
ԱՆԱՀԻՏ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ 

ԿՈՍՏԱՆ ԶԱՐՅԱՆԻ 
§ԱՆՑՈՐԴԸ ԵՒ ԻՐ ՃԱՄԲԱՆ¦ ՎԵՊԻ ԺԱՆՐԸ 

§Մեհեան¦‐ի առաջին համարում տպա∙րված §Գրական հան∙ա‐ 
նակ¦‐ում Կոստան Զարևյանը շարադրում է ∙րականության նորո∙‐ 
ման իր ծրա∙իրը, որին նա հավատարիմ է մնում ∙րական կյանքի ողջ 
ընթացքում: Հան∙անակի կետերից մեկը` §Ինքնուրոյնութիւն եւ անձ‐ 
նականութիւն ձեւի մէջ¦, հետաքրքիր դրսևորում է ունենում մանա‐ 
վանդ նրա ∙եղարվեստական արձակում: Այս առումով քննենք §Ան‐ 
ցորդը եւ իր ճամբան¦ վեպի ժանրային առանձնահատկությունները: 

Ամենից առաջ աչքի է ընկնում դասական վեպին բնորոշ պատու‐ 
մի բացակայությունը: Ճիշտ է, §Անցորդը եւ իր ճամբան¦ վեպում կա 
∙ործողության որոշակի ընթացք. Անցորդը իր ընտանիքով վերադառ‐ 
նում է հայրենիք` այստեղ հիմնավորվելու մտադրությամբ, բայց իշ‐ 
խանության անհանդուրժողական քաղաքականության պատճառով 
երկու տարի հետո հեռանում է: Սակայն վեպի նպատակը ամենևին էլ 
հերոսի ընտանիքի ոդիսականի պատմությունը չէ, այլ ներկայացնել 
20‐ականների Հայաստանը, ճանաչել ժողովրդին, փնտրել ու հասկա‐ 
նալ հայի էության ∙աղտնիքը: Այս փնտրտուքը հեղինակին ստիպում է 
անդրադառնալ և՛ մեր պատմությանը, և՛ մշակույթին, և՛ այլ երկրների՝ 
Հայաստանի նկատմամբ վերաբերմունքին, ինչպես նաև Հայի՝ սեփա‐ 
կան երկրի և այլ ժողովուրդների նկատմամբ վերաբերմունքին: Ողջ 
վեպի ընթացքում հեղինակի պատումը տարբեր երան∙ներ է ստա‐ 
նում. այն երբեմն ինքնակենսա∙րություն է, երբեմն` հետազոտություն, 
երբ ∙րողը քննում է մեր պատմությունը` օ∙տա∙ործելով դեպի Հայաս‐ 
տան և Հայաստանում ճամփորդելու հնարավորությունը: Հեղինակը 
խորհրդածում է, փիլիսոփայում: Կարելի է եզրակացնել, որ Հայաստա‐ 
նում լինելը և հայ մարդուն ճանաչելը Զարյանին հնարավորություն են 
տալիս իրա∙ործելու հիմնական նպատակը` ներկայացնել իր խոհերը 
հայ մարդու մասին, մեր երկրի ու նրա մշակույթի յուրօրինակության 
մասին: Իր մտքերն ու զ∙ացմունքները ∙րողը չէր կարող պարփակել 
դասական վեպի սահմաններում, քանի որ այդ դեպքում չէր կարողա‐ 
նա հասնել իր ∙երա∙ույն նպատակին` ընթերցողին մղել տեսնելու, 
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Summary 
LITERARY CRITICISM AND TOUMANYAN IN THE 90s 

OF XIX CENTURY 
E.Zh.Mnatsakanyan 

The article focuses on the appraisals towards Toumanyan’s works in the 90s 
of the XIX century which reveal not only the developmental trends in 
Toumanyan’s works but also in the thought of the time. Merging with journalism 
and public speaking of 90s criticizm of the time was gradually trying to decide on 
its field of study, aims and objectives. For unbiased criticism, led only by the cri‐ 
teria of fine art, time was necessary. Different phenomena had different accept‐ 

ance from the side of critisizm. Different currents, opinions colided. Of course, 
this doesn’t mean that there wasn’t professional criticism in the field. It’s enough 
to remember the highly appraisal of Toumanyan’s works in the articles by M. 
Abeghyan, L. Manvaelyan, Gh. Aghayan, Shirvanzade. These highlited some 
pecularities and shades in Toumayan’s poetic world, which later served as a 
basis for deep and foundational analysis. 
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§ճանապարհորդա∙րութեան¦ մարզին, զոր Զարեան հասցուցած է 
բնազանցական համեմատութիւններու, ճանապարհորդութիւնը 
դարձնելով հո∙եկան պեղում, աշխարհներու յայտնա∙ործում ու տիե‐ 
զերական ոյժերու ∙րառում: Այդ բնազանցական ճանապարհորդա∙‐ 
րութեան ժանրի պատկանող ∙ործերն են §Անցորդը եւ իր ճամբան¦ 
կամ §Երկիրներ եւ Աստուածներ¦¦ 5 : 

Կ.Զարյանի արձակ ∙ործերում, մանավանդ քննվող վեպում, չա‐ 
փազանց շատ են Հայաստանի նկատմամբ սիրո քնարական զեղում‐ 
ները, փիլիսոփայական խոհերը համաշխարհային պատմության մեջ 
Հայաստանի և հայ ժողովրդի տեղի ու դերի մասին, Հայաստանի 
ապա∙այի, հայ մարդու նոր որակի մասին: Մի∙ուցե սա է պատճառը, 
որ Դ.Գասպարյանը կարծում է, թե վեպը խոհա∙րության ժանրին է 
պատկանում. §Այս երկը ժանրով խոհա∙րություն է, մտորումների 
∙րառում՝ արած իր համար և ուղղված ընթերցողին¦ 6 : 

Ա.Ավա∙յանը §Անցորդը եւ իր ճամբան¦ ստեղծա∙ործությունը 
որակում է նաև որպես ∙եղարվեստական վավերաթուղթ. §Զարյանի 
արձակը ժանրային առումով թերևս կարելի է բնութա∙րել որպես ∙ե‐ 
ղարվեստական վավերաթղթի արտահայտություններից մեկը մեզա‐ 
նում, մի բան, որի բացակայության մասին հայ ∙րականության մեջ 
խոսում էր Շ.Շահնուրն իր §Վավերաթուղթը¦ հոդվածաշարում¦ 7 : 

Ժ. Քալանթարյանը ∙րում է. §Առաջին ծավալուն ∙ործը` §Անցորդը 
և իր ճամփան¦ երկը, որ վերլուծական արձակ է` հուշա∙րության շր‐ 
ջանակում, լույս տեսավ 1926‐1928 թվականներին Բոստոնում հրա‐ 
տարակվող §Հայրենիք¦ ամսա∙րում: Երկն ունի կենսա∙րական 
բնույթ, որովհետև ∙րողը պատկերում է իր կյանքի ուղին` 1922թ. Պոլ‐ 
սից դուրս ∙ալու օրից մինչև Խորհրդային Հայաստանից հեռանալը¦ 8 : 

Վ.Գաբրիելյանը, խոսելով Կ,Զարյանի ստեղծա∙ործություների մա‐ 
սին, ∙րում է. §Տարա∙րության տարիներին սփյուռքահայ մամուլում 
Զարյանը հանդես եկավ մի շարք էսսեներով (§Բանկոոպը և մամութի 
ոսկորները¦, §Երկրներ և Աստվածներ¦, §Անցորդը¦ և այլն): Հուշա∙‐ 
րության բնույթի այս ∙ործերում, չնայած մի շարք վրիպումներին, 
Զարյանը հասավ լուրջ հաջողությունների¦ 9 : Արշակ Չոպանյանը §Ան‐ 

5 Նշանեան Մ., Կոստան Զարեան. Անկարելի թատրոնը, §Բազմավէպ¦, 1994, էջ 178: 
6 Գասպարյան Դ., §Կոստան Զարյան¦, Ե., §Կանչ¦, 1999, թիվ 44: 
7 Ավա∙յան Ա.,, §Կոստան Զարյան. Կյանքը և ∙ործը¦, Ե., 1998, էջ 55: 
8 Քալանթարյան Ժ., Կոստան Զարյան, Հայ ∙րականություն 12, Ե., 2011, էջ 13: 
9 Գաբրիելյան Վ., Դիմանկարներ, Ե., 1976, էջ 48: 
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զ∙ալու, հասկանալու, թե ինչ են Հայաստանը և հայ ժողովուրդը և իր 
հետ միասին ապա∙այի ուղիներ փնտրել: 

Մի∙ուցե դա է պատճառը, որ §Անցորդը եւ իր ճամբան¦ վեպի 
մասին տարաբնույթ կարծիքներ են հնչել: 

Այն կարելի է դասել հուշա∙րությունների շարքը, ինչպես Շ.Պեր‐ 
պերյանն է նշում 1 , քանի որ Զարյանը հետադարձ հայացք է ∙ցում իր 
հետ կատարվածի վրա՝ անցկացնելով իր զ∙ացմունքների միջով և 
ներկայացնում որպես իր ապրածի վերլուծություն: Սակայն Պերպեր‐ 
յանի մոտեցումը չի ընդունում Ա.Ավա∙յանը: Նա ∙րում է, որ վեպը §կա‐ 
րելի է հուշա∙րության ժանրի ստեղծա∙ործությունների թվին¦ 2 դասել, 
հետո ճշտում է. §Զարյանի խոսքը նկարա∙րական չէ և ոչ էլ §պատճե‐ 
նահանական¦, որով հայտնի չափով բնորոշվում են հուշա∙րական 
∙ործերը: Նրա ողջ պատումը կրակված հո∙ու արդյունք է, քննադա‐ 
տական բուռն խոսքի արտահայտություն: Գրողը, ինչպես ինքն է խոս‐ 
տովանում, այստեղ զրուցում է ոչ այնքան ընթերցողի, որքան ինքն իր 
հետ: Հաճախ էլ այն տպավորությունն է ստացվում, թե Զարյանն այս 
∙ործը ոչ թե ∙րել է ∙րականություն ստեղծելու, այլ իր խորհրդածու‐ 
թյուններին հորձանք տալու համար¦ 3 : 

Վեպը հնարավոր է նաև ինքնակենսա∙րական համարել, քանի որ 
∙լխավոր հերոսը հենց ինքը՝ հեղինակն է: Վարդան Մատթեոսյանի 
կարծիքով §Անցորդը եւ իր ճամբան¦ վեպը կարելի է ուղևորավեպ 
որակել. §§Ուղեւորավէպ¦ պայմանական բառը թերեւս լաւա∙ոյն բնո‐ 
րոշումն է այս ∙ործին, որ իր հետեւորդը ունեցած չէ եւ ոչ ալ աւանդու‐ 
թիւն ստեղծած է, որովհետեւ Զարեանի աշխարհայեացքը խորթ էր 
հայկական ըմբռնումին¦ 4 : Գրողի ստեղծա∙ործությունների վերլուծա‐ 
բաններից Մարկ Նշանյանը նույնպես վեպը համարում է ճանապար‐ 
հորդա∙րության ժանրին պատկանող ստեղծա∙ործություն. §Զարեա‐ 
նի մեծութիւնը տարիներ յետոյ՝ ∙րական ընդունուած ձեւերուն մէջ չէ 
որ պիտի յայտնուէր, բանաստեղծութեան, վէպին կամ թատրոնին (թէ‐ 
եւ առաջին երկուքը յամառօրէն մշակած է ինք մինչեւ կեանքին վեր‐ 
ջը), այլ փորձա∙րութեան մարզին մէջ: Աւելի ճիշտ պիտի ըլլար ըսել 
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1 Պէրպէրեան Շ., Կ.Զարեան՝ յավերժական ճանբորդը, §Բա∙ին¦, ԺԹ տարի, 
թիւ 5, 1980, մայիս, Պէյրութ: 

2 Ավա∙յան Ա., Կոստան Զարյան. Կյանքը և ∙ործը, Երևան, 1988, էջ 170: 
3 Նույն տեղում: 
4 Մատթէոսեան Վ., §Կոստան Զարեանի շուրջ¦, 1998, Անթիլիաս‐Լիբանան, էջ 

361:



բանությունը. §Զարեանը կեանքը անցուցած է երեւակայութեան բո‐ 
վէն, զայն իր մտածողութեան ենթարկելու համար: Իր ստեղծածը վե‐ 
պի դասական հասկացողութեան քայքայումն է¦ 14 : 

Խոսելով ժամանակակից վեպի մասին` Ս.Աբրահամյանը ∙րում է. 
§Փիլիսոփայական հղացումը ∙րողին §հեռացնում¦ է իրերի աշխար‐ 
հից դեպի վիպական պայմանականություն: Վիպական տեքստը, սա‐ 
կայն, իբրև ամբողջություն, ձ∙տում է ժանրի §հիշողության¦ և պայմա‐ 
նականի համադրության մեջ արտահայտել իրականը, պատմականը 
և հավիտենականը¦ 15 : Ճիշտ է, Ս.Աբրահամյանի՝ վիպական տեքստի 
քննությունը 20‐րդ դարի 80‐90‐ական թվականների վեպերին է վերա‐ 
բերում, բայց այդ նույն ընթացքը՝ դասական վեպի քայքայումը և նոր 
տեսակի վեպի ձևավորումը, տեսնում ենք Կոստան Զարյանի և՛ §Ան‐ 
ցորդ¦‐ում, և՛ §Բանկօօպը եւ մամութի ոսկորները¦‐ում: 

Ի մի բերենք: Այն, որ վերլուծաբանները §Անցորդը եւ իր ճամբան¦ 
վեպի տեսակի մասին տարբեր կարծիքներ են հայտնում, պատահա‐ 
կան չէ: Իրոք, վեպը և՛ հուշա∙րություն է, և՛ խոհա∙րություն, և՛ վերլու‐ 
ծություն, և՛ ուղե∙րություն... Գրողն ընտրել է մտքերն արտահայտելու 
յուրօրինակ ձև, որի շնորհիվ էլ կարողացել է ընթերցողի հետ երկխո‐ 
սության մեջ մտնել և նրան ապրեցնել իր ∙աղափարներով: Արդյուն‐ 
քում` վեպի տարբեր ժանրային առանձնահատկությունները մեկտեղ‐ 
վել են և ձևավորել վեպի նոր տեսակ, որը կարելի է համադրական 
անվանել, ժամանակակից վեպի ժանրային առանձնահատկություն‐ 
ների սաղմերը երևում են Կոստան Զարյանի նշված վեպերում: 

Հնարավոր է, որ ինքը` ∙րողը, ամենևին էլ չի մտածել վեպի նոր 
տեսակ ստեղծելու մասին, այլ ընդամենը հետևել է այն պատկերաց‐ 
մանը, որ §...ամէն արվեստա∙ետ պարտի ըլլալ ինքնուրույն և անձնա‐ 
կան ձևին ու խորքին մեջ իր ∙րվածքներուն: Որովհետև, հա՞րկ է ըսել 
տակավին, արվեստը` հայտնատեսական ստեղծա∙ործության եղա‐ 
նակով, իրականացումն է ներքին եսին, որով ո՛չ մեկ նախանշանակ‐ 
յալ ազդեցություն կրնա թույլատրելի ըլլալ¦ 16 : 

Բանալի բառեր. Մեկնաբանություն, ժանրային առանձնահատ‐ 
կություններ, նոր տեսակի վեպ, վերլուծաբան, պատում, անհանդուր‐ 
ժողական քաղաքականություն: 

14 Նույն տեղում, էջ 361: 
15 Աբրահամյան Ս., Տեքստ և բնա∙իր, Ե, 2010, էջ 17: 
16 Զարյան Կ., Մեր հան∙անակը, §Մեհեան¦, Կ.Պօլիս, 1914, հ. 1: 
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ցորդը եւ իր ճամբան¦ ստեղծա∙ործությունը համարում է հոդվածա‐ 
շարք. §...Պոսթընի Հայրենիքին մէջ սկսաւ հրատարակել Անցորդը եւ 
իր ճամբորդը տիտղոսով յոդուածաշարքը¦ 10 : 

Անդրադառնալով Կ.Զարյանի որոշ ստեղծա∙ործությունների՝ 
Հ.Օշականը այս վեպի մասին ∙րում է. §Տպաւորապաշտ այդ էջերուն 
դժուար է ճշմարիտ ∙րական տարազ մը պատշաճեցնել. անոնց մէջ 
Կ.Զարեան դիտող է, ստեղծող է, պատմող է, դատող է, հե∙նող, դիւ‐ 
ցազնաշունչ սլաքներու սպասարկու և ամէն բանէ առաջ ∙րական 
the՛maներու նորո∙իչ մը¦ 11 : 

Այսպիսով, ∙րողի ստեղծա∙ործության մեկնաբանները տարբեր 
կերպ են ընկալում վեպի տեսակը և բազմապիսի որակումներ տալիս: 
Ուրեմն, Զարյանի ստեղծա∙ործությանը դասական մոտեցում հնարա‐ 
վոր չէ կիրառել (ինչպես նշում է Հ.Օշականը), քանի որ մի տեսակը 
թափանցում է մյուսի մեջ, մի քանի մեթոդներ համադրվում և հանդես 
են ∙ալիս միասին: 

Խոսելով 20‐րդ դարի 90‐ական թվականների վեպի մասին՝ Ս.Աբ‐ 
րահամյանը ներկայացնում է դասական վեպի քայքայման ընթացքը, 
որի առանձնահատկություններից նշում է հետևյալը. §...Արդի արձա‐ 
կում իշխում են պատումի և ոճի պայմանականությունը, այլասերումը 
և փոխակերպումը, խորհրդանիշը և ինտելեկտուալ վիպումը: Ուրեմն՝ 
նկարա∙րությունը և ∙ործողությունը մղվում են երկրորդ պլան, պա‐ 
տումը դառնում է դրվա∙ային¦ 12 : 

Վերը նշվեց, որ §Անցորդը եւ իր ճամբան¦ վեպում բացակայում է 
դասական վեպին բնորոշ պատումը: Այստեղ տեսնում ենք հեղինա‐ 
կին՝ իր խորհրդածություններով, փիլիսոփայական դատողություննե‐ 
րով, ում համար կարևորը ասելիքն է, իսկ ձևը` ընդամենը միջոց: Այս 
հան∙ամանքը անուղղակիորեն նշում է Մ.Նշանյանը, հաստատում են 
Վ.Մատթեոսյանը և Հ.Օշականը. §Զարեան ուզելով կը մտածէ, այ‐ 
սինքն՝ կեանքէն դուրս է, հետեւաբար՝ անպատասխանատու. իր ընդ‐ 
հանրացումները կը բխին դուրսէն, ո՛չ թէ կեանքէն, որում մէկ շերտի 
վրայ լարած է իր վրանը¦: Սա մեջբերում է Հակոբ Օշականի նամա‐ 
կից՝ ուղղված Բ.Թաշչյանին 13 : Հետաքրքիր է Վ.Մատթեոսյանի մեկնա‐ 

10 Չոպանեան Ա., Քրոնիկ, §Անահիտ¦, 1930, թիւ 4, նոյեմբեր‐դեկտեմբեր, էջ 
108: 

11 Օշական Յ., Հայ ∙րականութիւն, Երուսաղէմ, 1942, էջ 603: 
12 Աբրահամյան Ս., Տեքստ և բնա∙իր, Ե, 2010, էջ 16: 
13 Մատթէոսեան Վ., Կոստան Զարեանի շուրջ, Անթիլիաս, 1988, էջ 361: 

58



ՍԱՐԻԲԵԿՅԱՆ ՀՐԱՉՅԱ 
բ.∙.թ. 

ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԻ 
ԱՌԱՋԻՆ ՄՈԴԵՌՆԻՍՏԱԿԱՆ ՎԵՊԸ 

Մկրտիչ Արմենի՝ խորհրդային ∙րականա∙իտության կողմից §մո‐ 
դեռնիստական¦ պիտակված, ոչ մի ան∙ամ չվերահրատարակված 
§Երևան¦ (1931) վեպը քսաներորդ դարի հայ վեպի պատմության 
կարևորա∙ույն իրողություններից մեկը համարվելու բոլոր նախադր‐ 
յալներն ունի այն իմաստով, որ խորհրդահայ վեպի իսկապես առա‐ 
ջին մոդեռնիստական նմուշն է: Պակաս կարևոր չէ նաև, որ այս վեպը 
ետին թվով մատնանշում է զար∙ացման այն ուղիներից մեկը, որ կա‐ 
րող էր բռնել հայ վեպի կայացման ընթացքը, եթե չլիներ սոցռեալիզմ 
կոչված համահարթեցումը: Ինչ‐որ իմաստով Արմենի վեպը պատմու‐ 
թյուն է հենց այդ համահարթեցման մասշտաբների մասին, թեև իբրև 
մոդեռնիստական վեպ հրաժարում է պատմություն պատմելու դասա‐ 
կան ավանդույթից: Հայաստանի խորհրդայնացումից հետո Երևան 
քաղաքի կառուցումը վեպի հերոս՝ Լենին∙րադում ուսանած (պատա‐ 
հական չէ հերոսի՝ ճարտարապետական բարձր արվեստն ու ինքնա‐ 
տիպությունը խորհրդանշող քաղաքում ուսանած լինելու այս հան∙ա‐ 
մանքը) ճարտարապետ Արշակ Բուդաղյանի կողմից ավերում է ընկալ‐ 
վում: §Նա սոսկաց։ Երևա՞նը... հռչակավոր արևելյան այդ քաղաքը... 
իսկ ինչո՞ւ։ Ո՞ւմ է հարկավոր վանդալային այս ավերածությունը։ Մի՞թե 
կարելի է քանդել Ե∙իպտոսի արքայական հովիտի պիրամիդները, 
նրանց տեղը լվացքատուն կառուցելու համար։ Նույնիսկ Արամ Գնու‐ 
նին կսոսկա այդ մտքից: Էլ ուրեմն ինչո՞ւ, ինչո՞ւ է քանդում նա այս 
հնադարյան քաղաքը, ∙եղեցիկ Ե∙իպտական պիրամիդների պես, 
նրանց պես հին և անկրկնելի...¦ 1 : Ահա և հիմնական պատճառը, որ 
Արմենի վեպը խորհրդային շրջանում ոչ մի վերահրատարակություն 
չունեցավ՝ ակնհայտ հակադրությունը նոր հասարակար∙ի կառու‐ 
ցումն իբրև վիպական խնդիր հռչակած սոցռեալիզմին: Քանդվում է 
Հին Երևանը, փոխարենը կառուցվում նորը. կործանվում է Արևելքը, որ 
նրա ավերակների վրա բարձրանա Արևմուտքը: Մշակութային մի ամ‐ 
բողջ շերտի, կենցաղի, բարքերի, մարդկային հարաբերությունների 

1 Արմեն Մ., Երևան, Մ., §ԽՍՀՄ Ժողովուրդներ¦, Կենտրոնական հրատարակչու‐ 
թյուն, 1931, էջ 89: 
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Ðåçþìý 

Àíàèò Îãàíåñÿí 

"Ïðîõîæèé è åãî ïóòü": æàíð ðîìàíà. 
Â 1914 ãîäó âûøåë â ñâåò ïåðâûé íîìåð æóðíàëà " Ìåãüÿí", â êîòîðîì áûëà 

íàïå÷àòàíà ñòàòüÿ "Ëèòåðàòóðíûé çàâåò", îäèí èç ïóíêòîâ êîòîðîãî ãëàñèë 
èíäèâèäóàëüíîñòü è ñàìîáûòíîñòü â ëèòåðàòóðíîé ôîðìå. 

Â õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðå Êîñòàíà Çàðüÿíà, â îñîáåííîñòè â 
ïðîèçâåäåíèè "Ïðîõîæèé è åãî ïóòü", ýòî òðåáîâàíèå ïîëó÷èëî èíòåðåñíóþ 
èíòåðïðåòàöèþ. Çäåñü îòñóòñòâóåò ñàìûé âàæíûé ýëåìåíò êëàññè÷åñêîãî ðîìàíà 
- ñêàç. Ïèñàòåëü ïðèäàë çíà÷åíèå ñêàçó, à ôîðìà äëÿ íåãî âñåãî ëèøü ñïîñîá. 

Óíèêàëüíàÿ ñòðóêòóðà ðîìàíà ïîäòîëêíóëà àíàëèòèêîâ äàâàòü ðàçëè÷íûå 
õàðàêòåðèñòèêè ýòîìó ïðîèçâåäåíèþ - ìåìóàðû, áèîãðàôè÷åñêèé ðîìàí, ïóòåâûå 
çàïèñè, ðàçìûøëåíèÿ... 

Ïî ìíåíèþ àâòîðà ñòàòüè, ýòî ñèíòåòè÷åñêèé òèï ðîìàíà, êîòîðûé 
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ðàçëîæåíèå ñòðóêòóðû êëàññè÷åñêîãî ðîìàíà è ñîäåðæèò 
ñåìåíà ñîâðåìåííîãî ðîìàíà. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: Èíòåðïðåòàöèÿ, æàíðîâûå îñîáåííîñòè, ðîìàí íîâîãî 
âèäà, àíàëèòèê, ñêàç, íåïðèåìëèìàÿ ïîëèòèêà. 

Summary 
Anahit Hovhannisyan 

The genre of the novel “The Traveler and His Road” 
One of the items of “Literary Contribution” (published in 1914 in the first pub- 

lication of the magazine “Mehian”) is “In the Form of Independence and 
Personality”, which has an interesting reflection in the prose of Kostan Zarian, 
especially in the novel “The Traveler and His Road”. The most important element 
of a typical classic novel, narrative is missing here. The writer noted the impor- 
tance of the message, and the form is only a way for the writer to send the mes- 
sage to the reader. Following the unique structure of the novel, different analysts 
characterize this novel as memoirs, biographical novel, etc. According to the 
author of the article, “The Traveler and His Road” is a synthesized novel; it is the 
decomposition of the classic novel and contains the seeds of the genre of the 
modern novel. 

Key words: comment, genre features, a new kind of novel, analyst, narra- 
tive, intolerant politics. 
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