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ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 Հեն րիկ Է դո յան,  Լույ սը ձախ կող մից, Եր ևան, 
« Զան գակ» հրատ., 2018, 150 էջ*:

 Բա նա լի բա ռեր -  Հեն րիկ Է դո յան,  Պոլ  Վա լե րի, ճա նա -
պարհ, բազ մա ձայ նութ յուն, լե զու-վայր, աշ խար հա յացք, պոե -
տի կա, հա մա կարգ, ժա մա նակ, գիրք, մշա կույթ։

 Հեն րիկ Է դո յանն իր վեր ջին՝ « Լույ սը ձախ կող մից» ժո ղո վա ծո ւի (2018) 
« Կե սօրն ան կա րե կից» բա նաս տեղ ծութ յան տո ղում ա սում է. « Հի մա ես կար-
դում եմ այն գիր քը, որ գու ցե// ոչ ոք դեռ չի գրել ( և  ոչ ոք չի գրե լու)»1:  

Նա խորդ պոե տա կան «կան գա ռը», ուր «հեն ման կետ» էր փնտրում բա-
նաս տեղ ծը, և  ժո ղո վա ծո ւի վեր նա գիրն էլ նույնն էր՝ « Հեն ման կետ», բա-
նաս տեղ ծութ յան ո րո նում էր կրկին այն ի մաս տով, որ տա նում է գրքի 
հայտ նութ յան ճա նա պար հով, գրքի, որ, ինչ պես ա սում էր, «ոչ ոք չի գրել», 
ո րի է ջե րից բա նաս տեղ ծը «տուն է կա ռու ցում»՝ բնակ վե լու նրա է ջե րում 
(« Մի գիրք»):  Հետ ևա բար, գրքի գա ղա փա րը բա նաս տեղ ծութ յան նա խա հիմ-
քի քննութ յան հար ցադ րում է ինք նին, որ ոչ միայն Է դո յա նի, այլև առ հա-
սա րակ պոե զիա յի, պոե տի աշ խար հա յաց քի և  պոե տի կա յի միաս նութ յան 
հար ցադր մանն է առնչ վում: Ուս տի գրքի գա ղա փա րը «գրքե րի գրքի», կամ, 
որ նույնն է, խոս քի ո լոր տին առնչ վող ար տա հայ տութ յուն է, ո րի նա խա-
սկիզ բը բա նաս տեղ ծը ո րո նում է նրա էութ յան մեջ և ն րա նով փնտրում 
«հեն ման կետ»:

 Չա րենցն էլ էր ճա նա պար հի վեր ջին հանգր վա նում ա սում, թե այն, ինչ 
իրենն էր, էլ չի կրկնվի ոչ մի գրքում: Գր քի գա ղա փա րը, հետ ևա բար, 
իբրև հիմ ա յին գա ղա փար, որ ձևա վո րում է  Չա րեն ցի և Է դո յա նի պոե զիա-
յի կա ռուց ված քը և  հա մա կար գը, պատ մա կան հար ցադ րում լի նե լուց բա ցի, 
սահ մա նում է գրա կա նութ յու նը՝ որ պես գրքից ծա գող և ն րա նով ի հայտ 
ե կող ար տա հայ տութ յուն: Ուս տի կա րե լի է ա սել՝ գիր քը, ո րի ստեղ ծու մը թե 
 Չա րեն ցի և  թե Է դո յա նի ան կա տար ե րա զանքն էր, այն նա խա հիմքն է, ին-
չին հա ղոր դակց վե լով է հնա րա վոր, որ պես զի գրո ղը հաս նի ամ բող ջութ յան, 
ար տա հայ տի ինքն ի րեն ու ժա մա նա կը: Ուս տի Է դո յանն էլ «Օ րե րում քա-
րա ցած» բա նաս տեղ ծութ յան մեջ պոե տի իր ու ղին մեկ նա բա նում է իբրև 
ինք նա գիր տեքս տի գրա ռում և  ա սում. 

 Դու ան վերջ քո կան քի տեքստն ես գրում,
Ոչ թե բա ռե րով, այլ քո օ րե րով,

* Ընդունվել է տպագրության 30.04.2019։
1 Հենրիկ Էդոյան, Լույսը ձախ կողմից, Եր., 2018, էջ 85:
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Ո րոնք անց նում են է ջից էջ, գրքից գիրք…2

 
Չա րենցն, ի հար կե, « Գիրք ճա նա պար հին» ըն կա լում և  մեկ նա բա նում է 

պատ մութ յան ո լոր տում՝ իբրև կեն սա փոր ձի փի լի սո փա յութ յուն, որ կրում է 
բա նաս տեղ ծը և  ար տա հայ տում լեզ վի մի ջո ցով: Ու րեմ, պատ մութ յան հա-
մար ժե քը բա նաս տեղ ծը կա րող է ար տա հայ տել լեզ վի նշա նա յին և  ի մաս-
տա յին կա պի մի ջո ցով, ո րով հետև լե զուն բա նաս տեղ ծի ան հա տա կա նութ-
յան կրողն է, որ հոգ ևոր նա խաս կիզբ ու նի, և ըն կա լել լե զուն, նշա նա կում 
է հա ղոր դակց վել նա խասկզ բի ի մաս տին, որ նաև պատ կեր է, նշան (фигур): 
Է դո յանն ա հա թե ին չու, գրա ռե լով պատ մութ յու նը, գրա ռում է ինք նի րեն 
նաև: Իսկ սա նշա նա կում է, որ, ինչ պես Պ րուստն է ա սում, ոչ թե գրողն է 
գրա ռում, այլ նրա «խոր քա յին (глубинный) ե սը», կամ, ինչ պես ա սում են՝ 
այն ե սը, որ «ես չէ»: « Քա րա ցած օ րե րում», ա հա ին չու, բա նաս տեղ ծը, թեր-
թե լով գրքի է ջե րը, ա սում է՝ «ոչ մի բառ ճիշտ չէ, ոչ մի շեշտ// իր տե ղում 
չէ, ա վա՛ղ, ա մեն ինչ// ե ղել է ոչ այն պես: //Ու զում ես սրբագ րել, ուղ ղել 
սխալ ներդ,// և  նոր սխալ ներ են հայտն վում ձեռ քիդ տակ»3:  Բա նաս տեղ ծը 
միայն ան ցա ծի հետ քերն է տես նում՝ ան վերջ ու անս կիզբ մի ե ղե լութ յուն 
«օ րե րում քա րա ցած», օ րե րում ան դեմ, ա սել է՝ ես չու նե ցող: Ուս տի և  ան-
կա րե կից՝ ինչ պես պատ մութ յու նը, որ իր տա րա ծութ յունն է, և  բա նաս տեղծն 
ապ րում է «ժա մա նա կի տա րա ծութ յան» մեջ, ուր չկա ներ դաշ նա կութ յուն, 
ինչ պես որ չկա ներ դաշ նա կութ յուն պատ մութ յան խառ նաշ փո թում, և  ուր 
ի րե րը նետ ված են որ տեղ պա տա հի, հա գուստ ներն՝ ա թո ռին, կո շիկ նե րը՝ 
մի ջանց քում, անձր ևա նո ցը՝ հա տա կին:  Սա կայն իր «մի քայ լից սկսվում է 
պատ մութ յու նը//պատ մութ յան մղձա վան ջում» (« Կե սօրն ան կա րե կից»), ո րի 
«ա ռա ջա բա նը դժվար է գրել, քան վեր ջա բա նը//քան զի վեր ջա բա նը գրվում 
է ինք նի րեն (ինչ պես // հետ ևանք)» («Ա վե լի դժվար է…»): Ին չու՞: Ո րով հետև, 
ինչ պես բա նաս տեղծն է ա սում, «ծնուն դի հա մար Ա րա րիչ է պետք», իսկ 
վեր ջա բա նը «գրվում է ինք նի րեն»: Այ սինքն, պատ մութ յու նը որ պես ժա մա-
նա կի ըն կալ ման բա ցութ յան ո լորտ, բա նաս տեղ ծի մտահ ղա ցում է, որ, 
ինչ պես ակն թար թը, մո տե նում է և  հե ռա նում՝ «ինչ պես մի շար ժում հան-
կար ծա կի», «մի նշան անվ րեպ», որ հետ ևում է բա նաս տեղ ծին, պա հում իր 
նշա նի տակ, իր շրջագ ծում (« Միշտ կա մե կը») կամ, ինչ պես ակն թար թը, որ 
«վերջ չու նի» («Ակն թարթ»), ո րով հետև պատ մութ յան և  ժա մա նա կի բա ցութ-
յու նը հնա րա վոր է միայն գրի/լեզ վի ստրուկ տո ւրալ միաս նութ յան մեջ, այ-
սինքն՝ պատ կե րի լեզ վա կան ի մաս տի և ն շա նա յին կա պի հա կադ րութ յան 
և  պա ռակտ վա ծութ յան մեջ, որ ձևա վո րում է մեկ նա բա նա կան շրջա նակն 
առ հա սա րակ: Ա հա ին չու Է դո յա նը հա վե լում է՝ «վեր ջը վերջ չու նի»4, ո րով-
հետև ժա մա նակն ինք նաս պան է, խոր տա կում է քա ղաք նե րը, քան դում է 
նաև այն տու նը՝ «մարդ կա յին սիր տը, ո րի ծած կի տակ ծնվում է և  հա սու-
նա նում»՝ ինչ պես կեղծ հա յե լու մեջ, որ «հեն ված է ինքն իր ստվե րին (« Ժա-
մա նա կը խոր տա կում է»), ուս տի պոե տը «վկա յում է, որ գո յութ յու նը // գո-
յութ յուն ու նի», իսկ ին քը, իր ե սը ժա մա նա կի մի այլ «վայ րում է», այլ ես է 

2 Հենրիկ Էդոյան, Լույսը ձախ կողմից, Եր., 2018, էջ 10:
3 Նույն տեղում:
4 Նույն տեղում, էջ 110:
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Րկրում, որ «գո յութ յուն չու նի» (« Պոե տը վկա յում էր»): Այ սինքն, լեզ վի/պատ-

կե րի այն պի սի շրջապ տույ տի մեջ է, որ կրում է լեզ վա կան նշա նը, ո րի 
ի մաս տը հնա րա վոր է ըն կա լել ժա մա նա կի բա ցութ յան, ու րեմ և՝ այս տեղ 
և  այս ժա մա նակ թերևս: Ուս տի պոե տը, միայ նակ հո գին, հա մաշ խար հա յին 
իր մե նութ յու նը գրա ռում է և  պահ պա նում լեզ վի մեջ և ն րա մի ջո ցով, որ 
Թ. Է լիո թը տա պա նա գիր է ան վա նում: Ու րեմ՝ լե զուն է այն վայ րը, ուր 
պոետն է, ու րիշ տեղ նա չու նի, ուս տի՝ «պոե տը ինչ գրում է, գրում է իր 
սե փա կան//տա պա նա գի րը//իր բո լոր օ րե րի մեջ» (« Տա պա նա գիր՝ ըստ Թ. 
Ս. Է լիո թի»):  Հետ ևա բար հար ցու մը, որ ա նում է Է դո յա նը՝ «մարդն ու նի՞ 
պատ մութ յուն, // թե՞ ինքն է ստեղ ծում իր հա մար անհ նա րին// մի կեն սագ-
րութ յուն…»5, պա տաս խա նը, որ պես մեկ նա բա նութ յուն, բա նաս տեղ ծը ըն-
կա լում է իբրև մի ա ռաս պել, «գաղտ նի մի վայր», չբե մադր ված պիես և  հուշ՝ 
անգ ծա գիր և  ան ճա նա չե լի, «հա մա տա րած մո ռա ցութ յան մեջ», այ սինքն՝ 
այն պի սի լռութ յան մեջ, որ գիրն է պահ պա նում (« Մարդն ու նի՞ պատ մութ-
յուն»): Եվ թեև «ա մեն մարդ՝ ինքն իր մեջ// մի փակ գա լակ տի կա է», «մե-
նութ յան սար կո ֆագ» և «ա մեն մարմ ի մեջ// ապ րում է մեկ հո գի»6, ու րեմ 
և՝ ե զա կի է մար դու տիե զե րա կան ե սը, ինչ պես ե զա կի է ա նու նը և  ժա մա-
նա կը նրա, սա կայն «մե նութ յան հա մաշ խար հա յին հրա պա րա կում», ինչ պես 
մի լապ տեր, նրա լույ սի տակ մե լան խո լիկ, լույսն ընկ նում է նրա վրա, և 
 բա նաս տեղ ծը ան շարժ այդ վայրկյ անն է հա մա րում իր ժա մա նա կը (« Ժա-
մա նակն ու նի լապ տեր»):

Այ նո ւա մե նայ նիվ, որ պես զի մեկ նա բա նութ յան շրջա նա կը հստակ լի նի 
և  ըմբռն վի, վե րա դառ նանք թերևս մի քա նի գլխա վոր հար ցադ րում ե րի, 
ո րոնք առնչ վում են Է դո յա նի պոե զիա յի հա մա կար գի ձևա վոր մա նը և 
ստրուկ տու րա յի գա ղա փա րին:  Քա նի որ հարցն ընդ հա նուր է, ա սենք, որ 
Է դո յա նի նոր՝ « Լույ սը ձախ կող մից» ժո ղո վա ծուն բա նաս տեղ ծի ստեղ ծա-
գոր ծա կան երկ րորդ շրջա նի ար տա հայ տութ յունն է, որն սկսվում է «Ե րեք 
օր ա ռանց ժա մա նա կի» (2005) ժո ղո վա ծո ւից մինչև « Հեն ման կետ» (2015): 
Ինչ պես ա սում է Է դո յա նը, «մի ջու կը իմ մեջ է», ո րի նա խաս կիզ բը խոս քի 
ո լոր տին է առնչ վում և ն րա նով կա րող է ի հայտ գալ: Ուս տի «լույ սը ձախ 
կող մից», իբրև պատ կեր, թեք ման անկյ ուն է են թադ րում, մինչ դեռ Է դո յա նը 
« Լույ սի հե տա գի ծը» բա նաս տեղ ծութ յան մեջ ա սում է՝ «լույ սը կենտ րոն ու-
նի», իսկ խա վա րը՝ ոչ: Եվ ե թե եր կի րը մե ռած լույսն է, ա պա այն պետք է 
հրել հետ, որ պես զի լույս և  հո գի դառ նա:  Հետ ևա բար լույ սը ձախ կող մից 
նշա նա կում է բա նաս տեղ ծութ յան նա խասկզ բի ո րո նում կամ առն չութ յուն, 
որ գրքի(գրի) նա խա հիմքն է: Երկ րի և  ժա մա նա կի մեր ձե ցու մը ա հա ին չու 
տա նում է պոե տա կան խոս քի անկ ման ու ղիով, որ, ինչ պես Բ լան շոն է 
ա սում, ոչ թե ցած րաց նում է գրա կա նութ յու նը, այլ ցույց է տա լիս, թե ինչ-
պես ենք ըմբռ նում և  ար ժեզր կում (ժխտում) այն:  Պոլ  Վա լե րին սա ան վա-
նում է «փրկա րար դե վալ վա ցիա», որ Է դո յա նի պոե զիա յում ար տա հայտ վում 
է շրջապ տույ տի կամ, ինչ պես Ժ.  Ժե նետն է ա սում, «գլխապ տույ տի» մի ջո-
ցով՝ ձևա վո րե լով Է դո յա նի պոե զիա յի հա մա կար գը և ստ րուկ տու րան: Ուս-
տի տե ղին է մեջ բե րել Պ.  Վա լե րիի միտ քը. «Ես գրա կա նութ յան էջն եմ», 

5 Նույն տեղում, էջ 17:
6 Նույն տեղում, էջ 71:
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թեև հա ճախ հան դի պում ենք նաև հա կա դիր պնդմա նը՝ «Ես ոչ մի ընդ հա-
նուր բան չու նեմ գրա կա նութ յան հետ»: Այս հա կադ րութ յու նը  Ժե նե տը բա-
ցատ րում է գլխապ տույ տի, միմ յան ցով փո խա կերպ վե լու և ժխ տե լու ըն թաց-
քով, ին չը բնո րոշ է գրա կան պրո ցե սին առ հասա րակ:7  Սա մի կող մից են-
թադ րում է, ինչ պես Ս ևա կը կա սեր, «նա հանջ եր գով», մյուս կող մից՝ գրքի/
գրի հայտ նութ յուն, որ նույնն է՝ ինչ պես աս վի՝ «լույս եղև»: Է դո յա նը այս 
անց ման շրջապ տույ տը մեկ նա բա նում է ժո ղո վա ծո ւի վեր ջին բա նաս տեղ-
ծութ յան մեջ՝ անց ման և  փո խա կերպ ման շար ժու մը բա ցատ րե լով որ պես 
ժան րե րի փո խա կեր պում.

 
Դ րա ման մե՛զ հա մար է, մեր կան քի 
զիգ զագ նե րի, վե պը՝ պատ մութ յան
և  ժա մա նա կի,
բայց Աստ ված նա խընտ րում է քնա րեր գութ յու նը: 
Նա չու նի ժա մա նակ:
Նա չու նի զիգ զագ ներ:
 Վերջ և լ ռութ յուն8:

Ո՞րն է «լռութ յան վեր ջը», և  ու՞ր է տա նում մեզ այս պի սով բա նաս տեղ-
ծը… Ք նա րեր գութ յան լե զուն, ինչ պես ա սում են, աստ ված նե րի լե զուն է: 
Ուս տի Է դո յանն էլ նա խընտ րում է պայ մա նա կա նութ յուն նե րից զերծ աստ-
ված նե րի լե զուն, ո րի նա խա հիմ քը խոս քի ո լորտն է, և ն րա նից է ծա գում 
ա մեն ինչ: Գ րո ղը, թերևս, ըստ Բ լան շո յի, պատ կա նում է լեզ վին: Ինչ պես 
 Վա լե րին է ա սում, գրո ղը «դրա կան ոչ ոքն է»9, գրքի ստեղ ծո ղը, որ օ տա րել 
է լեզ վի մեջ խո սո ղին: Այ սինքն՝ նա չու նի ես, այլ, երբ խո սում է, խո սում է 
իբրև նա:  Սուբ յեկ տը, ու րեմ, ոչ թե ստեղ ծողն է, այլ լե զուն, ո րի մի ջո ցով 
հա ղոր դակ ցու մը հնա րա վոր է դառ նում:  Հետ ևա բար, հա կա սութ յու նը կա րող 
է լի նել լեզ վի նշա նա յին/պատ կե րա յին և  հա ղոր դակ ցա կան ի մաս տի միջև, 
ուր ե սը, այ նո ւա մե նայ նիվ, վե րապ րում է պատ մութ յան վի պա կան դրա մա-
յի ներ քին կոնֆ լիկ տը: Եվ, թերևս կա րե լի է, ինչ պես  Վա լե րին է ըն կա լում, 
պատ մութ յունն ան վա նել գրա կան այն պի սի ժանր, ո րը «քաշ վում է գրա կան 
լի նել»10, իսկ  Յա կոբ սո նը սրա հա մե մատ հա վե լում է՝ «գրա կա նա գի տութ յան 
հե տա զո տութ յան ա ռար կան ոչ թե գրա կա նութ յունն է, այլ գրա կա նութ յան 
գրա կան լի նե լը (литературность), այ սինքն այն, ին չը տվյալ ստեղ ծա գոր-
ծութ յա նը դարձ նում է գրա կան»11:  Սա նշա նա կում է թերևս, որ միակ ռեա-
լութ յու նը գրա կա նութ յան մեջ կա րող է լի նել (թող պա րա դոքս չլի նի) գրա-
կա նութ յու նը, ո րը զերծ է պայ մա նա կա նութ յուն նե րից, ինչ պես այն ռեա լիան 
(ու նի վեր սու մը), որ գրի/գրքի հա յե լա յին ար տա ցո լու մը չէ, այլ, ինչ պես Է դո-
յանն է ա սում, հա կա-ար տա ցո լու մը: Ուս տի, ե թե կա մե կը, ո րի նշա նի տակ 
ապ րում է գրո ղը, «ոչ ոքն է» ( Վա լե րին, տե սանք, ա սում է՝ «դրա կան ոչ 
ո քը»), որ գրքի ստեղ ծողն է և  ապ րում է «շնոր հի մեջ»՝ «շիկ նե լով անց յա-

7 Տե՛ս Женетт Ж., Фигуры, т. 1, Москва, 1998, էջ 256:
8 Հենրիկ Էդոյան, Լույսը ձախ կողմից, Եր., 2018, էջ 146:
9 Նույնը, էջ 256:
10 Նույնը, էջ 243:
11 Якобсон Р. О., Работы по поэтике, М., 1987, с. 275:
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Րլից, վա խե նա լով ա պա գա յից»,- հա վե լում է Է դո յա նը («Որ տե՞ղ ես ապ րե լու 

դու»): Շ նոր հը, սա կայն, ու նի «իր» լե զուն, որ տրված է բա նաս տեղ ծին, ուս-
տի գրա կա նութ յու նը «լեզ վի լե զուն» է, ո րի «գրա կան լի նե լը» կա րող է 
ար տա հայտ վել, ինչ պես  Վա լե րին կա սեր կրկին, երբ լե զուն դեն է նե տում 
ռեա լութ յունն ար տա հայ տող իլյ ու զիան, և  տեքս տի յու րա քանչ յուր է լե մենտ 
տրվում է զար գաց ման ներ քին տար բե րակ նե րի մի ամ բող ջութ յամբ, ուր 
պատ կե րը/բա ռը ներ կա յաց վում է որ պես մե տա ֆո րա յին և  այ լա բա նա կան 
միաս նութ յուն, որ բազ մա ձայն է ինք նին:  Վա լե րին, ան շուշտ, ե րա զում էր 
այն ստեղ ծա գոր ծութ յու նը (գիր քը), ո րը յու րա քանչ յուր կա պակ ցութ յան մեջ 
ար տա հայ տի շա րու նա կութ յան բազ մա զան հնա րա վո րութ յուն ներ, ին չը կա-
րող է հա սա նե լի լի նել մտքին և ն րան ցից մե կը՝ ե զա կին, ընտ րում է «իր 
կյան քի տեքս տը գրա ռո ղը»՝ բա նաս տեղ ծը՝ ռեա լութ յան իլյ ու զիան փո խա-
րի նե լով պատ կե րի/բա ռի զու գա հե ռա կա նութ յամբ յու րա քանչ յուր կա պակ-
ցութ յան հա մար, որ ա վե լի ճշմա րիտ է թվում12:

Է դո յա նի պոե զիա յում վա րիա ցիա նե րի, ար տա հայ տութ յան փո խա կեր-
պում ե րի հնա րա վո րութ յու նը ուղղ ված է հենց պոե զիա յի ինք նո րո շու մը 
հաս տա տե լուն, որ սահ մա նում է այս պես. « Մի նա յիր ներքև-// այն տեղ 
ան դունդ կա, մի նա յիր// վերև, դու այն տեղ կան հե տա նաս» («Ո՞վ է հաշ վել 
աս տի ճան նե րը»): Ա հա այս եր կու աս տի ճան նե րը՝ «երկն քից իջ նող և  երկ րից 
բարձ րա ցող», չեն հան դի պում ի րար: Այդ պես էլ պոե զիան, որ «ծնվում է 
ու րիշ  Բեթ ղե հե մում»:  Սա է պատ ճա ռը թերևս, որ բա նաս տեղծն ա սում է՝ 
ին քը մե նակ չէ, թի կուն քում իր կանգ նած է մե կը, ով գի տի իր սխալ նե րը և 
սր բագ րում է դրանք, և  գի տի այն ու ղին, ո րով պի տի անց նի բա նաս տեղ ծը: 
Այդ մե կը տուն է կա ռու ցում բա նաս տեղ ծի հա մար, որ ու րիշ մի վայր է՝ լե-
զու-վայր, ու րիշ մի քա ղաք՝ հի շո ղութ յան ու մտքի, ինչ պի սին տա պա նա-
գիրն է (Է լիոթ): 

Ա հա ին չու, որ պես այդ պի սին, պոե տա կան խոս քի գլուխ գոր ծոց է Է դո-
յա նի « Հայր մեր» բա նաս տեղ ծութ յու նը, որ սրբա զան խոս քի ներ կա յութ յան 
կամ, ինչ պես աս վում է, «խոս քի (գրքի) ո լոր տից կա խում ու նե նա լու» գա-
ղա փարն է կրում:  Բայց միտքն այն մա սին, թե գրա կա նութ յու նը (պոե զիան) 
նախ ևա ռաջ լեզ վա կան ար տա հայ տութ յուն է, ա վե լի լայն ըմբռն վում է իբրև 
նա մակ, այ սինքն՝ այն պի սի լեզ վա կան խաղ, որ հիմ ված է տար բե րութ յան 
հիմ քի վրա ( Դե րի դա), ուս տի մեկ նա բա նել այն, նշա նա կում է, ինչ պես 
 Ժե նետն է կար ծում՝ «գրա կան ստեղ ծա գոր ծութ յու նը և ն րա յու րա քանչ յուր 
մա սը (կա պակ ցութ յու նը) դի տար կել իբրև տեքստ»13, որ իբրև պատ կեր 
(фигур) «լեզ վա կան տա րա ծութ յանն» է պատ կա նում։ Վեր լու  ծու թ յան գա-
ղա փա րը հենց լեզ վա կան կա պակ ցութ յուն նե րի բազ մա զա նութ յան և  կա պի 
միաս նութ յու նը գտնելն է, որ հնա րա վոր է պոե տի կա յի և ստ րուկ տու րա յի 
հա մա կար գում: Ուս տի Է դո յա նի « Հայր մեր» բա նաս տեղ ծութ յու նը մեկ նա-
բա նութ յան բաց հա մա կար գի ար տա հայ տութ յուն է, ո րի լեզ վա կան յու րա-
քանչ յուր պատ կեր ու նի ստրուկ տու րա յի ներ քին բազ մա զա նութ յուն և դ րա 
կա պե րով էլ հնա րա վոր է ըն թեր ցել (մեկ նա բա նել): Ա հա ին չու, տրվե լով 
ըն թերց ման հա ճույ քին, մեջ բե րենք դրա նից մի ծա վա լուն հատ ված.

12 Տե՛ս Женетт Ж., Фигуры, т. 1, М., 1998, էջ 242:
13 Նույն տեղում, էջ 259:
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Այս ա պա ռաժ նե րի միջև ո րոնք թեք ված են  
չորս կող մից մեզ վրա 
ցույց տուր քո դեմ քը այս ջրե րի քա րե րի  
այս ո լո րապ տույտ օ րե րի վրա 
կի սա խա վա րում եր կու դռնե րի տա րա ծութ յան մեջ  
ո րոնք ա նընդ հատ բաց վում են ու փակ վում և  նո րից  
կրկնվում նույն ձևով նույն ռիթ մով
Այս կի սա քա ղաք նե րում կի սա փո ղոց նե րում  
այս կի սա շեն քե րում այս կի սա դեմ քե րի 
ան վերջ գոռ գո ռա ցող սաստ կա ցող ձայ նե րի մեջ  
այս պա րիսպ նե րի պա տու հան նե րի 
այս ան ցորդ նե րի քո ղարկ ված և  ան դուռ  
ե րազ-տան ջանք նե րում
ցույց տուր քո դեմ քը
Հայր մեր որ յեր կինս ես  
Հայր մեր որ յեր կիրս ես14:

 Բա ցի այն, որ կա պակ ցութ յուն նե րի այս պի սի ներ քին բազ մա զա նութ յան 
հաս նե լու, բա նաս տեղ ծո րեն ար տա հայ տե լու հա մար պոե տա կան վիթ խա րի 
ջանք (ե թե չա սեմ՝ տա ղանդ) է պետք, բայց նաև լեզ վա կան այն պի սի զգա-
ցո ղութ յուն, որ պատ կե րը փո խա կեր պե լու, հե տա դարձ կամ ու ղիղ-գծա յին 
ըն թեր ցե լու հա մար անհ րա ժեշտ է նաև խոս քի ո լոր տի զգա ցո ղութ յուն, երբ 
կե տադ րե լը հղի է կոր ծա նե լու կա պակ ցութ յուն նե րի հոս քը, ի մաստ նե րի 
խա ղը, զար գա ցու մը և  աս տի ճա նա վո րու մը, սահ մա նա փա կե լու պոե զիան 
և  պոե տա կան միտ քը, հղա ցում առ հա սա րակ… Այդ պի սի «փորձ» Է դո յա նը 
ա րել է նաև «Ե րե խա նե րը ար թուն քա ղա քում» բա նաս տեղ ծութ յան վա րիա-
ցիա նե րը հրա պա րա կե լիս, թեև վեր ջին տար բե րա կը, որ զե տե ղել է բա-
նաս տեղ ծը « Պատ կեր և  կե սօր» ժո ղո վա ծո ւում (1980), կե տադ րել է: Ին չու՞: 
Ինձ թվում է, որ բա նաս տեղ ծը, երբ նա յում է բա ռի «ան դուն դի» մեջ, սար-
սա փում է թերևս, ուս տի, հնա րա վոր է, որ Է դո յանն էլ սար սա փել է՝ հայտն-
վե լով ան դուն դի եզ րին, ուր բա ռի խոր խո րատն է. լռութ յան մի հա վեր ժութ-
յուն, ո րի ի մաս տը հնա րա վոր է ըն կա լել «ժա մա նա կից դուրս», սրբա զան 
խոս քին առնչ վե լու տագ նա պի մեջ և ն րա նով գա հա վի ժե լու միայ նութ յան 
մեջ՝ ինչ պես մի Ո դիսևս, որ ան ցել է կյան քի և  մահ վան սահ մա նա գի ծը… 

Հետ ևա բար, կա րե լի է ա սել, որ յու րա քանչ յուր բառ ու նի իր «ան դուն դը», 
գո յա բա նա կան իր նա խա հիմ քը, որ ըն կալ ման (ըն թերց ման) բա ցութ յան 
պա րա գա յում ձևա վո րում է այն պի սի ի մաստ նե րի «խաղ», ին չը հնա րա վոր 
է բա ցատ րել բա ռի մշա կու թա յին «կեն սագ րութ յան» վեր լու ծութ յան մի ջո ցով: 
Ուս տի, « Հայր մեր» բա նաս տեղ ծութ յան մեջ բա ռի մշա կու թա յին նա խա հիմ-
քը առնչ վում է տե րու նա կան խոս քի ո լոր տին, ո րից ծա գում է և  ո րին հան-
գում է բա ռի ի մաս տը:  Բա նաս տեղծն ա հա ին չու կրկնում է « Հայր մեր»-ը 
իբրև մի ար տա հայ տութ յուն, որ տա նում է դե պի բա ռի ան դուն դը: Ա ղեր սում 
է, որ  Հայ րը երկն քում ու երկ րում ցույց տա իր դեմ քը:  Սա կայն, բա նաս տեղ-
ծութ յան ստրուկ տու րա յում խոս քի կա պակ ցութ յուն նե րը, նրանց ի մաստ նե-
14 Հենրիկ Էդոյան, Լույսը ձախ կողմից, Եր, 2018, էջ 15:
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Րրի բազ մա զա նութ յու նը հա ջոր դա կան չեն. յու րա քանչ յուր ընտ րութ յուն կա-

րող է ըն կալ վել որ պես ե զա կի ի մաստ, որ ծա գում է բա ռի նա խա պատ կե րի 
ո լոր տից: Դժ վար չէ կռա հել հետ ևա պես, որ բա նաս տեղ ծի ա ղեր սը  Հո րը, 
որ  Հայրն ի հայտ գա երկ րում ու երկն քում, ար տա հայտ վում է նաև պատ-
կե րի և  բա ռի մի ջո ցով, որ կա րող է տո ղի և  կա պակ ցութ յան շրջմամբ 
ա ռար կա յա կան աշ խար հի ա նուն նե րով ար տա հայտ վել՝ ինչ պես՝ ա պա ռաժ-
նե րի, ո լո րապ տույտ օ րե րի, փակ և  բաց դռնե րի տա րա ծութ յան մեջ, կի սա-
քա ղաք նե րում, կի սա փո ղոց նե րում, ան ցորդ նե րի քո ղարկ ված կամ ան դուռ 
ե րազ-տան ջան քում …:

Այ նո ւա մե նայ նիվ, Է դո յա նը, անց նե լով սահ մա նը, կա րո՞ղ է հա յել և 
 ճա նա չել դեմ քը, որ մի ու րիշ ե սի ա նուն և  ճա կա տա գիր է կրում, որ բա-
նաս տեղ ծի ճա կա տա գիր է:  Թերևս սա է պատ ճա ռը, որ ա սում է՝ «մեզ որ 
դեմք չու նենք», քա նի որ չու նենք ա նուն, երբ ճա կա տագ րի սկիզ բը ա նո րոշ 
է և  վերջն է միայն, որ տա նում է… լռութ յան ան դունդ:  Հետ ևա բար, ի՞նչ է 
պոե զիան և հ նա րա վո՞ր է այն, Է դո յա նը մեկ նա բա նում է « Հով հան նես Գ րի-
գոր յան» բա նաս տեղ ծութ յան մեջ, ուր հար ցու մը պա տաս խա նի հետ ու նի 
միաս նութ յուն.

 Ինչ պե՞ս կա րող ես տար բե րել ի րա րից
 հրեշ տակ նե րին և թռ չուն նե րին,
 ո րոնք այն քան մոտ են մե կը մյու սին,
 այն քան նման ի րար: Ե թե քո ձեռ քը
 շո շա փում է նրան, ու րեմն թռչուն է,
 իսկ ե թե մար մին չու նի, ու րեմն հրեշ տակ է:
 Ա վե լի ճիշտ, դա ին քը բա նաս տեղ ծութ յունն է
 եր կու սը միա սին՝ թռչունն ու հրեշ տա կը,
 ար ցունքն ու ժպի տը15։

  Բա նաս տեղ ծութ յան շա րու նա կութ յան մեջ, բա ցի այն, որ Է դո յա նը կեր-
պա վո րում է բա նաս տեղծ ըն կե րո ջը՝ «ժպի տը դեմ քին, ար ցունքն աչ քե րում», 
որ չա փա զանց դի պուկ է աս ված, մարդ կա յին մտե րիմ ձայ նի հնչե րանգ կա, 
որ երկ խո սա կան ռիթմ ու նի:  Թեև հարցն ուղղ ված է ինքն ի րեն, բայց, ինչ-
պես թռչուն նե րի և հ րեշ տակ նե րի հա մե մա տութ յան դեպ քում, Է դո յա նը բա-
նաս տեղ ծութ յան ծնուն դը մեկ նա բա նում է թռչուն նե րի և հ րեշ տակ նե րի փո-
խա կեր պութ յան մի ջո ցով, որն ար տա հայ տում է նաև բա նաս տեղ ծի ճա կա-
տա գի րը:  Մե ռած պոե տի հո ղաթմ բի մոտ օ րը հա վեր ժութ յան է փո խա կերպ-
վում, հա վեր ժութ յու նը դառ նում «ցած իջ նող մի օր»: Եվ բա նաս տեղծն ա սում 
է ինքն ի րեն՝ «մի՛ փնտրիր նրան այս տեղ», ո րով հետև հո ղա թումբն է, որ 
պահ պա նում է բա նաս տեղծ ըն կե րո ջը մահ վա նից:  Հետ ևա բար նա՝ Հով -
հան նես Գ րի գոր յա նը, բա նաս տեղ ծութ յան փո խա նունն է Է դո յա նի ըն կալ-
մամբ՝ ինչ պես որ բա նաս տեղ ծութ յան փո խա նունն են ան մար մին հրեշ տա-
կը և թռ չու նը, որ, իբրև փո խա սա ցութ յուն, մարմ ա վո րում են և  ան վա նում 
աշ խար հը՝ իբրև ա նուն գո յա վո րե լով այն: 

Ան շուշտ, Է դո յա նի պոե զիա յի ժա մա նա կակ ցութ յու նը սրա նով, ե թե 

15 Նույն տեղում, էջ 72:
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միայն խոս քի ո լոր տի քննութ յանն առնչ վեր, ստրուկ տու րալ ա ռու մով կա-
րե լի էր ա վար տուն հա մա րել:  Սա կայն « Լույ սը ձախ կող մից» ժո ղո վա ծո ւում 
ի հայտ է գա լիս պոե տա կան մի ա ռանձ նա հատ կութ յուն, որ թեև կար «Ե րեք 
օր ա ռանց ժա մա նա կի» ժո ղո վա ծո ւում ժա մա նակն ըմբռ նե լու է դո յա նա կան 
հա յաց քում և  ար տա հայտ վում էր «ա նա նուն ե սի» մի ջո ցով, որ կա րե լի է 
ան վա նել «հա մընդ հա նուր ես», բայց Է դո յա նի այս ժո ղո վա ծո ւում ա վե լի 
ծա վա լուն, քան նա խորդ շրջա նում, խո սում է այն պի սի ես, ում տե սա դաշ-
տում ոչ միայն այ լա բա նա կան ի րա կա նութ յունն է, խոս քի ո լոր տին առնչ վող 
մե տա ֆո րը, այլև բա նաս տեղ ծի փոր ձա ռութ յան մի ջո ցով ի հայտ ե կող աշ-
խար հը և  ժա մա նա կը: Ի հար կե, երբ բա նաս տեղ ծը ա սում է՝ ես, նա ու նի իր 
ժա մա նա կը, բայց ե սը և  իր ժա մա նա կը մշա կու թա յին նա խա հիմք են ձևա-
վո րում նաև կամ ապ րում են մշա կույ թը իբրև ի րեն տրված փոր ձա ռութ յուն: 
Ա հա ին չու Հ. Է դո յա նը « Վեր ջաց րու, վեր ջաց րու…» բա նաս տեղ ծութ յան մեջ 
ա սում է, թե՝ «հե ռա նա լով խոս քե րի լա բի րին թո սից՝// հայտն վե ցինք մի ու-
րիշ լա բի րին թո սում,// ա վե լի խճճված, քան առ աջի նը»16:  Բա նաս տեղծն, 
ինչ պես ա սում է, կորց նե լով քա ղա քի պատ կե րը, հայտն վել է «այս նեղ 
նրբանց քում», ուր չու նի «սե փա կան ոչ մի խոսք, ինք նու րույն ոչ մի քայլ, ոչ 
մի գոր ծո ղութ յուն»17: Ն րան «ոչ մի ձայն չի կան չում» և  հայտն վել է «սպա-
սու մե րի ա նո րոշ խաչ մե րու կում», ուր, ինչ պես հա վե լում է՝ «ձեր կյան քը 
ժան գոտ վեց, քայ քայ վեց, տար րա լուծ վեց,// ինչ պես ա ղը ջրի մեջ»: Հե տ ևա-
բար բա նաս տեղ ծի հար ցում օ րի նա չափ է.

Ի՞նչ ար ժի այս ան կու մը
ձեր կան քի ա ռաջ, ո՞վ կտա մնա ցոր դը 
ձեր հսկա պարտ քի,այս տեղ, այս անկ ու նում,
այս նեղ նրբանց քում, փակ դռնե րի մոտ,
մի կո րած ի մաս տութ յան ա ղոտ լապ տե րի մեջ18:

  Քա ղա քը, աշ խար հը, բա նաս տեղ ծի հա մար դար ձել են «նեղ նրբանցք», 
ա մեն ինչ փոխ վել է, և  այս «քաո սի» մեջ անհ նար է ա սել՝ «ես այս տեղ եմ»: 
«Կ յան քը ի րե նից դուրս ար ձա գանք չու նի»19, ի րե րը իշ խում են մարդ կանց 
վրա, ե կել է «կյան քի զրո ժա մը», և  սե րը հե ռա ցել է20:  Վեր ջին պոետ նե րը 
հե ռա ցել են ար դեն, ի ջել է վա րա գույ րը դա տարկ բե մի վրա, ա հա ին չու՝ 

 Ս պի տա կած գլուխ նե րով,
 հի շո ղութ յու նը կորց րած 
 շեն քե րը չգի տեն՝ ում դի մեն, ում հետ խո սեն:
 Ող նա շա րի հյու ծախտ:  Շուր ջը՝ կրա կոց ներ,
 ջազ, աղ մուկ, ջղայ նութ յուն:  Շեն քե րը՝ սփրթնած…
  Շեն քե րը՝ ռո ման տիկ, սիր ված, սպաս ված…
  Միայն սփո փանք: Ու րիշ ո չինչ:  Միայն սփո փանք21:

16 Նույն տեղում, էջ 73:
17 Նույն տեղում, էջ 81:
18 Նույն տեղում, էջ 81:
19 Նույն տեղում, էջ 92:
20 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 119:
21 Նույն տեղում, էջ 123:
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ՐԱյս պես, ի րե րից հոգ նած, մեր ու ղին՝ ա նու ղի, մո տե նում է «սառ ցե դա-

րաշր ջա նը», ուր ա մեն ինչ ընկղմ ված է մո ռա ցութ յան մեջ, թռչուն նե րը չեն 
թռչում երկն քում, քա ղաք նե րը՝ սառ ցա հար, «մար դը՝ հա լած ված, մար դուց 
հա լած ված», «ժա մա նա կը՝ հա վեր ժի խո ռո չի մեջ» (« Սառ ցե դա րաշր ջան»): 
Է դո յա նը սա, ինչ պես իր բա նաս տեղծ ըն կե րը՝  Հովհ. Գ րի գոր յա նը, ան վա-
նում է «կես ժա մա նակ»:  Բայց Է դո յա նը հա վե լում է նաև՝ «կես խոսք», որ 
աս վում է « Վեր ջաց րու, վեր ջաց րու…» բա նաս տեղ ծութ յան մեջ: Բ նու թագ-
րու մը ա վե տա րա նա կան ծա գում ու նի, որ  Հովհ. Գ րի գոր յա նի պոե զիա յում 
հնա րա վոր է մեկ նա բա նել  Հով հան նու  Հայտ նութ յան գրքի զու գա հե ռում, 
իսկ Է դո յա նի պոե զիա յում «կես խոս քը» և «կես ժա մա նա կը» առնչ վում են 
«սառ ցե դա րաշր ջա նի» տե սիլ քին, որ ա վե լի վաղ մեկ նա բա նել է  Դա նիե լի 
գիր քը: Եվ ա հա  Դա նիե լի տե սիլ քում հայտն ված չոր րորդ գա զա նի մա սին 
աս վում է. « Նա ա ռա ւել այ լա կերպ էր, քան բո լոր գա զան նե րը ու յոյժ ա հազ-
դու, նրա ժա նիք նե րը եր կա թեայ էին, և ն րա մա գիլ նե րը պղնձեայ, նա ու-
տում էր ու ման րում և մ ա ցորդ նե րը կոտ րում ոտ քե րի տակ» ( Դա նիե լի 
մար գա րեութ յու նը, ա ռա ջին տե սիլ քի մեկ նութ յու նը, 19): Այս չոր րորդ գա-
զա նը թա գա վո րութ յուն պի տի հիմ ի, մո լո րեց նի սրբե րին ու բար բա ռի 
բարձ րեա լի դեմ, «պիտ կար ծի փո փո խել ժա մա նակ ներն ու օ րէնք նե րը, և 
 դա պի տի յա ջո ղո ւի նրան մինչև ո րոշ ժա մա նակ, ինչ-որ ժա մա նակ ներ և 
 կես ժա մա նակ» (Ա ռա ջին տե սիլք, 25):  Հետ ևա բար, ի՞նչ է կամ ինչ պի սի՞ն է 
պոե զիան այս ի րա կա նութ յան տագ նա պի և  ի րե րի տե սիլ քում:  Կես խոսք: 
 Կամ, ինչ պես « Սա տա նա յի դա սե րը» բա նաս տեղ ծութ յան մեջ է Է դո յա նը 
մեկ նա բա նում, հե ռուս տա ցույ ցի սև  էկ րան, որ ի րա կա նութ յու նը ձկան պես 
թաքց նում է ջրե րի հա տա կում, ուս տի կա րող են հնչել ան խոր հուրդ այն 
խոր հուրդ նե րը, ո րոնց հա կադր վում է բա նաս տեղ ծը և  ա սում՝ «դարն այս-
պի սին է, ե ղիր նրա շուն չը և  ժա մա նա կը», գրա դա րա նիդ գրքե րը դուրս 
նե տիր (ինչ պես ա սում էին ֆու տու րիստ նե րը): Այ նու հետև, հա վե լե լով ա սում 
է, մարմ ա վա ճա ռի կու սութ յու նը սի րիր, որ է պա տա ժի, գրե լու է ֆեկ տի մե-
րօր յա ար շավն է նկա րագ րում: Ուս տի սե րը՝ կրքի, ա տե լութ յու նը՝ սի րո 
փո խա նունն է, ին չը հա մար ժեք է ի րա կա նութ յան իլյ ու զիա յով տար ված 
մե րօր յա բա նաս տեղ ծի բա ռին, ո րով հետև, ըստ նրա դա վա նան քի, «նա խա-
դա սութ յու նը աշ խար հի մո դելն է», իսկ « Դան թեի դժոխ քը սխալ է ո տից 
գլուխ, և  նա չի տե սել դժոխ քի գե ղեց կութ յու նը»: Ուս տի բա նաս տեղ ծի եզ-
րա հան գու մը, իր շրջված ի մաս տով, հետև յալն է՝

 ի մա ցիր, սա տա նա չկա, ո րով հետև ե թե սա տա նան 
 լի նի, ու րեմն Աստ ված կա: Ի մա ցիր, ես չկամ22: 

Ա հա այս պես. սա տա նան ե թե ա սում է, թե ին քը չկա, ու րեմ՝ «չկան» իր 
գո յութ յան խա րիսխն է: Ուս տի իր դա սե րը ի րա կա նի հա յե լա յին հաս տա-
տում է, որ, Է դո յա նի կար ծի քով, ոչ թե ա պա ցու ցում է գրա կա նութ յան 
«գրա  կան լի նե լը», այլ սահ մա նում է ան տիգ րա կա նութ յան գե ղա գի տութ-
յու նը, պատ մութ յու նը և  ա վան դույ թը… Եվ ե թե, ի րոք, մո տե նում է խա վա րի 
ժա մը, «ե րե խան ծնվում է  Բեթ ղե հե մում», բա նաս տեղ ծը հոր դո րում է և  
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ա սում՝ զգույշ խո սիր («Զ գույշ խո սիր»): Ին չու՞: Ո րով հետև, ինչ պես ա սում 
է Է դո յա նը «Ե՛վ վեր ջը, և՛ սկիզ բը» բա նաս տեղ ծութ յան մեջ.

 Որ քան սկիզբն է սուրբ, նույն քան սուրբ է վեր ջը,
 որ քան Աստ ծո  Խոս քի ա ռա ջին բառն է սուրբ,
 այն քան սուրբ է նաև վեր ջին բա ռը:
  Դա ուժ է և  ոչ նա խա դա սութ յուն:23

  Բա նաս տեղ ծի հարս տութ յու նը, ուս տի, իր թի կուն քում է՝ պար տութ յուն-
նե րի կույ տի մեջ մե ծա ցող, որ գիրքը (գի րն) է պատ կե րում (պահ պա նում): 
Ա մեն ինչ սա կայն ու նի իր ժա մա նա կը (ինչ պես ա սում է  Սուրբ  Գիր քը): Եվ 
բա նաս տեղ ծի ա մեն մի շար ժում փո խա կերպ վում է ինք նի րե նով մի ա ռանց-
քի շուրջ, որ ժա մա նակ է կոչ վում: Ուս տի «Ե թե ա մեն ինչ…» բա նաս տեղ-
ծութ յան մեջ Է դո յա նը ա սում է՝ ե թե կա բա ժան ման ժա մա նա կը, ա պա չգի-
տի երբ, բայց գա լու է հան դիպ ման, խա ղա ղութ յան, սի րո ժա մա նա կը «այս 
չոր, այս կի զիչ տա րա ծութ յան մեջ»:  Բա նաս տեղծն ա հա ին չու հար կա տու 
չէ ժա մա նա կին, այլ միայն՝ խոս քին, ո րի շրջա նա գի ծը, կրկնե լով ինքն ի րեն, 
սկիզ բը և  վեր ջը փո խա կեր պում է միմ յան ցով՝ պահ պա նե լով սա կայն դար-
ձի ե րա զը, երբ մա նու կը մի օր կծնվի  Բեթ ղե հե մում: Ուս տի այս պես է հա-
վե լում Է դո յա նը «Ե՛վ վեր ջը, և՛ սկիզ բը» բա նաս տեղ ծութ յան մեջ.

 
  Վեր ջը
 մոտ է Աստ ծուն, ինչ պես սկիզ բը, որ Ն րա նից 
 շատ չի հե ռա ցել:
 

  Սու րեն Ս. Աբ րա համ յան
  Բա նաս. գիտ. թեկ նա ծու

 Սու րեն Ս. Աբ րա համ յան - գի տա կան հե տաքրք րութ յուն ներն 
ընդգր կում են հայ նո րա գույն գրա կա նութ յան պատ մութ յան, տե-
սութ յան, քննա դա տութ յան հիմ ա հար ցե րը: Հ րա պա րա կել է հար-
յու րից ա վե լի հոդ ված ներ և  աշ խա տութ յուն գի տա կան և գ րա կան 
մա մու լում: 2011-ին հե ղի նա կի « Տեքստ և բ նա գիր» գիր քը ար ժա նա-
ցել է  Նի կոլ Աղ բալյ ա նի ան վան մրցա նա կի գրա կա նա գի տութ յան 
գծով:  Մի քա նի աշ խա տանք ներ թարգ ման վել են տար բեր լե զու նե-
րով և հ րա պա րակ վել ար տերկ րում: 
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Henrik Edoyan: Light on the left, Yerevan,  
“Zangak” publishing housе, 2018, 150 pages.

Suren S. Abrahamyan

Key words - Henrik Edoyan, Paul Valerie, the Road, polythe-
ism, language-location, view, poetics, system, time, book, cul-
ture.

The article discusses the collection of "Light on the Left" by Henrik Edoyan, 
evaluates collection’s literary significance in its second cycle, which has started 
from “Three Days without Time” (2005) collection and continues till now. The 
main issue of the collection, that author rises, is the question of the book that 
develops the integrity of Edoyan's poetical system, as well as the unity of poet-
ics and worldview. Hence, the analyzer not only evaluates Edoyan’s new collec-
tion as the formation of historical poetry, but also appreciates Edoyan's poetry 
in the modern literary process.

Резюме

Генрик Эдоян: Свет слева, Ереван, «Зангак», 2018, 150 с.

 Сурен С. Абраамян

 Ключевые слова - Генрик Эдоян, Поль Валери, дорога, 
полифония, язык-место, мировоззрение, поэтика, система, 
время, книга, культура.

В статье рассматривается сборник Генрика Эдояна «Свет слева», дается 
оценка его литературной значимости во втором периоде его творчества, 
который начинается со сборника «Три дня без времени» (2005) и продол-
жается до сих пор. Основным вопросом сборника, который поднимает автор, 
является вопрос о книге, которая развивает целостность поэтической сис-
темы Эдояна, а также единство поэтики и мировоззрения. Следовательно, 
критик не только представляет новый сборник Эдояна как формирование 
исторической поэзии, но также оценивает поэзию Эдояна в современном 
литературном процессе. 
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