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ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Խաչիկյան Գ. Վ. 

 

Հոդվածում ներկայացրել ենք գյումրեցի արձակագիր, 

գրականագետ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 

Հայկազ Հակոբջանյանի կյանքը, նրա գրական ժառանգության համառոտ 

բնութագիրը: Ավանդական և ժամանակակից գրականության 

տեսության հայեցակետերից ուսումնասիրել ենք նրա գեղարվեստական 

արձակի բնորոշ առանձնահատկությունները: Նարատոլոգիայի 

օրինաչափությունների կիրառմամբ համառոտ կերպով բացահայտել 

ենք գրողի վաղ շրջանի վիպակների («Ամանոսի լեռների առասպելը», 

«Պադվալի Վաղոն», «Խանասոր»), ինչպես նաև Վ. Տերյանի,                       

Դ. Վարուժանի, Սիամանթոյի, Ռ. Սևակի մասին կենսագրական վեպերի  

մեջ հեղինակի և պատմողի (նարատոր) փոխառնչությունների 

առանձնահատկությունները:  

Բանալի բառեր. Հայկազ Հակոբջանյան, ֆիդայական պայքար, 

հեղինակ և պատմող (նարատոր), վիպակ, Պադվալի  Վաղոյի կերպարը, 

կենսագրական վեպ, Վ. Տերյանի գրական կերպարը, Դ. Վարուժանի 

գրական կերպարը, Սիամանթոյի գրական կերպարը, Ռ. Սևակի 

գրական կերպարը: 

 

1980-ական թվականների վերջերից, այնուհետև անկախության 

տարիներին՝ 1993-ից մինչև իր մահը՝ 2015 թվականը, Շիրակի 

տարածաշրջանի գրական կյանքում իր բուռն ստեղծագործական 

գործունեությամբ աչքի ընկավ արձակագիր, բանասիրական 

գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Հայկազ Հակոբջանյանը: Նա իր 

գիտական ու գրական-գեղարվեստական երկերը հիմնականում գրել է՝ 

ապրելով ու ստեղծագործելով տարածաշրջանի վարչական կենտրոն 

2 0 2 1   № 1 



14 

 

Գյումրիում (նախկինում՝ Լենինական): 1990-ական թվականներին՝ 

հետերկրաշարժյան ծանր տարիներին, նա կարողացավ ուժեղ կամք, 

նպատակասլացություն հանդես բերելով իր ստեղծագործական 

ընդունակությունները դրսևորել գրականագիտական հետազոտություն-

ներ կատարելու, ինչպես նաև գեղարվեստական արձակի տարբեր 

ժանրերով (պատմվածք, նորավեպ, վիպակ, վեպ) ստեղծագործելու 

բնագավառներում: Իր հրատարակած վերջին գրքի՝ Վահան Տերյանի 

մասին կենսագրական վեպի կազմի վերջին էջին այսպիսի 

կենսագրական տեղեկություններ են հաղորդվում հեղինակի մասին. 

«Գրականագետ, արձակագիր Հայկազ Արտավազդի Հակոբջանյանը 

ծնվել է 1948թ. հուլիսի 24-ին, Լենինականում (Գյումրի): 1970թ. ավարտել 

է տեղի մանկավարժական ինստիտուտի բանասիրական ֆակուլտետը, 

հայոց լեզու և գրականություն դասավանդել դպրոցներում: 

1983թ. ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության 

ինստիտուտում պաշտպանել է «Օննիկ Չիֆթե-Սարաֆի կյանքը և 

գործը» թեմայով ատենախոսությունը և ստացել բանասիրական 

գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան:  

1985-1990 թթ. Գյումրու թիվ 11 դպրոցի, իսկ 1990-2000թթ.՝ թիվ 40 

դպրոցի տնօրենն էր: 

1998-ին ԳԱԱ Մ.Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտում 

պաշտպանել է «Արևմտահայ գավառագիր արձակը (պատմություն և 

տեսություն 1850-1915թթ.)» թեմայով ատենախոսություն և ստացել 

բանասիրության դոկտորի գիտական աստիճան: 

2000-2006թթ. եղել է Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական 

մանկավարժական ինստիտուտի պրոֆեսոր, հայ գրականության 

ամբիոնի վարիչ: 

1998թ. Հայաստանի գրողների միության անդամ է: 

Հրատարակել է բազմաթիվ գիտական աշխատություններ» [13]: 

Ավելացնենք նաև տեղեկություններ նրա տպագրված գրականա-

գիտական հետազոտությունների և գեղարվեստական երկերի 

վերաբերյալ: Այսպես, «Գրական դեմքեր-2» գրքում [3] տպագրվել է 

«Օննիկ Չիֆթե-Սարաֆի կյանքը և ստեղծագործությունը» ուսումնասի-

րությունը, «Արևմտահայ գավառագիր արձակը (պատմություն և 

տեսություն 1850-1915թթ.)» [4] դոկտորական ատենախոսությունը 

առանձին գրքով տպագրվել է 1998 թվականին, իսկ 2013-ին լույս է տեսել 

«Երուխան (կյանքը և գործը)» [5] գրականագիտական ուսումնասի-
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րությունը: Գրել է նաև «Գեղամ Բարսեղյան, կյանքը և գործը» 

հետազոտությունը, որը թերևս մնացել է անտիպ:  

Մեր հոդվածի թեմայի կապակցությամբ հատկապես անհրաժեշտ 

ենք համարում կարևորել այն, որ Հ. Հակոբջանյանը գրել և տպագրել է 

գեղարվեստական արձակի ժանրերով մի շարք ստեղծագործություններ 

(«Ամանոսի լեռների առասպելը» [6]   (1990) վիպակը, «Պադվալի Վաղոն» 

[7] (1996) վեպը, «Եկել եմ, Նուբար» [8] վիպակը (1997), «Խանասոր /վեպ, 

նորավեպեր» ժողովածուն [9] (1998), չորս կենսագրական վեպերը՝ 

«Սպիտակ էդելվեյսներ» (Ռուբեն Սևակ) [10] (1997), «Առկայծ ճրագ» 

(Դանիել Վարուժան) [11] (2004), «Ով մարդկային արդարություն» 

(Սիամանթո.կենսագրական վեպ) [12] (2005), «Կյանքս այնպես դժվարին 

էր» (Վահան Տերյան) [13] (2011)): Հ. Հակոբջանյանը կյանքի վերջին 

տարիներին իր ընտանիքի հետ ապրել է Ֆրանսիայի Մեց քաղաքում, 

այստեղ էլ վախճանվել է 2015 թ.: 

Գրականագիտական, հետազոտական աշխատանքին զուգահեռ իր 

մեջ գրող-արձակագրի շնորհքը բացահայտելով՝ Հ. Հակոբջանյանը 

ձեռնամուխ է լինում գեղարվեստական արձակի տիրույթում ևս 

ներկայացնելու արևմտահայության կեցության բարդույթները՝   

հատկապես գավառներում 1890-1910-ական թվականներին կազմա-

կերպված ինքնապաշպանական մարտերի, ֆիդայի-հայդուկների մղած 

պարտիզանական պայքարի թեժ շրջանում: Այդ ստեղծագործութ-

յուններն են «Ամանոսի լեռների առասպելը» (1990), «Պադվալի Վաղոն» 

(1997), «Խանասոր» (1998) երկերը: Նա իր գրական նախասիրությունների 

շրջանակում զգալի ներդրում է կատարել նաև արդի հայ գրականության 

մեջ կենսագրական վեպի ենթաժանրային տեսակի զարգացման 

գործում: Հ. Հակոբջանյանի չորս կենսագրական վեպերից երեքը 

նվիրված են եղեռնազոհ արևմտահայ բանաստեղծներ Ռ. Սևակին 

(Չիլինկիրյան), Դ. Վարուժանին, Սիամանթոյին (Ատոմ Յարճանյան), 

իսկ վերջինը՝ արևելահայ նշանավոր բանաստեղծ Վահան Տերյանին: 

Արձակագիր Հ. Հակոբջանյանի վերոհիշյալ գեղարվեստական 

երկերը յուրովի արձագանքում էին 1990-ական թվականներին 

Արցախում ընթացող պատերազմական գործողություններին ընդդեմ 

թուրք-ադրբեջանական բռնաճնշումների, հանուն նրա, որ ստեղծվի 

Արցախ-Ղարաբաղի անկախ հանրապետւթյունը: Արևմտահայ 

իրականությունը լավ ուսումնասիրած գրականագետն ու գրողը 

ֆիդայական պայքարին նվիրված վիպակներով ու վեպերով, այդ թվում՝ 

արևմտահայ բանաստեղծներին նվիրված կենսագրական վեպերով, հայ 
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ընթերցողներին, ժողովրդական աշխարհազորի, երկրապահի 

ջոկատների մեջ ընդգրկվածներին հայ ազատագրական պայքարի 

նախօրինակներ էր ներկայացնում հայդուկ-ֆիդայիների մղած պայքարի 

մի շարք նոր գեղարվեստական դրվագներով: Վերոհիշյալ իր արձակ 

երկերով նա, գրողական իր կարողությունների չափով ընթանալով           

Ա. Ահարոնյանի, Խ. Դաշտենցի, Ս. Խանզադյանի, Բ. Վերդյանի,               

Մ. Գալշոյանի, Պ. Զեյթունցյանի, Ա. Թոփչյանի և ֆիդայական պայքարի 

մասին գրող այլ հեղինակների բացած ճանապարհով, համալրեց 

անցյալի ու իր ժամանակի հայ արձակագիրների շարքերը: 

19-20-րդ դարերի ֆիդայական պայքարի մասնակիցները, լինելով 

հայ իրականության տարբեր խավերի ներկայացուցիչներ, հայրենիքը 

օտարի տիրապետությունից ազատագրելու համար ելել էին 

անհավասար մարտի իրենց թվաքանակով գերազանցող թշնամու՝ 

Օսմանյան կայսրության կազմակերպված բանակների և քրդական 

ցեղերի զինված բաշիբոզուկների դեմ: Հզոր ու եզակիորեն դաժան 

թշնամու դեմ ամեն կերպ, ամենածանր իրավիճակում համառորեն ու 

հաստատակամորեն անձնազոհ կերպով պայքարելու հայ մարդու, 

մտավորականների գրական կերպարների, բռնության դեմ պայքարի 

ոգեկոչող նշանավոր արևմտահայ բանաստեղծների խիզախ պահվածքն 

ու գործողությունները պատկերելով՝ արձակագիր Հակոբջանյանը 

արցախյան պատերազմին մասնակցողների համար նրանց դարձրել է 

ընդօրինակության արժանի հերոսներ: 

Առաջին ծավալուն գեղարվեստական արձակ երկը «Ամանոսի 

լեռների առասպելը» (1990) վիպակն է, որի ժանրային 

պատկանելությունը հեղինակը ճշգրտել է «իրապատում վիպակ» 

ձևակերպմամբ: Գրքի գրախոսն է եղել ՀԽՍՀ ԳԱ թղթակից անդամ, 

հետագայում՝ ակադեմիկոս, Սերգեյ Սարինյանը: Հեղինակն իր «Երկու 

խոսքում» հավաստիացնում է, որ գիտական աշխատանքի 

կապակցությամբ կատարած պրպտումների ընթացքում Պոլսում 

հրատարակվող «Ժողովուրդի ձայնը» թերթում կարդացել է «Չորս տարի 

Ամանոսի լեռներուն մեջ» վերնագրով հոդվածը, ուր տպագրված է եղել 

նաև վիպակի գլխավոր հերոսների՝ Սամվել Ինջեյանի և Գյուլինարի 

լուսանկարները: «Հոդվածի սուղ էջերում,- գրում է հեղինակը,- 

պատմվում էր այս քաջարի խմբի աներևակայելի սխրանքը, որ գալիս է 

լրացնելու հայոց Մեծ եղեռնի ողբերգական և, միևնույն ժամանակ, 

ինքնապաշտպանության ելած մարտիկների հերոսական գործու-

նեության պատմության բաց թողած որոշ էջեր: Իրապատում այս 
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վիպակը Յոզղաթի գավառի Չաթ գյուղի ինքնապաշտպանության և 

Սամվել Չաուշի քառասուն հոգանոց խմբի պայքարի մասին է» [6, 3]: 

Ահա այս գրավոր վավերական աղբյուրն էլ հիմք է հանդիսացել վիպակի 

համար:  Գեղարվեստական արձակի բնագավառում իր այս վիպակով 

կատարած մուտքը վկայում է հեղինակի աշխարհայացքի և 

գեղագիտական-գեղարվեստական որոշակի նախասիրությունների 

մասին, որոնք դրսևորվում են նաև նրա հետագա գեղարվեստական 

երկերում, ուր դրանք հեղինակի կողմից արդեն ստեղծագործական փորձ 

ձեռք բերելու շնորհիվ կիրառվում են ավելի հմտորեն: 

Հ. Հակոբջանյանն ընդհանուր առմամբ առաջնորդվում է 

գեղարվեստական արձակի ավանդական պատկերման սկզբունքներով: 

Նախապատվությունը տալիս է դասական գրականության, ռեալիս-

տական և ռոմանտիկական գրական ուղղությունների ներկայացու-

ցիչներին բնորոշ պատկերման գեղարվեստական հնարանքների 

կիրառմանը: Հայ ազգային-քաղաքական, կենսական, կենցաղային 

իրողությունների, մարդկային փոխհարաբերություններում սոցիալա-

կան ու հոգեբանական երևույթների դրսևորման նկատմամբ 

իրատեսական մոտեցում հանդես բերելով հանդերձ՝ նա հակված է իր և 

ընթերցողի ուշադրությունը սևեռելու մասնավորապես ազգային 

կյանքում, արևմտահայ իրականության մեջ դրսևորվող 

քաղաքակրթական արժեքների հաստատման, թուրքերի ու քրդական 

ցեղերի բարբարոսության հանդեպ հայության ըմբոստ ընդվզման 

թեմատիկայի վրա: Հեղինակը իր և՛ իրական նախատիպ ունեցող, և՛ 

հնարանքով ստեղծված գրական հերոսների վարքագծում ու 

ներաշխարհում կարևորում է հերոսականի ու ողբերգականի, գեղեցիկի, 

ներդաշնակի, տարբեր ազգերի ներկայացուցիչների հետ բնականոն 

կյանքով ապրելու երազանքի բացահայտման ու պատկերման 

հիմնախնդիրները: Այս վիպակի գեղարվեստական մոդելի տիրույթում 

նկատելի է պատումի և դիսկուրսի հավասարակշռությունը 

պահպանելու հեղինակային նախասիրությունը: Այսպիսի մոտեցումը 

թերևս պայմանավորված է նաև նրանով, որ այս երկը արձակագրի 

առաջին ծավալուն երկն է: Հաջորդ վեպերում այդ 

հավասարակշռությունը թերևս խախտվում է դիսկուրսիվ ոճի 

հաճախակի կիրառումներով, ինչը նոր ժամանակների վեպի 

զարգացման միտումներին [1, 277] համահունչ գեղարվեստական 

ճաշակի արտահայտություն էր: Այդ երկերի վերաբերյալ կխոսենք քիչ 

հետո: 
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Այստեղ նշենք նաև, որ «Ամանոսի լեռների առասպելը» վիպակի 

իրադարձություններն ու կերպարները 1915 թվականի Մեծ եղեռնի և 

հաջորդ տարիներին Արևմտյան Հայաստանում Յորղաթի գավառի Չաթ 

և հարակից գյուղերի բնակիչներից կազմված հայդուկների պայքարի  

դրվագներում են բացահայտվել գլխավոր կերպարների բնավո-

րություններն ու արարքները: Հայերին ոչնչացնելու՝ երիտթուրքական 

իշխանությունների կողմից պետական մասշտաբով կազմակերպված 

քաղաքականությունն իրականացվում էր ահա նաև այս 

տարածաշրջանում: Թուրքական հայահալած քաղաքականության հետ 

իրենց հեռավոր լեռներում բախվող հայ ըմբոստ գյուղացիները չեն 

կարող համակերպվել օտարի տիրապետության տակ իրականացվող 

բարբարոսական վերաբերմունքին: Այս տարածաշրջանի լեռնաբնակ 

հայկական գյուղերի խիզախ բնակիչները հաճախ են հակահարված  

տվել տեղի թուրքերին: Վիպակի հիմնախնդիրը, ըստ էության, իրենց 

ստրկացնելու եկած թուրքական իշխանությունների զինված կանոնավոր 

ուժերին դիմադրություն ցույց տալով ապրելու իրենց իրավունքը 

պաշտպանելու գաղափարի հաստատումն է ու դրվատումը: Այս 

նպատակի նվիրյալներ են քահանա տեր Մեսրոպը, Սամվել Ինջեյանը, 

Գյուլինարը, Գևորգը, Բարսեղ վարժապետը, Հուսեփ աղան, գյուղապետ 

Խոսրովը, մյուսները: Տարածաշրջանի հոգևոր առաջնորդ Ներսես 

եպիսկոպոսն էր թերևս միակ հեղինակավոր մարդը, որ 

իշխանություններին հնազանդվելու կոչ էր անում: Սակայն Առաջին 

աշխարհամարտի սկսվելու հաջորդ տարին զանգվածային 

կոտորածները հայկական քաղաքներում ու գյուղերում այլ 

եզրակացության էին բերել այս շրջանի հասարակ բնակիչներին, խիզախ 

մարդկանց: Թուրքական իշախանությունների հայտարարությունները՝ 

ապահով տեղահանության մասին, անհամոզիչ էին: Հեղինակը, 

արտահայտելով Չաթ գյուղի քահանայի պատկերացումները, 

բացահայտելով նրա՝ իբրև պատմող-նարատորի մտքերն ու 

մտորումները, գրում է. «Ում-ում, սակայն թուրքին մենք լավ գիտենք. 

Զեյթունը, Ադանան, Սասունը վկա: Երիտթուրքերի երգածն է ուրիշ, 

արածը նույն  Աբդուլ Համիդինն է՝ աքսոր ու ջարդ:  

Չէ, իզուր չեն անցել իր  ջանքերը: Չաթը, էյլենջեն, Կումկույուն, 

Աղդաղմադենը, Իրնեճը չեն հանձնվի: Եթե մեռնելը անխուսափելի է, 

ուրեմն իզուր է հույս դնել թուրքի գթասրտության վրա: Իր սաներին 

Մեսրոպ քահանան այսպես է դաստիարակել Չաթի Արամյան 

վարժարանում, ուր սովորում են շրջակա գյուղերի երեխաները: 



19 

 

Հոգևորականի սև սքեմի տակ նրանք նշմարել են ըմբոստ ու հպարտ 

լեռնցուն»  [6, 18]:  

Եվ ահա, Ամանոսի լեռներին ապավինելով, Սամվել Ինջեյանի 

առաջնորդությամբ ֆիդայի դարձած խիզախ հայորդիները դաժան 

կլիմայական պայմաններում համառ դիմադրություն են ցույց տալիս 

թուրքական իշխանությունների՝ իրենց հետապնդող պատժիչ զորքերին: 

Խաղաղ աշխատանքով զբաղվելու վարժված հայ գյուղացիները, 

բնականոն կյանքով ապրել երազող երիտասարդները, տղաներն ու 

աղջիկները հարկադրված են լինում զենք վերցնել և կռվել թշնամու դեմ, 

պաշտպանել իրենց մարդկային ու ազգային իրավունքները՝ տալով 

թանկ կորուստներ: Չաթի քահանա Մեսրոպի դուստր Գյուլինարը 

նույնիսկ Սամվել Ինջյանի և իր նորածին առաջնեկին է ինքնակամորեն 

թաղում ձյան շեղջի տակ, որպեսզի փոքրիկի լացի ձայնը չմատնի 

հայդուկների գտնվելու վայրը նրանց հետապնդողներին: «Ներե՛, մանչս,- 

կերկերուն ձայնով արտաբերեց հայդուկապետը, - այս աշխարհում քեզի 

ապրելու տեղ չգտնվեցավ: Արհավիրք է, տղա՛ս, ներե՛ մեզի…»  [6, 132]: 

Հայդուկներ դարձած Սամվել Չաուշի, Գյուլինարի, Ավեի, Զաքարի, 

Պետոյի, Գևորգի և նրանց հետևորդների տևականորեն մղած մարտերը, 

նրանց ազատասեր ոգու տոկունությունն ի վերջո փրկության ափերին է 

հասցնում նրանց: Հեղինակի տեղեկատվությամբ նրանք տարիներ 

ձգված ինքնապաշտպանական մարտերի արդյունքում «առանց զենքը 

հանձնելու, ապավինելու էին Կիլիկիան գրաված անգլո-ֆրանսիական 

զորքերի հրամանատար Ալեմբիին, որի բանակի կազմում կռվում էին 

հայկական լեգեոնի մոտ երկու հազար մարտիկներ:Նրանք պիտի 

հանդիսավոր ընդունելության արժանանային Ազգային Խնամատա-

րության Գաղատիո քննիչ պարոն Պ. Մ. Խալասեանի կողմից: Պիտի 

գաղթեին Կիլիկիա՝ իրենց վերապրող ազգակիցների և համագյու-

ղացիների մոտ»  [6, 133]:  

Իսկ ի՞նչ առնչություն ունի իրապատում վիպակը առասպելի հետ, 

որն ընդգծված է վերնագրում: Մեր կարծիքով՝ Արևմտյան Հայաստանի 

գավառներում ֆիդայական-հայդուկական պայքարի մասին 

գեղարվեստական պատումներն ընդհանրապես առասպելի 

տպավորություն կարող են թողնել: Բանն այն է, որ օտարի լծի տակ 

տառապող հայրենիքի ազատագրության կամ պարզապես 

ինքնապաշտպանության համար պայքարի ելած հայ մարդիկ, իրենց 

կյանքը կամավոր կերպով վտանգի ենթարկելով, փոքրաքանակ 

խմբերով կռվում էին իրենց անհամեմատ գերազանցող ուժերի՝ 
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Օսմանյան կայսրության կանոնավոր բանակի, երիտթուրքական 

իշխանությունների կողմից խրախուսվող զինված քրդական ցեղերի 

բաշիբոզուկների ոհմակների հարձակումների դեմ: Ուժերի այդպիսի 

անհամապատասխանության պայմաններում իրենց ստրկացնողների 

դեմ կռվելու ելածների ու նրանց կատարածների մասին պատմողին կամ 

նկարագրողին, բնականաբար, կարող է մղել նաև առօրեականից, 

սովորականից տարբերվող, մասամբ չափազանցված հատկանիշներ 

տեսնելու հայդուկների խմբերում գտնվող, բռնությունը չհանդուրժող, 

ազատատենչ, պատվասեր խիզախ հայորդիների հոգեկերտվածքի, 

պահվածքի ու արարքների մեջ: Վիպակը, քանի որ հեղինակի առաջին 

ծավալուն գեղարվեստական գործն է, նախ վկայում է Հակոբջանյանի 

գեղարվեստական միջավայր ստեղծելու ընդունակությունների, 

դրամատիկ դեպքերի մասին պատմելու և կերպարների արարքները 

նկարագրելու, նրանց բնութագրելու ընդունակության մասին: 

Հակոբջանյանն այստեղ արդեն փորձել է հեղինակային 

նկարագրություններին զուգահեռ ներկայացնել նաև հերոսների 

(օրինակ՝ քուրդ Ասոյի) ներքին խոսքը իբրև պատմող-նարատորի 

դիտանկյուն: Այսպիսի հնարանքի շնորհիվ ժամանակի 

իրադարձությունները, հայ-թուրք-քուրդ բնակչության հարաբերություն-

ները ներկայանում են նաև քուրդ երիտասարդի ողջամիտ ու 

մարդասիրական պատկերացումների դիտանկյունից: Այսպիսի 

գրողական հայեցակետը հարստացնում է երկի գեղարվեստական-

գաղափարական միջավայրը: Բայց և այնպես այն, երախայրիք լինելով, 

զիջում է իր գեղարվեստական ամբողջության և կերպարներին լիարժեք 

պատկերելու տեսանկյունից  երկրորդ ծավալուն երկին՝ «Պադվալի 

Վաղոն» վեպին: 

Այս վեպում, սակայն, ևս պահպանվել է վավերական 

իրադարձությունների և հավաստի վկայությունների հիման վրա 

գեղարվեստական երկ ստեղծելու գրողի նախասիրությունը: «Պադվալի 

Վաղոն» առաջին անգամ տպագրվել է Երևանում լույս տեսնող «Նորք» 

հանդեսի (1992թ.) թիվ 3-4-ում, իսկ առանձին գրքով՝ Լիբանանի 

մայրաքաղաք Բեյրութում (1996թ.): Այս երկում հեղինակի գրական 

վարպետությունն ավելի է իրեն զգացնել տալիս, որի հետևանքով էլ այն 

արժանանում է գրականագետ, ակադեմիկոս Ս. Սարինյանի խանդավառ 

ու բարձր գնահատանքին. «Այստեղ նույնպես, նրա ոլորտը Հայ 

հեղափոխությունն է, իսկ հերոսը՝ ֆիդային: Եվ այնքան գեղեցիկ է 

ընտրությունը, և այնքան կատարյալ է ստեղծումը, որ ակամա 
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ցանկություն է առաջացնում խորհուրդ տալ հեղինակին հետևելու իր 

ուղղությանը և կազմելու Հայոց նահատակների վիպերգության մի 

ամբողջ մատենաշար» [7, 3]: 

Հեղինակի կողմից ենթավերնագրի միջոցով («Վեպ Գյումրվա 

կյանքից») ընդգծվել է թեմատիկայի և գեղարվեստական միջավայրի 

տիրույթները: Այն մատնանշում է իր ինքնատիպ ազգային 

կենցաղավարությամբ, արհեստների ու արվեստների զարգացմամբ, 

գաղափարական հետաքրքրություններով ապրող Գյումրի քաղաքի 

քաղաքային միջավայրի պատկերման կարևորությունը, ուր տեղի են 

ունեցել վիպական իրադարձությունները: Իսկ վեպի բուն հիմնախնդիրը 

20-րդ դարի սկզբին հայ ազատագրական պայքարի գործընթացներին, 

Գյումրի քաղաքում գործող ազգային կուսակցությունների, հատկապես 

Հայ հեղափոխական դաշնակցության մեջ ընդգրկված և ֆիդայական 

պայքարում կամովին մտած գյումրեցիների ու տարբեր 

տարածաշրջաններից եկած հայ քաջորդիների բոլորանվեր 

մասնակցությունն է: Նրանք ոտքի էին ելել և զենքի էին դիմել Օսմանյան 

ու ցարական Ռուսաստանի կայսրությունների տիրապետության տակ 

գտնվող հայ ժողովրդի արժանապատիվ գոյության, օտարի 

տիրապետությունից ազատ ու ինքնիշխան ապրելու համար: Ազգային 

հեղափոխական պայքարը նախ ուղղված էր Արևմտյան Հայաստանում 

սուլթանհամիդյան հայաջինջ քաղաքականության ու բռնությունների, 

թուրք, քուրդ կանոնավոր զորքի ու բաշիբոզուկների՝ հայությանը 

ոչնչացնելու գործողություների դեմ: Թեմատիկ, գաղափարական 

այսպիսի համատեքստում են գործում կուսակցական գործիչները, իսկ 

շարքային գյումրեցիները, մտավորականության, արհեստավորական 

խավերի ներկայացուցիչները բռնության դեմ պայքարի գաղափարը 

միավորում են հայ մարդու խաղաղ, գեղեցիկ, բնականոն ու ներդաշնակ 

կյանքով ապրելու նպատակի հետ: 

Հակոբջանյանի վեպի համար գրավոր աղբյուր է հանդիսացել 

դաշնակցության հայտնի գործիչ Ռուբենի (Մինաս Տեր-Մինասյան) «Հայ 

հեղափոխականի մը հիշատակները» բազմահատոր (7 հատոր) 

իրապատում հուշագրությունը [15]: Վեպի գլխավոր հերոսի՝ Պադվալի 

Վաղոյի (Վաղինակ Մինասյան) անօրինակ խիզախ արարքի՝ 

Ալեքսանդրապոլ-Գյումրու Սև բերդի (Սև ղուլ) ռուսական բանակի 

զինապահեստից մեծաքանակ զենք և զինամթերք հանելու մասին 

իրական դեպքը հուշագրության հեղինակը ևս գունեղ է ներկայացնում: 

Բայց և այնպես, Հ. Հակոբջանյանը գերազանցել է ինքն իրեն. իր 
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ստեղծագործական ողջ հնարավորություններն ու երևակայությունը 

գործադրելով՝ նա 20-րդ դարասկզբի Գյումրու կենցաղի շքեղ  

մանրամասները, արհեստների, աշուղների (Ջիվանի, Շերամ և 

ուրիշներ), բանաստեղծ Ավետիք Իսահակյանի (Թոթով Ավոյի), 

նշանավոր կատակախոսների՝ Պոլոզ Մուկուչի, Ծիտրո Ալեքի և այլոց 

ներկայությունը, ընդհանրապես ժողովրդին բնորոշ սրամիտ խոսքերը, 

բարբառային բառերով արտահայտությունները տեղին օգտագործելով 

ստեղծել է ինքնատիպ երկ: Վեպի հերոսների համակ նվիրվածությունը 

հայ ազատագրական շարժմանը, օտարի տիրապետության դեմ զինված 

պայքար մղելու գաղափարին հեղինակի կողմից ընդգծված առաջատար 

գիծը նրանց բնավորության մեջ և վարքագծում ճիշտ հասկանալու 

համար պետք է նկատի ունենալ 1900-ական թվականների 

պատմահասարակական կացության մի յուրահատուկ իրադրություն ևս: 

Ցարական Ռուսաստանի տիրապետության տակ գտնվող 

արևելահայությանը ևս անհրաժեշտ էր համախմբել և ներգրավել 

միապետական կարգերի դեմ հասունացող ազատամտության, խոսքի, 

մամուլի ազատության, ազգերի իրավահավասարության գաղափար-

ների իրականացման համար պայքարի գործընթացի մեջ: Դա այն մեծ 

հեղափոխական շարժման իներցիայի դրսևորումներից էր, որն ի վերջո 

հասցրեց 1905-1907 թթ. Ռուսական առաջին հեղափոխության իրակա-

նացմանը: 

Բայց և այնպես այս շրջանում մեծ էր արևմտահայությանը օգնելու, 

ֆիդայական մարտեր մղելով՝ թուրք ու քուրդ վայրենաբարո իշխողների 

ախորժակը սահմանափակելու, անպաշտպան արյունակիցներին մի 

որոշ չափով սատար կանգնելու, աշխարհի քաղաքակիրթ մարդկության 

ուշադրությունը հայ ժողովրդի ազգային խնդիրների վրա սևեռելու, 

հայոց հարցը լուծելու կամքն ու ցանկությունը: Թե՛ առաջադեմ հայ 

մտավորականության և թե՛ ժողովրդի տարբեր խավերի մեջ մեծ էր 

թաքուն կերպով զինվելու և արևմտահայերին  գործնականում օգնելու 

բուռն տենչը: Այս նպատակին ծառայելու ցանկությունն ահա բնորոշ է 

վեպի բոլոր ՀՀԴ կուսակցական գործիչներին, ովքեր հայտնվել ու 

գործում էին սահմանամերձ Գյումրի քաղաքում, տարբեր խավերի 

երիտասարդներին, այդ թվում՝ Սերգեյին (Արամ Մանուկյան), Հակոբ 

Չիլինգարյանին, Բիձային (Սվազցի Հարություն), Ռուբենին (Մինաս Տեր-

Մինասյան), Համո Ջամփոլադյանին և ուրիշների: Նրանց մեջ հեղինակն 

առանձնացրել է Պադվալի Վաղոյին՝ որպես և՛ ֆիդայական պայքարի 

նվիրյալներից մեկի, և՛ որպես վեպի գլխավոր կերպարի, որն այդ 
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շրջանում հիրավի աչքի էր ընկել Գյումրու ռուսական զորքի 

զինապահեստը կողոպտելու հանդուգն մտադրությամբ ու այն 

իրականացնելու աննահանջ վճռականությամբ: Վեպի տիրույթում 

Վաղոյի կերպարն իր ներաշխարհային դրսևորումներով առավել 

տեսանելի է դարձրել նաև մյուսների հոգում կատարվողը, թեև նրանցից 

յուրաքանչյուրը նաև ներկայանում է ուրույն բնավորության գծերով: 

Բայց և այնպես Վաղոն ավելի համակողմանիորեն է պատկերված, 

մանավանդ որ նա հայոց ազատամարտի համար գործնականում խիստ 

կարևոր գործ էր անելու. լուծելու էր մի բարդ խնդիր, որն ինքն էր 

մտահաղացել, և գլխավոր իրականացնողն էլ ինքն էր լինելու: Այն 

ձախողվելու դեպքում առաջին ու միակ զոհն էլ ինքն էր լիենելու: Իսկ 

հաջող կատարվելու դեպքում մեծաքանակ զենքով ու զինամթերքով 

հնարավոր կլիներ զինել խիզախ հայ կամավոր-հայդուկներին և մի 

որոշակի մասն էլ հասցնել Արևմտյան Հայաստանում կռվողներին: 

Դրանից բացի Վաղոն ոգևորված էր, ըստ էության, համաժողովրդական 

ապստամբություն առաջ բերելու գաղափարով: Այս ամենը քաջ 

գիտակցելով է, որ նա, կյանքը վտանգելով, հանդուգն արարք է 

կատարում: Այդ գործում նրան օգնում է ռուսական բանակի 

պահակազորի հրամանատար գնդապետ Անդրեյ Սվիրիդովի 

մարդկային նկարագիրն ու բնավորության թույլ կողմերը ճանաչելու 

հանգամանքը: Եվ ահա, վերջինիս կաշառելով էլ նա հասնում է իր 

նպատակին, թեև ձախողման վտանգը շարունակ կախված էր նրա 

գլխին:  

Ուշագրավ է, որ Վաղոն չի սահմանափակվում հայ 

ազատամարտին ռուսական զորքի զինապահեստի կողոպուտը 

կազմակերպելով: Նա Արևմտյան Հայաստանն ազատագրելու, թուրք-

քրդական բռնություններին հակահարված տալու, իր հայրենասեր, 

գաղափարակից, զինակից ընկերների մահվան վրեժը լուծելու համար ի 

վերջո հայդուկական մի խմբի հետ անցնում է ռուս-թուրքական 

սահմանը՝ հայտնվելով թուրքական և ռուսական սահմանապահ 

զինվորների երկկողմանի տեղացող կրակի տակ: Վեպի այս վերջին 

դրվագը ակնառու է ցույց տալիս այն իրողությունը, որ հայ ժողովուրդն 

իր ազատության համար հարկադրված էր պայքարելու և՛ Օսմանյան 

կայսրության, և՛ ցարական Ռուսաստանի ռազմական ուժերի դեմ: 

Վեպում հեղինակը, Գյումրիում գործող ՀՀԴ անդամների, Վաղոյի ու նրա 

մերձավոր գաղափարակից ընկերների՝ հայրենիքի ազատագրության 

գործին ու գաղափարին նվիրվածությունը տարբեր պատումներով 
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պատկերելով հանդերձ, Գյումրու գունեղ կենցաղի նկարագրությամբ ու 

հերոսների ներաշխարհի քնարական, զգացմունքային ապրումների 

բացահայտումներով հաստատում էր այն կարևոր գաղափարը, որ 

զենքով թշնամու դեմ դուրս գալու խիզախությունը, զոհվելու վտանգը 

հոգեպես բարձր ու ազնիվ նկարագիր ունեցող հայ մարդկանց 

պարտադրված անհրաժեշտություն էր:  

Քաղաքն ապրում էր իր պարզ, ավանդական կենցաղով, իսկապե՛ս 

արհեստների ու արվեստների բնագավառներում ստեղծագործական 

ձիրքերով աչքի ընկնող մարդիկ էին ի հայտ գալիս: Կյանքը գեղեցիկ է իր 

բնականոն հունի մեջ, բնությունը՝ իր բազմերանգությամբ, մարդկային 

հարաբերությունները՝ ամենօրյա խաղաղ աշխատանքով, կատակներով 

և սիրո զգացմունքի դրսևորումներով: Սակայն օտար պետությունների 

տիրապետության տակ գտնվող հայ ժողովուրդը տառապում է. ծանր է 

հատկապես արևմտահայության վիճակը: Հայկական հարցը Օսմանյան 

կայսրության մեջ սուլթան Համիդը ցանկանում է լուծել հայերի 

աստիճանաբար, ամենօրյա ճնշումների, հալածանքների, կոտորածների 

միջոցով: Անհրաժեշտ է ամեն կերպ օգնել արևմտահայ եղբայրներին: 

Վաղոն և իր կուսակիցներն ու գաղափարակիցները պատրաստ են 

անձնազոհ կերպով պայքարել թշնամու դեմ, բայց անհրաժեշտ է լրջորեն 

նախապատրաստվել, մեծաքանակ զենքով զինել Արևմտյան Հայաստան 

գնացող հայդուկներին, զինատար խմբերին:        

Վաղոյի կերպարը լիարժեք է պատկերվել նաև Մանուշի հանդեպ 

սիրո զգացմունքներ դրսևորելու, հոգեբանական նուրբ ապրումներ 

արտահայտելու միջոցով: Այդ շրջանում հայտնի էր, որ հայ ֆիդայի-

հայդուկն իրավունք չուներ ամուսնանալու, որովհետև նա 

«ամուսնացած» է զենքի հետ: Վաղոն գիտի այդ մասին: Բայց ինչպե՞ս 

կարելի է չսիրել Մանուշին, չհիանալ նրա գեղեցկությամբ: Գրողը ջերմ 

քնարականությամբ է բացահայտում Վաղոյի ու Մանուշի փոխադարձ 

սիրո զգացմունքի ելևէջների դրսևորումները քաղաքային հանրահայտ 

զբոսայգում՝ «Սադում»: Բայց և այնպես, Վաղոն չի ցանկանում ցավ 

պատճառել Մանուշին, իբրև ազատամարտի զինվոր, ֆիդայի, ՀՀԴ 

անդամ՝ նա գաղտնապահ է և աղջկանից թաքցնում է ոչ միայն զենքի 

պահեստ մտնելով կյանքը մահվան վտանգի ենթարկելու, այլև խմբի հետ 

Երկիր անցնելու, այնտեղ կռիվներին մասնակցելու, հայրենիքին 

«մատաղ» լինելու իր մտադրությունը: Հեղինակն ահա Վաղոյին վեպում 

պատկերել է և՛ բացառիկ անձնազոհությամբ, հնարամտությամբ, 

համարձակությամբ, և՛ մյուսներին նման, և՛ նրանցից տարբերվող, 
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ժամանակի բացառիկ հայրենասիրությամբ առանձնացող հայ 

երիտասարդների սերնդի ներկայացուցիչ: Խիզախ ազատամարտիկը 

Մանուշի հանդեպ իր զուսպ արտահայտված սիրո շնորհիվ 

բացահայտում է իր նրբազգացությունը, հոգու գեղեցկությունը, 

բարությունն ու մեծահոգությունը, խաղաղ ապրելու երազանքը: 

Գյումրեցի համարձակ երիտասարդը նաև քաղաքականապես 

հասունացած, ողջամտորեն մտածող անձնավորություն է. նա հստակ 

գիտակցում է, որ ցարական իշխանությունները հայ ժողովրդին 

վերաբերվում են սոսկ իրենց պետական շահերով առաջնորդվելով: Այս 

առումով ուշագրավ են զինապահեստում Վաղոյի արտահայտած 

հետևյալ մտորումները. «Քանի՜ զինատար խմբեր թուրքերից խույս 

տալով՝ ռուսի համազարկերի զոհը դարձան: Պետք եղավ, վաղը զորքը 

ետ կքաշի, Կարսը կտա, մեզ կթողնի թուրքի յաթաղանի առաջ: Դարդը 

կտրե՞լ է պաշտպանի: Կասի՝ տղամարդ եք, կռվե՛ք, տեսնեմ ինչո՞վ եք 

կռվում» [7, 35]:  Նա մտորում է նաև հայ ազատագրական շարժման թույլ 

կողմերի մասին, որոնք մտահոգում են հայրենիքի ճակատագրով 

մտահոգ եռանդուն երիտասարդին. «Ճիշտը որ ուզում ես իմանալ, էս 

պահեստն էլ սրտի մխիթարանք է: Պահեստ թալանելով էլ ժողովուրդ 

զինե՞ս, բանակ հանե՞ս, ուրիշի հաշվին: Որ պար ես մտել, պիտի 

շորորաս: Կռիվ ես ելել: Էդ ո՞նց որ գինու, գարեջրի, կոնյակի տասնյակ 

գործարաններ ունենք, բայց զենքի՝ ոչ մեկը: Ազգի խելոք գլուխներն էլ 

գնացել, նստել են Թիֆլիսում, հեռվից հեռու, ճառերով կերակրում են 

մեզ» [7, 35]: Դիսկուրսի ոճով ստեղծված վեպի գեղարվեստական 

շերտերը, ինքնատիպ կերպարները իրենց հոգեբանությամբ ու ազգային 

նկարագրով, կենտրոնական հերոսներին ներքին մենախոսությունների 

միջոցով պատկերելու իր վարպետությունը գրողն այստեղ ավելի 

շռայլորեն է ներկայացնում: 

Արևմտյան Հայաստանում ընթացող ֆիդայական պայքարի 

գեղարվեստական պատկերմանը Հակոբջանյանն անդրադարձավ նաև 

«Խանասոր» վեպում (ժանրային բնութագիրը հեղինակինն է), մեր 

կարծիքով այն վիպակ կարելի է համարել: Այստեղ արդեն գրական 

որոշակի փորձ ձեռք բերած գրողը ավելի վարժ ու տպավորիչ է 

ներկայացնում այդ պայքարի հետ կապված մի շարք բարդություններ, 

հերոսների հոգեբանական վիճակներ, որոնք ևս ուրույն կերպով մեր 

նշած նույն պատճառներով կարելի է առնչել չափազանցության, լեգենդի 

ու առասպելականի հետ այն չափով, որ չափով որ ֆիդայական խմբերը, 

այնուամենայնիվ, ընդվզում էին իրենցից բազմակի անգամ գերազանցող 
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կազմակերպված ու անկազմակերպ թուրք-քրդական թշնամական 

ուժերի դեմ: Հեղինակը պատումի և դիսկուրսի ոճական մոտիվների 

միահյուսմամբ ներկայացնում է ֆիդայական-հայդուկական խմբերի 

անդամների համար ստեղծված վտանգներով լի իրավիճակը և 

հոգեբանական այն բարդույթները, որոնց մեջ հայտնված հայ 

երիտասարդները փորձում են ելքեր գտնել՝ միաժամանակ տառապելով 

իրենց հանդես բերած խիզախության, հայրենասիրության ու անձնական 

կյանքում միմյանց սիրելով երջանիկ ապրելու մարդկային տարրական 

պահանջն իրականացնելու անհնարինության պատճառով: Վերջին 

հակասությունը պատկերված է ֆիդայի Կարոյի ու նրա սիրած աղջկա, 

նույնպես ֆիդայի, ուսուցչուհի Մարոյի սիրո ու ողբերգական 

կործանման միջոցով, որոնք, հեղինակից բացի, հանդես են գալիս նաև 

իրենց հոգեվիճակն ու արարքները ինքնուրույն ներկայացնող պատմող-

նարատորներ: Արևմտյան Հայաստանում հայդուկների համար 

ստեղծված վտանգներով լի իրադրության մեջ իր հայրենասիրությունը 

յուրովի է դրսևորում Մարոն: Նա ինքնասպանություն է գործում, 

որպեսզի Կարոյին ազատի իր մասին հոգ տանելու, անհանգստանալու 

մտահոգություններից, և նա ավելի անկաշկանդ կռվի թշնամու դեմ: 

Սակայն երիտասարդ աղջկա անօրինակ արաքը, ընդհակառակը, 

ընկճում է Կարոյին: Սիրած աղջկա մահը շարունակ ցավ ու տառապանք 

է պատճառում նրան: Հանդես գալով որպես գործող անձ և պատմող-

նարատոր՝ Կարոն փորձում է իմաստասիրական մեկնաբանություն տալ 

բնության հարաբերական ներդաշնակության ու մարդկային կեցության 

մեջ եղած աններդաշնակության հարցերին իրենց օրինակով: «Ինչո՞ւ այս 

արևի տակ իրենց արժանի տեղն ունեն ամենաննշան կենդանին ու 

թռչունը, բայց մենք մերը չունեցանք: Մարո, հոգիս, մեր այնքան բուռն 

զգացմունքները չարիք եղան երկուսիս համար և սկիզբը հանդիսացան 

մեր կործանման» [9, 133]: Սիրած աղջկա մահը հոգեկան ծանր վիճակի 

մեջ է դնում Կարոյին, ինչը բնականաբար աննկատ չի մնում իրենց 

զինակիցների համար: Նման արարքի ու կացության վտանգավո-

րությունը մեկնում է պատմող-նարատորի կարգավիճակում հանդես 

եկող հայդուկապետ Նիկոլ Դումանը.  «Նիկոլն անհանգիստ է Կարոյի 

համար. կռիվն անխոհեմ առաջ նետվելը չէ, կռիվն իր օրենքները, իր 

հաշիվները ունի, կրակելու և թաքնվելու, չկրակելու և գրոհելու 

ժամանակը: Կռիվը սառը դատողություն է սիրում և վա՜յ քեզ, եթե 

արհամարհեցիր նրա կանոնները: Հուսահատները վատ կռվողներ են, 

որովհետև հաղթելիս էլ հազվադեպ են փրկվում» [9, 138]:  



27 

 

Հեղինակը պատումի, նկարագրության և դիսկուրսի ոճավորման 

մոտիվների միահյուսմամբ երկի գեղարվեստական տիույթում անում է 

հայ ֆիդայի-հայդուկների կողմից իրենց վիճակված կացությունից բխող 

այլ ուրույն հետևություններ և ընդհանրացումներ: Իրենց կենսափորձը 

ցույց էր տվել, որ պետք է կարևորել ուժը, ուժեղ լինելու հանգամանքը, 

որը ստիպում է հակառակորդին հաշվի նստել իրենց հետ, հարգել իր 

դեմ կռվող թշնամուն: Իսկ ի վերջո իբրև երազելի մի իրականություն է 

դառնում արդարության համար պայքարելու, բոլոր ազգերի հետ 

համերաշխ ապրելու բնական ցանկությունը, որը հնարավոր չէր 

իրականացնել Օսմանյան կայսրության պայմաններում արևմտահա-

յության համար: Մինչդեռ այդպիսի իրողության օրինակ էլ է 

վկայակոչվում, որը ցույց է տալիս հայ ազատամարտի մասնակիցների 

երազանքների իրականության հետ սերտ առնչությունը. «Հայն ու 

պարսիկը, ասորին ու ղարաչին, քուրդն ու հրեան այստեղ ապրում են 

խաղաղ հարևանությամբ: Այսպես է և Թավրիզում, ուր Լիլավա և Ղալա 

թաղամասերում կիպ հարևաններ են բազմալեզու մարդիկ ու ոչ մեկը 

մյուսի հավին քշա չի անում: Սալմաստը փոքրիկ դրախտ է հիշեցնում, 

եզերված այգիներով, որ սաթե վզնոցի նման գրկել են պարանոցը, 

հանգչել փարթամ կրծքի վրա» [9, 132]: «Խանասորում» ազատամարտը 

վերոհիշյալ կերպարների և գաղափարների արծարծումների շնորհիվ  

վերածվում է հեղինակի կողմից ֆիդայական պայքարը պատկերող նոր 

ձեռքբերմամբ աչքի ընկնող երկի: 

Բացառիկ հետևողականությամբ Հ. Հակոբջանյանը հետագա 

տարիներին (սկսած 1997թ.-ից) ստեղծեց արևմտահայ նշանավոր 

բանաստեղծներին նվիրված իր կենսագրական վեպերը: Իսկ Վ. 

Տերյանին նվիրված կենսագրական վեպը (2011), ինչպես ընդունված է 

ասել, դարձավ նրա կարապի երգը: Արձակագրի վերոհիշյալ 

կենսագրական վեպերը հանդիսացան այս ժանրատեսակի 

առաջնեկներից նորագույն շրջանի հայ գրականության մեջ՝ իրենց 

որոշակի ներկայությունը հաստատելով Պ. Զեյթունցյանի «Վերջին 

արևագալը» (Գրիգոր Զոհրապի մասին) (1990) [17], Ա. Թոփչյանի «Եվ 

անգամ մահից հետո» (Ռ. Սևակի մասին) [18] վեպերի կողքին:  

Նկատենք, որ Հակոբջանյանի կենսագրական վեպերը ավելի 

հասուն գրողի ստեղծագործություններ են: Նրանցում պատումի մեջ 

դիսկուրսի ոճային մոտիվների դրսևորումների շերտերն ավելի շատ են: 

Ի տարբերություն նախորդ երկերի՝ պատմող-նարատորների 

ներկայությունը ավելի բազմազան է, նորությունն այն է, որ այս 
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վեպերում այդպիսի կարգավիճակով հանդես են գալիս գլխավոր 

հերոսներն ու նրանց հետ կապված այլ կերպարներ (մտերիմներ, 

ճանաչված մտավորականներ և այլն) իրենց նամակներով, զանազան 

գրություններով: Բացի այդ, ժամանակի գրականագետները 

ներկայացված են արևմտահայ բանաստեղծների գրքերի մասին գրած 

ելույթներով, գրախոսություններով: Այդ ամենի շնորհիվ գրողի այս 

երկերը առնչվում են բանասիրական կենսագրական վեպի 

ենթատեսակի հետ: Արևմտահայ բանաստեղծների մասին գրողի 

կենսագրական վեպերի սկզբում իբրև խմբագիր դրվատական խոսքով 

հանդես է եկել ակադեմիկոս Սերգեյ Սարինյանը: Այդ վեպերը հայ 

ընթերցողի համար ունեցած ճանաչողական նշանակության շնորհիվ 

կարևորել է նաև ճանաչված գրականագետ Ժ. Քալանթարյանը [16, 127]: 

Կենսագրական վեպերի արժևորմանն անդրադարձել է գրականագետ  

Օ. Հովհաննիսյանը [14, 243-252]: Հ. Հակոբջանյանի կենսագրական 

վեպերի գրականագիտական վերլուծությանը մենք նպատակահարմար 

ենք համարում հանգամանորեն անդրադառնալ մեկ այլ հոդվածում: Իսկ 

այստեղ, ամփոփելով մեր ասելիքը, նշենք, որ Հ. Հակոբջանյանի գրական 

ժառանգությունը ունի այնպիսի արժանիքներ, որոնք հիմք են տալիս այն 

գրականագիտական ուսումնասիրության ենթարկել իր ամբողջության 

մեջ:  

 

ЖИЗНЬ И ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСТВА 

АЙКАЗА АКОПДЖАНЯНА 

Хачикян Г. В. 

 

В статье мы представили жизнь гюмрийского прозаика, 

литературоведа, доктора филологических наук Айказа Акопджаняна, а так 

же краткое описание его литературного наследия. С точки зрения 

традиционной и современной теории литературы мы изучили 

характерные черты его художественной прозы. Используя принципы 

нарратологии, мы вкратце выявили соотношение особенностей автора и 

рассказчика (нарратор) в художественной структуре  как ранних повестей 

(«Легенда Аманосских гор», «Падвали Ваго», «Ханасор»), а так же 

биографических романах о В. Теряне, Д. Варужане, Сиаманто, Р. Севаке. 

Ключевые слова: Айказ Акопджанян, фидайская борьба, автор и 

рассказчик (нарратор), роман, образ Самвела Инджеяна, образ Падвали 

Ваго, биографический роман, литературный образ В. Теряна, 
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литературный образ Д. Варужана, литературный образ Сиаманто (Атом 

Ярджанян), литературный образ Р. Севака. 

 

LIFE AND CHARACTERISTIC FEATURES OF HAYKAZ  

HAKOBJANYAN'S WORKS 

Khachikyan G. V. 

 

In the article we have presented the life and brief description of the 

literary heritage of the Gyumri prose writer, literary critic, Doctor of 

Philological Sciences Haykaz Hakobjanyan. We examined the characteristics 

of his fiction from the point of view of the traditional and modern literature 

theory. Using the principles of the narratology, we briefly revealed the early 

novels of the writer (―The Myth of the Amanos Mounts‖, ―Padvali Vaghon‖, 

―Khanasor‖), as well as the features correlations of the author and narrator in 

biographical novels about V. Teryan, D. Varuzhan, Siamanto, R. Sevak. 

Keywords: Haykaz Hakobjanyan, fidayee struggle, author and narrator, 

novel, Padvali Vagho‘s personage, biographical novel, literary character of V. 

Teryan, literary character of D. Varuzhan, literary character of Siamanto, 

literary character of R.Sevak. 
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