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Ի. դա րասկզ բի հայ գրա կա նու թեան ինք նա տիպ ու ա ռեղ ծուա ծա յին 
եր եւոյթ նե րից մէ կը՝ « Նե րաշ խար հը», վկա յեց, որ կա յա ցել է մի 

բա նաս տեղծ, ով տի րա պե տում է բա ռի կա խար դան քին, նրան նոր գե ղա գի-
տու թիւն է հա ղոր դում, սե փա կան գե ղա գի տու թեան հա մար կեր տում է բա-
ռեր, «Ես»-ի խոր քե րին զու գա հեռ՝ պե ղում է  Գե ղե ցի կի շեր տե րը։ Եւ «Ես»-ի 
տար րա լու ծում ներն իր մէջ ամ փո փող « Նե րաշ խար հը» բարձ րա նում է որ-
պէս այն երկ նող հո գու ինք նա կո թո ղում։

Ք սան հին գա մեայ բա նաս տեղ ծի ինք նա տիպ ա րուես տը ար տա ցո-
լանքն է հա յե րէ նի ողջ պեր ճան քի ու հմայ քի, ա րեւմ տա հա յե րէ նը անկրկնե-
լի յղկուա ծու թեան հասց րած մի հիւ սուածք, լե զուի բո լոր ներ քին, չգոր ծար-
կուած հնա րա ւո րու թիւն նե րը ցու ցա նող նուի րա կան եր գա րան, լե զուի ինք-
նա ճա նա չում՝ ի մաս տա սի րու թեան, բա նաս տեղ ծու թեան ու գի տու թեան 
այն հա մա ձու լուած քում, որ ե րա զում էր ստա նալ ալ քի մի կոս բա նաս տեղ ծը։ 
Չ րա քեա նի բո լոր խորհր դա ծու թիւն նե րում ա րեւմ տա հա յե րէ նը լայ նօ րէն յայ-
տա ծում է իր նե րու ժը այն պէս, ինչ պէս Ոս կե դա րի գրա բարն էր ար տա ծում 
իր հա մա պար փակ էու թիւ նը  Մաշ տո ցի ու նրա ա շա կերտ նե րի գրչի ներ քոյ... 

Այս յօ դուա ծի նիւ թը սեր տօ րէն կա պուած է Չ րա քեա նի աշ խար հա յեաց-
քի, յատ կա պէս նրա գե ղա գի տա կան ըն կա լում նե րի եւ աշ խար հա ճա նա չո-
ղու թեան ի մաս տա սի րա կան յայ տա ծում նե րի հետ1 եւ վեր լու ծուած է նաեւ 
1 Տ. Չ րա քեա նի գե ղա գի տա կան ի դէա լը բա ցա յայ տե լու, ինչ պէս նաեւ « Նե րաշ խար հի» 

ստեղծ ման պատ մու թիւ նը ու րո ւագ ծե լու հա մար տա րի ներ ա ռաջ յօ դո ւա ծա գիրս « Գե-
ղա գի տա կան հա յեացք նե րի դրսե ւո րում նե րը Չ րա քեա նի նա մակ նե րում» (ԲԵՀ, 2000, թ. 
2, էջ 209) եւ « Տի րան Չ րա քեա նը Մ.  Կիւր ճեա նին հաս ցէագ րած նա մակ նե րում» («Ե րի-
տա սարդ գի տաշ խա տող նե րի յօ դո ւած նե րի ժո ղո վա ծու», Ե րե ւան, 2001, թ. 1(2), էջ 143) 
յօ դո ւած նե րում ա ռա ջին ան գամ շրջա նա ռու թեան մէջ դրեց Չ րա քեա նի ան տիպ նա մա-
կա նին, որ ինք նու րոյն եւ ու շագ րաւ մի ստեղ ծա գոր ծու թիւն է, Չ րա քեա նի « Քեր թո ղա-
կան ա րո ւես տը»։
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այս առն չու թիւն նե րում, քա նի որ բա ռը չի ստեղծ ւում բա ռար մատ նե րի զուտ 
ֆի զի կա կան կցու մով. բա ռաս տեղ ծու մը են թադ րում է ա րուես տա գէ տի հա-
յեացք, ի մաս տա սէ րի ի մա ցա կա նու թիւն, գիտ նա կա նի վեր լու ծող ու հա մադ-
րող միտք։ 

Ա մէն պոէտ, կա խուած խառ նուած քից ու ա սե լի քի թար մու թիւ նից, ինչ-
որ տեղ նաեւ բա ռաս տեղծ է։  Բա ռե րը նաեւ գա ղա փար ներ են։ Ե թէ լե զուի 
նշան նե րը չեն բա ւա րա րում նոր գա ղա փար ներ ար տա յայ տե լուն, բա նաս-
տեղ ծին մնում է կեր տել բա ռեր, հին ու ոչ գոր ծա ծա կան բա ռե րին նոր 
ի մաստ ներ հա ղոր դել, գոր ծա ծուող բա ռի մէջ շեշ տել իր նկա տած ի մաս տը 
կամ նո րը հա ղոր դել նրան։ 

 Նա մակ նե րից մէ կում Չ րա քեանն ար տա յայ տում է իր վե րա բեր մուն քը 
բա ռաս տեղ ծու թեա նը եւ այն կա րե ւո րում խօս քի ա րուես տում. « Բա ռա կեր-
տու թիւնն ինք նին ու շագ րաւ բան մ’է ար դէն, ոչ միայն ա նով, որ ա րուես տա-
գէ տի գործ է, այլ մա նա ւանդ ա նով, որ ար դիւնք է վե րաց ման (abstr.) եւ ընդ-
հան րաց ման։  Մաս նա ւո րա պէս բար դու թիւնք կ ’են թադ րեն մտքին վեր լուծ-
ման ու հա մադ րու թեան կա րո ղու թիւն նե րը՝ ա ռանց ո րոց ան կա րե լի է բառ 
բար դել»2։

Ըստ Չ րա քեա նի` ան հե ռա տես էին լե զուա բան նե րը, երբ լքում էին գրա-
բա րեան բար դու թիւն նե րը՝ գո հա նա լով աշ խար հա բա րեան պարզ ու ռամ-
կա կան բա ռա րա նով, մինչ դեռ գրա բա րը ճոխ լե զու է, հո յա կերտ բա ռե րի ու 
դար ձուածք նե րի լե զու, ո րը ճոխ մտքի է պատ շա ճում, ո րով հե տեւ հա սա րակ 
լե զուով անհ նար է բարձր մտքեր յայտ նել3։

Նա մակ նե րից մէ կում նա հիաց մուն քով ու ո գե ւո րու թեամբ է խօ սում հա-
յե րէ նի բա ռե րի մա սին, ո րոնց հնչումն ա ւե լին է ա սում, քան բա ռի նշա նա-
կու թիւնն է։ Գր քի թարգ մա նու թեան մա սին խօ սե լիս ընդգ ծում է հա յե րէ նի 
բա ռե րի պա րու նա կած ի մաստ նե րի խտու թիւ նը եւ ցա ւով նշում, որ մա նա-
ւանդ « Նե րաշ խար հը», որ լի է նո րա կերտ եւ նո րի մաստ բա ռե րով, «թարգ-
մա նե լը դիւ րին չպի տի ըլ լայ»։ Այն տե ղի բա ռե րը ֆրան սա նա լով՝ «պի տի 
վեր լու ծուին, եւ նա խա դա սու թիւն նե րուն բեռ նա ւո րու մը պի տի տրա մադ րեն։ 

Հե տա գա յում նշո ւած յօ դո ւած նե րի նիւ թը լրա նա լով ու հարս տա նա լով՝ ա ռան ձին գլուխ-
նե րի տես քով՝ «Չ րա քեա նի գե ղա գի տա կան հա յեացք նե րը» եւ «Չ րա քեա նի աշ խար հա-
յեաց քը», զե տե ղո ւե ցին գրքում՝ Լ. Ա ւե տի սեան,  Տի րան Չ րա քեա նի (Ինտ րա) պոէ տի-
կան, Ե րե ւան, 2005։

2 Տ. Չրաքեան, «Ներաշխարհ»ն իր հեղինակէն դիտուած, Բիւզանդիոն, թ. 3100, 1906։ 
Յօդուածի շարունակութիւնը հատուածաբար տպագրուել է հետագայ՝ 3104, 3113, 3121, 
3128, 3129, 3131 թուերում։ Ամբողջական յօդուածը լոյս է տեսել երկերի ժողովածուում՝ 
Տ. Չրաքեան, Երկեր, Երեւան, 1981, էջ 314-354։

3 Տե՛ս անդ:
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Եւ բա ցատ րուած բա ռե րը, զոր պի տի ըլ լան ա նոնք, խիտ ու մի բա ռե րուն զօ-
րու թիւ նը կրնա՞ն ու նե նալ»4։

 Նա նաեւ նշում է, որ ին քը ի մաստ նե րին տրուող ու շադ րու թեան չափ 
ու շա դիր է ձայ նա կան է ֆեկտ նե րի նկատ մամբ, ո րով հե տեւ «Ար տա յայ տու-
թիւ նը իմ կիրքս է, եւ ար տա յայ տու թեա նը ծա ռա յող ա մէն բան թան կա գին 
կը թուի ին ծի»5։

Իւ րա քան չիւր ստեղ ծա գոր ծու թիւն կա յա ցած է, ե թէ ու նի յու զա կան աշ-
խար հի վրայ եր կա րա տեւ ներ գոր ծե լու ուժ եւ ինչ-որ ա նե րե ւոյթ թե լե րով 
կա րո ղա նում է դէ պի ին քը վե րա դարձ ե րաշ խա ւո րել։ Ա նե րե ւոյթ այդ թե լե-
րը ստեղ ծա գոր ծու թեան մէջ առ կայ ինք նա տիպ տար րերն են, լի նեն լոյ սի 
թրթիռ ներ՝ կեր պա րուես տում, ո րոնք նոր գե ղա րուես տա կան սկզբունք ներ 
են հաս տա տում, պա րա յին շար ժում նե րի պլաս տիկ լու ծում ներ, ե րաժշտա-
կան ա նոր սա լի, բայց սրտի լա րե րը մատ նա հա րող ե լե ւէջ ներ, թէ բառ- 
պատ կեր- գա ղա փար չա փում նե րում յղկուած «մար մա րիոն ներ», միեւ նոյն է, 
կա րե ւո րը ինք նա տի պու թիւնն է։

Չ րա քեա նի ա րուես տը լի է իւ րօ րի նակ ու տպա ւո րուող տար րե րով։ 
 Բա ւա կան է հէնց միայն լայ նօ րէն կի րա ռուող հա կադ րա պատ կե րը (կոնտ-
րաստ), որն այն քան յա ճախ առ կայ է մէկ բա ռի ներ սում, ա ւե լի յա ճախ՝ նա-
խա դա սու թիւն նե րում, եր բեմն՝ նոյ նիսկ եր կու ամ բող ջա կան հա տուած նե րի 
մի ջեւ, ինչ պի սին են ծո վը փա ռա բա նող եւ ե գիպ տա կան բուր գե րը ո գե կո-
չող հատ ուած նե րը, ո րոն ցից ա ռա ջի նում յա րա շարժ ու ան վերջ փո թոր-
կուն յու զա կան ծովն է, երկ րոր դում՝ յա ւեր ժօ րէն ան շարժ մտա հա յե ցու մը։ 
 Կոնտ րաս տը յա ճախ պա րա դոք սալ է դարձ նում Չ րա քեա նի պոէ տի կան։ 
 Հա կադ րա պատ կերն, ինչ պէս նշե ցինք, յա ճախ դրսե ւոր ւում է բա ռում։ Եւ 
այդ պատ ճա ռով Չ րա քեա նին կա րող ենք կո չել անս պա սե լի բա ռի վար-
պետ։  Նա նաեւ ճիշտ է կա րո ղա նում մա տու ցել այդ բա ռը, եւ այդ տեղ է նրա 
մե ծու թիւ նը։  Հա կա սա կան ու ան սո վոր ար տա յայ տու թիւ նը, որ ա ռա ջին հա-
յեաց քից տա րօ րի նակ է թւում, ո րով հե տեւ դուրս է սո վո րա կան մտա ծո ղու-
թեան կեր պե րից, չի դիտ ւում որ պէս ան հե թե թու թիւն, եւ եր բեք Չ րա քեա-
նի բա ռը ինք նան պա տակ չի գոր ծած ւում. ա մէն բառ իր ծանր կշիռն ու նի 
եր կի պոէ տիկ կա ռոյ ցում։ Չ րա քեա նի պա րա դոքսն իր խոր քում ամ փո փում 
է զգաց մուն քի ու տպա ւո րու թեան ճշմար տու թիւ նը։ Երբ մի քա նի՝ յա ճախ 
մի մեանց հա կա սող տպա ւո րու թիւն ներ միա ժա մա նակ են գոր ծում, բա նաս-

4 Տ. Չրաքեան, հատուած Մ. Կիւրճեանին հասցէագրուած նամակից, Պօլիս, Իսկիւտար, 
16 հոկտեմբերի, 1900, ԳԱԹ, Տիրան Չրաքեանի ֆոնդ, թիւ 6։

5 Անդ։
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տեղ ծը փոր ձում է տալ հէնց այդ միա ժա մա նա կու թիւ նը, եւ ծնւում են բա ռեր, 
ո րոնք մինչ այդ չեն ե ղել, բայց ի րա ւունք են ստա նում լի նե լու, ո րով հե տեւ 
ա սում են ա ւե լին, քան մի քա նի բա ռե րը կը փոր ձեն ա սել կողք կող քի։ 

 Գիր քը դեռ նոր էր տպագ րուել, երբ մա մու լում տար բեր կար ծիք ներ 
հնչե ցին նրա մա սին, սա կայն բա ռօգ տա գործ ման ու լե զուա կան օ րէնք նե-
րը շրջան ցե լու վե րա բե րեալ քննա դատ նե րը հիմ նա կա նում միա կար ծիք 
էին։  Յատ կա պէս այս հար ցում ան հան դուր ժող էր  Տիգ րան Ել քէն ճեա նը, որ 
գրքից բե րե լով մի շարք տո ղեր եւ ցոյց տա լով դրանց ան հաս կա նա լի լի նե լը՝ 
ա ւե լաց նում է. « Չեն ար դա րա նար նաեւ հե տե ւեալ նե րուն նման բա ռեր. ար-
տաք նում, կէ տադ րա զուրկ լրջու թիւն, իս կա նու շու թիւն, ե սա նոյն ա նէու թիւն, 
հե ռան հետ տա րագ նա ցու թիւն, ու րուառ կախ, տես լա հար մէ նատ րո փում, 
անդր հայ րե նա կան սար սուռ, խո յան շարժ, սլափթ թում, խօ լա ծաղ կում …։ 
Ո րոնց մէ ո մանց մէջ լե զուին օ րէնք ներն են, որ ըստ ար ժա նին չեն յար գուիր, 
ո մանց մէջ ճա շակն է, որ կը կորս նուի։ Այս տե սակ նո րու թիւն նե րը հիմ չեն 
բռներ լե զուին մէջ, ինչ պէս հիմ չեն ու նե ցած ան ցեա լին մէջ, զի ինչ որ ժա-
մա նա կը ինք չի շի ներ, անվ րէպ կ ’ոչն չաց նէ զայն։ … Մա նա ւանդ որ անհ րա-
ժեշտ ալ չէ միակ բարդ բա ռով մ’ը սել, ինչ որ կա րե լի է հասկց նել վա յել չօ րէն 
մէ կէ ա ւե լի բա ռե րով»6։

Այս տե սակ քննա դա տու թիւն նե րին մա սամբ հա մա ձայ նե լով՝ հա-
կադրուենք, սա կայն, ա սե լով, որ նե րաշ խար հում՝ հո գե ւոր ու զգա յա կան 
աշ խար հում, կան գա ղա փար- հաս կա ցու թիւն ներ, ո րոնք ի րենց հա մար ժէք 
բա ռե րը չու նեն, ե ղած նե րը ան կա րող են տալ եր եւոյ թի էու թիւ նը, եւ գրո ղին 
մնում է բա ռա բար դու թեամբ ստա նալ անհ րա ժեշտ գու նե րան գը։ Այս դէպ-
քում հե ղի նա կից պա հան ջել օգ տուել միայն ե ղած բա ռե րից պար զա պէս չի 
կա րե լի, մա նա ւանդ որ քննա դատն էլ գի տի, որ ժա մա նա կա կից լե զուի բա-
ռա պա շա րի մի շերտ ան ցեա լում չի ե ղել, եւ ինչ-որ ան հատ ներ են այդ բա ռե-
րը ստեղ ծել ու գոր ծա ծու թեան մէջ դրել։

 Բա ցի սրանից` նե րաշ խար հը չի են թարկ ւում ժա մա նա կին, ուս տի եւ ժա-
մա նակն ի րա ւա սու չէ ստեղ ծել ու ոչն չաց նել նրա նից ծնունդ ա ռած բա ռերն 
ու ար տա յայ տու թիւն նե րը։

Գ րա կա նա գի տու թիւ նը չպի տի ստեղ ծա գոր ծու թիւ նը են թար կի ճշգրիտ 
գի տու թիւն նե րին յա տուկ վեր լու ծու թեան ու գրո ղին թե լադ րի ինչ-որ կա-
ղա պար ներ, այլ եր կը պի տի ներ կա յաց նի այն պէս, ինչ պէս բնա գէտ- բու-
սա բանն է փոր ձում ու սում նա սի րել ան յայտ մի ծա ղիկ ու նկա րագ րել նրա 

6 Տ. Ելքէնճեան, Չրաքեանի «Ներաշխարհը». «Բիւզանդիոն», 1906, թ. 3052, սեպտեմբեր 
16-25։
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տե սա կը՝ ա ռանց քննե լու այն հար ցը, թէ որ դէպ քում այն ա ւե լի գե ղե ցիկ կը 
լի նէր. կա րե ւո րը նրա հմայ քը պար զելն ու ինք նա տի պու թեան, թար մու թեան 
շուն չը որ սալն է։ Իսկ այն հար ցին, թէ այդ նոր եր եւոյ թը հե տա գայ կեանք 
կ ’ու նե նայ, թէ ոչ, իս կա պէս պէտք է թող նել, որ ժա մա նա կը պա տաս խա նի։ 
Ի վեր ջոյ, ոչ մի գրա կա նա գի տու թիւն չի կա րող ե րաշ խա ւո րել յա ւեր ժու թիւ նը 
մի ստեղ ծա գոր ծու թեան, որն ին քը յա ւեր ժա կան չէ։

Չ րա քեա նի ստեղ ծած բա ռերն ուղ ղա կի նրա «ճար տա րա պե տու թեան» 
անկրկ նե լի տար րերն են. դրան ցում, ի րօք, բո լոր ժա մա նա կաշր ջան նե րի 
ճար տա րա պե տու թեան ո ճե րը կա րե լի է գտնել։

 Վերց նենք «հիա սոս կում» բա ռը, որ «հիա ցում» եւ «սոս կում» ի մաստ նե-
րի հա մադ րումն է, սա կայն այդ բա ռե րի ա ռան ձին կի րա ռու մը չէր ծա ռա յի 
այն նպա տա կին, ո րի հա մար հարկ է ե ղել ստեղ ծել բար դու թիւ նը, քա նի որ 
եր կու բա ռով ա ւե լի շուտ ար տա յայտ ւում է զգա ցում նե րի յա ջոր դում, մինչ-
դեռ «հիա սոս կու մը» փոր ձում է տրա մադ րու թիւն նե րի միա ժա մա նա կու թիւ-
նը ներ կա յաց նել եւ մի եր րորդ, բո լո րո վին ու րիշ զգաց ման լե զուա կան նշա-
նը դառ նալ, ո րով դի պուկ կա րե լի է ար տա յայ տել «դի ւաս տուա ծա յին» ծո վի 
ա ռա ջաց րած զգա ցո ղու թիւ նը։

Ն ման նշան նե րով ո ղո ղուած է Չ րա քեա նի « Նե րաշ խար հը»։ Այն տեղ 
կա րե լի է հան դի պել «հրճուա յեղ ցում», «մա հեշ տանք» (մա հուան հեշ տանք), 
«սլա ցառ կախ» (սլաց քի մէջ քա րա ցող -ա հա գո թա կան ո ճին յա տուկ շար-
ժում), «ցնծկո ծում» (ցնծու թիւն եւ կոծ միա ժա մա նակ), «զոհ րայրք» (զո հուե-
լու կիրք), «նան րա նուշ» (ու նայ նու թեամբ ա նուշ), «խո յան շարժ» (խո յաց ման 
մէջ ան շարժ), «խօ լա ծաղ կում» (խեն թօ րէն ծաղ կե լը), «ժահ րա պոյր» (թոյ նի 
հրա պոյր ու նե ցող) եւ այլ բա ռե րի, ո րոնք բո լորն էլ զգա ցո ղու թեան ան հա ւա-
նա կան թուա ցող ճշմար տու թիւնն են բա ցա յայ տում, բա ռը պատ կե րի վե րա-
ծում, շարժ ման ու ան շար ժու թեան յա ւեր ժա կան խնդի րը ար ծար ծում՝ միտ քը 
տա նե լով դէ պի  Զէ նո նի փի լի սո փա յա կան նե տի թռիչքն ու վե րա դարձ նե լով 
մեծ ու պարզ ճշմար տու թիւ նը, որ ա մէն ինչ յա րա բե րա կան է, ե րե ւա կա յու-
թիւ նը սա հեց նում դէ պի լոյս ու ստուե րի գե ղա գի տա կան խա ղը, օ դի ու գու-
նե րան գի շար ժը, այդ պի սով մտքի հա մար ան սո վո րը մեկ նում կամ ե րե ւա-
կա յու թիւ նը յան գեց նում ան սո վո րին։ Ու թւում է, թէ Չ րա քեա նի պոէ զիան 
պա րա դոքս նե րի ա ռանց քում խրուած գնդա սեղ է, եւ հէնց այդ պա րա դոքս-
ներն են ձե ւա ւո րում նրա շքեղ, ինք նա տիպ ո գու կեր տուած քը, որ տեղ պատ-
կեր նե րը բո լո րո վին նոր են, ար տա յայ տու թիւն նե րը՝ գտնուած եւ միայն ի րեն 
յա տուկ։
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Չ րա քեանն իր պոէ զիա յի շնոր հիւ ոչ միայն բա ռին գե ղա գի տա կան ար-
ժէք է հա ղոր դում, այ լեւ սե փա կան գե ղա գի տու թեան հա մար է բառ ստեղ-
ծում։ Օ րի նակ՝ ինչ պէս էլ փոր ձենք ներ կա յաց նել կուժն աղ բիւ րի ջրով լցուե-
լու պա հը, հաս տատ ա ւե լի տպա ւո րիչ չի լի նի, քան Չ րա քեա նի մէկ բա ռը՝ 
օգ տա գոր ծուած հետ եւեալ ար տա յայ տու թեան մէջ՝ «կու ժիս խլո լո խո՛ւբշ լե-
ցուի լը»7։ Բ նա ձայ նա կան այս բա ռը ոչ միայն ձայն, այ լեւ կեն դա նի տպա-
ւո րու թիւն է արթ նաց նում, ին չը իմպ րե սիո նիզ մի ա մե նա կա րե ւոր սկզբունք-
նե րից է եւ իր կա տա րեալ դրսեւո րումն է գտել Չ րա քեա նի ա րուես տում։ Այդ 
բա ռը միա ժա մա նակ իր մէջ կրում է աղ բիւ րի ո րա կա կան բնո րո շում. նոյն 
բա ռի մէջ հան դէս են գա լիս ձե ւի պա րա գան եւ ո րո շի չը. բա րակ աղ բիւ րից, 
ան շո՛ւշտ, կու ժը չէր լցուի «խլո լո խո՛ւբշ»-ով։ Այս տեղ նոյ նիսկ կու ժը ջրով 
լցուե լու ժա մա նա կա հա տուածն է կար ծէս ար տա յայ տուած. աղ բիւ րը այն-
քան վա րար է, որ կու ժը լցնում է ա սես հէնց այն քան ժա մա նա կում, որ քան 
տե ւում է այդ բառն ար տա սա նե լը։

Չ րա քեա նի բա ռա րա նը չա փա զանց հա րուստ է հո մա նիշ նե րով, եւ ա մէն 
բառն իր ճիշտ տեղն է գտնում խօս քում։ Եր բեմն թւում է, թէ հե ղի նա կի ա սե-
լիքն անս պա ռե լի է ու հոր դա բուխ այն քան, որ մի կերպ է տե ղա ւոր ւում լե-
զուի՝ ան գամ պատ մա կան լայն ընդգր կու մով վերց րած հնա րա ւո րու թիւն նե-
րում։ Ա հա,  Լոյ սի մա սին Չ րա քեա նի եր գի փոք րիկ հա տուա ծը ո ղո ղուած 
է «ճա ռա գայթ» բա ռի ի մաս տա յին հո լո վոյթ նե րով. ցոլք, լու սագ ծու թիւն, 
նշու լում, շա ռա ւիղ, փա ղփիւն, ճա ռա գայթ, շա ռայլ, ճա ճանչ, պաղ պաջ, ոս-
կե փայ լիւն, լու սա ղո տու թիւն, շո ղիւն, լու սա շիթ (որ պէս գո յա կան), փշփշանք, 
բոց, պսպղում, փող փո ղիւն, ջա հում, շո ղաս լաք եւ այլն։  Հե տաքր քիր կեր պով 
նոյն ճա ռա գայ թը կեր պա րա նա փո խու թիւն նե րի ան վեր ջա նա լի շրջապ տոյ-
տի մէջ է ընկ նում Չ րա քեա նի խօս քի լա բի րին թո սով ճամ փոր դե լիս եւ նկար-
չի աչ քի որ սա ցած ա մե նա յատ կան շա կան գիծն է դառ նում իւ րա քան չիւր 
ա ռար կա յի հա մար. ե թէ աղ բիւ րի մէջ է թա փան ցում, դառ նում է «բեկ բե կող 
նշու լում», ե թէ ե կե ղե ցում է, ու րեմն՝ «ճա ռա գայթ» է, բիւ րե ղի մէջ` «ճա ճանչ», 
ա դա ման դում՝ «պաղ պաջ», պղնձէ ա նո թի շուր թին՝ «լու սագ ծու թիւն», ար-
շա լոյ սի կամ վեր ջա լոյ սի ամ պին՝ «ոս կե փայ լիւն», կա թի լի մէջ՝ «լու սա շիթ», 
իսկ լապ տե րի նը գի շե րուայ մէջ ար դա րեւ «փշփշանք» է։

Ինչ պէս նշե ցինք, կոնտ րաս տը, հա կադ րու թիւն նե րի միու թիւ նը, պա րա-
դոք սը առ կայ են նաեւ Չ րա քեա նի ար տա յայ տու թիւն նե րում ու նա խա դա-
սու թիւն նե րում։ Դ րանք ան թիւ-ան հա մար են, բայց մի քա նի սը կը նշենք՝ որ-

7 Տ. Չրաքեան, Երկեր, Երեւան, 1981, էջ 35։ Այս գրքից հետագայ մէջբերումների էջերը 
կը նշուեն կից՝ փակագծերում։
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պէս բնո րոշ օ րի նակ. «Ինչ պէս կը տխրեց նէ զիս քաղց րու թիւնդ» (187), կամ՝ 
«Ո՜վ իմ մե լա մաղ ձիկ խա ղա ղու թիւնս, զքեզ կը տա ռա պեմ, զքեզ կու լամ» 
(186), կամ հօր մա սին՝ «Ա նընդ հատ կը ծնէր զիս եւ շա րու նակ սպա ռե ցաւ …  
իր յա րա տեւ ծնո ղու թե նէն» (140) (ամ բողջ մի փի լի սո փա յու թիւն)։ Ծ նելն ու 
սպա ռուե լը պա հան ջում են ժա մա նա կի ո րո շա կիու թիւն եւ տրա մա բա նօ րէն 
ու քե րա կա նօ րէն են թադ րում են գոր ծո ղու թեան ա ւարտ (յատ կա պէս «ծնել» 
բա յը, թւում է, ան կա տա րի ան ցեալ ժա մա նա կա ձե ւը նոյ նիսկ չպի տի ու նե-
նար)։ Այ նինչ Չ րա քեանն այդ բա յե րի հետ գոր ծա ծել է անս պա սե լի մակ բայ-
ներ, որ յա ւի տե նու թեան չափ եր կա րաձ գում են պա հը։ Ինք նին պա րա դոքս 
է մա հուան մա սին հետ եւեալ մտո րու մը. « Մա հուան ա հա գին տրտմու թիւ նը 
կը զգամ, որ մա հուան կա րօ տի կը նմա նի» (144)։ Իսկ Ք րիս տո սի տեն դով 
տա ռա պող հո գին նաեւ եր ջան կու թեան պա րա դոքսն է բա ցա յայ տում եւ ան-
վերջ «Ե թէ եր ջա նիկ ըլ լա յի…» կրկնե լուց յու սա հատ՝ բար բա ռում է. «Ե թէ եր-
ջա նիկ ըլ լա յի իր կեր պա րա նին թքնող մար դուն պէս, եւ իր ոտ քերն իւ ղօ ծող 
կնկա նը պէս եր ջա նիկ…» (134)։

Ե թէ էկ զիս տեն ցիա լիզ մի գե ղա գի տու թիւ նը ներ կա յաց նում էր կեանքն 
իբ րեւ աբ սուրդ, եւ այդ աբ սուր դի գի տակց մամբ էր բա ցա յայտ ւում օ տա-
րուած «Ես»-ի ող բեր գու թիւ նը, ա պա Չ րա քեա նը գե ղա րուես տա կան կեր պի 
մէջ յայտ նա բե րում է կեանքն իբ րեւ պա րա դոքս, եւ կեան քի իւ րա քան չիւր 
դրսե ւո րում իր խոր քում պա րու նա կում է պա րա դոք սը որ պէս նա խա պայ-
ման։

Երբ կար դում ես «Զ քեզ կը սի րեմ իբ րեւ թէ առ յա ւէտ յու շա ցած ըլ լա յիր. 
կը սի րեմ զքեզ իբ րեւ թէ մե ռած ըլ լա յիր» (187) խօս քե րը, հո գուդ խոր քում 
մի պահ ցնցում ես ապ րում սի րոյ այս ար տա սո վոր խոս տո վա նու թիւ նից, 
բայց մի պահ միայն, ո րով հե տեւ վայր կեան անց նոյն խօս քե րում գտնում 
ես ա մե նաճշ մա րիտ զգաց ման ա մե նաան կեղծ մարմ նա ւո րու մը, եւ որ անհ-
նար է ա ւե լի ճիշտ ներ կա յաց նել` սի րոյ յա ւեր ժա կան ծա րա ւը, ո րը կա րող է 
հա մե մա տուել լոկ ան յոյս ու անմ խի թար կա րօ տի պատ ճա ռած տա ռա պան-
քի հետ, երբ գի տակ ցու թիւնն ըն դու նում է վե րա դար ձի անհ նա րի նու թիւ-
նը, մինչ դեռ սիր տը չի կա րող ա պա քի նուել կա րօ տի ա հագ նա ցող տեն դից։ 
Թ ւում է՝ ե րաժշ տա կան եր կի փոք րիկ հա տուա ծի կա տա րում է, ըն դա մէ նը 
չորս տակտ, որ տեղ ե ղե րա կան ձայ ներ են լսւում, անհ րա ժեշ տա բար բա-
ժա նու մի դա ժան շեշ տեր կան, սա կայն միա ժա մա նակ սա ան սահ ման եր-
ջան կու թեան երգ է։  Կար ծես եր ջան կու թիւնն ու սէ րը մի պահ շեքս պի րեան 
ող բեր գու թեան դի մակ են հագ նում։  Կորց նե լուց յե տոյ ենք յա ճախ կորց րա-
ծի ար ժէ քը զգում։ Եւ ա րուես տը, ա սես, հնա րա ւո րու թիւն է տա լիս ապ րել 
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կո րուս տի պահ՝ ա րժե ւո րե լու հա մար ու նե ցա ծը։ Ա րուես տը ին տուի ցիա յի 
ո լորտն է, իսկ Չ րա քեա նի ին տուի ցիան յու շում է, որ  Սի րոյ ու Եր ջան կու-
թեան չա փը պէտք է ո րո շել  Մա հուան կշռա քա րե րով։

Եր բեմն ան խառն բա նաս տեղ ծու թեամբ են ներծ ծուած Չ րա քեա նի տո-
ղե րը (բա նաս տեղ ծու թիւն՝ որ պէս ձե ւի ու բո վան դա կու թեան ներ դաշ նա կու-
թիւն), իսկ գրքի շատ հա տուած ներ ա նա ռար կե լիօ րէն կա րող են ա ռան ձին 
բա նաս տեղ ծու թիւն ներ հա մա րուել, քա նի որ ինք նու րոյն են եր կի գա ղա փա-
րա կան- գե ղա րուես տա կան հիւ սուած քում։ Իսկ հե ղի նա կի մե ծու թեան մա-
սին է խօ սում այն փաս տը, որ գրքից զա տուե լու դէպ քում այդ հա տուած նե-
րը ի րենց կա տա րեալ ու ինք նա բաւ հիւ սուած քից ո չինչ չեն կորց նի, մինչ դեռ 
գիր քը կ ’աղ քա տաց նեն ար տա յայտ չա կան ու պատ կե րա ւոր տար րե րով։ 
 Հէնց բե րուած տո ղե րում ե՛ւ ներ քին ռիթմն է պար զո րոշ հնչում, ե՛ւ կրկնու-
թեամբ ստեղ ծուած յան գա ւո րում կայ, ե՛ւ աս տի ճա նա ւո րումն է ներ քին անհ-
րա ժեշ տու թեամբ կի րա ռուած։ Ա հա եւս մի հա տուած, որ նոյն պէս ամ բող ջա-
կան բա նաս տեղ ծու թեան տպա ւո րու թիւն է թող նում, եւ գրա կա նա գի տա կան 
նոր մե րի կո պիտ խախ տում կա տա րած չենք լի նի, կար ծում ենք, ե թէ այդ 
հա տուա ծը ա ռանց շա րա հիւ սա կան ու կէ տադ րա կան փո փո խու թեան ներ-
կա յաց նենք չա փա ծոյ տես քով՝ զուտ ըն կալ ման մատ չե լիու թեան հա մար։

«Ո՛րքան ի րա ւունք ու նին տրտմե լու
ա նոնք,
որ լե ցուն են մտա պատ կեր նե րով,
որք ի րա գոր ծուիլ կ ’ու զեն.
ա նոնք ո րոց ներ սը
յա րա տեւ ստեղ ծո ղու թիւն մը կը յղա նայ,
կը լու սա կեր տէ զա նոնք,
ժպիտ նե րու պէս,
որք թա խիծ ներ են ընդ հուպ,
կայ ծե րու պէս,
որք ա ճիւն ներ են իս կոյն» (88)։

Ամ բողջ եր կը ստեղ ծուած է քեր թո ղա կան ու րիշ օ րի նա չա փու թիւն նե-
րով։ Եւ պար բե րա բար հան դի պող բա նաս տեղ ծա կան ա ւե լի կուռ կա ռոյց 
ու նե ցող հա տուած նե րը ստեղ ծում են « Նե րաշ խար հի» իւ րօ րի նակ կշռոյ թը։

Չ րա քեա նի խօս քի բո լոր միա ւոր նե րը կա րե լի է նկա րել, զգալ, դի տել, 
լսել, համ տե սել։  Կա րե լի է կար դալ « Նե րաշ խարհն» ու յստակ տալ Չ րա-
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քեա նի սրտագ րու մը։ Դ րա հա մար բա ւա կա նա չափ տե ղե կու թիւն է պա րու-
նա կում նրա իւ րա քան չիւր նա խա դա սու թիւ նը, ա մէն է ջը։ Եր կը Չ րա քեա նի 
սրտագ րումն է նաեւ հէնց ու ղիղ ի մաս տով։ Այն հա տուած նե րում, որ տեղ 
իշ խում է զգաց մուն քը եւ նրա ներշն չած հիա ցու մը, հե ղի նա կը շնչա հեղձ է 
լի նում, եւ դա պարզ զգում է ըն թեր ցո ղը, ո րով հե տեւ ինքն էլ է շնչա հեղ ձուկ 
զգում բա ռե րի՝ գլխապ տոյտ ա ռա ջաց նող հե ղե ղից, նա խա դա սու թիւն նե րի 
կտրտուա ծու թիւ նից։  Կա րող ես կար դալ ամ բողջ էջն ու չհան դի պել վեր ջա-
կէ տի, դրա փո խա րէն է ջը կա րող է լցուած լի նել մի ջա կէ տե րով, ո րոնք յա-
ճախ հէնց հեւ քի սիմ ւո լիկ պատ կերն են Չ րա քեա նի գրա ւոր խօս քում. «…
Ե կա՜ր. իմս ես. այն պէս չէ՜. կը սի րե՜ս զիս… Ան հու նին կո րիւ նը, հսկա յոր դին, 
որ կը կան չէր քե զի. կը լսե՜ս սրտիս թո պու մը. ես քե զի կը ճանչ նա յի շա տոնց. 
դա րե րէ ի վեր…  Նա յէ ինչ պի տի ը սեմ քե զի. կը պա ղա տիմ քե զի. զքե՛զ կը 
տա ռա պիմ, զքե՛զ կը հեծկլ տամ. զքե՜զ կը դո ղամ. մա հուա՜ն պէս ի րա կա նա-
ցող բաղ ձանքս. մտիկ ը րէ. զքեզ այն քա՛ն ա տե նէ ի վեր կը սի րեմ. իմ ճշմա-
րիտ. ճշմա րիտ ե րա նու թիւնս. նա յէ.  Տիե զեր քին ներ կա յու թիւնն է…» (191)։

Չ րա քեա նը ոչ միայն ինք նա տիպ բա նաս տեղծ է, այ լեւ ինք նա տիպ 
ա րուես տա բան, եւ միայն խոր ու նուրբ բա նաս տեղ ծա կան հո գին կա րող 
էր ե րաժշ տու թիւ նը տար րա լու ծել ու հա մադ րել, մեկ նել ողջ պեր ճան քով՝ 
բա ցա յայ տե լով նրա ա րե ւե լեան էկ զո տիկ հմայ քը՝ տե սա կան միտ քը շրջա-
նա կե լով նրբա ճա շակ ա րուես տով. «…Զ մայ լե լի երգ, շող շո ղուն ու դող դոջ՝ 
հնչիւն նե րու գո հար նե րովն ա րե ւե լեան նուա գին, որ ե րազ նե րու, հա ռաչ նե-
րու հնու թե նէ մը կու գայ ո լո րուե լու հա յե ցո ղու թեանս մէջ, ա րա բո լո րուե լու 
տեն դի՛ն հետ, որ կո հակ-կո հակ եր բեմն կ ’անց նի սիր տէս» (89)։

 Դա րե րի կեր տած մշա կոյ թը իր ազ գա յին ողջ նկա րագ րով յառ նում է 
տո ղե րից, եւ այդ մշա կոյթն այն քան է ազ գա յին, որ ան գամ ի րեն վե րա բե րող 
բա յը կա րող է տի պա կա նաց նել ու օժ տել նոյն նկա րագ րով։ Իսկ Չ րա քեանն 
այն քան վստահ է գոր ծա ծում այդ նո րա կերտ բա յը՝ «ա րա բո լո րուել», որ 
ա սես ոչ թէ ինքն է հնա րել այն, այլ ա րա բա կա նու թիւնն է պա հան ջել, ինչ պէս 
նոյն ա րա բա կա նու թիւ նը կա րո ղա ցել է խո րը հետք թող նել հա մաշ խար հա-
յին մշա կոյ թի վրայ, որ տեղ այժմ առ կայ է ա րա բես կը՝ որ պէս դա սա կան պա-
րի կե ցուածք, նոյն ա րա բես կը՝ որ պէս կեր պա րուես տի բարդ նախշ, ա րա-
բեսկ նե րը՝ որ պէս ե րաժշ տա կան նրբա գեղ, զար դո լոր, պա ճու ճա պատ մշա-
կու մով, նախ շուն մե ղե դիով պիես ներ, ո րոնք նաեւ «ա րա բե նիք» են կոչ ւում։ 
Ե րաժշ տու թեան էկ զո տի կան Չ րա քեա նը շա րու նա կում է՝ հնչեց նե-
լով եր գի մէկ տո ղը, ո րը թարգ մա նում է միայն տո ղա տա կում, եւ այդ 
տո ղը շատ գե ղե ցիկ է հնչում. գու ցէ ո րով հե տեւ հա յե րէն թարգ մա-
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նու թիւնն է գե ղե ցիկ։ Ա հա այն. « Վալ լա հի, կիւ զել տիր կեօզ լե րին… 
պիլ լա հի կիւ զել տիր…» (տո ղը պետք է կար դալ ա րեւմ տա հա յե րէ նի 
ար տա սա նու թեամբ), «Աս տուած վկայ, գե ղե ցիկ են աչ քերդ, իս կա պէս 
գե ղե ցիկ» (89)։ «Ա սանկ կը սէ տա րօ րի նակ, տա րօ րի նակ եր գը. ան հուն 
միամ տու թեամբ մը, սրբու թեամբ մը կը հա ռա չէ. կ ’երդ նու. ա՛հ, բա ցար ձակ 
ճշմար տու թիւ նը։ Եւ սիրտս չեմ գի տեր ինչ կըլ լայ ա նո ղոր մա բար՝ տո ղին 
բա նաս տեղ ծու թեա նը մե ծու թե նէն։ Եւ մինչ դեռ ե րաժշ տու թիւնն, ան վերջ, 
կ ’ե լե ւէ ջէ, կ ’ի ջոս տոս տէ, կը ծփայ, ար ցունք նե րու բիւ րեղ հոյ լեր կը հրա խա-
ղէ, կը հրա հո սէ, լու սա շի թե լով առ նա ձայն շար գըին մե լա մաղ ձու թիւ նը, …, 
տեն դը կու գայ կ ’անց նի կուրծ քէս, ու ե րա զանքս ար տա սուա գին ժպի տով մը 
կ ’առ կա խուի սքան չա ցած» (90)։  Պէտք է ու շադ րու թիւն դարձ նել Չ րա քեա նի 
պատ կե րին հա մակ ցուող այն ե րաժշ տու թեա նը, որն ունկ շո յող ներ դաշ նա-
կու թեամբ լսե լի է դառ նում տո ղե րի մի ջից՝ նրբօ րէն օգ տա գոր ծուած բա ղա-
ձայ նոյ թի (ա լի տե րա ցիա) շնոր հիւ։

Չ րա քեա նի պոէ տի կա յի ա մե նա յատ կան շա կան կող մե րից մէ կը գա ղա-
փա րա կան թանձ րա ցում ներն են՝ սեղմ ձե ւի մէջ ար տա յայ տուած խորն ու 
ընդ հան րա ցած մտքե րը, ո րոնց բնո րոշ են սուր ար տա յայտ չա կա նու թիւնն ու 
ա նակն կալ ամ փո փու մը։ Դ րանք գի տա կան ու բա նաս տեղ ծա կան սկզբունք-
նե րի միա ձուլ ման կա տա րեալ դրսե ւո րում ներ են։ Ն րան ցում միտքն այն քան 
է բիւ րե ղա ցած, գե ղա րուես տա կան ար տա յայ տու թիւնն այն քան յղկուած, որ 
նրանք ձեռք են բե րում ինք նու րոյ նու թիւն, եւ ամ բողջ տեքս տից ան կախ գոր-
ծա ծուե լու ի րա ւունք։ Դ րանք գե ղե ցիկ ա ֆո րիզմ ներ են։ Եւ սխա լուած չենք 
լի նի, ե թէ ա ֆո րիզ մի վար պետ ներ  Լա ռոշֆու կո յի,  Գէո թէի, հայ գրա կա-
նու թեան մէջ՝  Թու մա նեա նի,  Պա րո նեա նի ա նուն նե րի կող քին դնենք նաեւ 
Չ րա քեա նի ա նու նը։  Թե րեւս դրան ցից մի քա նիսն այս տեղ բե րեմ՝ որ պէս 
պեր ճա խօս վկա ներ։
• «Ա մէն ինչ իր մաս նա ւո րու թեամ բը միայն կը մեռ նի, եւ ան մահ ըլ լա լու 

հա մար պէտք է ընդ հա նուր ըլ լայ» (102)։
• «Ա մէն սկիզբ ե րա զով այ լա կեր պուած վախ ճան մ’է» (63)։
• « Յո ռե տե սու թիւ նը քա ղա քակր թու թեան ցա ւե րու տակ մթագ նած, պղտո-

րած լա ւա տե սու թիւն մ’է, ուր կէ բա ցա կայ է բա րու թեան ու րա խու թիւ նը» 
(77)։

• «Ա մէն փի լի սո փա յու թիւն զայն մտա ծող Ե սին տե սակ մը բա նա ձե ւումն է 
եւ հաս տա տու թիւ նը, ուս տի՝ ար դա րա ցու մը» (78)։

• « Կա՞յ զմարդ Աս տու ծոյ տա նող բան մը, որ զայն մա հուան ալ չտա նի» 
(95)։
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• «Ծնն դա գոր ծու թե նէն ա ռաջ՝ Ան հու նին արբ շիռ պաշ տա մունքն է  Սէ րը» 
(82)։

• « Խորհր դան շա կա նու թիւ նը, որ մտքին պայ մանն է, քա նի որ լե զու մը 
անհ րա ժեշտ է մտքին, պայ մանն է նաեւ խեն թու թեան…» (105)։

• «Ով որ երկն քին կը նա յի եւ ա նոր նա յե լով կը մտմտայ այն ա նո րոշ բա-
նե րը, որ գու ցէ ան ցեալ, ան հու նօ րէն ան ցեալ եւ ա պա գայ կեան քի մը 
յա ւի տե նու թեանց կը վե րա բե րին, չի կրնար յո ռե տես ըլ լալ» (80)։

• « Սէ րը մաս նա ւո րու թեան մահ մ’է տիե զե րաց ման դիւ թու թեան մը մէջ» 
(83)։

• «Աս տուած, որ ար դա րու թիւն է, խա ղա ղու թիւ նը ի մաս տու նին կու տայ եւ 
ժպի տը՝ խեն թին» (106)։

• «Ա մէ նէն ա ւե լի ա զատ ու անձ նա կան խորհր դա պաշտն է խեն թը։ …Իր 
տե սա ծը կ ’ե րե ւա կա յէ ան եւ իր ե րե ւա կա յա ծը կը տես նէ» (105)։

 Գե ղե ցիկ ու տպա ւո րուող ա ֆո րիզմ ներ կան նաեւ Չ րա քեա նի՝  Կիւր ճեա նին 
հաս ցէագ րած նա մակ նե րում։ Ա հա դրան ցից մէկ-եր կու սը.

• «Ե սա կա նու թիւ նը հիմն է ա մէ նէն մեծ այ լա սի րու թեան»8։
• «Երբ հո գին չի գո հա նար, մարդ մար մի նը գո հաց նե լու պէտ քը կը զգայ»9։
•  Պի տի «մարդ այն քան ազ նիւ ըլ լայ, որ ա՛լ ե րախ տա գէտ չըլ լայ… նաեւ 

ա՛յն քան ազ նիւ, որ ե րախ տա գի տու թիւն չպատ ճա ռէ»10։

РЕЗЮМЕ

В за ви си мо сти от тем пе ра мен та и све же сти мыс лей, ка ж дый по эт в ка кой то 
сте пе ни еще и сло во тво ри тель. Ес ли зна ки язы ка не дос та точ ны для вы ра же ния 
но вых идей, ос та ет ся со здать сло ва или ста рые и не упот реб ляе мые сло ва на де-
лять но вы ми смыс ла ми. 

Ис кус ст во Ти ра на Чра кя на пол но уни каль ны ми и вре заю щие ся в па мять эле-
мен та ми. Для при ме ра дос та точ но и ши ро ко ис поль зуе мый кон траст, ко то рый 
час то при сут ст ву ет в од ном сло ве, и по то му Чра кя на мож но на звать мас те ром не-
ожи дан но го сло ва, еще ча ще встре ча ет ся в пред ло же ни ях, а ино гда во пло ща ет ся с 
по мо щью двух час тей, как по ве ст во ва ние о все под виж ном, пе ре мен чи вом, все гда 
бур ля щем Мо ре и сказ о веч но умо зри тель ных еги пет ских пи ра ми дах.

И кон траст час то де ла ет по эти ку Чра кя на па ра док саль ной. Его па ра докс от-
кры ва ет ис тин ные глу би ны чувств и впе чат ле ний ли ри че ско го ге роя. Ко гда не-
8 Տ. Չրաքեան, Մ. Կիւրճեանին հասցէագրուած նամակից, Պօլիս, Իսկիւտար, մարտի 8 (հ. 

տ.), 1897, ԳԱԹ, Տ. Չրաքեանի ֆոնդ, թ. 2։
9 Անդ՝ 1897, մայիսի 22/ յունիսի 3, ԳԱԹ, Տ. Չրաքեանի ֆոնդ, թ. 3։
10 Տ. Չրաքեան, Մ. Կիւրճենին հասցէագրուած նամակից, Պօլիս, 1902, ԳԱԹ, Մ. Կիւրճեանի 

ֆոնդ, 2-րդ բաժին, թ. 244։
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сколь ко впе чат ле ний (час то про ти во ре ча щих) вы ра жа ют ся од но вре мен но, по эт 
пы та ет ся дать эту од но вре мен ность. Возь мем хо тя бы сло во «հիասոսկում» («вос-
тор го ст рах» - моя по пыт ка про сто го ко пи ро ва ния чра кя нов ско го сло ва hиасоскум) 
со сто ит из слов «հիացում» (вос хи ще ние, вос торг) и «սոսկում» (страх, ужас), но 
по сле до ва тель ное ис поль зо ва ние от дель ных слов не бу дет слу жить це ли, для ко-
то рой был соз дан син тез этих слов, так как два сло ва ско рее вы ра жа ют по сле до ва-
тель ность ощу ще ний, в то вре мя как «հիասոսկում» («вос тор го ст рах») пы та ет ся 
предъ я вить од но вре мен ность на строе ний и стать треть им, со вер шен но дру гим 
язы ко вым зна ком, ко то рый мо жет точ но вы ра жать то ощу ще ние, что вы зы ва ет 
«դիւաստուածային» («де мо но бо же ст вен ное» - еще од но сло во) мо ре.

Бла го да ря сво ей по эзии Чра кян не толь ко сло вам пе ре да ет эс те ти че ские зна-
че ния, но и тво рит сло ва для сво ей эс те ти ки. В ху до же ст вен ном об ра зе Чра кян 
вы яв ля ет жизнь как па ра докс, и что ка ж дое ее про яв ле ние в яд ре со дер жит па ра-
докс как пред ва ри тель ное ус ло вие.

SUMMARY

Depending on the temperament and the freshness of thought, every poet to some 
extent also is a word-creator. If signs of language are inadequate to express the new 
ideas, the poet must create words, or endow old and unused words with new meanings.

Tiran Tchrakyan’s art is full with unique and unforgettable elements. For example, 
frequently used the contrast, which is often present in a single word, so Tchrakyan 
can be called a master of the unexpected words, more common in the sentences, and 
sometimes embodied by the two parts, one of which is the narrative of forever movable, 
continually changeable, always full of storms’ Sea and another is the tale about eternal 
contemplative, the meditator Egyptian pyramids.

And the contrast often makes Tchrakyan’s poetic sparadoxical. His paradox reveals 
the true depth of lyrical heroe’s feelings and impressions. When a few impressions 
(often contradictory) are expressed at the same time, poet tries to give the synchronism 
of emotions. Take the word «հիասոսկում» (“wonderfright” - my attempt to simply 
copy Tchrakyan›s word “hiasoskum”) consists of words «հիացում» (wonder, 
admiration, delight) and «սոսկում» (fright, fear, horror), but the use of separated 
words in sequence will not serve the purpose for which was created synthesis of these 
words, because two words express a sequence of sensations, while «հիասոսկում» 
(“wonderfright”) is trying to show the simultaneity of moods and to become the third, 
completely a different linguistic sign, that can accurately express the feeling, that is 
causing «դիւաստուածային» (“demono-divine”) Sea.

By the grace of his poetry Tchrakyan not only endows words with aesthetic value, 
but also creates many words for his aesthetics. In artistic image Tchrakyan discovers 
life as a paradox, and that each of its expressions in the nucleus contains a paradox, as 
a precondition.




