույց նե րում Փոքր Մ հեր - Ար տա վազդ - Ար շակ 
Երկ րորդ - հե ղի նակ  կեր պա րա յին  հա ջոր դա կա նութ յուն  է տե ղի ու նե նում, որն 
ար մա տա վոր վու մ  է  հե ղի նա կի ներ քին խռով քով, ինք նա խոս տո վա նութ յուն նե-
րով և նշ յալ  մի ֆե րի ու հե ղի նակ-կեր պա րի սահ մա նա խախտ  վի ճակ նե րով: Հե-
ղի նա կը, Ա լեք սան պա պի Ար տա վազ դը ևմի ֆա կան Ար տա վազդ ն  այն քա ն  են 
նույ նա նում, որ հա ճա խ  ենք  տա րա կու սում՝  մի ֆի հետ  գոր ծ  ու նենք, թե ի րա-
կա նութ յան: Մի ֆա կան Ար տա վազդն ըն թեր ցո ղին հի շեց նում է մեր ա ռա ջին 
ա վան դա վե պի՝ « Վի պա սան ք»-ի մա սին, որ տեղ Ար տա շես և Ար տա վազդ (հայր-
որ դի) ժա ռան գոր դա կան կապն է: (Ըստ յունգ յան մե թո դի՝ հե ղի նա կի կեր պա-
րում ի րաց վում է ան հա տա կա նաց ման գոր ծըն թա ցում գտնվող Ե րե խա յի ար-
քե տի պը: Հե ղի նա կի կյան քի շրջա փու լե րին զու գա հեռ ուր վագծ վում են և գ րո-
ղի ան հա տա կա նաց ման գոր ծըն թա ցի փու լե րը, ին չին կանդ րա դառ նանք մեր 
հե տա գա շա րադ րան քում):

« Հայր ս  ին ձ  ու Ար տա վազ դին տա նու մ  է:  …Ե ս  ու Ար տա վազ դը հռհ ռա ցինք:
-Ե կե ք  օգ նե ցեք:
- Չե՛ն ք  օգ նի: Մենք քե զ  ան հա րա զա տ  անձ նա վո րութ յու ն  ենք:
Հայրս  մեզ  հայ հո յեց:
-Գ նա ցեք  մի ու րիշ քա ղա քու մ  ապ րե ցեք: Կա րո ղ  ե ք  ա նեծ քով հի շե լ  ինձ: 

Ես չկա րո ղա ցա ձեզ  հա մար լու սա վոր  դուռ բա ցե լ» (էջ 225-226)  (ընդգ ծու մը 
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մեր ն  է` Ռ.Ս.): Մի ֆա կան ներ քին խոր շեր տե րում հոր կեր պա րով հայ տած վում 
են Ար տա շես Ա ռա ջի նի, Սա սուն ցի Դավ թի մի ֆե րը: Նույ նա նում են հե ղի նա կի 
հայրն ու մի ֆա կան Դա վի թը՝ սխրան քով, Ոս կեկ ձիով, ա նեծ քով և վեր ջա պես 
ող բեր գա կան վախ ճա նով: Ե թե Դա վիթն ըն կավ հա րա զատ դստեր նի զա կից, 
ա պա հայ րը՝ իր հա րա զատ երկ րի «հա րա զատ» զա վա կի կրա կո ցից: Ն կա-
տենք՝ կեր պա րա յին հա ջոր դա կա նութ յուն է տե ղի ու նե նում նաև այս տեղ՝ Ար-
տա շես  Ա ռա ջին – Սա սուն ցի Դա վիթ - Նի կո լայ հայր:

Է պի կա կան է հոր կեր պա րի մուտ քը հյուս վածք: Պա տե րազ մը վեր ջա ցել 
է, մե րոնք վե րա դար ձել են հաղ թա նա կած: Զոր քի մեջ է նաև հե ղի նա կի հայ-
րը՝ Քուռ կիկ Ջա լա լին հի շեց նող իր Ոս կե կով: Հոր կեր պա րի է պի կա կա նութ յու-
նը հե ղի նակն ամ բող ջաց նում է Ոս կե կի վրնջո ցով: Հ յուս ված քում քա նիցս լսում 
ենք ձիու վրնջյու նը (« Ձո րում ձի վրնջաց: Կար ծես մեր Ոս կեկն է: Ա յո՛, նա է» (էջ 
30), « Բա կից դուրս գա լուց մեր Ոս կեկն այն պես վրնջաց, կար ծես հրա ժեշտ էր 
տա լիս մեր քա րա թա ղին, մեզ» (էջ 63), « Հայրս… ե կավ,…  ի մա ցանք Ոս կե կի ու-
րախ վրնջո ցից» (էջ 63)): 

Իր ար մատ նե րին, իր հո ղին, իր հայ րե նի ե զեր քին կառ չած մարդ էր Նի կո լա-
յը: Սար դա րա պա տի ճա կա տա մար տում սպան վում է Խան զա դենց ցե ղի Գ րի-
գո րը: Նի կո լայ հոր հրա մա նով Գ րի գո րի մար մի նը տա նում են Էջ միա ծին, հո ղին 
պահ տա լիս: Իսկ երբ թուր քին քշում են Հա յաս տա նից, նույն Նի կո լա յի հրա մա-
նով սպան վա ծի մար մի նը Էջ միած նի հո ղից հա նում բե րում են Գո րիս, թա ղում 
Ատ յան քա րի մոտ՝ ժայ ռա թա ղի հո ղում: 

Ն կա տենք՝ հյուս ված քում փի լի սո փա յա կա ն  ո րո շա կի  խոր հուր դ  ու նի հո ղը  
(հո ղա յին մա սունք, հո ղե աչ քեր, հո ղան յութ մարդ, հո ղը մար դուց կխ ռո վի, հո-
ղի լաց («… Թա քուն լա ց  ե ղա: Ան ձայն: Ինձ թ վաց, թե այդ  լա ցը ի մը չէ, այլ՝ հո ղի-
նը: Ի՜նչ ծան ր  է հո ղի լա ցը» (էջ 232)))՝ պայ մա նա վոր վա ծ մեռ նե լու և հա րութ-
յու ն  առ նե լու  հա վի տե նա կա ն  ա րա րո ղութ յամբ, որ ն  ի րա կա նաց վու մ  է հո ղում. 
հո ղի ց  է ծն վում մար դը, բայց և հո ղ  է  դառ նում  մար դը: (« Հո ղ  էիր, հող դար ձիր» 
(էջ 9)):

Այս ա ռու մով ու շագ րավ է Սեր գեյ Սա րին յա նի դի տար կու մը. «Ար խա յիկ 
հա վա տի  ռեա լութ յուն նե րը ցույ ց  են տա լիս, որ հե թա նո սա կա ն  աշ խար հազ-
գա ցո ղութ յու նը դեռևս պահ պա նու մ  է իր կեն սու նա կութ յու նը, հան դե ս  է գա-
լի ս  որ պես գո յա բա նա կան տրվա ծութ յուն: Հո ղի այ սօ րի նակ  փի լի սո փա յա կան  
մեկ նա կե տը իր հիմ քով ս կիզ բ  է առ նու մ  ար խա յիկ խտո նեզ մից, թե ա մեն բան  
բաղ կա նու մ  է  հո ղից և կր կին  վե րա դառ նու մ  է  մայ րա կան  գիր կը»1: (Ան վեր ջի 
շրջապ տույտն է):

Վի պա կում հե ղի նա կը քա նիցս կանգ նում է մահ վան դեմ հան դի ման, «շո-
շա փում մահ վան թա թը» (էջ 230), բայց և  ա մեն ան գամ մեր ժու մ ճա կա տագ րին 
հնա զանդ վե լու պա հան ջը՝ եր գե լով. «Եր գե լ  ե մ  ու զու մ  ես… Մի հե ռա վոր ձայն 
ճ չու մ  է` մի եր գի: Իս կ  ե ս  եր գու մ  եմ: … Լա վ  եմ  հաս կա նու մ  ինք ս  ինձ, ի մ  ար ժե-
քը: Հ պար տ  ե մ  ինքն ս  ինձ նով, թեև ձ մե ռա յին գի շեր վա սառ նա մա նի քը  քա շու մ  
է ա կանջ ներս, շա լա կիս բեռ ն  ինձ ճն շու մ  է ի ր  ան գի տա կից ծան րութ յամբ» (էջ 
235-236):

Հի րա վի, ար մատ նե րի ց  էր  սա, որ գ րո ղի ն  էր փո խան ցել ն րա  հայ րը, ո ր  ե րե-
1 Սարինյան Ս., Առասպելաբանությունը Զորայր Խալափյանի արձակում, Լրաբեր հասարա-

կական գիտությունների, 1988, թիվ 9, էջ 37:
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կո նե րը ազ գա տոհ մի  փոք ր  ու մեծ տ ղա նե րին հա վա քու մ  էր Ատ յան  քա րի մո տ  
ո ւ  եր գում: Եր գու մ  էր այս «բա րե կազմ, բարձ րա հա սակ, մուգ դեմ քով, բա րա կ  
ու թուխ բե ղե րո վ» մար դը` հա մոզ մուն քով. « Մարդ ն  ի ր  եր գը պի տի ու նե նա» (էջ 
32): Ն րա եր գին ա կանջ դնող ա ղավ նի ներն այս տեղ հու շու մ  են` խա ղա ղութ յու ն  
է ր  եր գու մ  այս  մար դը, բայց և. « Մեր ազ գի փրկութ յու նը մար տա կա նութ յան մեջ 
է միայ ն» (էջ 70):  

Հա վատ ու պատ կա ռանք էր ներշն չում շրջա պա տին Նի կո լա յը: Գ րո ղի խոս-
քով՝ գյու ղում իր հորն ու Խա չի հո րեղ բորն ա վե լի էին հա վա տում, քան տեր Սի-
մո նին ու Սուրբ գրքին: Նա իշ խա նութ յուն ու ներ Խան զա դենց տոհ մի ու գյու ղի 
բնա կիչ նե րի վրա: Չ մո ռա նանք՝ տոհ մա յին ռազ մախմ բի և գ յու ղի ռազ մա կան 
ջո կա տի հրա մա նա տար-գլխա վորն էր ու բո լո րից ան կախ էր (որ դու կար ծի-
քով): Իսկ հոր` որ դու վրա ու նե ցած իշ խա նութ յունն ան սահ մա նա փակ էր, ին-
չից նեղսր տում էր հայ րը և հոր դո րում որ դուն մարդ ա րա րա ծին այդ չափ չհա-
վա տալ: « Շատ հե տո ես նկա տե ցի, որ հայրս մտա հոգ էր այն բա նից, որ ին քը 
կա րող է կորց նել ինձ վրա ու նե ցած իր իշ խա նութ յու նը» (էջ 20): Հաս կա նա լի է` 
այս տեղ ի րա գործ վում է հոր ար քե տի պի «Երկ նա յին Հայ րութ յան» գա ղա փա-
րը: Հայ րը տուն բե րեց «խեղ ճուկ րակ, կուչ ե կած, հա զիվ տասն վեց տա րե կան» 
Բաղ դա սա րին և  ե րե խա նե րին հոր դո րեց չնե ղաց նել նրան: Ի րա վամբ, աստ վա-
ծա հա ճո գործ է որբ ե րե խա յին ըն տա նիք ըն դու նե լը, սի րով ու գուր գու րան քով 
շրջա պա տե լը, կա րի քա վո րին ձեռք մեկ նե լը (« Միշտ ան ճա րին օգ նա կան էր»), 
փրկագ նով գե րութ յու նից ըն կե րոջն ու նրա ըն տա նի քին ա զա տելն ու հա րա-
զատ օ ջա խում պա հե լը. են թա տեքս տում`քրիս տո նեա կան օգ նութ յուն չուն ևո-
րին և կա րի քա վո րին:

Այս չափ իշ խա նութ յուն ու նե ցող տղա մարդն այ նո ւա մե նայ նիվ ա ռանձ նա-
կի սեր ու խո նար հում ու ներ իր կնոջ նկատ մամբ, որ «լու սա վոր ե րեսկ հատ 
ու ներ», շատ գե ղե ցիկ էր և զ բաղ վում էր ե րե խա նե րին գրա ճա նաչ դարձ նե լու 
գոր ծով: Այս ա ռու մով հե տաքրք րա կան է ազ գագ րա գետ Ս. Պո ղոս յա նի դի տար-
կու մը. «Տ ղա մար դու սե ռա յին ի դեա լը են թադ րել և  են թադ րում է ամ րութ յուն, 
հա մա ռութ յուն, ուղ ղամ տութ յուն, նա խա ձեռ նող, ա ռաջ մղող և տի րա պե տող 
հատ կա նիշ ներ, իսկ կնոջ վարք ու բար քի սե ռա յին ի դեա լին բնո րոշ են ե ղել 
և  են՝ նրբութ յու նը, հնա զան դութ յու նը, պար կեշ տութ յու նը, զի ջո ղա կա նութ յու-
նը, հա վա տար մութ յու նը ըն տա նի քին և  այլն»1: Հա յոց մշա կու թա յին հա մա-
կար գում այս պի սին էին և  են այր և կ նոջ սիմ վո լի կա նե րը: Այս բա նաձ ևով էին 
ա ռաջ նորդ վում հե ղի նա կի ծնող նե րը, որոնք ի րենց վար քու բար քով օ րի նակ 
էին ծա ռա յում ի րենց զա վակ նե րին: Հաս կա նա լի է՝ կեր պա րի հիմ քում մոր ար-
քե տիպն է, «մար դու հո գե բա նութ յան մեջ բուն կո լեկ տիվ ան գի տակ ցա կա-
նի», դրա ա կունք նե րի, այն արդ յու նա րար նա խասկզ բի սիմ վո լի կան, ո րին նա 
պատ կա նում է: «…ար քե տի պի դրսևո րումն են նաև ըն տա նի քի, հայ րե նի տան, 
ծննդա վայ րի պատ կեր նե րը, ո րոնք հե րո սի պատ մութ յան մեջ կա րող են ինչ-
պես դրա կան, այն պես էլ բա ցա սա կան դեր խա ղալ»2: Քիչ է ա սել՝ Խան զադ-
յա նի եր կում մոր կեր պա րը դրա կան դեր է խա ղա ցել. նա հա վա սա րակշ ռել է 

1 Պողոսյան Ս., Կնոջ և տղամարդու խորհրդանիշները հայոց մշակութային համակարգում, 
Հայ ժողովրդական մշակույթ, XIV, Նյութեր հանրապետական գիտական նստաշրջանի, Ե., 
2007, էջ 249: 

2 Տուրիշևա Օ., Արտասահմանյան գրականագիտության տեսությունը և մեթոդաբա նու-
թյունը, ռուս. թարգմ.՝ Ա.Ջրբաշյանի, Ե., «ԵՊՀ», 2017, էջ 94:
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որ դու ան հա վա սա րակ շիռ կյանքն ան գամ հոր մահ վա նից հե տո՝ միահ յու սե-
լով և՛ կեր պար նե րը, և՛ ար քե տի պե րը՝ հոր ու մոր: Թերևս այս հնա զանդ կնոջ 
ազ դե ցութ յամբ էր պայ մա նա վոր ված Նի կո լա յի նման ու ժեղ տղա մար դու՝ ար-
տա կարգ նրբութ յամբ ու քնք շութ յամբ օժտ ված լի նե լը, որ «եր ևի ար տա ռոց էր 
մեր լեռ նե րի քա րե ղեն կոշ տութ յան մե ջ», թե պետ եր բեք չէր հրա ժար վում իր 
սկզբուն քից. «Ակն ընդ ա կան, ա տամ ընդ ա տա մա ն» (էջ 70): 

Հ յուս ված քից ի մա նում ենք՝ պա տա նի տա րի նե րին գրո ղի հայրն աշ խա տել 
է ծո վի նա վե րի վրա, ա վար տել սպա յա կան «ու չի լիշ չան», ռու սե րեն խո սում էր 
շատ վարժ: Մինչև 1921 թվա կա նը բեռ նա կիր-մշակ է ե ղել Կ րաս նո վոդսկ քա-
ղա քում1: Խոր հար գանք ու հա վատ ու ներ ռուս մար դու նկատ մամբ, որի հետ էլ 
կա պում էր լեռ նաշ խար հի և  ազ գի փրկութ յու նը. « Ռու սը մեր միակ բա րե կամն 
է» (էջ 74): Հա վա տաց նում էր՝ միայն Մոսկ վա յի հրա մա նին պի տի վստա հել ու 
հա վա տալ: «Իսկ Ան կա րան որ ևէ ի րա վունք չու նի և չ պի տի ու նե նա մեզ վրա: 
… Թուր քի ասկ յա րը կգա, կնստի մեր տնե րում ու մի սև  օր բո լո րիս սրի կքա շի» 
(էջ 91): 

Չ մաս նա կցեց Լեռ նա հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յան  կազ մա վոր մա նը: «Ի՜նչ 
հույ սով է մեր լեռ նե րում ստեղծ ված գա ճաճ իշ խա նութ յու նը ան ջատ ված մնում 
Խորհր դա յին Հա յաս տա նից:… Նո րի՞ց ար յուն թա փել, ար յու նից կշտա ցած հո ղը 
նո րի՞ց կրա կի մեջ գցե լ» (էջ 121): Երբ 1921-ի հու լի սին Զան գե զու րը հռչակ վեց 
Խորհր դա յին Հա յաս տա նի մաս, խան դա վառ վեց, փոր ձեց ծա ռա յել իր ազ գին, 
այս դեպ քում՝ հեղ կո մին, «սա կայն ոչ իբրև ծա ռա» (էջ 79): Դեռ այն ժա մա նակ 
Նի կո լա յը սխալ ներ էր տես նում հայ բոլշ ևիկ նե րի վա րած քա ղա քա կա նութ յան 
մեջ. պի տի կա րո ղա նան ան մեղ սխալ վա ծին տար բե րել թշնա մի է լե մեն տից: 
Գի տակ ցում էր՝ դա սա կար գա յին պայ քար է, սա կայն «պետք է շատ զգույշ լի-
նել, որ թա ցը չվառ վի չո րի հե տ» (էջ 74): Դի մե լով Մա խա չին, ով վի պա կում հեղ-
կո մի գա ղա փա րա կիր ու գա ղա փա րա խոս կեր պարն է՝ ա սում է. «Ես ապ րում 
եմ, որ պես զի նպաս տեմ իմ ազ գին՝ ապ րե լու իր պատ կե րով, իր հո ղի վրա, իր 
լեզ վով ու ո գով: Ե թե դու կար ծում ես, թե ա ռանց ժո ղովր դի քո գա ղա փա րը 
որ ևէ ար ժեք կստա նա, սխալ վում ես: Ես պատ րաստ եմ քո իշ խա նութ յա նը ծա-
ռա յե լու… Հա մոզ ված եմ, քո իշ խա նութ յու նը փրկութ յան դուռ է բաց ա նում մեր 
բզկտված հայ րե նի քի և կի սա մորթ ե ղած հայ ժո ղովր դի հա մար» (էջ 79) (ընդգ-
ծու մը  մեր ն  է` Ռ.Ս.):

Ինչ պե՜ս չ հիա նար զա վա կը հո րով. «Այս ի՜նչ մեծ մարդ ես, իմ հա՛յր: Եվ 
ի՜նչ լավ է, որ իմ հայ րը դու ե ս» (էջ 78) (ընդգ ծու մը մեր ն  է` Ռ.Ս.): Իսկ հայ-
րը դյու ցազ նի էր նման. « Հայրս իր սպա յա կան զգես տի մեջ էր, ի րեն շատ սա-
զող մոխ րա գույն շի նե լով, ոս կու գույ նի ու սա դիր նե րով, ո րին ին քը «պա գո ն» էր 
ան վա նում: Ն րա գլխար կը կապ տա վուն ե րանգ նե րով կա րա կու լե մոր թուց էր՝ 
«բու խա րա» փա փախ: Դ րա ճա կա տին պղնձե ար ծիվ-կո կարդ կար, որ միշտ 
փայ լում էր մա յիս յան բզե զի պես: Ու ներ թե՛ «մո սի ն», թե՛ «մար տի ր» ու թե՛ 
«կա րա բի» հրա ցան:… «շաշ կա» թուր,… «մաու զե ր» ատր ճա նակ… ար ծա թե 
կո թով խան չալ… Այդ զենք ու զրա հի մեջ հայրս շատ գե ղե ցիկ էր ու թվում էր 
ո չինչ նրան չի տա պա լի: Ես հա մոզ ված էի, որ եր բեք հորս թի կուն քը տա փին չի 
տա» (էջ 101):

1 Տե՛ս Խանզադյան Ս., Սերո Խանզադյանն իր մասին, «Սյունյաց երկիր», 2015, 3 դեկտեմ-
բերի, թիվ 32 (374), էջ 6:
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Խա թար վում է հե ղի նա կա յին հա վա տը. հու դա ժա մա նակ ներ էին («Ձ մեռ է: 
Ձ յուն է: Հու դա գի շեր է» (էջ 234)), ո րոնք «մի ժա մա նակ թևա վո րի ն» վե րա ծում 
էին «հա զար տե ղից վի րա վոր, թևե րը փշրված արծ վի»: 

Հիմք ըն դու նե լով Կիեր կե գո րի ուս մուն քը՝ էք զիս տեն ցիա լիստ նե րը մար դու 
կե ցութ յու նը փոր ձում էին ի մաս տա վո րել «խո րա գույն ցնցում նե րի ժա մա նակ 
ծնունդ ա ռած սուբ յեկ տի ապ րում նե րի մի ջո ցով», ո րոնք մար դուն օժ տում էին 
«խո րա գույն պայ ծա ռա տե սութ յամբ իր իսկ գո յութ յան էութ յան առն չութ յամբ»: 
Այս ժա մա նակ ի հայտ է գա լիս տրանս ցեն դեն տաց ման ակ տը՝ ան հա տի ա զա-
տագ րու մը իր իսկ կա ղա պար նե րից1: Վե րոնշ յալ ակ տի բա ցա կա յութ յան դեպ-
քում տե ղի է ու նե նում մարդ-հա սա րա կութ յուն, մարդ-հոգ ևոր ար ժեք նե րի կա-
պի խզում. հա ջոր դում է օ տա րու մը՝ 20-րդ դա րի մարդ կա յին կե ցութ յան խնդի-
րը:

Հա սա րա կութ յու նից աս տի ճա նա բար օ տար վեց Նի կո լա յը. դար ձավ զի ջող, 
նե րո ղա միտ, «չէր ա ռար կում, լսում էր խո նար հ» (էջ156): Բայց եր բեք ան կում 
չապ րեց. «Ան շուշտ, գի տակ ցում էր, որ իր ընկճ վե լը կոր ծա նիչ կլի նի մեր ըն տա-
նի քի հա մա ր» (էջ 155), «ախր չէր տես նում, որ իր ո րո նա ծը չգո բան է, ոչ միայն 
ին քը, այլև ոչ ոք դա երկն քից ի ջեց նել կամ գետ նի տա կից հա նել չի կա րո ղ» (էջ 
162):

Հիաս թափ վեց Խորհր դա յին իշ խա նութ յան խա մա ճիկ նե րից: « Վատ բա ներ 
եք ա նում:… Ս խա՛լ եք, սխա՛լ եք… Թող մարդն իր խել քով ապ րի, ա մեն մեկն իր 
նման, իր ձևի: Իսկ դուք մի մկրա տով բո լո րին խու զում ե ք» (էջ 166),- ան զի ջում 
տրտնջում էր նա, իսկ մի խոր ցավ շա րու նակ կրծում էր նրա հո գին. «Եր ևի 
հա վիտ յան թաղ վեց Տաճ կաց Հա յաս տա նի հար ցը:… Ով մեր հո ղը խլեց, նա մեր 
թշնա մին է» (էջ 166): Ս տի պում էր որ դի նե րին հա վա տալ սե փա կան ու ժե րին. 
«Եր բեք ոչ մի ու ժի ա ռաջ քեզ տկար չզգաս, թշնա մուց չփախ չե ս» (էջ 153): Չէր 
փախ չում, բայց օ տա րա նում էր ըն տա նի քից, շրջա պա տից, աշ խար հից, որ տեղ 
մար դուց հող էին խլում. « Սե փա կան հո ղից զրկվե լը կյան քից զրկվե լու նման 
բան է: Ու րի շին հող զի ջե լը հո գու կո րուստ է» (էջ 180),- պնդում էր Նի կո լա յը:  

Որ դին հա վա տա ցած էր՝ հայ րը դեռ կվե րագտ նի իր եր բեմ նի վե հութ յու նը, 
հո գե կան նախ կին հա վա սա րակշ ռութ յու նը: Փո խա րե նը հայ րը գլխարկ կհա-
նի «մի ձախ լիկ սնա պար ծի» ա ռաջ. «Այն գլու խը, որ պա տե րազմ նե րում եր բեք 
չի խո նարհ վել, միայն հաղ թա նա կի պսակ է կրել, այժմ խո նարհ վում է մի ակ-
նո ցա վոր վար ժա պե տի ա ռա ջ» (էջ 209): Միակ լու սա վոր կե տը որ դի ներն էին, 
ո րոնք ստի պում էին ի րենց հո րը «ու րա խութ յու նից հալ վե լ», բայց վե րա դարձ-
նել նրան եր բեմ նի հա վա սա րակ շիռ վի ճա կին, ան կա րող էին. կեր պա րա նա փո-
խութ յունն ան խու սա փե լի էր: « Մե քե նա յաց ված և  ին ֆոր մա ցիա յով գեր հա գե-
ցած հա սա րա կար գում ան հա տի օ տար ման թե ման, ո րը վե րած վում է նո րօր յա 
մի ֆո լո գե մի… գե ղար վես տա կան տեքս տում դրսևոր վում է ան հա տի՝ մար դու 
կեր պա րա նա փո խութ յան մո տի վով»2:

Ն կա տենք՝ ե թե մինչև հոր կեր պա րա նա փոխ վե լը գրո ղը կեր պարն ամ բող-
ջաց նում էր Ոս կե կով, ո րը, ինչ պես նշե ցինք, մեր է պո սի Քուռ կիկ Ջա լա լին է հի-
շեց նում, ա պա կեր պա րա նա փո խութ յու նից հե տո՝ մի սպի տակ, բրդոտ է շով. 

1 Տե՛ս Սեմիրջանյան-Բեքմեզյան Ա., Գրականության տեսության արդի խնդիրներ, Ե., 
«ԵՊՀ», 2016, էջ 123:

2 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 127:
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« Հի մա նա դաշտ ու այ գի է գնում… է շի վրա նստած: Եր բեք նա էշ չի նստել (էջ 
203): …Էշն ա ռաջ ա րած հայրս ետ գնաց այն ա րա հե տով, ո րով մեզ բե րել էր: 
Նա իմ աչ քին շատ փոքր եր ևաց, գրե թե ե րե խա: Ես ան չափ խղճա ցի նրան: 
Ինձ թվաց, թե նա եր բեք չի կա րո ղա նա լու հաղ թա հա րել ա րա հե տի դի քը» (էջ 
226) (ընդգ ծու մը մերն է՝ Ռ.Ս.): Հոր հե տա գա ճա կա տա գիրն է հու շում ըն թեր-
ցո ղին՝ նա խա պատ րաս տե լով ող բեր գա կան վախ ճա նին: Հատ կան շա կան է և 
հոր հա գուստ-կա պուս տը կեր պա րա նա փո խութ յու նից ա ռաջ («…հայրս սպա-
յա կան իր զուգ սի մեջ էր՝ սու րը կա պած, կա րա կու լե բարձր գլխար կի լայն քով 
կա պույտ ժա պա վեն քա շած» (էջ 36)) և հե տո («Այն քան ընկճ ված էր, որ կար-
ծես ին քը չէր, այլ իր ստվե րը: Ա ռա ջին ան գամ ես նրա շո րե րին կար կա տան ներ 
տե սա» (էջ 213)):  

Չ մո ռա նա նաք՝ 37 թվա կանն էր… Իշ խա նութ յան գլուխ էին բարձ րա ցել 
գևո նե րը, «ու րեմ ս»-նե րը, «ի»-նե րը, ով քեր մարդ կա յին ճա կա տագ րեր ու ըն-
տա նիք ներ էին խե ղում-խժռում. հո շո տե ցին հայ րե նի քի նվիր յալ նե րին՝ Ակ սել  
Բա կուն ցին, Ա ղա սի Խանջ յա նին… Հեր թը Նի կո լա յինն էր, որ նախ կին դաշ նակ-
ցա կան էր («Ա ղա սի Խանջ յանն էլ նրան հաց էր տվել») ու դեռ շա րու նա կում 
էր հա վա տալ, թե «հա յիս գո յութ յան միակ հե նա րա նը խորհր դա յին իշ խա նութ-
յունն է, ռուսն է, ա ռանց դրա հա յը չի ապ րի» (էջ 217):

Ժո ղովր դի թշնա մի հա մար վեց վի պա կի հե ղի նա կը. ստիպ ված հե ռա ցավ 
հայ րե նի քից: Վե րա դար ձավ, երբ իր կյան քի ա ռա ջին շրջա փու լը՝ « Հորս հե տ», 
հեր թա փո խեց երկ րոր դին՝ «Ա ռանց հոր ս» (1937-ի նո յեմ բե րին Նի կո լայ Խան-
զադ յա նին Գո րի սի բանտ նե տե ցին, այ նու հետև տա րան ան հայտ ուղ ղութ-
յամբ): 

Ան դարձ կորց րեց հո րը՝ ան վե րա դարձ կորց նե լով և  իր ե րի տա սար դութ յու-
նը. իսկ նա ըն դա մե նը քսա ներ կու տա րե կա ն  էր: Խախտ վեց հո րով պայ մա նա-
վոր ված աշ խար հի հա վա սա րակշ ռութ յու նը: Չ կա հայ րը, բայց կա մի աշ խարհ, 
որն ա նընդ հատ հորն է հի շեց նում. բեր դա թա ղը, քա րայ րը, հոր բահն ու գե րան-
դին, քույ րե րը,  մայ րը… և վեր ջա պես ին քը՝ հո րը նման վե լու, հոր կի սատ գոր ծն  
ա վար տին հասց նե լու ձգտու մով: 

Ըստ Յուն գի՝ հո գին չի են թարկ վում ֆի զի կա կան օ րենք նե րին, դուրս է ժա-
մա նա կից ու տա րա ծութ յու նից: Կն շա նա կի՝ մահն ա վարտ չէ, այլ սկիզբ է… այս 
դեպ քում՝ հոգ ևոր ներ կա յութ յան: « Հո գի ն  եր բեք չի  մեռ նում և  միշտ ար թուն հս-
կու մ  է  մե զ» (էջ 242),- գրում է հե ղի նակ-որ դին՝ այլևս ա պա վի նե լով հոր հոգ ևոր 
ներ կա յութ յա նը: 

Ինչ պես նշե ցինք, հոր ար քե տիպն ի րաց վում է և Աստ ծո կեր պա րով, ին չը 
նշա նա կում է՝ հայրն Աստ ծո նման միշտ «ներ կա է». վի ճակ ներն են տար բեր: 
Հ յուս ված քում հե ղի նա կի հո րը տես նում ենք եր կու վի ճա կում. հայ րը՝ կեն դա նի, 
հայ րը՝ մա հա ցած` կեն դա նի ներ կա յութ յամբ: Հոր ֆի զի կա կան չգո յութ յու նը որ-
դին փոր ձում էր լրաց նել հոգ ևոր գո յութ յամբ: Ծանր էր, բայց հո րից ժա ռան գել 
էր եր բեք չպարտ վել: «Ինքս իմ մեջ մինչ այդ ան հայտ ու ժեր եմ գտնում: Հաղ-
թե լու նա խա պայ մա նը ինք նազ գա ցո ղութ յան արթ նա ցումն է` վճռա կա նութ յան 
հետ: Հ պար տա նում եմ իմ դի մաց կու նութ յամբ: Դա ծանր ապ տակ էր նրանց, 
ով քեր ցան կա նում են իմ կոր ծան վե լը» (էջ 235):

Տա նը հոր մա սին չէին խո սում, միայն նկա տում էր՝ մայ րը գի շեր նե րը դռան 
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սող նա կը չէր գցում, ի րիկ վա ճա շից էլ բա ժին էր պա հում: Դեռ սպա սում էին հա-
նի րա վի բռնա դատ ված հոր վե րա դար ձին: «Անհ նա րին էր ան շուշտ հաշտ վել 
մեծ կորս տի հե տ»,- խոս տո վա նում է գրո ղը, ում այլևս ըն կե րա կից էին ստվեր-
նե րը, նախ նի նե րի ո գու կան չե րը: Բայց չհանձն վեց որ դին. « Հի շա տակ նե րը 
սուր բ  են, սա կայն՝  մե ռած: Մե ռած նե րը չ պետ ք  է խան գա րե ն  ապ րող նե րի ն» (էջ 
242):

Հոր փո խա րեն գլխա տան շե մին կանգ նեց մայ րը` «վեհ, ինչ պես  Կար միր 
մա տու ռ»` հոր դո րե լով որ դուն. «Աշ խար հի կարգ է, մե կը` գնում, մյուսն է գա-
լիս նրա տե ղը: Եր բեմն տա րա ծի տե ղը դա տարկ է մնում, ա՛յ, դա  վատ է: … Քո 
հայրն ապ րեց ազ նիվ ու մեծ կյան քով, մի ողջ աշ խար հի կյան քով, աստ ված նե-
րի կյան քով: Դ րա նով ես դու մարդ և դ րա նով պետք է ապ րե ս» (էջ 231): Ն կա-
տենք՝ հայ րը «շա րու նա կում էր» իր ֆի զի կա կան գո յութ յու նը մոր մի ջո ցով, մոր 
շնոր հիվ և մոր օգ նութ յամբ. մոր ֆի զի կա կան ներ կա յութ յու նը հնա րա վո րինս 
ա պա հո վում էր և հոր ֆի զի կա կան ներ կա յութ յու նը (հոգ ևոր ներ կա յութ յունն 
ակն հայտ էր): 

Բայց ճա կա տա գի րը դեռ շա րու նա կում էր հեգ նել գրո ղին: 1937-ի նո յեմ բե-
րի 28-ի ող բեր գութ յու նը կրկնվեց 1949-ի հու նի սի 14-ին. աք սո րե ցին և  ան հայտ 
ուղ ղութ յամբ տա րան հե ղի նա կի մորն ու եր կու քույ րե րին՝ Ռո զա յին ու Վեր ջի-
նեին («Ծ նող նե րիս վեր ջին զա վակն եմ ե ղել, այդ պատ ճա ռով ա նունս դրել են  
Վեր ջի նե՝ վեր ջինն է»1,- այս պես է ստու գա բա նում իր ա նու նը ծնող նե րի 13-րդ 
զա վա կը՝ Վեր ջի նե Խան զադ յա նը): Այս սոս կա լի վիշտն այս ան գամ լռութ յամբ 
քո ղար կել ան կա րող էին: « Թող ա նարգ ված հո գի նե րի ա ղա ղա կը ճեղ քի եր կին-
քը» (էջ 302),- գրում է հե ղի նա կը՝ ձեռ նոց նե տե լով ճա կա տագ րին: Մեծ Հայ րե-
նա կա նում ար յամբ վաս տա կած շքան շան նե րով ներ կա յա նում է վե րա դա սին՝ 
«հան րա պե տութ յան ներ քին գոր ծե րի ժող կո մի սա րիատ»2, և ռազ մա ճա կա տա-
յի նի ի րա վուն քով պա հան ջում աք սո րի ճամ փան բռնած մորն ու քույ րե րին հետ 
վե րա դարձ նել: « Դա հայ րե նի Գո րի սից հե ռա նա լու ին նե րորդ օրն էր՝ 1949 թվա-
կա նի հու նի սի 22-ը»3: Տա ռա պանք նե րով լի այդ աք սո րի և նույն քան տա ռա-
պանք նե րով լի վե րա դար ձի մա սին Վեր ջի նե Խան զադ յան ն իր « Դա ռը հու շե րը» 
1989-ին տպագ րեց « Հա յաս տա նի աշ խա տա վո րու հի» ամ սագ րում4:

Մայրն ա ռաջ վա նման հզոր էր ու հ պարտ. « Բան էր, սխալ մունք էր, ե ղավ-
պրծավ:… Սր տիցդ հա նիր նստվածք նե րը» (էջ 309): « Մեր տոհ մը իշ խա նութ-
յուն, պե տութ յուն հար գող ու պահ պա նող է... պե տութ յու նից չխռո վես, չնե ղա-
նաս» (էջ 284): Չէր խռո վում որ դին, պար զա պես գի տակ ցու մ  էր՝  լեռ նաշ խար-
հից հե ռա նալ է պետք: «Եր ևի ցեխ կա, որ սե փա կան ար յու նովդ ան գամ չես 
լվա նա վրա յից դ»,- ցա վով խոս տո վա նում է գրո ղը, ով այլևս ան հա րա զա տի 
որ դի էր և  այս աշ խար հում իր տե ղը հար թե լու հա մար դեռ շատ ծան րութ յուն-
ներ պի տի կրեր իր ու սե րին, նաև հոր չապ րած կյան քի և  ա նո րո շութ յան բե ռը: 
«Ա մե նա ծանր բե ռը, որ դրվում է ե րե խա յի ու սե րին, ծնող նե րի չապ րած կյանքն 
է»,- գրում է Յուն գը: 

Նի կո լայ Խան զադ յա նի ձեր բա կա լութ յան մա սին ո րո շ ման րա մաս ներ կար-
1 Խանզադյան Վ., Տխուր պատմություն, որ կրկնվեց, «Սյունյաց երկիր», 2015, 3 դեկտեմ-

բերի, թիվ 32 (374), էջ 153:
2 Նույն տեղում, էջ 153:
3 Նույն տեղում, էջ 153:
4 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 153:
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դում ենք Սե րո Խան զադ յա նի քրոջ՝ Վեր ջի նե Խան զադ յա նի հար ցազ րույց նե-
րից մե կում, ով հինգ տա րե կան էր, երբ տա րան հո րը: Ըստ նրա՝ հայ րը շի տակ 
մարդ էր, ան վախ, ճշմար տութ յու նը ե րե սին շպրտող և  եր բեք չէր թաքց նում 
իր կար ծի քը: Հեր թա կան ո խե րիմ թշնա մին «վաս տա կում է» կոլտն տե սութ յան 
ընդ հա նուր ժո ղով նե րից մե կի ժա մա նակ, երբ վրդով մուն քով և  ա ռանց վա խե-
նա լու իր կար ծիքն է հայտ նում  ու տա պա լում իր ա պա գա թշնա մու թեկ նա-
ծութ յու նը: Նի կո լա յին խոր հուրդ են տա լիս ո րոշ ժա մա նա կով հե ռա նալ Գո րի-
սից, բայց հրա ժար վում է. փախ չե լը պա տիվ չէր բե րի Խան զա դի Նի կո լա յին1:

Վե րոնշ յալ ձեր բա կա լութ յան մա սին պատ մում է և հե ղի նա կի որ դին՝ Ա րա-
րատ Խան զադ յա նը. « Պապս Գո րի սի փոս տա տարն էր, փոս տը ձիով Գո րի-
սից Ղա փան էր տա նում: 30-ա կան ներն էին, ղա չա ղութ յուն կար… Մի ան գամ 
շրջկենտ րո նի կոլ խո զի ժո ղո վում Լ ևոնն ու պապս վի ճում են: Լ ևոնն ա սում է` 
Նի կո լա՛յ, Ձեր տոհ մից 32 հո գու գնդա կա հա րել են, բա դու բան չու նե՞ս ա սե-
լու: Հե տո Լ ևոնն ա վե լաց նում է` Գո րի սում ու րիշ տղա մարդ չկա՞, որ փոս տը 
վստա հեք նրան և  ոչ թե Նի կո լա յին: Պապս էլ պա տաս խա նում է` եր ևի ու րիշ 
տղա մարդ չկա, դրա հա մար էլ ինձ են վստա հել: Երբ Նի կո լայ պա պը տուն է 
վե րա դառ նում` տա տիս ա սում է, որ հե սա գա լու են իր հետ ևից: Դա 1937թ. նո-
յեմ բե րի 28-ին էր: Գի շեր վա 3-4-ի կող մե րը դու ռը ծե ծում են ու… նրան տա նու-
մ»2: Կն շա նա կի՝ վա վե րա կան Լ ևո նի (խոս քը 1930-ա կան նե րին Գո րի սի իշ խա-
նա վոր նե րից մե կի՝ Դա դա լունց Լ ևո նի մա սին է, ում նա խա ձեռ նութ յամբ էլ, ըստ 
շրջա նառ վող լու րե րի, աք սոր վել են Նի կո լայ Խան զադյ յանն ու նրա ըն տա նի քը՝ 
Ռ.Ս.) գե ղար վես տա կան խտա ցումն է հյուս ված քի Գ ևոն, վա վե րա կան հիմք ու-
նեն նաև Նի կո լա յի և Գ ևո յի վե ճե րը: Նի կո լայ Խան զադ յա նի փոս տա տար լի նե-
լու մա սին խոս վում է նաև եր կում: 

Տաս նամ յակ ներ շա րու նակ Խան զադ յան նե րի ըն տա նիքն ապ րել է ա նո րո-
շութ յան մեջ: «Ես սպա սում եմ իմ հո րը: Չե կավ: Մի՞ թե եր բեք նա բաց չի ա նե լու 
մեր տան դու ռը» (էջ 311): Հոր ար դա րաց ման խնդրան քով որ դին ո րո շեց դի մել 
վերև նե րին, բայց մայ րը չհա վա նեց այդ միտ քը. տոհ մի ար յա նը պա տիվ չէր 
բե րում ա ղեր սող լի նե լը: Թղ թո՞վ պի տի ար դա րաց նեին հո րը: « Վեր ջա պես ո՞ւմ 
է պետք թղթե հայ րը» (էջ 311), երբ հի շո ղութ յուն նե րումդ կեն դա նի է, իր հոգ-
ևոր ներ կա յութ յամբ ուժ է տա լիս՝ ան պայ ման ապ րե լու: «Ես պի տի ապ րեմ, ինձ 
սպա նել չի լի նի»: Պի տի ապ րի՝ ոտ նա հար ված ճշմար տութ յու նը վե րա կանգ նե-
լու, հոր ա ղարտ ված կեր պա րը լու սա վո րե լու, հոր հի շա տա կը հա վեր ժաց նե լու 
հա մար՝ սե րունդ նե րին թող նե լով « Հորս հետ և  ա ռանց հորս» հոգ ևոր կո թո-
ղը: Ն շենք՝ վի պա կը գրեց 1982-84թթ., տպագ րեց 1986-ին՝ որ ևէ տե ղե կութ յուն 
չու նե նա լով հոր ող բեր գա կան վախ ճա նի մա սին: Տե ղե կութ յուն կու նե նա շատ 
ա վե լի ուշ՝ Խորհր դա յին ճամ բա րի փլու զու մից հե տո, երբ կբաց վե ն  ար խիվ նե-
րը:

« Մին չև 1992թ. փետր վար,- պատ մում է Ա րա րատ Խան զադ յա նը,- բո լորս 
կար ծում էինք, թե նրան աք սո րել էին մի ան հայտ ուղ ղութ յամբ: 1992թ. փետր-
վա րի 18-ին հայրս ստա ցավ Հա յաս տա նի ազ գա յին անվ տան գութ յան ղե կա-
վա րի պա տաս խան նա մա կը: Գր ված էր, որ Նի կո լայ Խան զադ յա նը կա լա նա-

1 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 153:
2 Խանզադյան Ա., Հարցազրույց Արարատ Խանզադյանի հետ, «Սյունյաց երկիր», 2015, 3 

դեկտեմբերի, թիվ 32 (374), էջ 150:
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վոր վել էր 1937թ. նո յեմ բե րի 28-ին և մի քա նի օր անց` դեկ տեմ բե րի 8-ին, գնդա-
կա հար վել Եր ևա նի բան տու մ»1: Ն կա տենք՝ հե ղի նա կի հո րը սպա նե ցին 1937-ի 
դեկ տեմ բե րի 8-ին՝ Հա յաս տա նի խորհր դայ նաց ման օ րը. իսկ նրանք ան վե րա-
պա հո րեն հա վա տում էին Խորհր դա յին պե տութ յա նը:

Հոր ող բեր գա կան ճա կա տագ րի մա սին, ինչ պես նշե ցինք, որ դին ի մա ցավ 
շատ ա վե լի ուշ, իսկ մինչ այդ նա պի տի ապ րեր մոր հա մար, ով փո խա րի նել 
էր հո րը (« Հենց նա էլ ինձ հա մար ապ րե լու հե նա րան կլի նի այս աշ խար հու մ», 
էջ 313) և  ա նընդ հատ հի շեց նում է ր  որ դուն, որ Քր մանց օ ջա խի եր կու հա զար 
տա րի շա րու նակ պա հած-շա հած կրա կը հան գել է: Ազ գագ րա գետ Ռա ֆիկ Նա-
հա պետ յա նի դի տարկ մամբ. «Կ նոջ անձ նա կան կար ևոր պար տա կա նութ յուն-
նե րից էր տան կրա կա րանն ան շեջ պա հե լը:… Այն կի նը, ո րի ան գոր ծութ յան 
կամ ան փու թութ յան պատ ճա ռով հանգ չում էր ըն տա նի քի կրա կը կամ ան թե ղը, 
ա նար ժան էր հա մար վում տան տի կին կոչ վե լու: ...պաշ տա մուն քա յին ա ռու մով 
օ ջախ նե րը նախ նի նե րի պաշ տա մուն քի վայրն էին, ող ջե րի հա մար պահ պա նիչ 
էին ծա ռա յում, խորհր դան շում էին տոհ մի հարս տութ յու նը, հա րատ ևութ յու նը, 
ա ռողջ սե րուն դը, բա րե կե ցութ յու նը: Այս բո լո րի ե րաշ խա վորն ու պահ պա նո ղը 
տան տի կինն էր»2 (ընդգ ծու մը մերն է՝ Ռ.Ս.):

Մո րով պայ մա նա վոր ված աշ խար հի հա վա սա րակշ ռութ յունն էլ կխախտ-
վի, բայց գլու խը չի խո նար հի. այդ պես էր կա մե նում մայ րը. « Դու պի տի վե րա շի-
նես մեր տու նը, մեր աղբ յու րը, փլա տակ նե րի տա կից հա նես պա պե րիդ գե րեզ-
մա նա քա րե րը՝ ի տես աշ խար հին: Պար տա կան մնաս, ե թե չկա տա րես կամքս» 
(էջ 313): 

Մոր մար մի նը հո ղին հանձ նեց Գո րի սի քա ղա քա յին գե րեզ մա նո ցում: Մի քար 
էլ դրեց՝ հոր հի շա տա կը հա վեր ժաց նե լու հա մար3: Դեռ պար տա կան էր մո րը:

«Ա ռաս պել նե րի ծան րութ յու նից տնքա ցող» այս ժայ ռա թա ղում՝ բեր դա թա-
ղի մի բար ձուն քի վրա, աս քա գի րը կա ռու ցեց իր տու նը՝ օգ տա գոր ծե լով «փլված 
կա մար նե րի ու պա տե րի քա րե րը, ո րոնց վրա դեռ մնում են ալ ևոր դա րե րի 
հետ քե րը» (էջ 314): Ի րա վա ցի է աս ված. «Ո չինչ չի կոր չում: Վե րընձ յու ղու մը 
շո շա փե լի է ար ևի ճա ռա գայթ նե րի նման…» (էջ 314) (ընդգ ծու մը մերն է՝ Ռ.Ս.): 

Կա րե լի է ա սել՝ դրվում է և հե ղի նակ-կեր պա րի ան հա տա կա նաց ման գոր-
ծըն թա ցի վերջ նա քա րը: Յունգն այս գոր ծըն թա ցը մի քա նի պար տա դիր փու-
լե րով է ներ կա յաց նում՝ սո ցիա լի զա ցիա յի փոր ձութ յուն (հան դի պում Ան ձի ( Դի-
մա կի) ար քե տի պի հետ), ինք նա գի տակ ցութ յան փոր ձութ յուն (հան դի պում սե-
փա կան Ստ վե րի հետ), փոր ձութ յուն սի րո մի ջո ցով (հան դի պում Ա նի մա յի կամ 
Ա նի մու սի հետ), գի տե լի քով փոր ձութ յուն (Ո գու ար քե տի պի հան դի պում): Ն կա-
տենք՝ գոր ծըն թա ցը Յուն գը խորհր դան շում էր Ե րե խա յի ար քե տի պով4:

Այս գա ղա փա րի մե թո դա բա նա կան նե րու ժը ներ կա յաց նե լու հա մար Տու-
րիշ ևան այն կի րա ռում է «Օբ լո մով» վե պի սյու ժեի խոր քա յին մեկ նա բա նութ յան 
հա մար5: Կ փոր ձենք այն կի րա ռել խնդրո ա ռար կա վի պա կում: Ինչ պես շա րադ-

1 Նույն տեղում, էջ 150:
2 Նահապետյան Ռ., Կինը հայոց ավանդական ընտանիքում (ըստ սասունցիների ազգա-

գրական սովորույթների), Պատմա-բանասիրական հանդես, 2009, թիվ 1, էջ 73-74: 
3 Խանզադյան Ա., Հարցազրույց Արարատ Խանզադյանի հետ, «Սյունյաց երկիր», 2015, 3 

դեկտեմբերի, թիվ 32 (374), էջ 150:
4 Տե՛ս Տուրիշևա Օ., Արտասահմանյան գրականագիտության տեսությունը և մեթոդաբա-

նությունը, ռուս. թարգմ.՝ Ա.Ջրբաշյանի, Ե., «ԵՊՀ», 2017, էջ 99-101:
5 Նույն տեղում, էջ 102:
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րան քի սկզբում նշե ցինք, հե ղի նա կի կեր պա րում ի րաց վում է Ե րե խա յի ար քե տի-
պը: Այն պա հից, երբ հե ղի նա կը հար ևան գյու ղում ու սուց չութ յամբ է զբաղ վում, 
սկսվում է և կեր պա րի ան հա տա կա նաց ման գոր ծըն թա ցը: Ի հար կե, նա խա-
հիմք կա րե լի հա մա րել և  ու սում նա րա նում սո վո րե լու ժա մա նա կա հատ վա ծը: 
Ու սուց չութ յամբ զբաղ վե լը սո ցիա լա կան ո րո շա կի դե րի կի րա ռում է, ո րից նա 
հե տո պի տի հրա ժար վի՝ գի տակ ցե լով՝ այլ ա ռա քե լութ յուն ու նի. հրա ժա րում և 
Ան ձի ար քե տի պից, ո րը «խորհր դան շում է ան ձի կեղծ ի րա ցու մը, այ սինքն՝ այն 
դե րը, ո րի հետ ի րեն նույ նաց նում է մար դը սո ցիա լի զա ցիա յի ըն թաց քում». այն 
«ի րաց վում է… կենտ րո նա կան հե րո սի երկ վոր յակ գոր ծող ան ձանց կեր պար-
նե րով, ո րոնց նա նմա նա կում է կամ ո րոն ցից փոր ձում է հե ռու մնալ»1: Հե րո սի 
երկ վոր յակ կա րող ենք հա մա րել Ա լեք սան պա պի թոռ Ար տա վազ դին, որի հետ 
հե ղի նա կը հե ռա նում է հայ րե նի քից, վե րա դառ նում միայ նակ՝ հե ռա նա լով իր 
երկ վոր յա կից: Այ նու հետև հան դի պում է Ստ վե րին. պա տու մում այն ներ կա յաց-
վում է այն պի սի ար քե տիպ-փո խա կեր պու մով, ինչ պի սին է ճամ փոր դութ յու նը: 
Շա րու նակ վում է գոր ծըն թացն Ա նա հի տի օգ նութ յամբ, ում սի րում, բայց բաց 
է թող նում: Ա ռաջ նորդ վե լով յունգ յան մե թո դա բա նութ յամբ՝ պատ ճառն Ա նա-
հի տի ան հա մա պա տաս խա նութ յունն էր հե ղի նա կի Ա նի մա յին (ա րա կան ան-
գի տակ ցա կա նի տարր)՝ ձևա վոր ված մոր կեր պա րով: Հան դի պումն Ա նի մա յին 
հան դի պում էր և  ա պա գա կնոջ հետ, ով պի տի փո խա րի ներ մո րը: Հա ջոր դում 
է Ո գուն հան դի պու մը՝ ան ձի ա ռա վե լա գույն ինք նաի րա ցում: Ար քե տիպն «իր 
ար տա հայ տութ յունն է գտնում ի մաս տուն խորհր դա տու նե րի կեր պար նե րում, 
ո րոնց ա ջակ ցութ յանն է դի մում հե րո սը ճգնա ժա մա յին պա հին», նաև «ո րո-
շում է (ար քե տի պը՝ Ռ.Ս.) ար տա սո վոր մար դու (Փրկ չի, մար գա րեի, տի րա կա-
լի, սրբի) կեր պա րի կա ռուց ված քը»2. հոր ար քե տի պին բնո րոշ հատ կա նիշ ներ, 
ո րոնք եր կում ի րաց վում են հոր և մոր կեր պար նե րով: Հայրն իր ֆի զի կա կան 
ու հոգ ևոր ներ կա յութ յամբ որ դու հա մար և՛ խորհր դա տու էր, և՛ մար գա րե, և՛ 
տի րա կալ, և՛ Փր կիչ: Որ դու կյանքն ի մաստ նաց նում էր և մայ րը: Ար քե տի պե րի 
միա ձու լում է տե ղի ու նե նում՝ Ո գու, Հոր, Մոր: Ինք նութ յան նվաճ մամբ ա վարտ-
վում է և կեր պա րի ան հա տա կա նաց ման գոր ծըն թա ցը: Իր ֆի զի կա կան ու հոգ-
ևոր ներ կա յութ յամբ որ դուն հասց նե լով ինք նա ճա նաչ ման` ինք նա ճա նաչ ման է 
հաս նում և  ին քը հայ րը: 

Խո սուն է հե ղի նա կա յին եզ րա հան գու մը. « Հորս կյանքն օ րի նակ ու նե նա լով` 
ես ինձ նից վա նում եմ հու սալ քութ յան ա լիք նե րը, որ ան վերջ գրո հում են ինձ վրա: 
Ով չա րին դի մադ րել գի տի, նա կապ րի» (էջ 310) (ընդգ ծու մը մերն է՝ Ռ.Ս.): 
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ОБРАЗ ОТЦА В АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЙ ПОВЕСТИ СЕРО ХАНЗАДЯНА «С 
МОИМ ОТЦОМ И БЕЗ НЕГО» - РИМА СТЕПАНЯН - Автобиографическая повесть 
С.Ханзадяна- отражение откровенной и доходящей  до обожания любви к отцу. 
Автор описывает две свои жизненные эпохи: со своим отцом и без него, где основное 
внимание уделяется отцу- Николаю, с его физическим и духовным присутствием. В 
произведении отца автора видим в двух ситуациях: живого и мертвого, но все же 
живого для него отца. Физическое отсутствие отца автор пытается восполнить 
его духовным существованием, десятилетиями нося на своих плечах бремя 
неопределенности отца. Отказываясь от требования подчиняться судьбе, не сдался 
(унаследовал от отца), с уверенностью «Кто знает, как противостоять злу, тот будет 
жить».

Ключевые слова: отец, сын, образ, Младший Мгер, миф, образец, 
самостоятельность.

 FATHER՛S CHARACTER  IN THE AUTO BIOGRAPHIC NOVEL BY SERO 
KHANZADYAN «WITH MY FATHER AND WITHOUT MY FATHER» - RIMA STEPANYAN - 
Sero Khanzadyan՛s autobiographic novel is an expression of frank and nearly adoring love 
to his father. The author represents two periods of his life –with my father and without my 
father – where Father Nick has a central role by his physical and spiritual presence. In the 
tissue the author՛s father is seen in two states – alive and dead, but with living presence. The 
son tries to fill the father՛s inexistence by his father՛s spiritual existence as well as carrying 
the burden of his father՛s indefiniteness throughout decades. Refusing the requirement to 
obey to the fate (it was inherited from his father) he was full of confidence – those who know 
to resist to the evil, they will live.

Key words: mfather, son, character, Poqr Mher,  myth, archetype, identity.


