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Մեծարենցի բանաստեղծական արվեստի մի քանի Մեծարենցի բանաստեղծական արվեստի մի քանի Մեծարենցի բանաստեղծական արվեստի մի քանի Մեծարենցի բանաստեղծական արվեստի մի քանի 
առանձնահատկություններառանձնահատկություններառանձնահատկություններառանձնահատկություններ    

Դալլաքյան ՍվետլանաԴալլաքյան ՍվետլանաԴալլաքյան ՍվետլանաԴալլաքյան Սվետլանա    
    
Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր.խոսքի երիտասարդ վարպետ, մոտիվների շաղախում, 

սեր և կենդանի ու բաբախուն բնություն, մարդասիրությունը՝ մերօրյա անհրաժեշ-
տություն, տաղանդավոր պոետ 

«Անիկա նկարիչ ծնած է: Ու անիկա զգացումները իբրև գույն տեսնելե ետի, 
փափաքները, ներքին երևույթներն ալ իբր գույն դուրս պիտի գա» [1, 241]: 

Հակոբ Օշականի այս բնորոշումը քնքուշ ու նուրբ մեղեդիներ երգող և լուսա-
բաղձ հոգու տեր Միսաք Մեծատուրյանի մասին է: Մեկ այլ հայ հանճարի` Դա-
նիել Վարուժանի բնորոշմամբ, «… Նա մեր մեջ … նրբերանգներու, նրբազգացու-
թյուններու շնորհալի բանաստեղծն է, բնության, լույսի ու ծաղկի, ծիածանային 
գույներու հիանալի նկարիչը» [2, 135]: 

Մեծարենցը երկար ժամանակ եղել է մեր գրականագետների ուշադրության 
կենտրոնում: Նրա ստեղծագործությանն անդրադարձել են Թ.Ազատյանը, Հ. Օշա-
կանը, Էդ. Ջրբաշյանը, Ա.Շարուրյանը, Շ.Մուղնեցյանը, այլք՝ բացահայտելով Մե-
ծարենցի արվեստի յուրահատկությունները, բանաստեղծական ինքնատիպու-
թյունը, այլ իրողություններ: Սակայն Մեծարենցի գործին անդրադարձը թերևս 
յուրաքանչյուր բանասերի հոգու պարտք է, և դրանով է պայմանավորված այս 
հոդվածի գրության շարժառիթը: 

Բինկյան գյուղի Մեսրոպյան վարժարանի նախակրթարանի սան վեցամյա 
Միսաքը` լռակյաց ու վեհերոտ, ընդունակություն չէր դրսևորում սովորելու հան-
դեպ: Սակայն երբ հաճախ մոր կամ ընկերների հետ շրջում էր գյուղից ոչ հեռու 
գտնվող դաշտերում, բլուրներում, ժամերով նստում էր գետի ափին` անսալու 
նրա ջինջ կարկաչին: «Գետը իմ սիրեկանս, իմ տարփուհիս,– ասում է պոետը, - 
լուսնեն արծաթ թռաներ կքաղե իր ծփանուտ քղանցքին համար» [4, 272]: Մեծա-
րենցի մանուկ հոգու վրա մեծ ազդեցություն են թողնում հայրենի գետակը, գյու-
ղական բնանկարը, աշխատանքի կամ դադարի ժամանակ հայ գյուղացու ծոր 
տված սրտահույզ երգերն ու շերերը, հովիվների սրինգը: 

Խանդավառ սեր, արև ու գարուն երգող Մեծարենցը ներկայացավ մեր 
պոեզիայի մեջ` որպես ռոմանտիկ պոետ` ձգտելով սիրո և բնության մեծ ու ներ-
դաշնակ երգը ասել, մարդուն և բնությանը իրար կապող թելը գտնել, բնության 
լեզվով բնության հետ խոսել ու բնության սիրով բնության ցոլացումը լինել: 
«Տերևի մը մեջ խարշափին մեջեն տեսնել տիեզերական զորության գաղտնիքը ու 
այդ փոքրիկ մասնավորեն մեկնիլ դեպի անհունը» [4, 120]: Մեծարենցի պոեզիայի 
հիմնական թեմաներն են` բնություն, սեր, մարդ, արև, գարուն: Պոետը երգեց այն, 
ինչ չուներ իրականում… 

Սվազցի մի քանի թուրք լամուկների հանկարծակի հարձակումից վիրավոր-
ված պատանին ձեռք է բերում չարաղետ հիվանդությունը: Առողջարանային վայ-
րերից մեկում` Թոփ-Գաբուում, անցկացրած ժամանակաշրջանում Մեծարենցն 
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առանձնապես մեծ հաճույքով է սկսում հավաքել ու գրի առնել Ակնա անտունի-
ներն ու շերերը և ավելի մեծ հետաքրքրությամբ կարդալով գավառի կյանքի մա-
սին` ունկնդրում է գեղջուկների սիրերգերը և մտքով թևածում գյուղաշխարհում: 
Թոփ-Գաբուում պոետը ցերեկվա ժամերին հանգիստը վայելում էր բնության 
գրկում, իսկ երեկոները նրա հետ էին սիրած գրքերը, որոնցով շրջապատում էր 
իրեն մինչև ուշ երեկո: Օրվա պահերից ամենից սիրելի էր պոետի համար 
«Մթնշաղը նրբակերտ, երբ ամեն ինչ երազում է հոգու հետ»: Պոետական ժանյակ-
ները հյուսվում էին: «Ամենեն լավ ներշնչանքներս միշտ երեկոները կուգային»,-
հավաստում է բանաստեղծը [1, 30]: 

Գիշերվա մեջ բանաստեղծը տեսնում է ոչ թե մռայլն ու խավարը, այլ լուսե-
ղեն կողմերը, արեգակնային ուղիները, որ համադրվում են արևերգության հետ: 
Գիշերվա մեջ դադարում են ցերեկվա ժխորը, մարդկային տառապանքն ու ցավը, 
բռնությունն ու ոճիրը: Մաքրվում, հանդարտվում, սրբանում է ամեն ինչ: Բացվում 
է քնքշության և սիրո, գեղեցկության և քնարերգության աշխարհը: Տիեզերքը, հա-
մայն բնությունը լցվում են սիրով ու համբույրով, երկիրը դառնում է լուսաճա-
ճանչ: Չնայած գիշերային բնությունն ու տիեզերքն ամբողջությամբ լեցուն են կա-
խարդական, անկրկնելի գեղեցկությամբ և արբեցնող համբույրներով ու ոգեղենիկ 
լույսով՝ քնարական հերոսը զուրկ է իր երազած միակ համբույրից: 

Երազած, սակայն չգտած, չվայելած փոխադարձ սիրուց մաշվում է բանաս-
տեղծի հոգու լույսը և ցուրտ ու խավար աշխարհին տրվելուց` սպառվում: Ցնցող է 
ցնծագին, լույսով ու լուսնով զարդարված գիշերվա և հոգու լույսը քիչ-քիչ մաշող 
քնարական հերոսի հակադրությունը.  

«Ցնծագին գիշեր է, լույս ու լուսին`/ Բայց լույսն իմ հոգվույս քիչ-քիչ կըմաշի 
…» [5, 39]: 

…Մեծարենցի սիրերգերում արտահայտված թախիծը «անուշ ու մեղմ է», որ-
պես և Տերյանինը: Փսփսալով, շշուկով է միայն, որ պոետը հայտնում է իր վիշտը 
ի լուր աշխարհի, առանց «յուր հատակում» Դուրյանի նման փրփուրներ պահելու: 
«Երբեմն ուզած եմ ուժով գրել, բայց չեմ հաջողած, իմ գործս չէ պոռթկալը, ես 
գորովոտ, ես խանդաղատ կուզեմ ըլլալ, ու իմ ձայնս շշուկ մըն է, փսփսուկ մըն է 
այսպես»: Իր լքված սիրո ապրումները պոետը հաճախ արտահայտել է «մեղմորեն 
խամրող և ձյան տակ սառող» աշնան ծաղիկների պատկեր-համեմատության մի-
ջոցով. 

Կը խամրին աշնան ծաղիկներ տըժգույն … / Եվ հուզված սիրտն ալ 
սիրատանջ մարդուն / Անըզգայության ձյունին տակ, ավա՜ղ, / Կըսառի օր մ’ալ, 

ինչպես որ դեռ վաղ 
Կը մեռնին աշնան ծաղիկներ տըժգույն… [4, 272]: 

Եթե «Բաբախումների» մեջ մեծարենցյան սերը նման է «հեռուեն ժպտող և 
այլևս թովչանք չբերող» սիրո, «Ծիածանի» սերը իր սիրած կույսի մարմնական 
թովչանքները երգող, իրական սիրո զգացման շեմին գտնվող պատանու` բնագեղ 
տեսարաններով շրջապատված սերն է: «Ձմրան պարզ գիշեր», «Աքասիաներու 
շուքին տակ», «Ճերմակ երազներ», «Ի՜նչ արբեցողությամբ», «Կապույտ հածում-



– 78 – 

ներ», «Բյուրեղի դյութանք» և այլ բանաստեղծություններում Մեծարենցը միաձու-
լել է իր սիրած «դյութական կույսի» «լուսե արցունքները» ու «սատափե հեշտին 
մթնշաղը», կապույտ և դեղին «Բյուրեղի դյութանքը» սիմվոլիստական գույներին` 
ճոխ ու թարմ պատկերները հունցելով հարուստ ածականներով, ծ, չ, ձ, և այլ 
նմանահնչուն բաղաձայններով, պոետական նորաբանություններով (երփնած 
լյուղ, համագրավ, ծակտիք և այլն): 

Բանաստեղծի սիրաձոն երգերում իրական ապրումներից հյուսված կենդա-
նի զգացումների բանաստեղծական շղթաներն են տանում մի նոր աշխարհ` 
բնաշխարհ: 

Անզուգական է պոետի «Աքասիաներու շուքին տակ» քերթվածը: Այն միև-
նույն ժամանակ և՛ բնության մեղմահնչուն, կախարդական, հոգիները վեհացնող 
ու հուզող մի համանվագ է, և՛ նրբահյուս լույսի շղարշների երանգներով ու լուսա-
ստվերներով հյուսված բնապատկեր–համայնապատկեր: 

Ընթերցողի ականջին լսելի է դառնում շատրվանի հեծեծող «հեշտական 
նվագը»: 

Աշխարհը պարուրվում է երազային գույների ու նվագների կախարդանքով, 
դառնում թովիչ, տենչալի մի վսեմ հեքիաթ, ուր մարդը մաքրվում, վեհանում, 
ազնվանում է, և նրա հոգուն իջնում է «երազ մը բուրյան»: Արևի, գարնան, ցայգա-
լույսի ու ցայգանդորրի, գիշերների ու իրիկվա քնարերգությունը հագենում է 
նրբերանգով, ինքնատիպ գույների և հնչյունների ալեծածան բաբախյունով: 

Բնությունը բանաստեղծի համար դառնում է հավերժության ճանապարհին 
կանգնած ուղենիշ, որի անմիջական ազդեցությամբ Մեծարենցը մղվում է փիլիսո-
փայական ընդհանրացման: Հաճախ են բանաստեղծի տենչ-երազները վերածվում 
գեղեցիկ պատկեր–խորհրդանիշ–փոխաբերությունների: 

Դրանք ի հայտ են գալիս ծովափից ալիքների մեղմ ծփանքի հետ հեռացող 
նավակների, տարագնացիկ մեղուների տեսքով: Մեծարենցի գրչի տակ իրերն ու 
առարկաները ոգի են առնում, շնչավորվում որպես բարի, հարազատ, քնքուշ ու 
բանաստեղծական էակներ: 

Զովը հանդես է գալիս որպես տենչալի մի խաղընկեր կամ պատուհանը չա-
րաճճիորեն մատնահարող մի դեռատի աղջնակ: Առվակը թեքվում է դեպի 
ափունքը համբույրի երազանքով, մեխակի աչքերը ժպտում են մանկան աչուկնե-
րի պես, վանքի ծառերն աղոթում են կամ բոսոր ժպիտներ առաքում, ջրերը պա-
րում են, լուսինը ծառերից ծաղկի պես է կախվում, կամ լուսնի շողերն ասեղնա-
գործում են «քողքը մութի»: 

Մեծարենցի երկերում սերն անբաժան է բնությունից, բնության ամեն իր 
հստակ տեսանելի է, ունի և ճանաչողական արժեք: Այստեղ Մեծարենցը հետևում 
է իր պաշտելի Նարեկացուն, որն ամենավերացական գաղափարներին անգամ 
տալիս է որոշակի ձև: Բնությունը Մեծարենցի երգերում կենդանի է, բաբախուն, 
հարաշարժ ու բազմերանգ: Կարդալիս անգամ թվում է` լսում ես ծովի ալիքների 
ծփանքը, ծաղկաթերթիկների անլսելի շրշյունը, հովի շունչն ու շատրվանի ցայ-
տերի արծաթ կարկաչը: 
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Թեև մենք առանձնացնում ենք Մեծարենցի ստեղծագործական մոտիվները, 
սակայն պետք է փաստել նաև, որ նրա երկերին բնորոշ է նաև մոտիվների շաղա-
խումն ու միահյուսումը: Կյանքի կարճատևության գիտակցումով ասելիքն ու 
զգացմունքները միախառնվում են: Նրա բնապաշտական, հայրենասիրական, 
սիրո ու ցավի, անսահման մարդասիրության թեմաները հաճախ միաձուլված են: 
Եվ այդ միաձուլումից երևում է, որ սերը Մեծարենցի ստեղծագործություններում 
անբաժան է բնությունից: Բնությունից է նաև պոետի ներշնչանքը: Բնությունը 
շնչում է սիրով, ամեն ծառ ու թուփ, հով ու ալիք սիրով են լցված, սեր են շշնջում, և 
տիեզերքը ծովացած է սիրո կարոտով: 

Բլուրն ի վար սափորն ուսին վերադարձող աղջկա հմայիչ պատկերը 
լրացվում է բնության անհասանելի և առեղծվածային արարչությամբ: Արշալույսի 
հետ հրավառվում է լույսի ցոլքերով սափորի կարմիրը, որ բռնել է աղջիկը կակաչ 
ձեռքերով, արևի ոսկե մատները սողոսկում են աղջկա վարսերի մեջ, թռչունի թևի 
նման մեղմ թևածում է նրա գլխաշորը, գեղանի աչքերը պսպղում են ծիածանի 
թույրով: 

Պատանեկան հուզավառ, սիրատենչ սրտի բանաստեղծական անմիջակա-
նությամբ Մեծարենցը բացում է իր հոգու գաղտնիքները: Նրա (ինչպես իր հասա-
կակից յուրաքանչյուր պատանու) հոգում ծագում ու ահագնանում է գեղեցիկ, 
նուրբ, աղջկա ուշադրությանն արժանանանլու իղձ-երազանքը, անմար տենչը: 
Սակայն թեև ջրերի նման վետվետում է բանաստեղծի անպատասխան սերը, ան-
մար ու մշտավառ են բանաստեղծի հոգու կրակները: Մեր առաջ հառնում է խո-
րին թախիծով, կյանքի կարոտով ու տենչանքով լեցուն մեծարենցյան աշխարհը: 
Սակայն մեծարենցյան թախիծն առանձնահատուկ է իր անսովոր մեծությամբ ու 
պայծառությամբ: Բնության նման նա ներող է ու տոկուն: Զարմանալի է Մեծա-
րենցի լավատեսությունը: Որքան խոր է սիրո կսկիծը, այնքան խոր է և հավատը. 
«Բայց սիրո հույսը մը կարևե հոգիս» [4, 298]: 

Մեծարենցի մեծությունն ավելի է ընդգծվում, երբ նրա և Նարեկացու ստեղ-
ծագործություններից համադրում ենք կատարում: Աստված-լույս-արև եռադրու-
թյան մեջ աստվածային լույսն ու արևային լույսը բխում են հոգուց և տարածվում 
առ Աստված և հակառակը: Եթե Նարեկացին իր սրտի խոսքն է ուղղում առ Աստ-
ված, մի՞թե սրտից բխած խոսք չէ նաև Մեծարենցի «Շողա՜, շողա՜, բարի՜ արև, հի-
վանդ եմ…» կամ «Փարե՜ հոգվույս խանդաբորբ ու կաթոգին…»: 

«Հիվանդ եմ, բարի՜ արև, շողա՜, շողա՜»-ն ուղղված է նույնպես առ Աստված: 
Մի՞թե արև ասելով՝ նա չէր դիմում Աստծուն` Նարեկացու պես պաղատագին 
եղանակով կյանք աղերսելով: 

Մեկ այլ` «Տերևները կ’ըսեին» բանաստեղծության մեջ հիմնական իմաստա-
կիրն է «Արև՜, մե՜զ ալ ոսկեզօծե, արև՜, մեզ ալ» տողը: Այստեղ նույնպես Մեծարեն-
ցը աղերսախառն դիմում է արևին, այսինքն` Աստծուն` մարդկանց ճակատին բոց 
համբույրի դրոշմ դնողին, այսինքն` կյանքի առանցքը կազմող ընտրյալին: Այս-
տեղ տերևները շնչավորվել են ու անձնավորվել. 

Ոսկի շաղով օծեցիր / Կապույտ ծաղիկն ակերուն,/ Լիճերու պորտը- 
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սարսռուն, / Ու գետակներն ափնածիր: / Արև՜, մեզ ալ ոսկեզօծե, արև՜, մե՜զ ալ 
ա՜հ, մե՜զ ալ [5, 122]: 

Նարեկացին, անշուշտ, մեծություն է: Հանճարեղ Նարեկացու սրբայնացված 
անձին մոտենալու Միսաքի ձգտումը զգալի է: Լինելով քսանամյա տաղերգու` 
«Նարեկի» մեջ նշմարում է լուսեղեն վայրկյանների պահին մեծ աղոթասացի ար-
տահայտած այնպիսի մտքեր, որոնք բերում են հավիտենական երջանկության 
գաղափարին: «Նարեկացիին հետ» վերնագրով կեսբնութագրական, կեսբանաս-
տեղծական ստեղծագործության մեջ Մեծարենցն էլ, կարծես, ի խորոց սրտի ... 
հիացմունքի խոսք է ասում հանճարեղ Նարեկացու սրբայնացված անձի և գործի 
վերաբերյալ: «Բոցով շրջանակված դիմագիծ մը, հայեցողի միստիք մշուշոտ, աղո-
թավոր կենդանագիր մը կ’որոշագծվի հոն մինչև ճակատին ակոսները, զորս մեղ-
քի գաղափարին արորն է քաշած … Նարեկացի՜ն է. սրբության իղձին կրակովը 
վառված անշեջ մորենիին, մեծ աղոթասաց բանաստեղծը, որ կը հառաջե»: Մեծա-
րենցի դիպուկ բնորոշման համաձայն`«Նարեկը ալեկոծություն մըն է. հոգեկան 
վրդով մրրիկ մը և ալեկոծություն մը` ուր բառերն ու կշռությունները ալիքներու 
բաղումին չափակցությունը` անոնց ինքնակործման շաչումները` անոնց իրարա-
հալած խաղացքն ու անկումները ունին» [4, 307]: 

Մեծարենցը Նարեկացուն համեմատում է մարդկային մեղքերով ծանրա-
բեռնված մի նավակի հետ` նետված խորտակում բերող ալիքների մեջ, որոնց 
վերևը գոյացած փրփուրների շուշան ծաղկի և «լույսի» հարսի պատկերով է կեր-
պարանավորում աստվածամորը, որը «ցնծության ու կուսության ճերմակ գաղա-
փարին» կրողն է, ծովացած սրբության մարմնացում: 

Մեծարենցը «Նարեկի» մեջ տեսնում է լուսեղեն վայրկյանների պահին ար-
տահայտած այնպիսի մտքեր, որոնք բերում են Նարեկացուն հավիտենական եր-
ջանկության գաղափարին: Հավիտենական երջանկության գաղափարի արտացո-
լումն է նաև Մեծարենցի «Ըլլայի՜, ըլլայի՜» շարքը` զետեղված «Նոր տաղերում»: 

ԸլլայիԸլլայիԸլլայիԸլլայի բայաձևը խտացնում է քսանամյա բանաստեղծի՝ մարդուն ծառայելու 
անսահման մղումը: Կարծում եմ, որ «Ըլլայի՜, ըլլայի» շարքը նույնպես ուղղակիո-
րեն կապ ունի մեր ժողովրդական բանահյուսության հետ: «Իրիկունը», «Հովը», 
«Հյուղը» բանաստեղծություններում հեղինակի ցանկությունն է ամոքել և օգնել ու 
երջանկացնել մարդկանց: Բայց Մեծարենցի համար ավետարանական «սիրեցե՛ք 
զմիմյանս» բարոյախոսությամբ չէ դրսևորված մարդասիրական միտումը: Նա 
ուզում է իրիկուն, հով և հյուղ դառնալ` դրանով ձուլվելով բնությանը: Ի վերջո, 
բնությունն ինքը ամենամեծ Մարդն է, որին պետք է սիրել, ձգտել, որից պետք է 
ներշնչվել: Նորից ենք գալիս այն մտքին, որ «Բանաստեղծը բնության ցոլացումը 
պետք է ըլլա, թե ոչ բանաստեղծ չէ իրապես. քերթվածները իբրև բառ պետք է 
ունենան տերևի թրթռումը, թռչունին դայլայլը, մարդերուն գորովը, դաշտին ու 
լերան մշտանույն զորությունը» [4, 136]: 

Բնության մեջ պաշտամունքը դառնում է լայնախոհ մարդասիրություն: Մե-
ծարենցի մարդասիրությունը արևափայլ է` ողողված մարդու նկատմամբ սիրո և 
հարգանքի ազնիվ գաղափարով: Մարդասիրության գագաթնակետն է հայ բա-
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նաստեղծության հոյակապ հրաշալիքներից մեկը` «Տու՜ր, ինծի Տե՜ր…»-ը: Երբ 
Մեծարենցն այս քերթվածն անվանեց «Արդի մարդուն Հայր մեր», դրանով իսկ նա 
այս աղոթք-բանաստեղծության մեջ մտցրեց ժամանակակից բովանդակություն: 
Հիսուսի շուրթերով արտասանված «Հայր մեր» տերունական աղոթքը զուգա-
դրվում է այս աղոթք-բանաստեղծությանը, որի մեջ «Տու՜ր ինծի, Տե՜ր, ուրախու-
թյուն անանձնական» տողը կրկնվում է 15 անգամ: Բանաստեղծն «անանձնական 
ուրախություն» է ուզում ունենալ, որ լայն ու սիրառատ սրտով ու լիաբուռ ձեռքով 
բաշխի բոլորին, որ ուրախությունը զանգակի նման կախվի և հնչի ամեն մի դռնա-
կից, ճրագի պես լուսավորի խրճիթների խավարը: 

Տու՜ր ինծի, Տե՜ր, ուրախություն անանձնական / Ու չըլլա, որ ուրիշներու 
կոծն ու կական / Խեղդել ուզեմ ջրվեժին մեջ դափիս ձայնին: / Տու՜ր ինծի, Տե՜ր, 
ուրախություն անանձնական / Ու չըլլա որ ծափիս ձայնին երգը` գուժկան / Եսիս 
սենյա՜կն ունենա` ցուրտ առանձնարան [5, 172]: 

Երբ մտածում ես, որ այս տողերի հեղինակը մի պատանի է, որ գամված էր 
անկողնուն և զգում էր մոտալուտ մահվան շունչը, որ ամենից շատ ինքն ուներ 
անձնական ուրախության կարիք, բայց տառապում էր «պարզ մարդերուն» հա-
մար, հասկանում ես, որ իրոք վիթխարի մի անհատականության հետ գործ ունես: 
«Արդի մարդուն Հայր մեր»-ը գրված է եռատող տերցիններով, և վերոնշյալ տողի 
բազմապատիկ կրկնությունը ունի ոչ միայն ոճական իմաստ. դրանում Մեծարեն-
ցը պնդում է, որ արդի մարդը հավատով պետք է հրաժարվի եսական երջանկու-
թյունից` հանուն այլոց երջանկության: (Միթե նույն գաղափարին չէր հարում նաև 
Նարեկացին «Մատյանում»): Սա հայ գրականության մեջ նարեկացիական վսե-
մագույն առաքինությամբ գծված ուղղությունն է, որով քայլում է պատանի բա-
նաստեղծը: Սա երջանկության նորովի ըմբռնում ու հասկացություն է, ուրիշին 
նվիրվելու հոգեկան վայելք: 

Որպես խորհրդապաշտ բանաստեղծ` Մեծարենցն ունի հղկված ու մշակված 
բանաստեղծական լեզու: Նա ստեղծել է արտահայտչական հարուստ միջոցներ` 
զգացմունքի նրբագույն, վետվետուն երանգներ, ակնթարթային տպավորությու-
նից ցույց է տվել պատկերներ: Նրա «բառային նկարչության» գեղարվեստական 
ձևով ստեղծած «նկարած» գիշերները պարզ են, լուսածածան, հրաշալի: Տեսանելի 
են կապույտի մեջ պեղվող լույսի ծիրանի ակոսները, ծառերից ծաղիկների պես 
կախված լուսնի ցոլքերը, տեսնում ենք մթնշաղը սադափե, մանուշակագույն 
մշուշը, ոսկեման ու շափյուղազարդ ցայգանդորրը: Մեծարենցյան հուզակյանք 
բառաշխարհը` ակունք առած ժողովրդական բանահյուսությունից, ամենագունեղ 
և տպավորիչ դրսևորմամբ, վկայում է տաղանդավոր պոետի մեծության մասին: 

Մեծարենցը բնության գույների ու ձայների անորսալի հնչյուններն ու 
երանգներն ընկալող և դրանք վերարտադրող վարպետ է: Ահա, օրինակ, «ճերմակ 
կարոտ, կապույտ իղձեր, բոսոր ժպիտ, բոցեղ տրտմություն, ծիրանի ճրագները 
իղձիս հրաշալի» մակդրային կառույցները: Գոյականից (լուսե արցունք, արև ծի-
ծաղի, լույսի անձրև), ածականից (հոգեսարս դողերով, խանդոտ երազի, նավակ-
ները դյութավառ, անձրև արծաթի), բայից (մեներգն անվերջ կվազի, ծառերուն 
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վրա թռչուններու խմբերգն հիմա կանձրևե) ձևավորված փոխաբերություններից 
բացի՝ բանաստեղծն առանձին շարքեր է կառուցել փոխաբերության հիման վրա: 
Դրանցից են «Նավակները», «Մեղուները», «Հովը», «Իղձեր», «Ուռիների շուքին 
տակ» և այլն: Զգացմունքն ու միտքը, հույզն ու մտորումը բանաստեղծին ստիպում 
են ստեղծել հոգեվիճակային փոխաբերություններ, համեմատություններ, մակ-
դիրներ: Պոետի հոգեկան մենավոր վիճակը, երազների կործանման սարսափն է 
անձնավորում արևին դիմող հետևյալ տողը. «Եկու՜ր, արդեն կը մըսին հեք երազ-
ներն իմ որբուկ»: Հաշվի առնելով, որ բանաստեղծի համար ուսուցիչ է եղել փո-
խաբերությունների հանճարեղ վարպետ Նարեկացին, զարմանալի չէ իր արձակ 
բանաստեղծություններից մեկում գրված. «Ես կը մնամ սակայն, սոսիին տակ, ան-
շարժ, այս իրիկնային համերգության մեջ, մեկնող արևին ոսկի գիրը, հեռավոր ծո-
վուն կապույտ տառը, տերևներուն, թռչուններուն թրթռուն վանկը կը հեգեմ, կը 
հեգե՜մ: Բայց չգտա դեռ անսահման բառը, որ դյութական բալլիքի պես պիտի բա-
նար ինծի այս փակ դուռները` ճամբաներուն վրա, ծառերուն տակ, ամբոխին մեջ, 
անցորդները` ամենն էլ՝ աներևութացան, ես տակավին մթնշաղին մեջ կը սպա-
սեմ: Ու՜հ, ըսեք, ըսե՛ք ինծի գունագեղ անսահման բառը՝ այս իրիկուն…» [2, 102]: 

Մեծ էր Մեծարենցի ազդեցությունը իր ժամանակակից և հետագա բանաս-
տեղծների վրա: Մեծարենցի երևալը գրական հորիզոնում նման էր լուսաշող մի 
ասուպի: Չարենցի վաղ շրջանի բանաստեղծությունների ժողովածուն, ի պատիվ 
Մեծարենցի, կոչվեց «Ծիածան»: Վ. Թոթովենցը, որ նույնպես Խարբերդի նահան-
գից էր, գրում է. 

Մեծարենցը գավառական պատանեկության պաշտանմունքի առարկան 
էր…«Այժմ ես մեծացել եմ, դարձել չափահաս, դու մնացիր պատանի: Այժմ, իմ չա-
փահասի ձեռքերով և չափահասի խորին գուրգուրանքով, շոյում եմ քո պատանի, 
չքնաղ գլուխը, և արցունքներս վազում են քո երգերի վրա: Երբ մրսում եմ այս աշ-
խարհում, մեծ պատանի, գրկում եմ քո երգերը, և ահա արևը, քո երգած արևը, 
զուգվում է իմ ցուրտ հոգու մեջ կաթիլ առ կաթիլ» [4, 136]: 
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Некоторые особенности Некоторые особенности Некоторые особенности Некоторые особенности     
стихотворного искусства Мецаренцастихотворного искусства Мецаренцастихотворного искусства Мецаренцастихотворного искусства Мецаренца    

Даллакян СветланаДаллакян СветланаДаллакян СветланаДаллакян Светлана    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова: молодой мастер слова, слияние мотивов, любовь и живая 
трепетная природа, гуманизм как актуальная необходимость, талантливый поэт  

Поэтическое обаяние Мецаренца вечно, поэзия-всегда молода, никогда неста-
реющая. В атмосфере влияний пёстрых и противоречивых художественных 
течений Мецаренц действительно смог сохранить свою творческую самостоятель-
ность. За короткое время он смог обработать и внести в литературу свой своеобраз-
ный голос, своё дыхание, свою особенную теорию о призвании поэта. Невозможно 
и просто нельзя перепутать голос Мецаренца с голосом другого поэта. Продолжает 
волновать, оставаться предметом различных обсуждений и раздумий.  

 
 
 
 

SomeSomeSomeSome    PPPPeculiaritieseculiaritieseculiaritieseculiarities    ofofofof    MetsarenMetsarenMetsarenMetsarentstststs’ ’ ’ ’ PPPPoeticaloeticaloeticaloetical    AAAArtrtrtrt    
Dallaqyan SvetlanaDallaqyan SvetlanaDallaqyan SvetlanaDallaqyan Svetlana    

SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: young master of word, mixture of motives, love and lively nature, 

humanity–today’s necessity, talented poet  
The poetry charm of Metsarents is immortal, his poetry is always young, and is 

never old. Among the colorful, contradictory artistic streams and impacts, Metsarents 
was able to maintain his creative identity. Within a short period of time he could process 
and introduce his unique voice and breath, his own theory about the role of writers, in 
the literature. Metsarents’ voice is impossible to confuse with other writers’, it continues 
to excite and remains a point of different discussions and perceptions. 

 
 
 

  


