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ԳԱԳԻԿ ԴԱՎԹՅԱՆԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ

Հոդվածում ներկայացված է սյունեցի բանաստեղծ Գագիկ Դավթյանիպոեզիայի
ընդ հանուրդերըժամանակակիցհայքնարերգությանհամապատկերում:Այսուսում-
նասիրությունն արժեքավոր ներդրում է հայ գրականագիտությանքննա դա տության
մեջ,հատկապեսայնիմաստով,որնմանվերլուծություններըսակավենևմիտվածեն
ժամանակակիցգրականությանգնահատմանհարցադրումներբարձ րացնելուն:

Բանալի բառեր`պոեզիա,անկախությանշրջան,ինքնախոսություն,մարդ,կա-
տա րելություն,պոեմ,պատերազմ,աղոթք:

Ան կա խու թյան շր ջա նի պո ե զի ա յին անդ րա դառ նա լիս հազ վա դեպ կա րե լի 
է կի րա ռել քնա րեր գու թյուն եզ րույ թը, քան զի գրան յութն ինք նին հա ճախ նման 
հնա րա վո րու թյուն չի ըն ձե ռում: Բա նաս տեղ ծու թյու նից դուրս է մղ վել մե ղե դայ-
նու թյու նը, իսկ քնա րա կա նու թյա նը փո խա րի նե լու է եկել ամե նա խո սու թյու նը:  
Գա գիկ Դավ թյա նի ձե ռա գի րը տար բերակելի է ժամանակակից բա նաս տեղ-
ծու թյան հա մա պատ կե րում, քան զի հենց քնա րեր գու թյուն է ստեղ ծում բա-
նաս տեղ ծը՝ պահ պա նե լով լա վա գույն ավանդ ներն ու դրանց զու գակ ցե լով նոր 
մտայ նու թյուն ներ ու բա նաս տեղ ծա կան իրա ցում ներ: 

Բա նաս տեղ ծը տա րի ներ ի վեր հաս տա տուն է եղել իր հա վա տամ քին և 
խոս քի կա ռուց ման ճա նա պար հին առաջ նորդ վել է տեքս տա յին նր բագ ծե րի ու 
ապ րու մի բա նաձևման սկզ բուն քով.

Ումարողմոմըլուսնի
Մերկարոտից
Պիտիհալվերամբողջովին1:

1980 թվա կա նին լույս է տես նում Գա գիկ Դավ թյա նի «Մե նա խո սու թյուն» 
բա նաս տեղ ծու թյուն նե րի ժո ղո վա ծուն, որը լավ ար ձա գանք է գտ նում գրա կան 
մի ջա վայ րում: Ըն դան րա պես մե նա խո սու թյան -ինք նա խո սու թյան, կամ ինքն 
իրեն նա մակ գրե լու ոճա յին հնար քը հա տուկ է Գա գիկ Դավ թյա նին: Բա նաս-
տեղ ծը մե կու սա ցած, ինքն իր ան ձից օտար ված (միջ նա դար յան ծաղ կող նե րի 
նման) պատ կե րում է իր հա յե ցումն ու զմայլ վում աշ խար հի գե ղեց կու թյամբ.

Կանաչտերև...հողին
ուտերևինքնած
ադամանդեշաղիկ,–
գիշերայինարցունք,
ադամանդումերգող
կանաչլույսիկաթիլ(էջ 15)...
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Այ նու հան դերձ կյան քի բո լոր երանգ ներն է տես նում բա նաս տեղ ծը, թե՛ 
չկիս վող ցա վը, թե՛ ան դունդ նե րում կտոր-կ տոր լի նե լը, թե՛ դա տարկ շշին հայ-
հո յե լը, որոնք բո լոր ժա մա նակ նե րի հա մար են: Մե նա խո սու թյուն, քան զի Նա-
րե կա ցու պես Գա գիկ Դավ թյա նը ևս ընդ դի մա նում է Ամե նա կա րո ղի արա րած 
աշ խար հի և մարդու ան կա տա րու թյան դեմ.

Համբերությանկաթը
թթվում–քարանումէմայրականկրծքում,
ավարտիակնկալիքը
դառնումէերկաթիժանգոտմիկտոր,
մխրճվածհոգու
ուղիղկենտրոնում(էջ 12)...

Եվ երազ ներ պի տի հյու սեր երկն քում զրու ցա կից փնտ րող բա նաս տեղծն 
ու պա տա հա կան չէ, որ 1983 թվա կա նին լույս տե սած գիր քը վեր նագր վում է 
«Երազ նե րի եր կինք» խո րագ րով: Երկ նի կա պույտ օվ կի ա նում մար դը մի այ նակ 
է և մի ակ ապա վենն ու փր կու թյան կղ զին՝ Աստ ված է, որին ամ բողջ կյան քում 
փնտ րում է մար դը.

Աջեմնայում՝ջուրէ,
ձախեմնայում՝ջուրէ,
սակայնո՜ւրէ,Աստված,
ախ,ջրիշունչնո՞ւրէ(էջ 82)...

Բա նաս տեղ ծը դարձ յալ սկ սում է իր մե նա խո սու թյուն նե րի շար քը, քան զի 
անընդ հատ վե րա դառ նում է իր ակուն քին: Ընդ հան րա պես Գա գիկ Դավ թյա-
նի բո լոր գրքե րում կա «Մե նա խո սու թյուն» վեր նագ րով շարք, որն ըն թեր ցո ղից 
զատ ուղ ղա կի և ան մի ջա կան հաս ցե ա տեր ու նի՝ Ստեղ ծո ղը: Եվ պա տա հա կան 
չէ, որ գրողն անընդ հատ փնտ րում է վե րա դար ձի ու ղին: 1987 թվա կա նին լույս 
տե սած «Վե րա դարձ» ժո ղո վա ծուն հենց այդ տրա մադ րու թյուն նե րի ար գա սիքն 
է: Բա նաս տեղ ծը բա ռեր է փնտրում՝ ակուն քին վե րա դառ նա լու հա մար, հե տո՝ 
աղերս ներ է հղում, թվում է սի րեց յա լին, ում անընդ հատ փնտ րում է և ու մից 
անընդ հատ ու զում է հե ռա նալ, սա կայն ներ քին թաքն ված այ լա բա նու թյուն 
կա այս շար քում: Բանն այն է, որ Գա գիկ Դավ թյա նը սի րո հոգևոր բնույթն է 
ընդգծում, ոչ առար կա յա կա նը, ո՛չ բնազ դա յինն ու մարմ նա կա նը.

Կանչումեսինձ
ևհորինում
խոչընդոտներհազարձևի…

Քշումեսինձ,
ևկառչումեսդուիմթևից…
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Գնումեմես,
ևգալիսեսիմետևից(էջ 135)...

Նման խոս քեր կա րե լի է ասել թե՛ սի րե լի էա կին, և թե՛ Աստ ծուն, 
որի հետ անընդ հատ հա ղոր դակ ցություն է փնտ րում բա նաս տեղ ծը: Այս 
երկիմաստությունը մատ նում է հա ջորդ՝ «Մենք՝ քո ստեղ ծա ծը» շար քը: Սույն 
շար քի բա նաս տեղ ծու թյուն նե րը յու րո վի խա ղա յին բնույթ ու նեն: Բա նաս տեղ-
ծու թյուն նե րը՝ գլ խի, քթի, բե րա նի ու ձեռ քե րի պատ կե րու մով այ լա բա նո րեն 
պատկերում են մար դու այն կեն սա կան զգա յա րան նե րը, որոն ցով նա հա ղոր-
դակց վում է աշ խար հի հետ:

2007 թվա կա նին լույս տե սած «Ան վերջ սկիզբ» ժո ղո վա ծուն օղա կում է բա-
նաս տեղ ծի գե ղա գի տա կան հա յացք նե րի շղ թան: Սկի զը՝ Տերն է, ամեն օրն է, որ 
պի տի ապ րես, չնա յած օրերն այն պի սին են, որ.

1000դրա՞մը…
Դաի՞նչփողէ,որ…

Եվընդհանրապես,դափո՞ղէ,միթե,
այն100–իմոտ,
որիգոյությանմասինչգիտեն
ոչքոսիրասունուխանդոտկինը,
ոչ…հարկայինը(էջ 193)...

Գա գիկ Դավ թյա նի այս գիրքն առա վել հա գե ցած է ներ կա ժա մա նակ նե-
րի անմ շա կույթ կյան քի հղում նե րով: Բա նաս տեղ ծու թյան մեջ կերպավորվում 
են ստ րու կը, կա պի կը, մո րու քա վոր ջա հե լը, երթևեկու թյան կա նոն նե րից ան-
տեղ յակ տաք սու վա րոր դը և կյան քը դառ նում է 5000 դրա մա նոց: Ան շուշտ սա 
հոգևոր-մ շա կու թա յին ար ժե կար գի մեր օրե րի հա կակ շիռն է: Ծաղ րա կան ու 
հեգնական երանգ ներ են ի հայտ գա լիս բա նաս տեղ ծական բնա գրում, և բնա-
կան է, քան զի բա նաս տեղ ծը ձգտում է թե կուզև ծաղ րի ու եր գի ծան քի մի ջո ցով 
սթա փեց նել մար դուն և ցույց տալ դե պի ակունք, դե պի սկիզբ տա նող ճամ փան.

Եթեկամավորստրուկըմիօր
իրնեղլիկխցումարթնանումքնից,
աչքերըբացում,
ևչորուկթախտիտակավինպառկած,
աշխարհիցծածուկ
հայտարարումէինքնիրենարքա,

նշանակումէ
այդգիշերկապույտերազէտեսել(էջ 213)...

Ընդ հան րա պես Գա գիկ Դավ թյա նի քնա րեր գու թյան մեջ առանձ նա հա-
տուկ տեղ ու նի եր կի րը: Դեռ առա ջին բա նաս տեղ ծու թյուն նե րից սկ սած բա-
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նաս տեղծն ինքն իրեն մաս նա տում է երկ րի հա մար: Սա վե րամ բարձ հայ րե-
նա սի րու թյու նը չէ, այլև երկ րի հետ մեկ ամ բողջ լի նե լու գի տակ ցու թյուն: Այս 
երևույթը ցայ տուն կեր պով ար տա հայտ ված է նաև «Սյու նիք» օրհ ներ գում, որը 
նաև Գա գիկ Դավ թյան մար դու հոգևոր աշ խար հի կերպարային բնու թա գիրն է:

Հայ րե նիք -եր կի րը հատ կա պես խտաց ված է Գա գիկ Դավ թյա նի պո եմ նե-
րում: Երկ րի ոգին ար տա հայտ վում է «Շա րու նակ վող պա տե րազմ» հե րո սա-
կան պո ե մում: Ճա կա տագ րի բե րու մով 25-ամ յա մեր ան կա խու թյու նը ու ղեկց-
վում է անընդ հա տա կան պա տե րազ մով և Գա գիկ Դավ թյա նի այս պո ե մը, որը 
գր վել է գրե թե 40 տա րի առաջ, այ սօր էլ ար դի ա կան է: Բա նաս տեղ ծը աշ խար հի 
պա տե րազմ նե րի դեմ… պա տե րազ մում է խոս քով…

Պատերազմները
շարունակվումենդեռհողագնդում,
պատերազմները
չենդարձելերազ,

ևընդդեմբոլորպատերազմների
շարունակվումէմեկայլպատերազմ(էջ 254)...

«Խոս տո վա նու թյուն» պո ե մում կորց րած երկ րի ցա վի կու տա կու մից է փոր-
ձում ազա տագր վել բա նաս տեղ ծը, սա կայն ինքն էլ գի տի, որ ցա վը չի կիս վում: 
Բա նաս տեղ ծը Խո րե նա ցու հա վերժ ար դի ա կան Ող բի նման կոչ է անում ներ-
հա յեց ման, ինք ներս մեզ ճա նա չե լու և անց յա լի սխալ նե րը դարձ յալ չկրկ նե լու 
հա մար: Ու հն չում է բա նաս տեղ ծի մռուն չը սթա փեց ման.

Եվուխտամոռեղանք,
երախտազանց,
գծուծ,
չըկամ,
նախանձ,
քինոտ,
անսանձ,
կասկածամիտ,
գալարվումէրմերմեջոխիծուխըկըծու,
ևննջումէրծպտյալխարդավանքիքամին

(էջ 257)...

Չնա յած, որ այս պո ե մն ասե լի քի որոշ ա կի ու թյան հար ցում, կա րե լի է ասել 
չի ամ բող ջա նում, քան զի բա նաս տեղ ծն ազ գա յին ինք նա գի տակ ցու թյան ու 
պատ մու թյան խոր հուրդն է թի րա խա վո րել, որն ավե լի մեծ ընդ հան րա ցում ներ 
է պա հան ջում, այ դու հան դերձ մտո րում նե րի ու խոր հե լու առիթ է տա լիս և ուղ-
ղոր դում է ինք նա հա յեց ման՝ յու րա քանչ յուր ոք նախ իր և իր տե սա կի ներ սում 
պետք է փնտ րի թե րու թյուն ներն ու առ կա խն դիր նե րի ակուն քը:

Ընդ հան րա պես Գա գիկ Դավ թյա նը հա տուկ վե րա բեր մունք ու նի դա սա կան 
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ժան րե րի նկատ մամբ ու մեր օրե րում վե րա կեն դա նաց նում է վար քագ րու թյան 
ժան րը: Ան շուշտ, ոչ միջնադարյան վար քագ րու թյան իմաս տով, սա կայն ժան-
րի մի շարք հատ կա նիշ ներ հե ղի նա կը պահ պա նել է: «Վարք Բա բի կի» պատ-
մա հո գե բա նա կան պո ե մում Սյուն յաց Ան դովկ իշ խա նի որ դի Բա բի կի կյան քի 
էպի կա կան պատ մու թյու նը ներ կա յաց վում է քնա րա կան շն չով ու անհատի 
ներաշխարհային քար տե զագ րու մով: Փուլ- փուլ բաց վում է Բյու զան դի ա յում գե-
րի Բա բի կի հե րո սաց ման պատ մու թյունն ու անհատականության կերտ ման 
հո գե բա նա կան ան ցում նե րը: Ի վեր ջո վայ րի վե րում նե րի մի ջով ան ցած Բա բի կը 
հոգևոր նիր վա նա է գտ նում Աստ ծո հետ՝ նրան ուղ ղե լով իր աղոթքն հայ րեն-
յաց.

Տեր,
բերկրությունտուրմեզայնքանտարի,
որքանաշխարհումտեսելենքչարիք,
տուրխաղաղությունմեզայնքանդարեր,
որքանաշխարհումլույսենքարարել(էջ 332):

Պո ե մում ոչ մի այն պատ մա կան ան հա տի բնու թագ րումն ու կեն սա պա-
տումն է առանց քա յին, այլև ընդ հան րա պես մար դու, ով պա տաս խա նատ վու-
թյուն է կրում ոչ մի այն իր ան ձի, այլև հա նու րի հա մար:

Եվ ահա, Գագիկ Դավթյանն ամբողջացրել-լրել է իր գեղարվեստական 
մոլորակն, ու իր ամբողջ ստեղ ծա գոր ծու թյու նն ամփոփել է «Որպես լույս 
ու խիղճ» գրքում, որը լավագույնս ցույց է տալիս ոչ միայն  1980-ից մինչև 
այսօր գրողի ներքին զարգացումները, այլև այն հոգևոր- գե ղար վես տա կան 
ու մշակութային հարստու թյունը, որն ինքն իրեն տրոհելով ու մաս նա տե լով 
որպես ժա ռան գու թյուն սերունդներին է թողնում բա նա ստեղծը:

Այ սինքն, Գա գիկ Դավ թյանն իր ստեղ ծա գոր ծու թյամբ, ինչ պեսև կա տա-
րած թարգ մա նու թյուն նե րով, գրա կան- գե ղար վես տա կան այն մթ նո լորտն ու 
մի ջա վայրն է ստեղ ծում, որը հա ղոր դակց վում է մար դու նե րաշ խար հի հետ, 
տա նում նրան ինք նա հա յեց ման և ինք նա մաքր ման ճա նա պար հով՝ մի տե սակ 
վե րա դարձ նե լով ակուն քին՝ սկզ բին:

ТВОРЧЕСКИЙ МИР ГАГИКА ДАВТЯНА - АРМЕН АВАНЕСЯН - В период 
независимости мелодизм почти выпал из поэзии, и лиризм заменил слово. Почерк 
Гагика Давтяна является отличительным в контексте современной поэзии, потому 
что он создает лиризм, сохраняя лучшие вклады и сочетая их с новыми мыслями и 
поэтическими продажами.

В сборнике стихов Гагика Давтяна «Монолог» писатель использует стиль монолога 
- самостоятельного изучения или самописи. Поэт изолирован, изображает себя из 
собственного образа и смотрит на красоту мира.

Идея книги «Неба грез» заключается в том, что в голубом океане человек один и 
единственное доверие и остров спасения - Бог, который всю жизнь ищет человека.

В книге «Бесконечное начало» - это цепь эстетических взглядов поэта. Начало это 
Господь, каждый день, которий человек будет жить.
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В лирическое поэзии Гагика Давтяна занимает особое место ограз родини. Еще с 
первых стихов поэт не отделяет себя от родины.

Образ Родины особенно сконцентрирован в поэмах Гагика Давтяна. Духовность 
выражена в героической поэме «Продолжающаяся война». Поэт ведет войну против 
войн ...

В поэме «Исповедь» писатель пытается избавиться от боли утраченной родины, 
но он также знает, что боль не разделяется.

Вообще Гагик Давтян имеет особое отношение к классическим жанрам и 
раскрывает жанр современного поведения. Эпическая история жизни Бабика, сына 
Андовка, представлена в историко-психологической поэме «Варк Бабик» лирическим 
дыханием и индивидуальной картографией.

Гагик Давтян создает литературную и художественную атмосферу, в которой он 
общается с внутренним миром своего творчества.

Ключевые слова: поэзия,периоднезависимости,речи,человек,совершенство,
поэма,война,молитва.

CREATIVE WORLD OF GAGIK DAVTYAN - ARMEN AVANESYAN - In the period 
of independence, melody almost fell out of poetry, and lyricism replaced the word. The 
handwriting of Gagik Davtyan is distinctive in the context of modern poetry, because it 
creates lyricism, preserving the best contributions and combining them with new thoughts 
and poetic sales.

In the collection of poems by Gagik Davtyan «Monologue» the writer uses the style of 
a monologue - self-study or self-writing. The poet is isolated, depicts himself from his own 
image and looks at the beauty of the world.

The idea of   the book «Heaven of Dreams» is that in the blue ocean, man is the one and 
only trust and island of salvation - God, who has been searching for man all his life.

In the book The Infinite Beginning, this is the chain of the poet՛s aesthetic views. The 
beginning is the Lord, every day that man will live.

In the lyric poetry of Gagik Davtyan occupies a special place ograz Rodini. From the very 
first verses the poet does not separate himself from his homeland.

The image of the motherland is especially concentrated in the poems of Gagik Davtyan. 
Spirituality is expressed in the heroic poem «The Continuing War». The poet wages war 
against wars ...

In the poem «Confession» the writer tries to get rid of the pain of the lost homeland, but 
he also knows that the pain is not shared.

In general, Gagik Davtyan has a special relationship to classical genres and reveals 
the genre of modern behavior. The epic story of the life of Babik, the son of Andovka, is 
presented in the historical-psychological poem «Vark Babik» by lyrical breathing and 
individual cartography.

Gagik Davtyan creates a literary and artistic atmosphere in which he communicates 
with the inner world of his work.

Keywords: poetry,independenceperiod,speeches,man,perfection,poem,war,prayer.


