տարածությունն ընդլայնվում է՝ ներառելով նաև Բուդաղյանի երազնե‐
րը և լաբիրինթոսը, ինչպես և Գրիեի վեպում, դառնում է ոչ միայն տա‐
րածական, այլև ժամանակային փոխաբերություն:
Բանալի բառեր. – մոդեռնիզմ, վեպ, լաբիրինթոս, քաղաք:
Հոդվածը տպա∙րվում է Գիտության և կրթության
հայկական ազ∙ային հիմնադրամ դրամաշնորհային
ծրա∙րի (ANSEF) շրջանակում
Ðåçþìå
Ãðà÷üÿ Ñàðèáåêÿí
Ïåðâûé ìîäåðíèñòêèé ðîìàí ñîâåòñêîãî ïåðèîäà
Â ñòàòüå àíàëèçèðóåòñÿ ìàëîèçâåñòíûé ðîìàí Ìêðòè÷à Àðìåíà "Åðåâàí"
(1931). Ïåðâûé ðîìàí àðìÿíñêîãî ìîäåðíèçìà ðàññìàòðèâaåòñÿ êàê àíòèñîöðåàëèñòè÷åñêîå ïðîèçâåäåíèå. Àíàëèçèðóþòñÿ èãðîâîé ýëåìåíò ðîìàíà, â ÷àñòíîñòè
èãðà çåðêàëüíûõ îòðàæåíèé, ìåòàôîðà øàõìàò è ëàáèðèíòà. Ñðàâíèâàåòñÿ "Åðåâàí" ñ ðîìàíîì Àëåíà Ðîá-Ãðèéå "Â ëàáèðèíòå". Èññëåäóþòñÿ ñî÷åòàíèå çàïàäíîåâðîïåéñêîé ïîâåñòâîâàòåëüíîé òåõíèêè ñ âîñòî÷íûìè ôèëîñîôñêî-ðåëèãèîçíûìè ìîòèâàìè, êîíôëèêò ìåæäó çàïàäíûì ðàññóäèòåëüíûì è âîñòî÷íûì ñîçíàòåëüíûì ìûøëåíèåì.
Summary
Hrachya Saribekyan
The First Modernist Novel of the Soviet Period
An unknown novel called “Yerevan” by Mkrtich Armenis analyzed in the arti‐
cle. The first modernist novel in the Eastern Armenian reality is observed as an
anti‐socialist realist work here. We analyze the element of game and particular‐
ly the mirror‐reflection game and the metaphor of chess and labyrinth. “Yerevan”
is compared with “In the Labyrinth”, a novel by Allen Rob‐Gray. We have also
examined the combination of western European narrative techniques and east‐
ern religious motives and the conflict between western intellectual and eastern
conscious thinking.
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XX ԴԱՐԱՎԵՐՋԻ ՀԱՅ ՊՈԵԶԻԱՆ ԱՐԴԻ
ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
XX դարավերջի հայ ∙րականությունը, ∙եղարվեստական մտածո‐
ղության շարունակական զար∙ացումներով, կապված է դարասկզբի
հայ ազ∙ային և համաշխարհային, մասնավորապես՝ արևմտյան
∙րականության, շրջադարձային նշանակություն ունեցող տեսական,
∙եղա∙իտական, փիլիսոփայական նոր հարցադրումների և ∙ործնա‐
կան իրականացումների հետ: Սա մի ժամանակաշրջան է, երբ ար‐
վեստի ու ∙րականության դասական մեթոդները զ∙ալիորեն խոր ճ∙‐
նաժամ էին ապրում: Այս մեթոդների անխուսափելի և վերջնական
փլուզումից հետո նոր մեթոդների բացակայության անորոշ տարած‐
քում հայտնված ∙րողներն ու արվեստա∙ետները իրենց հախուռն
որոնումների ընթացքի մեջ ձ∙տում են հայտնաբերել հենասյունային
նշանակություն ունեցող ∙եղա∙իտական, մեթոդական ու ոճային նշա‐
նակություն ունեցող նոր ելակետեր: Նորի որոնման հրամայականը
իրականացնելու ճանապարհին առավել ակտիվ դերակատարություն
ունեցավ դարավերջի հայ ∙րականության ընթացքը շարունակող նոր
սերունդը՝ բանաստեղծներ, արձակա∙իրներ, դրամատուր∙ներ:
Հատկապես Հայաստանի անկախացումից հետո ∙րողների այս սե‐
րունդը ձ∙տում էր ∙րականությունից դուրս մղել այլևս քննություն չբռ‐
նող մտածողությունը, հանել այն ավտոմատիկ ռեժիմից, ∙աղափա‐
րական պարտադրանքներից, իրականությունը ∙ունազարդելու
կարծրացած հակումներից: Նրանք իրենց աշխարհաճանաչման փիլի‐
սոփայական և ∙եղա∙իտական հավատամքը որոնում էին ոչ թե իրա‐
կանության տեսանելի մակերեսներում, այլ՝ դրանց սահմաններից
դուրս, այլաշխարհային տարածքներում՝ հան∙ելու համար նույն այդ
տեսանելի աշխարհի խորքային երևույթների արտացոլման նոր արդ‐
յունքների: Սակայն նորի ձ∙տման երկունքի ցավերի հաղթահարումը
նրանց հեշտությամբ չտրվեց: Որոնումներին ուղեկցում էին նաև ան‐
խուսափելի վարանումներ: Եվ նրանք հատկապես դրսևորվում էին
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այն ժամանակ, երբ նորի հայտնաբերման ճանապարհին ∙րական
սերունդը մինչև վերջ չմարսելով XX դարի արևմտյան ∙րականության
ձեռքբերումները, հայտնվում էին անքննադատ ընդօրինակումների
որո∙այթներում՝ շրջանցելով ազ∙ային ∙րականության կենսունակ
ավանդները, զան∙վածային ընթերցողներին օտարելով իրենց իսկ
ստեղծած, բայց չկայացած ∙րականությունից: Գրականա∙ետ ժենյա
Քալանթարյանը այս նկատելի երևույթը մի ան∙ամ ևս հաստատելու
համար իր §Ուրվա∙ծեր արդի հայ ∙րականության¦ աշխատության
մեջ մեջբերում է ֆրանսիացի տեսաբան Ռոլան Բարտի այն միտքը, թե
§∙րականությունը այս անցման շրջանում հայտնվում է մի իրավիճա‐
կում, երբ այլևս հին արժեքները չեն փոխանցվում նոր սերունդներին,
երբ ∙րականությունը դադարել է սրբազան երևույթ լինելուց, բայց դա
չի նշանակում ∙րականության քայքայում, այլ՝ այն, որ վերջինս մնա‐
ցել է առանց հսկողության և տեղ է բացվել ∙րական սեմիոլո∙իայի
համար: Դա նշանակում է՝ ճամփորդություն մի ափով, ուր մեռել են թե՛
հրեշտակները, թե՛ սատանաները: Դա և՛ անկման մասին է վկայում, և՛
նախախնամության: Սա այն պահն է, երբ ապոկալիպսիսը նոր աշ‐
խարհահայտնաբերման իմաստ է ստանում¦1:
Դժվար չէ նկատել, որ այս իրողությունը համընդհանուր երևույթ է
համաշխարհային ∙րականության զար∙ացումների շղթայում, որ չէր
կարող չտարածվել նաև դարավերջի հայ ∙րականության ընթացքի
վրա: Բարեբախտաբար այն մեզանում տևական ընթացք չունեցավ:
Սերնդակից ∙րողների մի զ∙ալի մասը շարունակեց հետևել դասա‐
կան ∙րականության կենսունակ ավանդներին, միևնույն ժամանակ
հետևելով արդի ∙րականության պահանջներին, համալրեց իր ∙ե‐
ղարվեստական մտածողության համակար∙ը ոճային և բանարվես‐
տային նոր միջոցներով: Մյուս մասը խորապես յուրացնելով արևմտա‐
եվրոպական ∙րականության նոր մտածողությունը և ստեղծա∙ործա‐
բար կիրառելով այն, ստեղծեց ∙րականության մի որակ, որով ապա‐
հովեց ազ∙ային ∙րականության ժամանակակից մակարդակը: Գրա‐
կան պրոցեսի այս յուրահատուկ շղթայում իրենց մասնակցությունը
բերեցին սփյուռքահայ ∙րողները, որոնք ճակատա∙րի բերումով շա‐
րունակում են ստեղծա∙ործել աշխարհի տարբեր երկրներում՝ Ամերի‐
կա, Ֆրանսիա, Մերձավոր Արևելք և այլուր, բայց ազ∙ային ∙րականու‐
թյան ներկա պատմության մեջ բոլորն էլ հանդես են ∙ալիս մեկ ժողո‐
վուրդ, մեկ ∙րականություն նշանաբանով՝ ապահովելով իրենց տեղը
1 Ðîëàí Áàðò, Èçáðàííûå ðàáîòû, Ìîñêâà, 1994, ñò. 565-566.
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ազ∙ային ∙րականության համատեքստում: Այս պարա∙այում եթե
տարբերակիչ իրողությունները ∙ործառվող երկու ∙րական լեզուների
∙ոյությունն է, իբրև միևնույն ժողովրդի պատմության ստացվածք,
ապա ընդհանուրը՝ ազ∙ային իդեալի և ո∙ու միասնությունն է:
***
XX դարավերջի հայ նոր պոեզիայի՝ աշխարհի իրականության
բանաստեղծական արտացոլման, թեմատիկայի, ∙աղափարական
ուղղվածությանը, ինչպես նաև բանարվեստային միջոցների թարմաց‐
ման նախադրյալները առաջին հերթին պայմանավորված էին ժամա‐
նակի քաղաքական մթնոլորտի փոփոխությամբ: Գրականությունը աս‐
տիճանաբար ազատա∙րվելով խորհրդային §ուղղափառ¦ ∙աղափա‐
րախոսության կաշկանդիչ պարտադրանքից, որոշակի պայմաններ
ստեղծվեցին ստեղծա∙ործող անհատի ազատ մտածողության հա‐
մար: Դրան նպաստեց նաև արտաշխարհի՝ մասնավորապես`
արևմտյան, ∙աղափարական ու մշակութային տեղեկատվական ներ‐
հոսքը, ինչը առավել ցայտուն դրսևորվեց Հայաստանի անկախացու‐
մից հետո: Այս հան∙ամանքը նաև առատ հող ստեղծեց արա∙ ընդօ‐
րինակման, էպի∙ոնության համար, և դա արտահայտվեց ոչ միայն
անցման շրջանի ազ∙ային ∙րականության ու արվեստի, այլև քաղա‐
քական, ընկերային կյանքի ոլորտներում:
Նորի, նորարարության նկատմամբ պոեզիան, անշուշտ, առավել
զ∙այուն է, առավել դյուրաթեք. դա էր պատճառը, որ դարակեսի, հա‐
ջորդ տասնամյակների ∙րական մամուլի, մասնավորապես՝ §Գրա‐
կան թերթի¦ և §Գարուն¦ ամսա∙րի էջերում բուռն բանավեճեր սկսվե‐
ցին, այսպես կոչված, ավանդապաշտների և նորարարների միջև: Նո‐
րերի նկատմամբ դիմադրությունը չափազանց սրված էր, բայց ինչ‐
պես ցույց է տալիս համաշխարհային ∙րականության ու արվեստի
պատմությունը, նորը միշտ հաղթում է, և հաղթում է այն դեպքում, երբ
վերջինս կարող է հավասարակշռվել, հայտնաբերել ու մշակել իր սե‐
փական ուղին, վերջնականապես ազատա∙րվել այն ձևային, բանար‐
վեստային կեղևային ածանցումներից, որոնք արդյունք են հապճեպ
ընդօրինակման ∙այթակղությունների: Նման դեպքերում նորի նկատ‐
մամբ դիմադրությունը ոչ միայն չի կանխում նրա առաջխաղացումը,
այլև զորացնում է վերջինիս դիմադրողականությունը: ժամանակին
Պարույր Սևակը ճիշտ էր նկատել, որ նոր սերունդը անխուսափելիո‐
րեն կան∙նելու էր այս դիմադրության պատնեշի առջև, ուր նորերին
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վշտացնելու են, բանաստեղծ չեն համարելու, նրանց բերանը փակելու
են, նրանց ∙ործերը համարելու են §չոր ու խելոք¦, §ինչ ուզում ես
ասա, բայց ոչ բանաստեղծություն¦, §օր∙ինալության մարմաջ¦ և
այլն: Բայց ճիշտը կլինեն նրանք: Ես այս օրվանից էլ իրենց կողմն եմ,
ես նրանց հետ եմ, ես օրհնում եմ նրանց ճանապարհը¦: Անցման շր‐
ջանին հատուկ այս փակուղուց դուրս ∙ալու խնդիրը բանաստեղծա‐
կան նոր սերնդի ընդհանուր մտահո∙ությունն էր, մինչդեռ ∙ործնա‐
կան իրականացումը անդառնալիորեն պայմանավորված է այն կոնկ‐
րետ ստեղծա∙ործող անհատով, ով ընդունակ է իր ստեղծած պոեզի‐
այում դրսևորել ∙եղարվեստական ∙իտակցության մի որակ, որի
∙նահատականը կարող է տալ ինքը՝ անկաշառելի ժամանակը:
Արդի ∙րականության զար∙ացման շղթայում իրենց ուրույն տեղը
ապահոված նոր սերնդի բանաստեղծներից շատերը ասպարեզ եկան
բնույթով՝ հրապարակախոսական, կառուցվածքով՝ ազատ բանաս‐
տեղծություններով, որոնցում ∙երիշխողը սուր ծաղրի ենթատեքստ ու‐
նեցող հե∙նանքն էր: Գուցե այդ հե∙նանքը, որպես սկիզբ, ∙ալիս էր
նորի դեմ §դիմադրությանը զինվորա∙րված¦ առանձին քննադատնե‐
րի հետ կապված բանաստեղծի հիշողությունից, սակայն դա քիչ բան
կնշանակեր, եթե վերջինս չուղղվեր այն իրականության դեմ, որտեղ
կեղծիքն ու սուտը թաքնված էին դիմակների տակ: Նոր սերնդից
առաջ այս դիմակազրկումը սկսել էր Պարույր Սևակը, որին իր ինքնա‐
տիպ տաղանդով հաջորդեց Հովհանննես Գրի∙որյանը:
Գրի∙որյանի եր∙իծական խոսքի այլաբանությունը փոխաբերա‐
կան չէ, ինչպես դա ընդունված էր ավանդական պոեզիայում, այլ՝ ուղ‐
ղակի, այսինքն՝ եր∙իծական խոսքի արտացոլման օբյեկտը ուղղված
էր այն իրողությանը, որը մերժելի է: Բանաստեղծը կարծես հետևում է
հեռուստաժուռնալիստիկայի մեջ ընդունված §ռեպորտաժ դեպքի
վայրից¦ ժանրային օրենքներին: Վիրտուալ մտասևեռումների ոչ մի
հետք, փաստի վավերականությունը ոչ թե հիշեցնում է ընթերցողին
ռեալ իրողությունը, այլ նրան ներքաշում է իր մեջ և դարձնում ականա‐
տես: Այդպիսի ∙ործերից են Հովհաննես Գրի∙որյանի §Գեղարվեստա‐
կան միջոցառում կանանց ∙աղութում¦, §Հանդիսավոր նիստ՝ նվիր‐
ված աշխարհի վերջին և պատմության ավարտին¦, §Մարդահա‐
մար¦, §Բազմակուսակցական հո∙եհան∙իստ¦ և այլն: Միայն վեր‐
նա∙րերը բավական են, որպեսզի ընթերցողը ինքն իր աչքով տեսա‐
ծի տեքստը մտովի վերական∙նի: Նրա այս տիպի ∙ործերը ընթերցե‐
լիս նաև նկատվում է, որ հեղինակի ոճը նրբորեն չեզոքացնում է խոս‐
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քի մերկապարանոց կոշտությունը և ընթերցողին ստիպում է մտածել
անհարիր ժամանակների մասին, որի պայմաններում սատիրան ոչ
այնքան ծիծաղ, որքան տխրություն է հարուցում: Բերենք միայն այս
օրինակը. §Ուշադրություն, ևս մի հետաքրքիր տեղեկություն քսանե‐
րորդ դարի վերջին, ժամը 16 անց 15 րոպեին հայ ժողովուրդը դուրս է
եկել իր հայրենիքից և այլևս չի վերադարձել. Արտաքին նշանները՝
բազմադարյան, բազմաչարչար, աչքերի մեջ անսահման թախիծ ... ¦:
Մեջբերվող սեղմ տողերը այնքան խորն են, այնքան ընդ∙րկուն, բազ‐
մանշանակ ու բազմաձայն, որ ընթերցողը դժվարանում է կռահել, թե
որտեղից է սկսվում եր∙իծանքը և որտեղ ավարտվում, քանզի նրան‐
ցում ժողովրդի ողբեր∙ական վիճակի դրաման չեզոքացնում է ծիծա‐
ղելու ցանկությունը և փոխարինում այն լացի՝ լա՞մ, թե՛ խնդամ հո∙ե‐
բանական դիլեմայի սկզբունքով: Կյանքի հո∙սերով ապրող ∙րողը իր
եր∙իծական խոսքի սուր սայրը ուղղում է ոչ այնքան §անկառավարե‐
լի¦ հասարակությանը, որքան վերջինիս բախտը տնօրինող բարձ‐
րաստիճան այրերին, կուսակցական ∙ործիչներին, որոնք շարունակ
պսպղում են հեռուստաէկրաններին՝ վարժ խոսքերով լավ օրերի
∙ալստյան խոստումներ են տալիս, իսկ կյանքը իրենց սայլին լծած հա‐
կառակ ուղղությամբ են տանում: Մարդկության թշնամին հենց այն
մարդն է, ով օժտված է անսահման իշխանությամբ: Նա ապրում է
ինքն իր համար ստեղծած պարականոն օրենքներով՝ վատնելով ժո‐
ղովրդի ստեղծարար աշխատանքի բար∙ավաճման ժամանակը, որի
արդյունքում մարդը ստիպված է լինում լքել իր հայրենիքը, ծվարել
օտար ափերում: Հովհաննես Գրի∙որյանի եր∙իծական բանաստեղ‐
ծությունները, ինչպես վերը նկատեցինք, իրենց համատեքստով հիմ‐
նավորված ∙ործեր են, որոնցում նա հայտնաբերել է ժամանակի սո‐
ցիալական, քաղաքական այլաբանությունը, ուր §փափուկ հումորը¦
հառնում է իբրև ոչնչացնող սատիրա: Բերենք ևս մի փոքրիկ հատված
նրա §Բազմակուսակցական հո∙եհան∙իստ¦ ∙ործից. §Մանր անձրև
էր տեղում, աղոթում էին բոլորը՝ Աժ պատ∙ամավորները, բարձրաս‐
տիճան պաշտոնյաները, ինչպես նաև սովորական խաբեբաներն ու
կաշառակերները՝ առանց որևէ աստիճանի, բայց որոնք միշտ
հայտնվում են առաջին շարքերում, ներկա են բոլոր ընդունելություն‐
ներին, բանկետներին, նիստերին և այսօր էլ չեն կարող բաց թողնել
ամենահանդիսավորը, ամենավերջինը ...¦:
Այսքանից հետո, իհարկե, Գրի∙որյանի սերնդակից բանաստեղծը՝
Արտակ Քոչարյանը, պիտի ∙րեր...
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§Ի՞նչ հո∙, թե հարմարված մեր նյարդերն են հատում,
Եվ հավատը հե∙նում է լլկումներով անսանձ¦:
Նույն հրապարակախոսական, եր∙իծական տարերքն է իշխում
Արտեմ Հարությունյանի, հատկապես վերջին շրջանի բանաստեղ‐
ծությունների՝ մասնավորապես նրա §Նամակ Նոյին¦ բավական հա‐
ջողված ժողովածուում, ուր նա պինդ բռնել է մեղավորի ականջից:
Մեր ժամանակների անշրջանցելի պահանջը նրան պարտադրել է
ունկնդիր լինել այս հակասական ժամանակների հո∙սերին: Արտեմ
Հարությունյանի նախորդ ժողովածուներում բառերի քաոսի մեջ չէր
երևում մտքի նպատակամղվածությունն ու կար∙ավորվածությունը, որ
նշանակում է, թե նրանցում կորչում էր բանաստեղծական խոսքի ար‐
ժեքը: Բայց ահա վերոհիշյալ ժողովածուում ոչ թե ինքն է ∙նում դեպի
այդ խոսուն բառը, այլ բառն է ընդառաջ ∙ալիս նրան: Այդ բառերը
էմալե ողորկություն չունեն, կոշտ, մարտնչող և §պոռացող¦ բառեր
են, որ լսելի են դարձել նաև հեռուներում:
Թերթերը այդ օրերին լի էին փշրված երազով
կիսակույր քաղաքա∙ետների՝
որ որոշել էին նորից մարդկայնանալ,‐
բայց փոխարենը առնետ դարձան՝
փախչելով իրենց փառաբանված ծակ նավից:
Ենթատեքստը հասկանալի է անշուշտ, բայց ճիշտ կլիներ, որ խոս‐
քի բովանդակությունը տարածվեր նաև իրենց ծակ նավակը համառո‐
րեն չլքող նորօրյա քաղաքա∙ետներին:
Արտեմ Հարությունյանի պոեզիայում նկատվում են Արևմուտքից,
մասնավորապես՝ ամերիկյան XX դարի հայտնի բանաստեղծների՝ Ու‐
ոլթ Ուիթմենի. Ալեն Գինզբեր∙ի ազդեցության նշանները՝ անշուշտ
ստեղծա∙ործական պլանով, սեփականը՝ նրանց միջոցով, բայց իր
զ∙ացածը, իր թեման հո∙ու միջով անցկացնելու պլանով: Դա երևում է
ոչ միայն §Նամակ Նոյին¦, այլև §Հուդայի արձակուրդը¦ ∙ործերում:
Ես հատկապես նկատի ունեմ Ուիթմենի §ժողովրդական հեռաս‐
տաններ¦ հոդված‐ելույթը, ուր նա անդրադառնում է նորօրյա Ամերի‐
կայի օրենսդրական խնդիրներին, կոն∙րեսի անդամների ընտրությա‐
նը, այն կեղծ մթնոլորտին, որի մեջ ապրում է մարդը:
Չափազանց ուշա∙րավ է այն հան∙ամանքը, որ նորին հետևող և
նորը արարող բանաստեղծների ∙ործերում պարտադիր հիշատակ‐
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վում է Ալեն Գինզբեր∙ի անունը (Հովհաննես Գրի∙որյան, Արտեմ Հա‐
րությունյան, Հենրիկ էդոյան, Էդվարդ Միլիտոնյան և ուրիշներ):
Ամերիկայում 1950‐ական թվականներին ծնունդ առած Բիթլսների
պոեզիան, որի հիմնական դեմքը Ալեն Գինզբեր∙ն էր, ուղղված էր
կեղծ արժեքների՝ մակարտիզմի ապակողմնորոշիչ ∙աղափարախո‐
սության, ամերիկյան ∙րականության մեջ այլևս հորանջող ակադեմի‐
ական պոեզիայի դեմ: Գինզբեր∙ն ատամ ունեցող բանաստեղծ էր և
ինչ պայմաններում էլ որ նա ապրեց, երբեք չդավաճանեց իր՝ բանաս‐
տեղծ‐քաղաքացու բարոյականության բարձր պահանջներին: Սա լավ
օրինակ է, որ մշտապես իշխում է համաշխարհային ∙րականության
համատեքստում: Ինչևէ, այս համատեքստում Արտեմ Հարությունյանի
բանաստեղծությունը, որ բնույթով հրապարակախոսական‐եր∙իծա‐
կան սուր շեշտադրումներ ունի, անպայման ∙նահատելի է: Այս առու‐
մով հատկապես ուշա∙րավ են նրա §Հայտարարված օկուպացիա
կամ լճացման տարիներ¦, §Աշնանային ռապսոդիա չորս չափման
տակ¦, §Երբ ես դուրս եկա փողոց դեմոկրատիա փնտրելու¦ ∙ործերը:
Դարավերջի առավել ճանաչված բանաստտեղծների շարքում իր յու‐
րահատուկ տեղն ու դերն ունի բանաստեղծ Դավիթ Հովհաննեսը:
Այդ յուրահատկությունը հատկապես կայանում է նրանում, որ նրա
պոեզիան իր մեջ մի կողմից պահպանում է հայ դասական, ազ∙ային
բանաստեղծության կենսունակ ավանդները՝ իբրև շարունակ նորա‐
ցող կյանքային հարցադրումների, նաև բանաստեղծության ձևային
հատկանիշների ժառան∙որդ, մյուս կողմից՝ ընդլայնելով այս ամենի
սահմանները, ի հայտ է ∙ալիս իբրև նորարար, նոր պոեզիայի ∙եղար‐
վեստական ∙իտակցության զ∙այուն կրող: Այս, էությամբ ըմբոստ բա‐
նաստեղծը, նոր օրերի իր քրոնիկ տարե∙րություններում կյանքի այլա‐
կերպումների դեմ ընդվզում է քաղաքական բանաստեղծությանը հա‐
տուկ բաց տեքստի սկզբունքով՝ այն բեռնաթափելով ավելորդ զար‐
դանախշային ∙ործառություն ունեցող մետաֆորիկ հնարանքներից,
հան∙ում կոշտ պոզիտիվիզմին: Համաշխարհային պոեզիայի փորձը
ցույց է տալիս, որ դասական բանաստեղծության չափա‐ռիթմական
սահմանների մեջ մնալով բանաստեղծը ի վիճակի է վերակառուցել,
§խախտել¦ այդ սահմանները՝ հարմարեցնելով դրանք ժամանակա‐
կից պոեզիայի պահանջներին: Բայց այստեղ խնդիրը սոսկ ձևայինը
չէ: Բանաստեղծության բովանդակության մեջ մշտապես ներկա է, և չի
կարող ներկա չլինել, հեղինակի ապրած ժամանակի ինքնազ∙ացո‐
ղությունը, որն իր հերթին ապահովում է վերջինիս արդիականությու‐
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նը: Հին ∙ինին նոր շշի մեջ իրեն ամենևին էլ վատ չի զ∙ում, և՝ ընդհա‐
կառակը: Մեր պոեզիայի մեջ լավա∙ույն օրինակները Համո Սահյանի
ստեղծա∙ործություններն են: Եվ Դավիթ Հովհաննեսի պարա∙այում
օրինաչափությունը նույնն է: Այդ նրբին վերանայումները նկատելի են
Դավիթ Հովհաննեսի §Պան Օպտիկա¦ շարքի մեջ, որոնցում քնարա‐
կան հերոսը, որ հենց հեղինակն է, կեցվածքով հանդու∙ն է, վճռա‐
կան, միաժամանակ մտահո∙, դրամատիկ ու զ∙այուն: Առանձին բա‐
նաստեղծություններում (§Պոեզիա¦, §Քերթված իմ, եղիր բիրտ քամու
պոռթկում¦, §Սոնետ մուսային¦ և այլն): Վերջինիս մեջ իբրև մշտար‐
թուն բանաստեղծության ծրա∙իր Դավիթ Հովհաննեսը ընդ∙ծում է
անսեթևեթ պոեզիայի բարձր նպատակը:
Պոեզիան խաղ չէ, այլ՝ պայքար,
Բառի հետ կռիվ է հավերժական,
Որտեղ հաղթողը բառն է լինում հաճախ.
Եվ որքան էլ հմուտ դարբին կամ ոսկերիչ‐,
Միևնույն է՝ եթե պարտված ես,
Քեզ փրկություն չկա:
1980‐ական թվականներից սկսած, երբ ինչ‐որ չափով սկսել էր
հալվել խորհրդային ∙աղափարախոսության կարծր թվացող սառույ‐
ցը, հայ պոեզիայում ձևավորվեց բանաստեղծների մի խումբ (Աշոտ
Ավդալյան, Արմեն Մարտիրոսյան, Հակոբ Մովսես, Անուշավան Արշա‐
լույսյան և ուրիշներ), որոնց կարելի է պայմանականորեն անվանել
§միջնադարականներ¦ ‐ կամ դարձի բանաստեղծներ, նկատի ունե‐
նալով ոչ միայն նրանց ոճամտածողությունը, որ ուղիղ կապ ուներ հայ
միջնադարյան տաղեր∙ության հետ, այլև քրիստոնեական հավատը
իրենց մեջ արթնացնելու անսահման ձ∙տումը: Քննադատներից
ոմանց թվում էր, թե բանաստեղծության այս որակը պարզապես միջ‐
նադարյան տաղեր∙ության հաջողված իմիտացիա է: Մինչդեռ իրա‐
կանում այս բանաստեղծները ձ∙տում էին վերադառնալ հայ միջնա‐
դարյան հարուստ բանաստեղծության կենսունակ ավանդներին, ճոխ
լեզվաոճին, պատկերավորման ինքնատիպ միջոցներին, քրիստոնե‐
ական կոդերին, սիմվոլներին, տաղեր∙ության սեմանտիկ դաշտի
նշանների շռայլ բազմազանությանը, վերջապես՝ ծիսական հանդի‐
սավորությանը: Սա, իհարկե, ինքնանպատակ չէր. այս ամենը պիտի
սինթեզվեր նորա∙ույն բանաստեղծության մեջ, և դա՝ ոչ միայն իբրև
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ոճ ու բանարվեստ, այլև հավատ, որ խորհրդային տարիներին շուրջ
մեկ դար հանվել էր քրիստոնյա ժողովրդի և նրա ∙րականության ∙ի‐
տակցությունից: Նկատենք, որ արևմտաեվրոպական ∙րականության
մեջ (Իտալիա, Ֆրասիա, Իսպանիա, Ան∙լիա, Գերմանիա և այլն) քրիս‐
տոնեական պոեզիայի ավանդների փոխանցումը նոր սերնդին իրա‐
կանացվեց ∙րականության պատմության օրինաչափ ընթացքի և
զար∙ացումների պայմաններում: Դա տեղի ունեցավ այնքան բնական
ու առանց ընդհատումների, որ դժվար է նկատել անցման շրջանի
ընդ∙ծված հան∙ույցները, քանզի այդպիսիք չկային: Դա մեզանում
տեղի ունեցավ երկար ընդհատումից հետո, երբ վերացավ խորհրդա‐
յին §∙աղափարական վերահսկողությունը¦: Այս դարձը այնքան
արա∙ կատարվեց, որ որոշ քննադատներ այս բանաստեղծներին
հե∙նանքով անվանեցին §ակամա քրիստոնյաներ¦: Մինչդեռ իրակա‐
նում դա ակամա չէր, քանզի Տիրոջ շունչը այս բանաստեղծների նախ‐
նիների հո∙ու մեջ շարունակում էր ապրել, ինչն էլ փոխանցվեց վեր‐
ջիններիս: Այս հո∙ևոր դարձի առավել ցայտուն բանաստեղծներից է
Հակոբ Մովսեսը:
ժամանակակից աշխարհի բանաստեղծությունը, մասնավորա‐
պես մեր պայմաններում, քրիստոնեական դարձի բանաստեղծությու‐
նը, շարունակում է անդառնալիորեն հեռանալ բաց տեքստով ասվող
խոսքից, ստեղծել §∙աղտնա∙իր¦ նշաններով հա∙եցած պոետական
մի անսովոր համակար∙, որ մինչև վերջ հասու չէ ոչ միայն մասսայա‐
կան, այլև, առանձին դեպքերում, մասնա∙ետ ընթերցողներին: Սրան‐
ցում ի հայտ է բերվում մի երկրորդ խորհրդավոր աշխարհ, ուր կյանքն
ու մահը ∙ոյակցում են վերուստ սահմանված աստվածային օրենքնե‐
րով: Պոետական երազներից հյուսված ցանկալի աշխարհը ճիշտ հա‐
կապատկերն է դաժան ռեալիզմի օրենքներով ապրող և մեզ շրջա‐
պատող աշխարհի, որը նորա∙ույն բանաստեղծության ∙իտակցու‐
թյան մեջ շրջանցվում է՝ խույս տալու համար ∙աղափարաբանական
կեղծ պարտադրանքներից, այլապես ∙եղարվեստական ստեղծա‐
∙ործությունը կարող էր զրկվել, օտարվել իր մշակութաբանական
առաջնային խնդրից, ձեռք բերել քարոզչական խոսքին ու ∙աղափա‐
րին հատուկ սնանկություն, որ ժամանակակից պոեզիայի կողմից
մերժելի է:
Բանաստեղծությունը վերադառնում է ներդաշնակ աշխարհի ∙ո‐
յության հավերժական երազին: Այսպիսին է Հակոբ Մովսեսի բանաս‐
տեղծությունը, նրա քնարական հերոսի հո∙ու ներքին ձ∙տումի աշ‐
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խարհը, ուր մարդը տենչում է հաղթահարել չարի միջամտությունը և
ապրել Աստծո կամոք իրեն շնորհված §կյանքի և մահվան երկու ափե‐
րին¦: Բանաստեղծի փիլիսոփայությունը երկու աշխարհների՝ միստի‐
կական, երազային և իրական, երկու ժամանակների՝ անցյալի ու ներ‐
կայի, մարդկային էականությունը իր մեջ ներառող կյանքի և մահվան,
տեսանելի և անտեսանելի էզոթերիկ կապի ∙ոյությունն է, որով էլ պայ‐
մանավորված է ոչ միայն բանաստեղծության բովանդակային խորքը,
հո∙ու ∙եղարվեստական պատկերը, այլև բանարվեստային ողջ հա‐
մակար∙ը՝ իր կառուցվածքային յուրահատկություններով հանդերձ:
Փորձենք կան∙ առնել Հակոբ Մովսեսի բանաստեղծություններին շա‐
րունակ ուղեկցող կյանքի և մահվան համարժեքության հասցված փի‐
լիսոփայության վրա, որ ինքնատիպ է ոչ միայն իր լուծումներով, այլև
այդ ամենը կառուցվածքային համակար∙ի մեջ տեղավորելու իր հնա‐
րանքներով:
Այս դեպքում խնդիրը ոչ թե բանաստեղծությանը զ∙ացմունքային
∙նահատական տալն է, այլ վերջինիս տեսանելի և անտեսանելի կա‐
ռուցվածքների հայտնաբերումն ու դրանց անքակտելի կապի բացա‐
հայտումը: Հակոբ Մովսեսի բանաստեղծությունների մեջ կյանքի և
մահվան հավերժական ու համերաշխ փոխպայմանավորվածության
∙աղափարը արտահայտված է տարբեր ու հաճախ անսպասելի կող‐
մերով: Այստեղ կարևոր դեր են խաղում ոչ միայն բանաստեղծության
երկթևյան կառույցները, այլև դրանց պատկանող կրկնավոր խորհր‐
դանիշները, որոնք առավել ցայտուն են դարձնում ասելիքի ենթա‐
տեքստը: Բերենք մի քանի օրինակ: §Երկու ծաղիկ նույն ցողունին //
տառապանքի ու ցնծության //¦: §Իսկ լամբակին բուրում էին երկու ծա‐
ղիկ //մեկը կյանքի, մյուսը մահվան//¦: §Երկու պտուղ է փայլում //սիրո
և ցավի կանաչ պարտեզում//¦: Կառուցվածքի առումով սրանցում
նկատելի է Նարեկացու ոճը: Սակայն կարևորը դա չէ, այլ այն է, որ բա‐
նաստեղծը խորհրդանշաններով, ∙րական միջոցների տարբեր լու‐
ծումներով ցույց է տալիս նույն փիլիսոփայության տարբեր շերտեր,
միևնույն արմատից ծա∙ող կյանքի և մահվան հավերժության ու փոխ‐
պայմանավորվածության հան∙ամանքը: Բայց դրա հետ հաստատում
է այն միտքը, թե §Կյանքը ապրելով է լոկ, մահը նաև միայն սիրով¦:
Կարող է թվալ, թե սա մտքի տարօրինակ ձևակերպում է, մինչդեռ
իրականում երբ մարդը լիարժեքորեն վայելում է Աստծո տված մահ‐
կանացուական կյանքը, սպասելի մահվան սարսափը չեզոքանում է:
§Մահվան պայծառ աստղը վառվելով¦ մարդուն տանում է դեպի ∙ո‐
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յության ու չ∙ոյության հավորժական տիրույթը: §Եվ այստեղ արդեն
հավերժ սավառնում, // պաշտպանություն է ∙տնում ապահով // ան‐
պաշտպանության խորունկ խորքերում//¦: Այս փիլիսոփայությամբ հա‐
մարժեքվում են պաշտպանվածությունն ու չպաշտպանվածությունը,
քանզի մարդը §Գնում մտնում է տիեզերական անիշխանության խոր‐
քերը նորից // և տարածության միջաստեղային սահմանն է թեթև ընդ‐
լայնում¦: Այս համակրելի միստիկայի միջոցով մերժվում է նաև այս
իրական ու դաժան աշխարհը, որ չպիտի լինի, բայց կա: §Ուր ապրող‐
ները, աճուրդի հանում, մինչև կես∙իշեր // ∙ոռում‐∙ոչումով կահկա‐
րասին էին սակարկում իրենց թարմ մեռյալների¦: Սա արդեն մեր
իրական աշխարհն է, որի մեջ հայտնված մարդը ի վիճակի չէ հաղթա‐
հարել իր իսկ կողմից ստեղծած աբսուրդային վիճակը: Ինչպես տես‐
նում ենք, այս ինչ‐որ տեղ աստվածային իրողությունը, որ մշտապես
ուղեկցում է պոեզիային, Հակոբ Մովսեսի ստեղծա∙ործության մեջ
∙տել է իր նորովի մեկնաբանությունը: Այն մեզ ներկայանում է ∙եղար‐
վեստական խոսքի ինքնատիպ ձևակերպումներով: (§Կյանքը ծնում է,
խոսքը՝ պահում¦: §Մահը արքան է, բառը՝ նրա թիկնապահները¦): Ու‐
րեմն՝ բառը բանաստեղծի զենքն ու թիկնապահն է:
Հակոբ Մովսեսի բանաստեղծություններն ընթերցելիս հանդիպում
ենք մի քանի տասնյակի հասնող բառի մասին ուշա∙րավ խոհերի,
որոնցում շոշափվում են վերջինիս խորհրդավոր հայտնության, խոս‐
քի և լռության, մարդկային հո∙ին բացելու կարողության և այլ հատ‐
կությունների մասին: Բանաստեղծը շարունակ օ∙նություն է հայցում
ամենազոր բառից՝ իր զենքից ու թիկնապահից, ապահովելու համար
պոետական խոսքի ճակատամարտում չարին հալածելու, բարին ու
∙եղեցիկը հաստատելու, հո∙ու անհունը բացելու իր հաղթանակը:
§Որտեղ է արդյոք, // որտեղ է ապրում// բառը, երբ դեռ չի թռել բերա‐
նից¦: §Մենք այս բառերը բերեցինք հեռու //սրտի ու հո∙ու հանքերից
անծիր¦: §Եվ կորցնում են իմաստներն իրենց // Բառերն այստեղ երա‐
նության մեջ¦: §Եվ բառն ահա՝ երկրի որդին, // ապաստան է ∙տել ար‐
դեն// աղաղակող բերաններում¦: §Ես ապրեցի լռությունը,¦ // որ
∙ույնն էր բառի¦: §Բայց ահավասիկ ցնցում է բառը // աղավնու նման
այստեղ սլանում¦: §Բայց մի՛թե կան այսպիսի բառեր, որոնցով ասվի,
// թե ձեռքս ինչպես դողաց մոռացման¦: §Բառեր՝ դեսպանորդներ հո‐
∙ու և մտքի¦: §Արդյոք կա՞ն բառեր, //որոնցով պիտի հույզը պատմ‐
վի¦: §Իմ բառը այստեղ ալրամաղերով հատ‐ հատ մաղեցի¦: §Ախ,
ահա դարձյալ բառն է ցոլանում, դողում է արդեն¦: Սրանք ընդամենը
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մի չնչին մասն են բառի մասին բանաստեղծի ըմբռնումների ու ընկա‐
լումների շղթայում:
Կարելի էր, իհարկե, հատուկ ուշադրություն չդարձնել Հակոբ Մով‐
սեսի բառընտրության ու բառօ∙տա∙ործման սկզբունքներին, նրա
մտածողության չափորոշիչները հաստատող թևավոր խոսքերին:
Մենք դա արեցինք բանաստեղծի ստեղծա∙ործական մեթոդի առան‐
ձին կողմերը ցույց տալու համար: Մեթոդի բազմաթիվ պահանջներից
մեկը ∙րական երկի ∙աղափարին, ռիթմին հատուկ բառերի, բա‐
ռաձևերի և դրանցով կազմվող ∙եղարվեստական պատկերների հա‐
մարժեք ընտրությունն է: Հակոբ Մովսեսի լեզվաարտահայտչական
միջոցներին հետևելիս զ∙ացվում է, որ նրա ստեղծա∙ործական մեթո‐
դի հիմքում առկա են իմպրեսիոնիզմի և սենտիմենտալիզմի ∙րակա‐
նության, նաև ∙եղանկարչության իրականության արտացոլման բա‐
ռա∙ունային նշանները: Սրանց ∙ումարվում են նաև միջնադարյան
միստիցիզմի ∙րականությանը հատուկ բառամտածողության առան‐
ձին դրսևորումներ: Մեթոդների այս նշանային համադրությամբ է նա
արտահայտում իր պոետական մտորումները: Իմպրեսիոնիզմի պատ‐
կերավորման մեթոդները առարկայորեն տեսնելու համար բերենք
օրինակներ. §Աղոտ պատկերները պատուհաններին // լույսի ծոփքերն
են մարմրում օդում¦: §Իմ դռների դեմ ծածանում էին կանաչ մշուշեղե‐
նը ուռենիների¦:§ Ահա դողում է կանաչ ճառա∙այթը //պսակված սի‐
րով ու ∙ոտևորված լույսը միջօրեի զարդ ամենեքյա¦: §Այդ կարմիր
ցողն է սարերին կախվում¦: §Ջրերի վրա վարդա∙ունեղեն արդեն
ծփացող ծոփքերը օդի¦: §Հովիվը ∙յուղն է մտնում համաքայլ, // և ճեր‐
մակ հոտն է նրան հետևում¦: Նրա պոեզիայի ∙երիշխող ∙ույները
կաթնա∙ույնն է, մշուշված կապույտը, որոնք հիշեցնում են Մանեի, Մո‐
նեի, Դե∙այի, Սեզանի նկարների ∙ունամթնոլորտը: Հակոբ Մովսեսի
մեթոդի համադրական դաշտում, ինչպես նշեցինք, առկա են սենտի‐
մենտալիզմի ինչ‐ինչ տարրեր, տրամադրություններ: Թերևս սենտի‐
մենտալիզմի պոետիկայի այս շղթայում միան∙ամայն ավելորդ են հն‐
չում շարունակ օ∙տա∙ործվող §ախ¦‐երը, որոնք չեն հուզում, մանա‐
վանդ որ դա ամենևին համահունչ չէ ժամանակակից բանաստեղծու‐
թյան պահանջներին ու տրամադրություններին, առավել ևս ժամանա‐
կակից կյանքի ռիթմին:
Վերը նկատվեց, որ Հակոբ Մովսեսի օ∙տա∙ործված բառ‐նշաննե‐
րը, բառ‐խորհրդանիշները, մտածողության ոճային հնարանքները
շատ կողմերով մոտ են հայ միջնադարյան տաղեր∙ության բառամ‐
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տածողությանը: Սա հատուկ է նաև սերնդակից բանաստեղծներին՝
Աշոտ Ավդալյան, Արմեն Մարտիրոսյան, Անուշավան Արշալույսյան և
ուրիշներին:
Այս երևույթի մասին ուսումնասիրություն է ∙րել ֆրանսիացի ճա‐
նաչված լեզվաբան‐∙եղա∙ետ Միշել Ֆուկոն՝ §Բառերը և իրերը¦:
ճիշտ է նկատված, որ ոչ ոք այնպես չի հիշում իրերի և երևույթների
պատմությունը, որքան բառն ու լեզուն: Լեզուն այնպես չի կեղծում
իրերի պատմությունը, ինչպես մարդը: Միջնադարյան ∙րականության
մեջ դեռևս հզոր չափերով պահպանվում էր իրերի և անվանումների
հարազատությունը, քանզի իրերը դեռ այնքան չէին հեռացել, օտար‐
վել իրենց անվանումներից: Այս իմաստով ուշա∙րավ է նաև Հակոբ
Մովսեսից բերվող բանաստեղծական տողը. §Եվ մարմիններն են բա‐
ռեր ստանում, և անուններն են տրվում իրերին¦:
Զան∙վածային ընթերցողը այսօր ի վիճակի չէ հասկանալ նոր բա‐
նաստեղծության տեքստային նշանները: Միջնադարյան տաղեր∙ու‐
թյան լեզուն պարզապես ծանրաբեռնված է եղել սիմվոլներով, բա‐
ռանշաններով, բայց ժամանակակիցները դրանից ամենևին էլ չեն
դժ∙ոհել: Բառանշանների այդպիսի ծանրաբեռնվածություն ունեն մեր
ժամանակակից առանձին բանաստեղծների ստեղծա∙ործություննե‐
րը:
Սուրբ∙րային տեքստերը նյութական առարկաների նկատմամբ
լարված ուշադրություն չեն դրսևորում, իսկ դրսևորելու դեպքում
դրանք ո∙եղենացվում են: Ոճային, նաև ժանրամտածողության էտի‐
կետը, որ հատուկ է միջնադարյան միստիկական բանաստեղծությա‐
նը, առանձին վերանայումներով, պահպանվում է նաև Հակոբ Մովսե‐
սի բանաստեղծության մեջ: Սրանցում նույնպես իրերը, առարկայա‐
կան երևույթները ո∙եղենացված են: Նրա բանաստեղծություններում
բավական մեծ է նման սիմվոլների, բառանշանների կիրառման հա‐
ճախականությունը: Դրանցից են, ասենք, թռչունը, ջուրը, լույսը, խնձո‐
րը, կամարը, վեմը, կանաչ պարտեզը, վարդը և այլն:
Փորձենք տեսնել, թե այս սիմվոլներից յուրաքանչյուրը ինչ ենթա‐
տեքստով է հանդես ∙ալիս նրա բանաստեղծության համատեքստում:
Սկսենք թռչուն խորհրդանիշից՝ նկատի ունենալով Հակոբ Մովսեսի
§Թռչուններ¦ շարքը: Թռչունը խորհրդանշում է երկնքի և երկրի կապը,
որ կյանքի և մահվան կապն է (§կյանքի և մահվան երկու ափերին¦):
Ճյուղին նստած թռչունը նաև տրամադրության խորհրդանիշ է: Բա‐
նաստեղծը մահը համեմատում է վանդակում փակված թռչնի հետ, մի
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այլ դեպքում մահվան թռչունը թփրտում է քնարական հերոսի սրտի
մեջ: Բանաստեղծության մի այլ պատկերում քնարական հերոսի
ափից կտցում է ∙ոհության ոսկյա հատիկներ (կյանքը) և ամբարները
թողնում դատարկ (մահը): Թռչնի ենթատեքստը լայն կիրառություն է
ստացել արևմտաեվրոպական դասական և ժամանակակից պոեզի‐
այի մեջ: Թռչնի խորհրդանիշը մի այլ ենթատեքստով օ∙տա∙ործվում
է Կոռնելիուս Ա∙րիպայից բերվող մի տողի մեջ, իսկ Ավենբեր∙ի խոհե‐
րի համաձայն թռչունների և հո∙ևոր երևույթների միջև առկա է
խորհրդավոր կապը: Ըստ այդմ, այս օդային արարածները ունեն
իրենց սեփական իմաստաճանաչողությունը, որոնք էլ ճշ∙րիտ տար‐
բերակում են ժամանակները, տարվա եղանակները, աշխարհա∙րա‐
կան տարածքները և այլն: Նրանք հետևում են իրենց կյանքի վերուստ
սահմանված կանոններին և չեն ապականում իրենց բանականու‐
թյամբ, ինչպես մարդիկ: Թռչունը, այսպիսով, ձեռք է բերում երկակի
իմաստ:
Լույսը ‐ Տիրոջ հայտնության խորհրդանիշ է: Հակոբ Մովսեսի
§Բեթղեհեմ¦ բանաստեղծության մեջ Արևելքից եկած երեք մո∙երը
երկնքում նկատում են աստվածային լույսը: Սուրբ ∙րքում չի հիշա‐
տակվում այս երեք թիվը: Ավանդաբար դա կապում են նրանց բերած
երեք խորհրդանշական մասունքների հետ՝ ոսկի, կնդրուկ, զմուռս:
Ոսկին աստվածային բնությունն է, կնդրուկը՝ Քրիստոսի հարու‐
թյան բուրավետությունը, զմուռսը՝ Քրիստոսի մարմնի անուշաբույրը
(Մաթ. 2:1): Սուրբ ∙րքում սա մի ամբողջ պատմություն է, բայց ահա
Հակոբ Մովսեսին հաջողվել է այդ պատմությունը ներկայացնել բա‐
նաստեղծության շատ սեղմ ծավալի մեջ, ընտրելով կառուցվածքային
մի այնպիսի հնարանք, որ հնարավորություն է տալիս տեղյակ ընթեր‐
ցողին նշանների ձևով կռահել վերոհիշյալ պատմության համապատ‐
կերը՝ կապված հրեաների Հերովդես թա∙ավորի դավադրության
հետ: Բանաստեղծության մեջ մանուկը կրկին Քրիստոսն է, որ §թամ‐
բեց իր ձին և սլացավ ընդունելու մահին¦: Սա նաև խորհրդանշում է
§կոտորածն մանկանց¦: Մանուկների ուրախությունը՝ կապված աստ‐
վածային լույսի հայտնության հետ, փրկության հույսի և հավատի
նշանն է:
Ջուրը ‐ սուրբ∙րային խորհրդանիշ է. §Եվ Աստծո հո∙ին շրջում է
ջրերի վրա¦ (Ծննդ. 1:2): Հակոբ Մովսեսը ջրի խորհրդանիշը, տարբեր
ենթատեքստերով, օ∙տա∙ործում է իր բանաստեղծությունների մեջ:
Փող (շեփոր) ‐ ըստ սուրբ∙րային աղբյուրների, երկնային խոր‐
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հուրդների ձայնային նշանն է, որով կողմնորոշվում են երկրայինները:
Սրանք նույնպես ∙ործածվում են բանաստեղծի ստեղծա∙ործություն‐
ների մեջ. §Ինչ շեփորներ են, որ տարփողում են պահերն աշխարհի¦:
Կամարը ‐ Սա անպարա∙իծ հավերժական երկինքն է, Աստծո
բնակատեղին, որ իրար է կապում ∙ոյության ու չ∙ոյության սյուները:
§Զույ∙ սյուները իրար կապող վերին կամար հավերժական¦:
Կանաչ պարտեզ ‐ կյանքի խորհրդանիշն է, որ լայն տարածում
ունի միջնադարյան ∙րականության մեջ: Այս խարհրդանիշին հաճախ
է դիմում բանաստեղծը:
Խնձոր ‐ Հակոբ Մովսեսի բանաստեղծության մեջ հանդիպում ենք
երեք ∙ույներով և ամեն ∙ույն, ըստ ընդունված խորհուրդների, ունի իր
իմաստը: Խնձորը հիմնականում սիրո նշան է: Այս նշանակությամբ
խորհրդանիշը շատ ավելի վաղ է օ∙տա∙ործվել, քան վարդը, հիշենք
եդեմական խնձորը:
Վարդ ‐ Սա տարբեր նշանակություն ունեցող խորհրդանիշ է. մի
դեպքում՝ իբրև սիրո, մի այլ դեպքում՝ իբրև Քրիստոսի պայծառակեր‐
պությունը խորհրդանշող:
Սրա հիմքում կա նաև ∙արնան ծաղկունքի պտղաբերության և սի‐
րո իմաստը: Ուրեմն՝ բազմակերպ իմաստների խտացում է: Ամեն մի
բանաստեղծ, այդ թվում և Հակոբ Մովսեսը, տարբեր դեպքերում տար‐
բեր խորհուրդ է առաջադրում: Ասենք՝ վարդը հանդես է բերվում իբրև
§արյան կարմիր պատ∙ամ¦, իբրև սիրո նշան, իսկ եթե վարդը §քնած
է ստվերի մեջ¦, դառնում է §արթնացող մահվան¦ նշան:
Ուրեմն՝ §վարդը աշխարհիկ կյանքի և մահվան ծաղիկը անհունի¦:
§Փթթել են արդեն վարդերը ս∙ի¦: §Կարմիր վարդերն են ճախրում սր‐
տի տակ¦: §Կրծքիս վարդն է վառվելով բուրում, վերքիս դաջում է մտ‐
րակը վախի¦:
Եվ կյանքը, եղբայր, վարդն է շքեղ՝
Բացված օդի մեջ մի ակնթարթում,
Եվ մահը թանձր բուրմունք է այստեղ,
Որ բարձրանում է թերթերից վարդի:
Որսորդը ‐ պոեզիայում օ∙տա∙ործման առումով մեծ հաճախա‐
կանություն ունեցող սիմվոլներից է, ինչը տարածված է նաև ժողովր‐
դական բանահյուսության մեջ: Այս խորհրդանիշի հեղինակային մեկ‐
նաբանությունն ունի նաև Հակոբ Մովսեսը:
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Ահա յոթ որսորդ սար են բարձրանում,
Բայց որսորդներ չեն, այլ մեր անուրջն է,
Լուռ ու կարկամած:
12‐ը ‐ կոդի նշանակություն ունեցող թիվ է, որ օ∙տա∙ործում է նաև
Հակոբ Մովսեսը: Այս թիվը ավարտվածության, ներդաշնակ ամբողջու‐
թյան խորհրդանիշ է: Սուրբ∙րային խոսքի մեջ նկատի է առնվում 1)Իս‐
րայելի ժողովուրդը, որ բաղկացած է եղել 12 ցեղերից, 2) Սուրբ ∙րքի
Հակոբի ընտանիքի անդամները 12‐ն էին, 3) Երուսաղեմի պարիսպն
ուներ 12 դուռ, որոնցից յուրաքանչյուրի վրա քանդակված է հրեշտակ‐
ներից մեկի պատկերը, 4) Քրիստոսի աշակերտները 12‐ն էին:
Մի թվային կոդ ևս, որ վերաբերում է մանուկ Քրիստոսի՝ կորած
∙առան ետևից ∙նալու փաստին: Քրիստոսը այստեղ հովվի դերում է:
Ղուկասի ավետարանում այս մասին խոսվում է: Հովիվը թողնում է իր
99 ∙առներին և ∙նում է որոնելու կորած մեկին (Ղուկ. 15:4): Այս համա‐
տեքստում բանաստեղծը կարևոր նշանակություն է տալիս նաև իմաս‐
տակիր նշաններին. §Բայց ես ∙իտեմ՝ նա ինձ հայտնեց նշանները իր
եզակի¦:
Ընդհանուր առմամբ Հակոբ Մովսեսի պոեզիայում աշխարհա∙‐
րական տարածքները նույնպես խորհրդանշված են և հանդես են բեր‐
վում վերջիններիս ամենաբնորոշ նշանները:
Ջավախք՝ ջրեղեն կապույտ, Ղարաբաղ՝ կոճղարմատով անա‐
նուխ, Մեղրի՝ մասրենու բոցավառ ծաղիկ, Արա∙ած՝ պաղ աղբյուր‐
ներ, Սասուն՝ նախշավոր ∙ուլպա, Լոռի՝ քուրք ու յափնջի, Ակն՝
մեղրամոմ, Արմտնի՝ ոսպի դաշտեր, Ամասիա՝ տատրակի ձու,
Սևան՝ ծովային կապույտ լույս, Որոտան՝ ուսին երեք երկինք և
հրդեհներ լուսնյակի, Ախուրյան՝ ձյունի աշխարհ, լուսնի երկիր և այլն:
Միջնադարյան ∙րականության մեջ ժամանակը առանձին դեպքե‐
րում ներկայացված է տարվա եղանակների ձևով: Մեդիվիստիկայում
սա ընդունված է անվանել “àãðàðíîå âðåìÿ” (∙յուղատնտեսական ժա‐
մանակ): ժամանակի նշման այս սկզբունքը հատուկ է նաև մեր ժամա‐
նակներին: Տարբերությունը, սակայն, այն է, որ հին ∙րականության
մեջ՝ մասնավորապես պոեզիայում, ամեն մի եղանակ ունի իր խոր‐
հուրդը: Ըստ այդմ, ձմեռը մկրտության ժամանակ է, ∙արունը՝ կյանքի
փթթման, պտղաբերության, ամառը՝ վերարտադրվող հավերժության,
աշունը՝ Աստծո տված բարիքների ժողովման: Սրանք տարբեր ենթա‐
տեքստերով իրենց արտահայտությունն են ∙տել նաև Հակոբ Մովսեսի
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բանաստեղծություններում (§Ձմեռային խաղաղ տողեր¦, §Սրբազան
∙արուն¦, §Դուք, տղաներ հուլիսի¦ և այլն:) Ամենևին էլ այն կարծիքին
չենք, որ բանաստեղծը բծախնդրորեն և բաց տեքստով իր ∙եղարվես‐
տական պատկերներում պիտի ներկայացներ եղանակների ընդուն‐
ված խորհուրդները: Հան∙ուցային այն ժամանակների ֆոնի վրա ընդ‐
հանուր պլանով նա քննության է առնում կյանքի և մահվան, սկզբի և
վերջի համարժեքության փիլիսոփայությունը, ինչն սկզբում նկատե‐
ցինք:
Տե՛ս ինչպես են կյանքի մաքուր
Պարտեզները ծփում օդում,
Եվ մահն ինչպե՛ս է նրա մեջ
Բողբոջ տալիս ու փթթում:
Կամ.
Տո՛ն է խոստացման ու հրաշալիք,
Այս ի՜նչ ∙արուն է, ի˜նչ ∙արուն տարվա դռների առջև,
Երկրի ծերերը հարդ ու ծղոտ են տալիս կրակին:
Ուրեմն՝ կյանքի նորը հնի մահն է: Կյանքի հավերժական ռիթմի
մեջ այս հրդեհվող խոտին հաջորդելու է կանաչի ծլարձակումը, և այս‐
պես շարունակ:
Հակոբ Մովսեսի բանաստեղծությունը ընթերցելիս նկատվում է, որ
նրա ∙եղարվեստական պատկերները տեքստի մակերեսում կոմպո‐
զիցիոն պլանով շատ նման են միջնադարյան մանրանկարչության
պատկերների ներկայացման սկզբունքներին: Կտավի, մա∙աղաթի
հարթության վրա դրանք հանդես են բերված առանձին‐առանձին և
թվում է, թե ընդհանուր կապ չունեն, §չեն խոսում¦ իրար հետ: Հակոբ
Մովսեսի պատկերները նույնպես որոշ դեպքերում լոկալիզացված,
առանձնացված են, բայց երբ վերջիններս դիտում են բանաստեղծու‐
թյան համատեքստի խորքային պլանում, զ∙ում ենք, որ դրանք իրար
են ∙ալիս՝ ապահովելով բանաստեղծական խոսքի կոմպոզիցիոն մի‐
ասնությունը, ինչպես մանրանկարչության մեջ է: Ուրեմն, երևույթը ոչ
միայն բանարվեստային հնարանքի արդյունք է, այլև աշխարհայաց‐
քի: Նկատի ունենք միջնադարյան կոնցեպտուալիզմի մասի և ամբող‐
ջի կապի ըմբռնումը:
Հակոբ Մովսեսի բանաստեղծություններում խորքային դրամա‐
տիզմ կա, որի հետևանքով արտահայտման ձևը, մասնավորապես՝
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խոսքի արտացոլման ռիթմը, օրինաչափորեն արձա∙անքում է իր բա‐
նաստեղծությունների բովանդակության տրամադրությունը: Նրան‐
ցում ռիթմը, որպես ∙եղարվեստական ժամանակի ∙ործոն, այսպես
ասենք՝ տևականացված է, ինչպես ռեքվիեմի երաժշտության մեջ: Այս
տիպի բանաստեղծություններում, որպես ձևի և բովանդակության հա‐
մարժեքվածություն, ∙րված են հեկզոմետրի չափերով, որ հայ բանաս‐
տեղծության մեջ հազվա∙յուտ է պատահում: Նա, իհարկե, ունի նաև
բանաստեղծություններ, որոնցում ռիթմի տրոփը աշխույժ է, ուստի ∙ր‐
ված է յամբ‐անապեստյան չափերով: Ռիթմի յուրահատուկ դրսևորում
ունի հանկարծ բառը, որին պարբերաբար հանդիպում ենք նրա չա‐
փածո ∙ործերի մեջ: §Սկսեցի փայլել ներկայության փայլով, որով
հանկարծ ինքս ինձ ճանաչեցի¦: Այս բառի մեջ քրոնոտոպը ակտիվ
դերակատարություն ունի: Վերջինիս կիրառման շնորհիվ արա∙ ու
անսպասելի ձևով փոխվում է քնարական հերոսի հո∙ու շարժման ոչ
միայն ընթացքը, այլև ուղղությունը: Այն նաև հնարավորություն է տա‐
լիս զ∙ալու բանաստեղծի հո∙եկան բեռի ծանրությունը:
Հակոբ Մովսեսի բանաստեղծությունը արդյունք է նրա ինքնատիպ
ներաշխարհային խառնվածքի, ինտելեկտուալ հարուստ կարողու‐
թյունների, զ∙ացմունքների ∙ունա∙եղ նրբության ու բազմազանու‐
թյան, չափածոյի արարման նորա∙ույն տեխնիկայի, որոնցով նա կա‐
րողանում է հայտնաբերել ու ներկայացնել մարդու տևական պատմու‐
թյուն ունեցող ներաշխարհային հարստությունը:
Հայ միջնադարյան պոեզիայի բանարվեստային նշանների ժա‐
մանակակից բանաստեղծության մեջ ներ∙րավելու իր վարպետու‐
թյամբ ու օժտվածությամբ Արմեն Մարտիրոսյանը անպայման բացա‐
ռիկներից է, դրանց ∙ումարվում է նաև բանաստեղծի զն∙ուն, հայեցի
լեզուն, բառամտածությունը, ոճը, թեմատիկ ուղղվածությունը: Այսպի‐
սով էլ նա այսօր էլ մնում է նորա∙ույն բանաստեղծության զար∙աց‐
ման կիզակետային հան∙րվաններում: Խորհրդավոր և խորհրդա‐
պաշտական պատկերների ենթատեքստով ցույց է տալիս ժամանա‐
կակից հայ կյանքի հո∙սերը՝ հասնելու համար մարդկային հո∙ու
ազատության երազի ռեալ հաղթանակին: Դա հատկապես երևում է
նրա շատ հայտնի §Փայտփորիկը¦ բանաստեղծության մեջ:
Խաղաղ դաշտում կանաչ ∙ծեր արթնացումի
Խմորվում են երկունքի մեջ ազատության,
Որի վրա Աստծո ձեռքն է տեղավորվում՝
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Որպես շարժուն և մոռացված մի հուշարձան:
Եվ ինքն իրեն կտցահարող մի փայտփորիկ,
Որ փնտրում է ազատ շարժման ստվեր ու ∙իծ,
Եվ ինքն իրեն այնքան պիտի փնտրի‐փորի՝
Մաշկը պատռի ու դուրս ելնի իր մարմնից:
Նա մեզանում ճանաչված է նաև որպես աշխարհիկ հայրեր∙ու‐
թյան լավա∙ույն հեղինակ: Իրողությունը հատկապես ակնառու է այն
իմաստով, որ հայ դասական
և նորա∙ույն քնարեր∙ության ոլորտներում այս մոտիվը զարմա‐
նալիորեն առաջին պլանում չէ, մանավանդ երբ նկատի ենք ունենում
մեզանում մայրական թեմայով ∙րված բանաստեղծական հարուստ
ժառան∙ությունը: Նման §կողմնակալության¦ երևույթը նկատվել է
նաև դրսի աշխարհի ∙րականության մեջ: Բայց արի ու տես, որ Արմեն
Մարտիրոսյանի բանաստեղծություններում, մասնավորապես սոնետի
ժանրով ∙րված ∙ործերում, հայրական թեման առաջնային դիրքերում
է: Երևույթը դիտելի է նաև Հենրիկ էդոյանի բանաստեղծություններում՝
այս դեպքում փիլիսոփայական պլանով: §Սոնետ Արամ հորս¦ ∙ործի
մեջ, որ այս թեմայով ∙րված Մարտիրոսյանի լավա∙ույն ∙ործերից է,
հոր նկատմամբ ունեցած բանաստեղծի սերը հա∙եցած է խոր դրա‐
մատիզմով, և երևի թե սա է բանաստեղծության հաջողվածության
∙աղտնիքը:
Ոչ մի ∙ուշակ ... Ես ∙իտեմ՝ կհայտնվես երազում՝
Հո∙ուս վրա ծանրացած ցավի ամպը ցրելու,
Հա՛յր, ցերեկը հո∙սի մեջ քեզ չեմ տեսնում, չեմ խոսում,
Դու ցերեկները՝ մեռած իմ ∙իշերվա այցելու:
Պատմության հիշողության կորուստը կենսա∙րություն չունեցող,
անորոշության մեջ խարխափող մարդու վիճակ է:
Ազ∙ի պատմությունը, նրա անցած ճանապարհի կենսափիլիսո‐
փայության մեջ խորանալու ձ∙տումը հայ և համաշխարհային ∙րակա‐
նությանը մշտապես ուղեկցող երևույթներից է: Այս դաշտում է հատ‐
կապես ծնունդ առնում և զորանում հայրենասիրության ∙աղափարը,
որը ապրում է ∙րական‐բանաստեղծական տեքստի ոչ թե մակերե‐
սում, իբրև մերկապարանոց հայտարարություն, այլ՝ խորքում, արյան
մեջ, ինչը մարդուն դարձնում է լիարժեք մարդ:
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Նորա∙ույն շրջանի բանաստեղծության մեջ հայրենասիրական
պոեզիան վիճակա∙րորեն չափազանց հարուստ է և այս ֆոնի վրա
հատկապես առանձնանում են Արևշատ Ավա∙յանի և Էդվարդ Մի‐
լիտոնյանի բանաստեղծությունները:
Հիշյալ պոետների հայրենասիրական բանաստեղծության
առանձնահատուկ ∙իծը քնարական իրավիճակների ներքին անտե‐
սանելի կապերի բացահայտումն է, իբրև ազ∙ի պատմության մեջ
մարդկային հո∙իների միասնությանն ու շարունակականությանը
հասնող փիլիսոփայություն.
Դարերի խորխորատների միջից
արմատները խրած լավաների մեջ
Երկինք է ելնում Թոր∙ոմա ծառը:
Գալիքի աստղերը
Գալիս են մտնելու
տոհմածառի սաղարթների մեջ:
(Արևշատ Ավա∙յան)
Եթե Արևշատ Ավա∙յանի բանաստեղծական պատկերի մեջ ազ∙ի
ծա∙ման, ∙ոյակերպի ու հավերժական ընթացքի փիլիսոփայությունը
առարկայանում է տիեզերական չափումների սահմաններում, ապա
Էդվարդ Միլիտոնյանի ∙ործերում ∙աղափարի ենթատեքստը նույնը
մնալով, պատմության հիշողությունը ներկայացնում է մետաֆորիկ
ընդհանրացման ձևով:
0՜, ինչպե՞ս չլսել լռությունը փտող տանիքների,
Այն էլ այսքան հեռվից:
Մի ուրիշ բանաստեղծության պատկերի մեջ շարժումը մետաֆո‐
րից դեպի խորհրդանիշը հնարավորություն է տալիս զ∙ալու մարդկա‐
յին պատմության մեջ դրսևորվող երևույթների ներքին ∙աղտնիքները:
Ման∙աղը լռությամբ կտրում է ծաղիկը,
Իսկ թե ձայն է լսվում, հոսող կաթի ձայն է:
Մեղուն լռությամբ թռչում է հեռու,
Իսկ թե ձայն է լսվում,
Կորած աստղի ձայն է:
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Չծավալվելով այս բանաստեղծների ∙ործերի տեքստային վերլու‐
ծությունների մեջ, խոսենք մի երևույթի մասին, որի դրսևորումը ակնա‐
ռու է հայ և համաշխարհային ∙րականության և արվեստի մեջ:
Արևշատ Ավա∙յանը և Էդվարդ Միլիտոնյանը, բանաստեղծ լինե‐
լուց բացի, մեզանում հայտնի են նաև իբրև նկարիչներ:
Եթե երևույթը մյուս ծայրից դիտենք, ապա կնկատենք, որ նկարիչ‐
ներ Արտաշես Հունանյանը և Վարուժան Վարդանյանը ճանաչված լի‐
նելով իբրև նկարիչներ, ∙րական մամուլում և առանձին ժողովածունե‐
րի ձևով հանդես են եկել նաև իբրև բանաստեղծներ: Գոյություն ունեն
առավել ցայտուն օրինակներ, երբ ստեղծա∙ործող միևնույն անհատի
մեջ ամուր նստած են բանաստեղծը և եր∙ահանը: Այդպիսի օրինակ‐
ներ են տալիս Ռուսաստանում՝ Վիսոցկին, Օկուջավան, Ֆրանսիայում՝
Ազնավուրը, Պրասենսը, Գերմանիայում՝ Պերմանը, Հայաստանում՝
Ռուբեն Հախվերդյանը և ուրիշներ: Մշակույթների զար∙ացման պատ‐
մության շղթայի որ հատվածին էլ որ նայում ենք, հայ արվեստը և
∙րականությունը իր համարժեք դրսևորումն ու հաստատուն տեղն ու‐
նի այս համատեքստում:
Եվ քանի որ Ռուբեն Հախվերդյանը մեզանում շատ ավելի ցայ‐
տուն երևույթ է բանաստեղծության և երաժշտության համատեղու‐
թյան դաշտում, անդրադառնանք նրա ստեղծա∙ործության այս
առանձնահատկություններին՝ բնաբան ունենալով Նիկոլայ Աստաֆևի
հետևյալ բանաստեղծական տողերը. §ß õî÷ó ãîâîðèòü î ðèôìå ñ
÷èòàòåëåì. / Ãîâîðèòü æå â æèçíå õîòü ðàç / Î ñîäåðæàíèè è ôîðìå¦:
Բառը բանաստեղծության, առավել ևս եր∙վող բանաստեղծու‐
թյան մեջ միշտ չէ, որ ապրում է իր ավանդական կյանքով: Այն լրացու‐
ցիչ շատ երան∙ներ է ձեռք բերում, երբ ծառայում է մեղեդուն, դառ‐
նում է անսահմանորեն վերացարկված ասելիքի թար∙մանը: Այս դեպ‐
քում բառը ոչ միայն ինչ‐որ բան է հաղորդում, այլև խնդիր ունի ազդե‐
լու ունկնդրի զ∙ացմունքային ապրումների վրա՝ մեղեդի‐ տրամադ‐
րություն‐տեքստ հաջորդականությամբ: Այստեղ է բառի և մեղեդու
խորքային կապի կենսականության ∙աղտնիքը, երբ ձևը (ձայնը) ձեռք
է բերում բովանդակություն: Ասելը, ինչ խոսք, հեշտ է, մինչդեռ էու‐
թյամբ այն չափազանց բարդ է: Եվ քանի որ կոնկրետը միշտ առար‐
կայական է, ուստի և որսալի, կան∙ առնենք Ռուբեն Հախվերդյանի
ստեղծա∙ործությունների վրա, որոնց անսեթևեթ, սրտամոտ խոսք ու
մեղեդին սիրելի են ոչ միայն Հայաստանում, այլև նրա սահմաններից
դուրս:
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Եվ այսպես. ինչպե՞ս է Ռուբենը §խաղում¦ մեղեդու մեջ ներքաշված
բառի հետ, որո՞նք են եր∙ահան‐բանաստեղծի բառընտրության և բա‐
ռօ∙տա∙ործման սկզբունքները: Հենց սկզբից նշենք, որ նա բանաս‐
տեղծություն չի ∙րում որպես այդպիսին, այլ խորապես ապրված խոս‐
քեր է ասում, որոնք ինքնին բանաստեղծական են և որոնց բառերը
մեղեդու ազդեցությամբ շարունակ փոխում են իրենց իմաստային
երան∙ները: Պատահական չէ, որ Ռուբեն Հախվերդյանն իր եր∙երի
ժողովածուն իբրև բանաստեղծական տեքստեր, ընթերցողին է ներ‐
կայացնում §Խոսքեր¦ խորա∙րով: Այդ եր∙վող խոսքերը, բառերը մեզ,
մեր կողմից ապրող հեղինակի, ուստիև ունկնդիրներիս կենսա∙րու‐
թյան ար∙ասիքն են. §Ես ունեմ տարբեր եր∙եր, իմ կյանքից պոկված
դեպքեր¦: Ինքնաբացահայտումի անսեթևեթ խոստովանությունը նա
շարունակում է մի ուրիշ եր∙ի մեջ. §Ուր իմ ապրածը և երազածը, դեռ
իմ լեզվով եմ եր∙ում¦:
Նրա եր∙երից շատերը, իսկապես, հիշեցնում են ոչ հեռավոր անց‐
յալում իր և ընթերցողներիս ∙լխով անցած պատմությունները: Արժի,
իսկապես, անդրադառնալ հավատավոր մարդու, արվեստա∙ետի
դեռ այսօր էլ ինչ‐որ տեղ շարունակվող անցյալի պատմությանն ընդ‐
դիմացող խոսքերի ու բառերի շեշտված ռիթմերին, որոնք շատ ավե‐
լի խոսուն են, քան թեկուզ հենց այդ բառերն ու խոսքերը: Նրա եր∙ե‐
րը, սակայն, ոչ միայն ընդդիմության, այլև սիրո ու հավատի եր∙եր են,
որոնցից ամեն մեկն ունի իրեն հատուկ մեղեդին, ասելիքի խոսուն շեշ‐
տադրությունը: Իր բնավորությամբ և ստեղծա∙ործական խառնված‐
քով Հախվերդյանը հիմնականում կոշտ ու անսպասելի անցումների
արվեստա∙ետ է, որի խրոխտ եր∙երի տոնայնությանը շարունակ ու‐
ղեկցում է մտահո∙ության զ∙ացումը: Այս ամենը կառավարողը մի
դեպքում ազդու, կծու շեշտ կրող ռիթմն է, մի այլ դեպքում՝ խոսքի ներ‐
հուն ելևէջների անշեշտությունը:
Ռուբենի խոսքը ու համարժեք մեղեդու ֆրազը չհանդուրժող ըմ‐
բոստության կեցվածք ունեն: Նման դեպքերում բառերի ռիթմը, շեշտը
ոճակառույց նշանակություն են ձեռք բերում:
Սա անթաքույց բնավորության ոճ է, որ կարող է դրսևորվել նաև
արձակում: Տեսեք, թե ինչ է ∙րում Րաֆֆու ժամանակակիցը նույն
Րաֆֆու մասին. §Նրա արտահայտության ձևերն ու պատկերները
խիստ կծու ու ծակող են: Եվ դա չափազանց բնական է ... Նոր ուղղու‐
թյան նախակարապետները չեն կարող լինել §քաղաքավարի ու փա‐
փուկ¦: Ամեն մի ∙րող, որ ∙րում է սրտի արյունով ու ջղերի հյութով, չի
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կարող ուրիշ կերպ ∙րել, ուրիշ կերպ արտահայտել: Նա ստիպված է
իր ներքին դառնության չափով արտահայտություններ ունենալ: Մի՞թե
կարող է ներքին կսկիծի ահա∙ին հեղեղը դուրս վիժել քաղաքավա‐
րության նեղ ու ձևած ճանապարհով: Ինչպե՞ս շարժել թմրած, դիակա‐
ցած մարդկանց, ինչպե՞ս ցնցել, թարմացնել նրանց, եթե ոչ նրանց
ամենափափուկ ջղերին միշտ ու անընդհատ հարվածելով ...¦2: Ռուբե‐
նը նույնպես բառի փշոտ ու ծանր ∙ավազանով հարվածում է մեղա‐
վորների ոչ միայն կողերին, այլև շարունակ ∙երաճ տվող հետույքնե‐
րին: ժամանակները նման պահերին չեն հանդուրժում պոեզիայի
քաղքենիական, ժանյակազարդ դայլայլները: Իսկ եթե հանդուրժում
են, ապա միայն անկեղծ սիրո զ∙ացմունքներն արտահայտելիս: Այս
դեպքում մարդկային ապրումների ու տրամադրության հարստացումը
իրենց հետ բերում են նաև հո∙եպարար թախծի նրբություն ու հարս‐
տություն, նուրբ, քնարական ու լուսավոր տխրություն:
Դու կարծում ես այդ աշունն է
արտասվում պատուհանից,
Այդ ափսոսանքի խոսքերն են
∙լորվում հատիկ‐հատիկ:
Այս նրբահյուս խոսքերը, հո∙եպարար մեղեդի ունեցող եր∙ով Ռու‐
բենը ∙երազանցել է ոչ միայն շատ ու շատ ճանաչված առանձին բա‐
նաստեղծների ու եր∙ահանների, այլև ինքն իրեն: Եթե նա ուրիշ ոչինչ
էլ ստեղծած չլիներ, սա բավական է, որ նա մնար ժամանակակից եր‐
∙արվեստի ընտրանու մեջ: Բայց այս բնատուր տաղանդ ունեցող ար‐
վեստա∙ետը չի կարող բավարարվել սրանով, հան∙իստ նստել, վա‐
յելել իրեն սիրահարված ունկնդիրների ծափերը: Նա շարունակում է
ստեղծա∙ործել:
Օրերն անցնում են՝
Հրելով մեկմեկու,
Գաղտնիքները իմ սրտի
Ես ո՞ւմ եմ պահ տալու,
Ախ, կիթառ, կիթառ, սրտակից բարեկամ:
Ռուբենը ճիշտ ժամանակին է ծնվել: ժամանակն ինքն է այդպի‐
2 Բաբա Գալուստ, §Գամառ‐Քաթիբա¦, Թուաչաք, 1898, էջ 45‐46:
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սին՝ իր անհան∙իստ ռիթմով, հեղափոխական ցնցումներով, սոցիա‐
լական, քաղաքական կատակլիզմներով, արժեքներ ծնելով ու ոտնա‐
տակ տալով: Նա պիտի ծներ արվեստա∙ետներ, որոնք ընդդիմանա‐
յին այս ամենին, խփեին մեծա∙արությամբ հիվանդ ինքնակոչ տերե‐
րի մռութներին ու ասեին՝ թա∙ավորը մերկ է:
Ուշա∙րավ է բառի ճակատա∙իրը ժամանակակից հասարակու‐
թյան մեջ: Նրանով խոսելը նշանակում է խոսել հասարակության մա‐
սին:
Եղիր հեզ,
Բանող եզ,
Ու վարիր այս անվերջ սևահողը:
Երբ կիջնի երեկոն,
Դու հո∙նած ∙նա ∙ոմ,
Որաճա քեզ բաժին ընկած խոտը,
Մինչև կբացվի առավոտը:
Արդյոք մեր ոչ հեռավոր անցյալի մասին այսքան սեղմ, այսքան
բնորոշ ու դիպուկ բանաստեղծություն ∙րվե՞լ է, իհարկե՝ ոչ:
Բառերն, այսպիսով, ընդունակ են ներկայացնել հասարակական
իրականության դեմքը, §այն համակեցության կոմֆորտը¦, որ հատուկ
է ժամանակներին: Բանաստեղծության մեջ սոցիալական կեցությունը
քաղաքական ենթատեքստ ունի: Խոսքի ռիթմը ցավի նաև ոչնչացնող
ծաղրի շեշտ ունի:
Ցավը վերաբերում է մարդուն, ծաղրը՝ ժամանակի հասարակար‐
∙ին: Բանաստեղծական պատկերի մետաֆորը §թաքնված¦ է թա‐
փանցիկ շղարշի տակ, որ ավելի ցայտուն է դարձնում ասելիքը:
Ռուբենի եր∙երում մշտապես պահպանվում է բանաստեղծական
տեքստի և նրան համապատասխան մեղեդու ճշ∙րիտ ֆորման: Այդ
ֆորման, այդ ձևը, անպայման պայմանավորված է ոչ միայն թեմայի,
այլև վերջինիս նկատմամբ հեղինակի ունեցած անսովոր, անսպասե‐
լի ու սպասելի վերաբերմունքով: Թեմայի լրջությունը հաճախ ընդմի‐
ջարկվում է եր∙իծական շեշտով: Ընդդիմության, հումորի, սիրո, լրջու‐
թյան ու անլրջության յուրօրինակ համադրության արդյունքն են նրա
այս տողերը.
Քո բոլշևիկ տատիկի սենյակում
Ուր մահճակալն էր անվերջ ճռճռում,
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Գինու դատարկ շշերի արանքում
Դու հավերժ սեր էիր ինձ խոստանում:
Բանաստեղծության մեջ երկակի խաղ կա, երկու իրար անհարիր
թեմաների համակցում, ոչ այնքան կոշտ հե∙նանքի շեշտով՝ սիրո
խոստովանության ու ∙աղափարական այլախոհության:
Այս հե∙նանքը դրսևորվում է բոլշևիկ տատիկի տանը դատարկ
շշերի արանքում սիրային ակտ ցուցադրելու պատկերով: Արտացոլ‐
վող պահի նատուրալիզմը և հավերժ սիրո խոստովանության այս հա‐
կադրությամբ է դրսևորվում այն թափանցիկ հե∙նանքը, որ առկա է
բանաստեղծության մեջ:
Այս խաբկանքի խաղը և խոսքի էթիկան հատուկ մտածված է եր∙‐
բանաստեղծության հեղինակի կողմից, որպեսզի անակնկալի բերի
ունկնդրին: Սա պայմանավորված է նաև եր∙ը կատարողի (իմպրովի‐
զատորի) վարպետությամբ, որի ընթացքում կարևորվում է արտաբեր‐
վող խոսքի նախապես մտածված դադարը (պաուզան), որը առավել
չափով ընդ∙ծված է բերվող տողերում:
Եվ առանց անդրավարտիք հայրիկը.
Ասում էր՝ ախ ես նրա ... (պաուզա)
Մայրիկը լսում էր նրան ...
Այս չասված‐ասվածի հնարանքը կիրառվում է ոչ միայն ∙րակա‐
նության, այլև առօրյա խոսքի մեջ: Խոսքի այս հնարանքը առանձնա‐
պես շատ է օ∙տա∙ործվում այսպես կոչված §áëàòíîé¦ կամ էլ §բան‐
տային¦ եր∙երում, որոնցում հաճախ օ∙տա∙ործում են շշպռող հայհո‐
յանքի բառեր: Նման եր∙երը հիմնականում կատարվում են չափա‐
զանց ինտիմ, նեղ շրջանակներում, որ կոչվում են նեղ սեղանային բա‐
նաստեղծություններ (òðàïåçíàÿ ïîýçèÿ): Նման շատ եր∙երի հեղինակ
է Վիսոցկին, որոնցից մեծ մասը քաղաքական ենթատեքստ ունի:
Նման եր∙երը շատ մոտ են ժողովրդական բաց տեքստով ասվող
ստեղծա∙ործություններին, որոնց կատարելապես տիրապետում է
Ռուբեն Հախվերդյանը: ժողովրդական եր∙երի տեքստը հիմնակա‐
նում միահան∙ է, որոնց մեջ շրջանցվում է բանաստեղծության մետրի‐
կայի օրենքները: Բայց սա չի նշանակում, թե Ռուբենը չի տիրապե‐
տում պրոֆեսիոնալ բանաստեղծության պահանջներին, որոնք կա‐
րող են ∙ործառվել առանց երաժշտության: Այսպիսին են §Իմ սիրո
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աշունը¦, §Կանչիր ինձ քո դղյակը¦, §Արտա∙աղթը¦, §Որ սարերը չմ‐
նան անտեր¦, §Ծաղկած խնձորենի¦ §Իմ տխուր սատանա¦ և այլն:
Համոզվելու համար բերենք միայն մի օրինակ:
§Ինչ զով ∙իշեր է, մեկն ինձ հիշել է,
Նա ինձ հուշել է անհուշելին,
Նա է իմ հույսը, անտարակույսը,
Նա է իմ լույսը կես∙իշերին¦:
Պարզ երևում է, որ սրանում օ∙տա∙ործված է պրոֆեսիոնալ բա‐
նաստեղծությանը հատուկ համարյա բոլոր օրենքները՝ տողաչափը,
ռիթմը, արտաքին և ներքին հան∙ավորումները, ալիտերացիան և
այլն: Գուցե փոքր‐ինչ Տերյան է հիշեցնում, բայց դա իրենն է: Ռուբենը
իր եր∙երի մեջ տիպիկ ուրբանիստ է, և դա արտահայտվում է ոչ այն‐
քան քաղաքային պեյզաժի ներկայացման ճանապարհով, այլ՝ քաղա‐
քաբնակ քնարական հերոսի հո∙եվիճակով: Հեղինակային բանաս‐
տեղծության տեքստն ու մեղեդին, կատարման ընթացքը ոչ մեկը չի
կարող այսպես մեկնաբանել ու ներկայացնել, ինչպես ինքը՝ հեղինա‐
կը, ան∙ամ երբ այդ ուրիշը օժտված լինի կատարողական առավել
բարձր կարողություններով:
Ռուբեն Հախվերդյան.‐ եր∙ահան, բանաստեղծ, կատարող: Այս‐
քանը մեկին հազվադեպ է տրվում:
Հենրիկ էդոյանը ժամանակակից հայ բանաստեղծության այն հե‐
ղինակներից է, որի ստեղծա∙ործությունը անմնացորդ տեղավորվում
է ժամանակակից արևմտյան պոեզիայի համատեքստում՝ պահպա‐
նելով ազ∙ային ∙րականության նորօրյա դեմքը: Էդոյանը, անշուշտ,
քննադատությունից դժ∙ոհելու տեղ չունի: Նրա մասին՝ դրսում թե ներ‐
սում շատ են ∙րել և շարունակում են ∙րել: Հայտնվել են տրամա∙ծո‐
րեն հակառակ կարծիքներ, բանավիճել, մերժել, հաստատել, երևույթ,
որ մշտապես ուղեկցել է նորին ու նորարարությանը՝ հաճախ ∙լխացա‐
վանք պատճառելով ∙րողին, արվեստա∙ետին: Այս առումով էդոյանը
այն հազվա∙յուտներից է, որ նման դեպքերում չի արձա∙անքել, բա‐
նավիճել, ընդդիմացել. §Վիճաբանությունները ինձ չեն հրապուրում,
ես առանց խոսքի համաձայն եմ ձեզ հետ¦: Մի ուրիշ երկտող էլ ունի,
որ նախորդի յուրօրինակ լրացումն ու բացատրությունն է. §Որքան կա‐
տարյալ է բանաստեղծությունը, այնքան անողոք է ընթերցողը¦: Այս
մտքերը, որոնք որոշակի կենսահիմք ունեն, ∙ալիս են ոչ թե նրա այս
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ամենի նկատմամբ անտարբեր կեցվածքից, այլ՝ իր բանաստեղծա‐
կան աշխարհընկալման յուրահատուկ ըմբռնումներից, ներքին կուլ‐
տուրայից, որոնք էլ մեր մեկնության հիմքն են լինելու: Նախապես խոս‐
տովանենք, որ Էդոյանի հետ կապված բանաստեղծ‐քննադատ հա‐
րաբերության շղթայում մենք նույնպես մեր §լուման¦ ունենք և դա
ասում ենք առանց մեղայական նշանների: Բանավիճել ենք ոչ թե բա‐
նաստեղծի կամ բանաստեղծության դեմ, որ մերժել ու մերժում ենք,
այլ՝ այս ամենի սխալ ընկալման, քննադատի խոսքի սխալ ընթերց‐
ման: Մեր քննադատական ելույթներում պարզապես ձ∙տել ենք բա‐
նաստեղծությունը զերծել անհիմն ու կույր, սոսկ հիացմունքի ճիչեր
արձակող փրկարարներից: Սրանք նման են այն հուշա∙իրներին,
որոնց ∙ործերում ոչ այնքան հուշա∙րվողն է, որքան իրենք: Էդոյանի
տողերը, որ պիտի բերենք, իրեն բացատրում և մեզ էլ օ∙նում են խոս‐
քի բանաստեղծական ընդհանրացումից դիֆերենցել ասելիքիս վերա‐
բերող մասնաբաժինը. §Երբ եր∙ը եր∙ված է, բայց ոչ ոք դեռևս չ∙ի‐
տի, թե ինչ է եր∙ի մեջ ասված, ես ∙ալիս եմ, ես ∙ալիս եմ, ես ∙ալիս
եմ¦: Հիմա երբ բանաստեղծը հաստատուն քայլերով, նվաճումներով
եկել հայտնվել է նոր արժեքների առջև միշտ բաց հայ պոեզիայի աս‐
պարեզում ու փակվել իր յուրահատուկ մտածողության համակար∙ի և
ինքն իր մեջ, բացողի կարիք է առաջացել, ան∙ամ այն դեպքում, երբ
բանաստեղծը այդպիսի հայտ քննադատությանը և քննադատին չի
ներկայացրել: Բայց քանի որ քննադատը իրականացնում է ոչ թե բա‐
նաստեղծի, այլ՝ բանաստեղծության պատվերը, փորձենք §dubia¦‐ ի
սկզբունքով՝ ∙ոնե մոտավոր չափումների սահմաններում պարզել, թե
ինչպես և որտեղից է ∙ալիս այդ անմերժելի բանաստեղծությունը:
Փիլիսոփայությունը ∙եղարվեստական ∙իտակցության վերածած
էդոյանի բանաստեղծությունը հին պատմություն ունի, նրա արմատնե‐
րը խորն են, ինչ‐ որ տեղ մոռացված, ուստի օ∙տա∙ործելով էդոյանի
§Ամեն անցած դեռ անցյալ չէ¦ պոետական տողիմաստը, ավելացնե‐
լով նաև այն հանրահայտ միտքը, թե նորը լավ մոռացված հինն է,
բայց ոչ նրա ուղղակի կրկնությունը, փորձենք դեմքով շրջվել ետ ու
նախ XX դարասկիզբը, երբ ∙րականության դասական մեթոդները
ճ∙նաժամ էին ապրում, որի մասին արդեն խոսել ենք: Գրականության
և արվեստի օժտված դեմքերը, այդ թվում և էդոյանը, հետա∙այում
ամեն ինչ արեցին, որպեսզի մշակեն ∙րականության և արվեստի
արարման նոր ուղղություններ, ոճեր, առանց որոնց հնարավոր չէ
առաջ ∙նալ: Արդյունքը եղավ այն, որ վերջիններս ստիպված էին հան‐
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∙ելու նախորդ մեթոդների կենսական ավանդների և նոր մտածողու‐
թյան համադրության, սինթեզի օրենքին: Նոր բանաստեղծության եր‐
կունքի ցավերը դժվար հաղթահարելի էին: Հատկապես բանաստեղծ‐
ները և նկարիչները դեմ էին առել աշխարհի շարունակ ածանցվող
§սուբմոլեկուլյար¦ կառուցվածքին, որը քաոսային էր և անտեսանելի‐
որեն նաև կար∙ավորված. §Թեև քաոսից է կար∙ն առաջանում, բայց
կար∙ն է դառնում սկիզբ քաոսի¦ (Հ.Է.): Ահա թե որտեղից է ∙ալիս այս
անխուսափելի նոր մտածողությունը և դրա հիմքում սկզբի և վերջի
համարժեքության փիլիսոփայությունը: Այս երևույթը համաշխար‐
հային արվեստի և ∙րականության ժամանակակից դրսևորումներից է
և չէր կարող իր մեջ չներառել նորին մշտապես մղված հայ ∙րականու‐
թյանը:
“Íî òû õóäîæíèê òâåðäî âåðóé â íà÷àëî è êîíöà./ Òû çíàé îäåðæèò
íàñ àä è ðàé. / Òåáå äàíî áåññìåðòíîé ëèðîé/ Èçìåíèòü âñå âî ÷òî
âåðèøü òû”/ (Բլոկ):
Եվ այսպես փիլիսոփայական խնդիրը ∙եղարվեստի լեզվով և
տարբեր զար∙ացումներով սկսվում է դրսևորվել նոր մտածողությանը
հետևող բանաստեղծների ∙ործերում (Բլոկ, Մանդելշտամ, էլիոթ, Ու‐
իթմեն, Ռիլկե, Ռենե Շար, Ալեն Գինզբեր∙ և շատ ու շատ ուրիշներ): Մե‐
զանում, թեև, շատ ուշացումով, այն ինքնատիպ դրսևորում ∙տավ
նաև Հենրիկ էդոյանի պոեզիայում:
Ուրեմն՝ վերջինիս բնորոշմամբ՝ վերադարձ դեպի առաջ: Աշ‐
խարհի սկիզբը և վերջը՝ դրախտից դժոխք, կարող էին հայտնաբերել
միայն կրոնը և բանաստեղծությունը, թեև տարբեր են վերջիններիս
հայտնաբերման ուղիները: Որքան էլ ∙այթակղիչ, բանաստեղծությու‐
նը հակվեց, բայց չ∙նաց կրոնի ճանապարհով, ինչպես շեշտում է Հեն‐
րիկ էդոյանը. §Բանաստեղծությունից մինչև ավետարան մի քայլ է մի‐
այն, որ երբեք չի արվելու¦: XX դարասկզբի բանաստեղծության զար‐
∙ացման ընդհանուր միտումները ունենալով. §Մենք ∙ալիս ենք վերա‐
դարձի կամուրջների վրայով...¦ ... §Խախտելով պատվիրանները
հին¦, էդոյանը այդ §մենքի¦ մեջ նկատի ունի մեզանում՝ իրեն և Հա‐
յաստանից դուրս, բայց և այստեղ անհայտ իրեն համախոհ պոետնե‐
րին (Սոնսար, Շվարց, Անաշևիչ, Սեդրակովա, Վոդյանիկովա, Նեկրա‐
սով, ժդանով և ուրիշներ), որոնց վերջին տասնամյակներին ստեղծած
բանաստեղծական ուղղությունը որոշակի հիմքեր ունենալով, նաև
կասկածելով՝ կարող եմ անվանել նոր կոնցեպտուալիզմ: Իսկ հնի փի‐
լիսոփայության հիմնադիրն ու ∙աղափարախոսը ֆրանսիացի Պիեռ

98

Աբելյարն էր (11‐12 դդ.) համաձայն որի՝ ընդհանուրը, որպես այդպի‐
սին §∙ոյություն չունի առանձին‐առանձին, փոխթափանցված իրերից
ու երևույթներից դուրս, այլ՝ միայն մտքի և հիշողության մեջ¦: Էդոյա‐
նի բանաստեղծական ներդրումը այս ուղղությունից ածանցվող ∙րա‐
կանության մեջ անհամեմատ բարձր է: Հիշատակված բանաստեղծ‐
ները, նաև հայ բանաստեղծը, իրենց էսթետիկայի, աշխարհընկալման
առաջին պայմանը համարում են հիշողությունը: §Ïàìÿòü, î êîòîðîé
òû íè÷åãî íå çíàåøü, êàê íå çíàåøü îòêóäà áåð¸òñÿ ìóçûêà, êîòîðóþ
íåëüçÿ ïîñòàâèòü ïîä ñîìíåíèå. ß çíàþ, ïîòîìó ÷òî ïîìíþ... ß åñòü,
ïîòîìó ÷òî åñòü ýòà ïàìÿòü¦ (Ժդանով): §ß ïîìíþ êàê ÿ ðîäèëñÿ. ß
ïîìíþ, íî ýòî íå ÿ, à òîò, êòî âî ìíå, çàäûõàÿñü ïèøåò...¦ (Սոնսար):
Ահա և էդոյանի տարբեր շարքերից, նաև սոնետներից քաղված տողե‐
րը, որոնք շատ ավելի դիպուկ և շատ ավելի բանաստեղծական կշիռ
ունեն. §0՜, դատապարտվածություն հուշի...¦, §Ես ∙իտեմ, որովհետև
հիշում եմ¦, §Ես կամ, որովհետև կա այդ հիշողությունը¦, §Ամեն ինչ
հուշ է ‐ ան∙ամ մահը, ամեն ինչ անցյալի սենյակում¦, §Մեր հիշողու‐
թյունը փռում ենք ‐ դարձնում մեզ համար տարածություն¦, §Անցիր
հիշողության կանաչ ափերով¦, §Այն, ինչ ապրում է ներքին աշխար‐
հում ‐ հուշ է¦, §Խոսքը մտնում է սրտի մեջ հիշողության¦: Բանաստեղ‐
ծական աշխարհընկալման օրենքներ, որոնք խոսում են հին կոնցեպ‐
տուալիզմի պարտադիր, բայց նորովի ներկայության մասին: Ուղղու‐
թյանը հարող և ընթացք տվող ∙րական այս սերունդը երբեք պաշտո‐
նապես չի հրապարակել իր էսթետիկական ծրա∙իրը, ինչպես ասենք՝
սիմվոլիստները, էքզիստենցիալիստները, սյուրռեալիստները և ուրիշ‐
ները, նրանք ան∙ամ չեն հիշատակում իրենց ընտրած ուղղության
անվանումը, որը բացառություն չէ ∙րականության պատմության մեջ:
Ի տարբերություն միջնադարյան կոնցեպտուալիստների, նորերի ∙որ‐
ծերում նախորդների արմատը պահպանելով, որոշակիորեն հեռացել
են կրոնական ընդ∙ծված ըմբռնումներից: Նորերի ∙ործերում բանաս‐
տեղծության ծանրության կենտրոնը պատմողականությունից, ինքնա‐
բացահայտման ճառա∙ող զեղումներից տեղափոխվել է երևույթների
արտացոլման զու∙որդական դաշտը՝ հարազատ մնալով փիլիսոփա‐
յական §աքսիոմատիկ¦ պահանջներին: Այստեղից է ∙ալիս սերնդի
∙ործերի տեքստային նմանությունը, մետաֆորի բազմիմաստությունը,
նրանում առկա երևույթների հակադրամիասնությունը և հակվածու‐
թյունը կուլտուրական հիշողությանը, որի մեջ անընդհատ ներկա են
հեռավոր անցյալի աստվածները, դիցաբանական հերոսները:
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Կարևոր պայման են նաև լռության և խոսքի համարժեքման և տար‐
բերակման ձ∙տումը: §Ãèä-ïåðåâîä÷èê ñ ÿçûêà ìîë÷àíèÿ - âîò è âñÿ
ðîëü ïîýòà¦ (Այզենբեր∙): §ß ñàì â ñåáå, âñå îñòàëüíîå ñëîâî,
îñìûñëåííîå, ñìåðòíîå, êàê âåùü¦ (Վոդյանիկովա): Այս իրերին դեռ
կանդրադառնանք, բայց ընթերցենք նաև էդոյանի տողերը՝ կրկին
հիշելով ռուս պոետների նույն սերնդի պատկանող բանաստեղծների
տողերը. §Խոսելու փոխարեն լռել¦, §Անցիր աննկատ սահմանն աշ‐
խարհի, որ կարող է նույնիսկ թաքնվել խորքում պատահական բա‐
ռի¦: Էդոյանը նույնպես և կրկին նորովի, խոսքի և լռության հակադ‐
րամիասնության հիմքում դնում է նույն փիլիսոփայությունը, որով կա‐
րելի է բացել նրա բանաստեղծության շերտերից մեկը. §Խոսքը ծնվում
է լռության շարժումից, իսկ լռությունը խոսքի շարժումն է լռության
մեջ¦: §Պոեզիան բառ չէ, այլ՝ լռություն բառերի միջև¦: §Խոսքի մեջ
լռություն, լռության մեջ խոսք¦: §Նա, ով խոսում է, մեռնում է նաև, ով
լուռ է, նրան փրկություն չկա¦: §Երբ լռությունը չի զ∙ում բառին, ես խո‐
սում եմ¦: §Զ∙ացմունքները մեռնում են լռությունից: Նրանք մեռնում են
նաև խոսքերից¦: Ուրեմն՝ լռությունը խոսքի սահմաններից անդին,
բայց և խոսքի մեջ: Սա իր տարբերությամբ կարծես չի համընկնում
մեր երկրային պատկերացմանը, բայց մի պահ մտածենք՝ ձայնը լռու‐
թյան ծնունդը չէ, կամ լռությունը՝ ձայնի: Աշխարհի բոլոր հակաբևեռ‐
ները այս հարաբերակցությունն ունեն, իրերի և երևույթների հա‐
կաբևեռները մեկտեղված են՝ հիմքին հակառակ, բայց հիմքով պայ‐
մանավորված:
Միջնադարյան կոնցեպտուալիստների և նորերի միջև մի ընդհան‐
րություն կա, որ շարունակում է պահպանվել նորերի մտածողութայն
մեջ: Եվ այս հակումն ունեցավ միջնադարյան, հատկապես միստիկ
բանաստեղծների, այդ թվում և բանաստեղծների բանաստեղծ Նարե‐
կացին: ժամանակակից կոնցեպտուալիստ բանաստեղծների խնդիրը
ոչ թե աշխարհի ∙աղտնիքները բացահայտելն է, այլ նրանց անձեռնմ‐
խելիությունը պահպանելն է: Բերեմ մի օրինակ էդոյանից. §Բայց այն
դուռը, որ դրված է այսպես, ես չեմ ∙տնում, չեմ բացում ‐ ես նրան ձեռք
չեմ տալիս¦: Նոր ուղղությանը հարող բանաստեղծների ∙ործերում
փոխվում է ոչ միայն արտացոլվող աշխարհի ըմբռնումը, այլև ընթեր‐
ցողի հետ ունեցած կապի և նրա §ես¦‐ի խնդիրը: Փոխված է բանաս‐
տեղծի դերը և տեղը հասարակության մեջ. նա անկախ է այդ հասա‐
րակությունից, չի դավանում ուրիշ այլ ∙աղափարախոսության, ինչը և
չի պարտադրում ընթերցողին: §ß ñòàë ãîðàçäî ñïîêîéíåå â îáùåíèè ñ
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ëþäüìè, êîãäà ïîíÿë, ÷òî ìîæíî ñìîòðåòü â íåå, êàê â çåðêàëî è äàòü
èì ñìîòðåòü â ñåáÿ òîæå¦ (Շվարց): Նաև Վոդյանիկովայի տողը.
§Äðóãîé åñòü âîçìîæíîñòü ïîíèìàíèÿ ñåáÿ¦: Ահա թե ինչու այս հեղի‐
նակների պոեզիան չնչին բացառություններով հեռացված է կենսա∙‐
րությունից:
Պոեզիայի ապակենսա∙րացումը դարձել է որոշակի փիլիսոփա‐
յական, էսթետիկական սկզբունք: Պատահական չէ էդոյանի այս
ձևակերպումը. §Կենսա∙րությունը երկու էջ ունի¦: Բանաստեղծին և
բանաստեղծությանը պատկանող էջում կենսա∙րությունը չի մասնա‐
վորվում, նրան պաշտոնական տեսք չի տրվում որպես այդպիսին, այն
փիլիսոփայորեն ընդհանրացված է. §Մի կենսա∙րություն, որ կարող է
լինել նաև իմը¦ (Հ. էդ.): Որպեսզի պարզ լինի այս տարբերությունը,
դիմենք ամենազոր տիպաբանությանը: Էդվարդ Միլիտոնյանը իր
§Մատնահետքեր¦ ուշա∙րավ ժողովածուում բանաստեղծություններ
ունի՝ նվիրված Ալլեն Գինզբեր∙ին և Բուլատ Օկուջավային: Ուշադրու‐
թյուն դարձնենք նրա երկու մտքերին. §Երեկ մահացավ Ալլեն Գինզ‐
բեր∙ը, ինչ պոետական զոհաբերություն¦ և Օկուջավային. §0 դու մե∙‐
րելի և հայի ծնունդ¦: Էդոյանը նույնպես բանաստեղծություն ունի
ուղղված Գինզբեր∙ին. §Ալլեն Գինզբեր∙, քո երկար մորուքի մեջ աղի
համ եմ զ∙ում թափվող հեղեղներին¦, կամ, հիշատակելով Ուիթմենի
անունը, ավելացնում է. §Ուիթմենի խոտի տերևներից հոսում են ող‐
բեր∙ության շիթերը փայլուն¦ կամ. §Քարոնը խստադեմ տանում է քո
մարմինը մակույկով իր հին մարդկանց անուշադիր աչքերի առջև¦:
Այստեղ միայն բանաստեղծի փիլիսոփայական ճակատա∙իրն է, բայց
ոչ՝ կենսա∙րությունը, ինչպես Միլիտոնյանի Օկուջավային նվիրված
տողերի մեջ: Այս իմաստով չափազանց ուշա∙րավ բանաստեղծու‐
թյունների շարք է էդոյանի §Հին∙ խոսքը¦, որ հայրեր∙ական պոեզի‐
այի չ∙երազանցված օրինակ է: Շարքի մեջ իր հոր հետ կապված փի‐
լիսոփայությունը ոչ մի կերպ կենսա∙րություն չի դառնում, այլ՝ ետ∙ո‐
յության ընդհանրացում. §Ով չի կորցնում, չի ∙տնում¦: Բայց ինչ դրա‐
մա, դրամատիկական լարվածություն, սակայն ոչ երբեք ողբ, ցավ՝
առանց արցունքի, ցավ երկու ժամանակի տարանջատման կետում,
սահմանում. §Երբ նայում եմ առաջ, քեզ եմ տեսնում, երբ նայում եմ
ետ, տեսնում եմ իմ որդուն¦: Բանաստեղծը հայտնվել է երկու ժամա‐
նակների արանքում՝ սկզբի և վերջի, հոր և որդու, և ուշա∙րավը՝ §Եր‐
կուսի մազերն էլ սպիտակ են¦, այսինքն՝ նույնն են, ինչ վերը նկատե‐
ցինք: Բանաստեղծի համար սա որոշակի փիլիսոփայություն է, որոշ‐
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ակի կոնցեպցիա, սակայն ոչ սովորական էսխոտոլո∙իա: Այսպիսի մի
օրինակի հանդիպում ենք նաև §Ջութակներ արվարձանի համար¦
շարքում, որի մեջ նորից ∙ործում է հիշողության պայմանը՝ կապված
մանկության անցյալի հետ, որն իր լռության մեջ կրում է միջավայրի
նշանները՝ փողոց, տանիք, ուրիշ այլ իրեր՝ հուշեր հարուցող, և որոնց
մեջ բնակվում են աստվածները հին և լույս տալիս մեզ անհայտ
ակունքից¦: Շոշափելի իրականը և անորսալի միֆը քանդում են բա‐
նաստեղծության ավանդական տիեզերքը իր տարածաժամանակա‐
յին ընկալմամբ, անհաղթահարելի դարձնում ∙իտակցության հոսքի
ճյուղավորման բարդույթը: §Իմ խոսքը ճյուղավորվում է, ինչպես Նեղո‐
սի դելտան¦, ‐ խոստովանում է բանաստեղծը: Ավելին. §Խոսքը չի
հասկացվում, երբ շատ են ուզում հասկանալ¦ և նորից, կրկնում, §Ինձ
հեռուն մոտենում է, մոտը՝ հեռանում¦: Մի ուրիշ տեղ. §Հեռանալիս
ասում է ‐ §Ես կ∙ամ¦, մոտենալիս ասում է ‐ §Գնում եմ¦՝ ընթերցողին
միտքը բացելու բանալի առաջարկելով:
Այս տիպի ∙ործերում բաժանման ցավը առավել տևական է, քան
հանդիպման բերկրանքը: Բոլոր դեպքերում տեսադաշտի ∙եղարվես‐
տական վերացարկման մեջ խտացվում են հակաբևեռները, այսպես
կոչված անցումային կետում: §Եվ որտեղի՞ց այս կուտակումները լույսի
և ստվերի¦, ‐ ∙րում է բանաստեղծը՝ ակամայից հիշեցնելով Մալևիչի,
Կանդինսկու §Սև քառակուսի¦, §Սև կետ¦ ∙եղանկարչական հանրա‐
հայտ ∙ործերը, ուր իրար մեջ, անտեսանելիորեն ∙ոյակցում են լույսը
և ստվերը, շարժումը և անշարժությունը, ձայնն ու լռությունը,
ավարտն ու հառնումը և ի վերջո՝ սկիզբն ու վերջը: §Թող շարժումնե‐
րը ետ ընթանան, մարմինը վերադառնա իր նախկին վիճակին¦: Սա
ներկա և անցնող աշխարհի խորհրդավոր պատկերն է, նաև արտա‐
լույծ աշխարհի բոլոր նորմերի կրախը:
Էդոյանի բանաստեղծություներում մի խորհրդավոր մթնոլորտ կա,
որ շարունակ իրեն զ∙ացնել է տալիս: Արտացոլվող բանաստեղծա‐
կան տեսադաշտը և՛ մերն է, և՛ անցյալինը: Այս համադրականության
մեջ մեզ ծանոթ իրերը, երևույթները այլ ∙ործառնություն, այլ իմաս‐
տավորում են ստանում: Այստեղ ∙ործում է իրերի անձնավորման և
անձի իրացման, համենայն դեպս, հայտնի օրենքը, որ մենք հանդի‐
պում ենք Թումանյանի ստեղծա∙ործություններում կամ ժողովրդա‐
կան բանահյուսության մեջ: Իրերը բանաստեղծական միջոցներ չեն,
ոչ էլ սոցիալական սիմվոլներ, այլ՝ որոշակի պայման, ինչպես ռուս
բանաստեղծն է ասում. §Îò ëèöà è ñëîâ, äî âåùåé è çíàêîâ¦ (Ժդանով):
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Իրերի փիլիսոփայական ընտրանին՝ քաղաք, ծառ, խոտ, ցանկա‐
պատ, դուռ, աստղ, այ∙ի, թռչուն, անձրև, քամի, ավազ, ծով և այլն,
շարունակ օտարվում են իրենց նախասկիզբ վիճակից. §Ես ինձ տես‐
նում եմ բոլոր իրերի մեջ, որ ծածկում են ինձ և թաքցնում այնտեղ¦,
ուստի՝ §Դու մի՛ փնտրիր անունն առարկաների, նրանք քեզ կտանեն
իրենց լռության մեջ, և դու կլռես: Չես կարող խոսել, և կդառնաս
առարկա՝ մակերեսի խորքից նայող¦: Այստեղ, ուրեմն, կրկին լռությու‐
նը, որ իր նախնական պայմանից բացի, դառնում է նաև խորհրդավո‐
րության հարուցիչ: Խորհրդավորության մթնոլորտ են ստեղծում նաև
բանաստեղծի երկխոսությունները, որոնք ուղղված են §անորոշ¦ մե‐
կի. §Ասա‐թող ինձ տեսնի այս մարդկանց մեջ: Ասա թող ինձ տեսնի
ծառերի մոտ¦: Այս անհասցե դիմումների շեշտադրությունը մեզ հիշ‐
եցնում է հին ե∙իպտական §Մեռյալների ∙իրքը¦ և ընդհանրապես
հին ծիսական ու սրբախոսական ∙րականությունների խոսելաձևը:
Այստեղ կրկին ստիպված ենք վերադառնալ էդոյանի բանաստեղծու‐
թյան հակադրամիասնությունների շղթային, որ առանձնակի ընդ∙ծ‐
վածություն ունի բանաստեղծի պարադոքսներում և որ հատուկ է ընդ‐
հանրապես նոր կոնցեպտուալիզմի ուղղությանը: Այստեղ է, որ մենք
հնարավորություն ենք ստանում առարկայորեն շոշափել նրանց բա‐
նաստեղծական տեխնիկան ու տեխնոլո∙իան: Հուշի և խորհրդավոր
լռության մեջ կա մի անորսալի սաղմ, կիզակետ, որոնցում հակադրու‐
թյունների բևեռները շարունակ համահարթվում և տարբերակվում են՝
կյանքի ∙աղափարը մահվան մեջ և ընդհակառակը: “ß âûðâàë ñàì
ñåáÿ ó ñìåðòè, â ñìåðòè ñàì ñåáÿ âîçäâèã” (Սոնսար): Գաղափար, որ յու‐
րօրինակ դրսևորումներ է տալիս նաև էդոյանի բանաստեղծություննե‐
րում:
§Մեռնում են և չեն մեռնում, ապրում են և չեն ապրում¦: §Մեռնում
եմ, որպեսզի ապրեմ, իջնում եմ, որպեսզի բարձրանամ¦: §Ապրել ‐
նշանակում է կյանքից հեռանալ: Սովորեցրու արվեստը նրանց միաց‐
ման¦: Ահա այս անիմանալի առեղծվածը, որ շարունակ փնտրում էին
միջնադարյան միստիկները ու չէին հասնում և չեն հասնում նաև
նրանց նորօրյա ժառան∙որդները: Էդոյանը դիպուկ է բնորոշում վի‐
ճակը. §ճանապարհը բաց է, բայց ոչ ոք տեղ չի հասնում, քանի որ
այն, ինչ ռեալ է, նաև հակադարձված է: §Երբ նա քեզ հետ է, դրանից
դու ավելի մենակ ես դառնում¦: §Արդարը ճշմարիտ է, ճշմարիտը ար‐
դար չէ¦: §Ով ազատ է ‐ ուժեղ է, ով ուժեղ է, ազատ չէ¦: §Քաղաք
առանց շենքի¦, §Անմարմին ∙լուխներ, ան∙լուխ մարմիններ¦ ու այս‐
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պես շարունակ: Թվում է, թե հայտնվում ես շղթա տվող կրկնություննե‐
րի տաղտուկում: Բանաստեղծը ստիպված է խոստովանել ռեալ հիմ‐
քեր ունեցող հո∙եբանական անկարողությունը: §Ես վերադառնում եմ
դեպի իմ լռությունը և իմ բառերի անիմաստ զեղումները¦: Ընթերցողը
կարող է ասել՝ հետո՞: Էդոյանի փոխարեն կխոսի, կխոստովանի մեծ
Նարեկացին: §Թող քեզ տաղտկալի չթվա հանկարծ, ինչպես ձեռքերի
կարկառումն ի վեր¦: Հանճարեղ բանաստեղծը նույն վիճակում է,
կան∙նած է նույն առեղծվածի առջև:
§Ողբալ, չարտասվել: Խորհել, չհառաչել: Ամպել, չանձրևել: Գնալ,
չհասնել: Քեզ ձայն տալ և դու ձայնս չլսես: Պաղատել, սակայն անտես‐
ված մնալ¦: §Զի ծածկվածները մերկ են քեզ համար, իսկ անտեսները‐
հայտնի անսքող¦: §Անբարիշտ՝ բարեպաշտների, անմտական՝ մտա‐
վորների, ապաշնորհ՝ իմաստունների¦: §Հետապնդում եմ, սակայն
չեմ հասնում, աճապարում եմ, բայց չեմ ժամանում¦: § Հան∙ստի ժա‐
մին՝ տանջահար, հո∙նած, խրախճանքի մեջ՝ տխուր ու տրտում: Դեմ‐
քով միշտ ժպտուն, բայց մտքով խռով: Տեսքդ ծիծաղկոտ, աչքդ՝ ողբի
մեջ¦: Ահա որտեղ է Աստծո և աշխարհի որոնման ողբեր∙ության հաս‐
նող փնտրտուքի անսպասելիությունը, նաև բանաստեղծության հա‐
վերժական ∙ոյության հիմքը: Հետոն հենց սա է, որ ոչ վերջ ունի և ոչ
սկիզբ, որովհետև սկիզբը վերջն է և հակառակը: Այս չափորոշիչների
մեջ ոչ մի տեղ չի տեղավորվում արդիականություն կոչված կեղծ հաս‐
կացողությունը, որ շարունակ պահանջում ենք բանաստեղծներից,
նրանց մղում առօրեական իրողություններին, ∙աղափարներին, կան‐
խում հավերժական որոնման շարժումը՝ կանխելով հավերժական
հակադրություններից մեկն ու մեկը: Ուրեմն՝ բոլոր ժամանակների բա‐
նաստեղծական որոնումների հիմնարար խնդիրը նույնն է՝ և՛ Նարեկա‐
ցու, և՛ հետա∙ա բոլոր ճշմարիտ բանաստեղծների համար: Այսպես
պիտի հասկանալ նաև ավանդականի խնդիրը, այդ շղթայում՝ նաև
էդոյանին: Եթե էդոյանի բանաստեղծությունը դիտենք իբրև մի ինք‐
նահնար, ավանդական պոեզիայի օրենքներից շեղված, կսխալվենք,
կարժեզրկենք նրա չափազանց արժեքավոր ∙րականությունը, որ որ‐
քան համամարդկային է, նույնքան ազ∙ային, որքան արդիական է,
նույնքան ավանդական: Արդիականությունը նախ և առաջ բանաս‐
տեղծի ներկայությունն է: Արտացոլվող առարկայի, թեմայի հնությունը
դեռ ոչինչ չի ասում: Էդոյանը շատ ավելի դիպուկ է բնորոշում. §Հնից
հինը չի սարքվում, նորից՝ նորը¦, §Մենք միշտ հնից ենք նորը սար‐
քում¦: ճշմարիտ ∙րողը ներքին աշխարհում անընդհատ ներկա է: Բա‐
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նաստեղծը շարունակ պեղում է ժամանակի ներկան, վերանայում, վե‐
րակառուցում այն՝ դարձնում ∙եղարվեստական, ներքաշում բազմի‐
մաստ մետաֆորի մեջ: Նա նախընտրում է ապրել մետաֆորի մեջ, քան
իրականության կեղծիքի: Իսկ իրականության կեղծիքը, ցավոք, շա‐
րունակ ուղեկցում է մեզ, ուղեկցել է նաև անցյալին: §Օրենսդիր խելա‐
∙արներ, որոնք մոռանում են առաջին տողը, երբ երկրորդն են
∙րում¦: Սա նո՛ր է, թե՞ հին: §Անցյալ, որ հորդորում է քո ապրած բոլոր
տարիներից¦: §Ես հեռանում եմ, որ ավելի մոտենամ¦: §Ակնթարթի
հավերժության մեջ պահը չի կարող վճիռ չունենալ¦: Էդոյանի սկզ‐
բունքին համախոհ ռուս բանաստեղծը ∙րում է. §Ես նախընտրում եմ
ինտոնացիան առանց բառի, քան բառը առանց ինտոնացիայի¦
(Շվարց): Ինտոնացիան ժամանակների շարունակ տրոփող ռիթմի
ձայնն է, լինի դա մեր ներկայի թե իդեալականացված անցյալի, ան‐
∙ամ վիրտուալ ապա∙այի, որ միայն խոստանում է: ժամանակների,
§Դարերի հետ կարելի է խոսել միայն զ∙ացմունքի ձայնով¦, իսկ
զ∙ացմունքը՝ վերաբերումն ու վերապրումը ինտոնացիայի մեջ է: Բա‐
նաստեղծը վստահում է շեշտադրությանը, շեշտադրված բառին, չի
խան∙արում, չի զսպում նրան: Շվարցի կարծիքով՝ բառը մենք բոլորս
ենք, նրանում մեր բոլորի փորձն է, դրա համար էլ բառը մեզանից
շատ ∙իտի: Իսկ ընդհանրապես, ինչպես բառընտրության, այնպես էլ
ժանրի ընտրության մեջ էդոյանը շատ զուսպ է:
Մանրաքանդակ բառախաղ ‐ զեղումները, ինչպես նաև ժանրային
բազմազանությունը դեռ ոչինչ չեն ասում: Նա պարզապես ∙րում է բա‐
նաստեղծություններ տարբեր չափերով, որոնք բոլորն էլ տեղավոր‐
վում են դասականի մեջ: Նախընտրում է նաև ժանրերից ամենադա‐
սականը՝ սոնետը (§Հարյուր սոնետ¦ ժողովածուն), մեծա∙ույն
կարևորություն տալով ձևին, ավելի ճիշտ ձևի ներքին բովանդակու‐
թյանը: Սոնետը բանաստեղծի և բանաստեղծության փորձաքարն է:
էդոյանի սոնետները բարձր ∙ործեր են, բավական է հիշել նրա
§Մինչև կանցնի հիշողության ժամը հին¦ (Preterito nostalgia) սոնետը:
Սրանում խորը ասելիք և խորհրդավոր վեհություն կա:
XX դարավերջի հայ պոեզիայի տիրույթում ի հայտ եկավ բանաս‐
տեղծության մի որակ, որ կոչվում էր անտիպոեզիա և որն իր
դրսևորումները ∙տավ նաև առանձին ժանրերում: Բանաստեղծու‐
թյան այս տեսակի երևացող դեմքերից են Վիոլետ Գրի∙որյանը (§Քա‐
ղաք¦), ակամայից նաև Արմեն Շեկոյանը (§Անտիպոեզիա¦), Մ. Պետ‐
րոսյանը (§Կանոնական պատմություններ¦) և էլի ուրիշներ: Որոշ քն‐
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նադատների կարծիքով մեզանում վերջինս արևմտյան նորա∙ույն
պոեզիայի էքսպանսիայի արդյունք է:3 Պոեզիայի այս տեսակը, թեև
դրսից եկավ, բայց նաև պահանջը ներսից էր: Հարկ է նկատել, որ
նման ∙րական երևույթի ի հայտ ∙ալը, ինչպես արտասահմանում,
այնպես էլ մեզանում նորություն չէր: XX դ. 10‐ական թվականներին
արևմտահայ պոեզիայում ձևավորվեց մի ուղղություն, շարժում, որ
անվանվեց հեթանոսական: Այս ուղղությամբ ստեղծված բանաստեղ‐
ծությունը, որ արժանացավ ժամանակի քննադատների, ան∙ամ մե‐
ծանուն ∙րողների դիմադրությանը:
Վերջիներս այս տիպի բանաստեղծության հեղինակներին մեղադ‐
րում էին ∙ռեհկության, սեքսուալ անզսպության մեջ, որը դուրս է ∙րա‐
կանության և արվեստի բարոյականության սահմաններից: Հեթանո‐
սական ∙րականությունը, ինչպես 10‐ական թվականների արևմուտ‐
քում՝ Վերհարն, այնպես էլ արևմտահայ ∙րականության մեջ՝ Վարու‐
ժան, բարձր մակարդակի ∙րականություն էր և ամենևին էլ չի կարելի
համեմատել նորօրյա հեղինակների ստեղծած ∙ործերի հետ:
Անտիպոեզիայի հեղինակների առաջին §սահմանադրական¦
ելույթներին մենք հանդիպում ենք 1995 թ. §Գրական թերթի¦ նոյեմ‐
բերյան համարներից մեկում: Տպա∙րվեց նաև բավական օժտված
բանաստեղծուհի Վիոլետ Գրի∙որյանի հոդվածը, որում նա կոչ է
անում հրաժարվել §Հարբած հեկեկոցներով ընդմիջվող դեկլարատիվ
հայտարարություններից ու հումանիզմից¦, §Հայրենասիրական պար‐
զունակ խանդաղատանքից¦ և այդ ամենը՝ հանուն ∙րողի, արվես‐
տա∙ետի §բացարձակ ազատության¦: Անշուշտ, նրա այս դիտար‐
կումների, պահանջների հետ կարելի է և պետք է համաձայնել, եթե
նրա հետևորդները անզուսպ իներցիայի օրենքով չհայտնվեին ∙ռեհ‐
կության տիրույթներում: Դրա լավա∙ույն օրինակները §Ինքնա∙իր¦
ամսա∙րի (թիվ 2, 2007թ.) էջերում տպա∙րված նյութերն են՝ Սուսան
Ամաջանյան (§Կեղտոտ պոեզիա¦, §Փչացած երեկո¦, §Չ∙իտեմ ում
երազը¦, §Գարշահոտություն¦), Արամ Մարդիկյանի, Դ. Գրի∙որի ∙որ‐
ծերը և այլն: Այս ∙ործերը ամենամեղմ ասած, մայթով անցնող մարդ‐
կանց ∙լխին պատուհանից թքելու նման են: Այն աստիճան ∙ռեհիկ, որ
հնարավոր չէ մեջբերումներ անել:
3 Գրականության այս ուղղությունը հիմնականում ներկայացվում է էլեկտրոնա‐
յին մամուլում ամսա∙րի ձևով, որ կոչվում է §Բնա∙իր¦: 2007 թ. լույս է տեսել վեր‐
ջինիս I և II համարները: Ըստ այս ամսա∙րի տեղեկության, վերջինս ֆինանսավոր‐
վում է Կոլումբիայի համալսարանի (ԱՄՆ) կողմից:
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Ի տարբերություն այս ուղղությունը բռնած հեղինակների, որոնք
կամովի կամ անկամ հայտնվել են էրոտիկայի, սեքսի ձ∙ողականու‐
թյան ∙այթակղիչ դաշտում՝ խառնելով ∙րականության տեքստն ու են‐
թատեքստը, Շեկոյանի խնդիրը միան∙ամայն այլ է: Նա պարզապես
փորձում է բեռնաթափել մի կողմից բանաստեղծության օսլայած ու
անկենդան լեզուն, մյուս կողմից ընդդիմանալ պոեզիայի փուչ ճառա‐
խոսությանը.
Չիք պոեզիա, օդի մեջ
Քաղաքական ճառեր են,
Կուսակցական եր∙եր ու
Հայրենաշունչ բառեր են:
Շեկոյանի ստեղծա∙ործություններում բառընտրության ու բառօ∙‐
տա∙ործման, ոճի հասարակացման ու ժար∙ոնային խոսքերի բա‐
նաստեղծական տեքստի մեջ ներքաշման միտումները, ինչպես ինքն
է խոստովանում, արվում է հատուկ նպատակով: §Ես շարունակ փոր‐
ձում եմ ∙րավոր խոսքս հասցնել բանավորի մակարդակին, բայց շա‐
րունակ ինչ‐որ բան խան∙արում է¦: Թեև նա բացատրություն չի տա‐
լիս, թե որն է այդ §ինչ‐որ¦ բանը, կարելի է կարծել, որ դա չափի զ∙ա‐
ցողությունը պահպանելն է:
Առանձին բանաստեղծություններում նաև զ∙ացվում է, որ բանաս‐
տեղծը ձ∙տում է իրեն շրջապատող իրականության ∙ռեհկությունը
հե∙նել նույն այդ միջավայրի լեզվով, այն վերածել ֆարսի՝ դիմելով
այսպես կոչված նպատակի երկակի ստանդարտին:
Ես խաղ եմ խաղում մի երկակի
Ուրիշների և ինքս ինձ հետ:
Խոսքը այստեղ վերաբերում է խաղի անլրջության լրջությանը:
§Եթե լուրջ հասկանանք այն, ինչ կարելի է մինչև վերջ արտահայտել
աշխույժ կյանքի լեզվով, ապա պոեզիան երբեք չի դառնա կատարե‐
լապես լուրջ: Նա կան∙նած է լրջության մյուս կողմում, նախաակունք‐
ների մոտ, որին այնքան մոտ են երեխաները, կենդանիները, վայրե‐
նիներն և պայծառատեսները, անուրջների, հիացմունքի, արբեցումի և
ծիծաղի թա∙ավորության մեջ¦, ‐ իր հերթին ∙րում է Յոհան Հեյզին‐
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∙ան:4 Խնդիրը, սակայն, այս պնդման մեջ չէ: Սա երկրորդական է այն
խնդրի առջև, որ լուրջ մտահո∙ություն է պատճառում բանաստեղծին:
Դա այն կեղծ, անբարոյական ու անազնիվ իրականության ներկայու‐
թյունն է, որի մեջ ամեն ինչ շրջված է ∙լխիվայր՝
Գողականները դառան դեպուտատ՝
Աժ տանելով իրենց կուռ վաշտը:
Սա, իհարկե, երկակի կյանք չունեցող պոեզիա է, բայց նաև հասա‐
րակական անցանկալի երևույթների վերացարկման §օպերատիվ¦
միջամտություն է՝ պլակատային արվեստի սկզբունքով:
XX դարավերջի հայ պոեզիան, անշուշտ, չի սահմանափակվում
քննության առնված հեղինակների ստեղծա∙ործություններով: Այս
շրջանի պոեզիայի զար∙ացման ընթացքի մեջ իրենց ∙նահատելի
ներդրումն ունեն նաև ընթերցողների ու քննադատների կողմից ճա‐
նաչված այնպիսի բանաստեղծներ, որպեսիք են՝ Հրաչյա Սարուխա‐
նը, Հրաչյա Բեյլերյանը, Հրաչյա Թամրազյանը, Վառլեն Ալեքսանյանը,
Վարդան Հակոբյանը և ուրիշներ: Հիշյալ և նախորդ հեղինակների
∙ործերի շղթայում առանձնակի հնչեղություն ունեն Սլավիկ Չիլոյանի
§RONDO¦, §Հո∙եհան∙իստ¦, §Եվայի ար∙ելված խնձորը¦, §Պոետ
էին նրանք¦ մշտապես հիշապահվող բանաստեղծությունները:
Բանալի բառեր. – Նորարարություն, համաշխարհային ∙րակա‐
նություն, շարժում, պոեզիա, անտիպոեզիա:
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Summary
Zaven Avetisyan
The Armenian Contemporary Poetry in the End of the XX Century in the
Context of World Literature
In the article the author comments on the Armenian contemporary literature
as the parallel to the literal and historical process of contemporary world literature. Armenian contemporary literature is a part of the world Literature and its
development is connected to the congeniality of literary schools, artistic system,
which is depicted in the research of viewpoints of such poets as Henrik Edoyan,
Hakob Movses, Hovhannes Grigoryan and others.

4 Մեջբերումը կատարում ենք ժենյա Քալանթարյանի նշված ∙րքից, էջ 76‐77:
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