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20-րդ դարասկզբի քննադատական և գեղագիտական մտքի զարգացման 

վրա ռուս և եվրոպական մշակույթի հետ միաժամանակ զգալի է նաև ֆրան-

սիականի բարերար ազդեցությունը: 

Օտար գրականությունների հետ Արտաշես Հարությունյանի (1873-1915) 

ունեցած գրական կապերի մասին է վկայում բանաստեղծ Էմիլ Վերհարնի 

(1855-1916) գրական դիմանկարը ևս` քննադատական ժանրին բնորոշ դիպու-

կությամբ, սեղմ ու բնութագրիչ նկարագրության մեջ: Ներկայացվում են բա-

նաստեղծի երկերի գաղափարագեղարվեստական արժանիքները, գրական հա-

յացքների ձևավորման իմացաբանական ակունքները: 

Քննադատի գնահատումներն ու ընդհանրացումները ներկայումս էլ 

այժմեական են և ակնառու իրենց գրական-պատմական կարևոր, նաև արդիա-

կան նշանակությամբ: 

Արտաշես Հարությունյանը (1873-1915թթ.)19-րդ դարի վերջի և 20-րդ 

դարի սկզբի արևմտահայ գրականության ականավոր դեմքերից է, որի ժառան-

գությանը ցայսօր մեր գրականագիտությունը  չի տվել համակողմանի ու ամ-

բողջական գնահատական: 

Արտ. Հարությունյանի մասին մամուլում լույս են տեսել բազմաթիվ 

գրախոսականներ, հուշեր, գրական վաստակի, լեզվի ու ոճի գնահատություն-

ներ, որոնք մենք հավաքել ենք մատենագիտական ցանկով` շուրջ 460 անուն: 

Դրանք ցայսօր կարոտ են հրատարակման, որը կլինի գրական արժանի հու-
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շարձան եղեռնին` 1915-ի եղերական սպանդին զոհ գնացած նահատակ գրողի 

համար:  

Արտ. Հարությունյանը ժամանակի մշակութային կյանքի հասուն ըմբռ-

նումով, գրական միջավայրի բազմաբարդ պայմաններում ու պահանջներում, 

օբյեկտիվ խորաթափանցությամբ է արժեքավորում այժմ էլ քննություն բռնող 

իր ասելիքը: Դա խոր դիտողականության, արևմտաեվրոպական ու հայ գրա-

կան կյանքի, հոսանքների ու դրանց փոխազդեցության հմուտ իմացությամբ 

օժտված մտքի եզրակացություն է` մշտապես տևական: 

Սիմվոլիստական գրական ուղղությանը դավանող գրողների ստեղծա-

գործական զարգացման ուղին ցույց է տվել, որ նրանք լիովին չեն ընդունել այդ 

հոսանքի փիլիսոփայական ու գեղագիտական դրույթները: Սիմվոլիզմի տեսու-

թյան շրջանակներից, այդ ուսմունքից բխող արվեստի «բացարձակ անկախու-

թյան» գաղափարախոսությունից հեռու կանգնած արվեստագետները կարողա-

ցան հասնել հասարակական կյանքի արմատական որոշ հարցերի գեղարվես-

տական բացահայտմանը: Միսաք Մեծարենցի գրական դավանանքի խնդիրը 

բացահայտելիս Արտ. Հարությունյանը գրում է. «…պիտի գար օր մը, ուր ճա-

շակի ու դատողության բարեփոխությամբ մը, պիտի մոռնար symbolisme-ը և 

պիտի մնար ինչ որ էր: Այսպես եղած է արդեն symbolisme-ի հոսանքեն տարվող 

շատ մը տաղանդավոր բանաստեղծներու մասին, Մոռեաս տը Ռենիե, Սամեն, 

Վեռհառն և այլն» [1, էջ 6]:  

 Եվ, իրոք, Վերհարնը՝ «…այդ խորաթափանց մտածողը, որին այնքան 

հետաքրքրում էր ազգերի ու պետությունների բախտը» [4, էջ 186-187], կարո-

ղացավ ընկալել անցողիկ դարաշրջանի բոլոր հակասությունները՝ ամենայն 

բարդությամբ: Նրա պոեզիան արտացոլեց ոչ միայն հասարակական հին ձևերի 

փլուզումն ու նեխումը, այլև կանխազգաց նորը՝ լուսահեռ գալիքով պայմանա-

վորված: Վերհարնը այդպիսին է դառնում ապագայի զարգացումը ներկայում 

ընկալելու կարողությամբ, խառնաշփոթ հասարակական շարժման մեջ առա-

ջադեմ ուժերին տեսնելու ունակությամբ,մոտեցող հեղափոխության երաժշտու-

թյունը պոեզիայում արտացոլելու կանխազգացումով: Նա ամփոփում ու ար-

տացոլում է գրական ավանդույթների հարստությունը (ոչ միայն բելգիական ու 

ֆրանսիական, այլև համաշխարհային): Վերհարնի մեջ կա խոր ու պայծառ 

թախիծ, որը բնորոշ է մեծ արվեստագետին: Նրա պոետական ստեղծագործու-

թյունները պարփակում են ազգակցական երկու սկիզբ. մի կողմից՝ կանխատե-

սել ապագան («Ցնորական գյուղեր», «Ցնորական զառանցանք», «Արշալույս-

ներ»), մյուս կողմից՝ հեղափոխական մարտիկի ինքնագիտակցություն («Տրի-
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բուն» բանաստեղծությունը «Ըմբոստ ուժեր» շարքից և այլն): Վալերի Բրյուսովը, 

խոսելով Վերհարնի պոետական նոր ձևերի մասին, գրում է. «…Վերհարնը 

ստիպված էր գտնել պոեզիայի նոր ձևեր, որպեսզի կարողանար պոեզիայում 

մտցնել ժամանակի բոլոր կողմերը, …ժամանակակից համաշխարհային կյան-

քի ընթացքը» (Ñòàòüÿ "Î ñòèõîòâîðíîé òåõíèêå")[7, էջ 233]:  

 Հարությունյանը հարցի նուրբ ընկալմամբ ու ճիշտ կողմնորոշումով է 

գնահատում Վերհարնի ստեղծագործությունը: Վերլուծելով «Ցնորական գյու-

ղեր» շարքը՝ այն արժեքավորում է որպես «գլուխգործոցներու շարք», որը «խուլ 

ընդվզումին, իր ժամանակին տառապող հոգվույն համառ, հպարտ մարտիրո-

սության անաղմուկ դյուցազներգությունն է» [2, էջ 271]: Գրադատը նրա քերթ-

վածներից «Ատաղձագործը», «Ջրաղացպանը», «Գերեզմանափորը» անվանում է 

հերոսական երգեր, իսկ «Դարբինը»՝ տիտանյան: Հավանական է՝ վերջինս այդ 

բնութագրմանն է արժանացել կյանքի խտացված ճշմարտության, աշխատավո-

րական զանգվածների (հանձին դարբնի) ինքնագիտակցության աճի, խեղդված 

արդարության, աղքատներին ծնկի բերելու ահագնացումից ծնված ցասումն 

արտահայտող ռեալիստական պատկերների համար [10]: Ցասում, որ պիտի 

իրավունք նվաճեր «ապրելու ու մեծանալու ըստ իր ուժին»: Ցասում, որ` 

  Մեծափոր պարկերը ոսկու պիտի արյունոտե 

  Կարմիր, լայն ու վառ մի իրիկուն,  

  Անհետացնե պալատները, բանկերը, վաճառասեղանները 

  Եվ ամեն ինչ պարզ ու ջինջ լինի… 

  Խեղճն իր բաժինն ունենա աշխարհի մեջ: 
 

  Հավատքի փայլով այս վճիտ,  

  Դարբինը վիթխարի ու սառնասիրտ… 

  …Կռում էր հարվածներով աղմկոտ, 

  Շեղբերը համբերության ու լռության [10, էջ 69-70] : 

 Ինչպես նկատում ենք, հասարակական հարաբերությունների նոր ձևե-

րի որոնումները քերթողին հեռացնում էին անհատականն ու ես-ը փորփրելու, 

պեղելու ճանապարհներից: Սիմվոլիզմի գեղագիտական դրույթներից հեռա-

ցած Վերհարնը շոշափում էր տիրող անհավասարությունը միմիայն ուժով վե-

րացնելու, ժողովրդի պայքարին մերձենալու գաղափարը, որը և թույլ է տալիս 

Արտ. Հարությունյանին եզրակացնել. «Ինք կը հավատա լավագույն մարդկու-

թյան մը կատարելության: Ու իբր գերագույն մխիթարություն, կը նկատենք, թե 

անհունորեն երկարող գիշերվան մեջ, առտվան մը դեմ, հուսատու արշալույս-
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ներ կը ճերմակին»[2, էջ 271]: Այստեղ տեղին է հիշել Զապել Եսայանի այն եզ-

րակացությունը, թե Արտաշես Հարությունյանը զարմանալի սրատեսություն և 

թափանցողության ճշտություն ունի ժամանակակից ֆրանսիական բանաս-

տեղծների վերաբերյալ [6, էջ 546]: 

 20-րդ դարավերջի ֆրանսիական գրականության մեջ լայն տարածում 

գտած դիմանկարի ժանրը պատկերային համակարգի համադրական խորքով, 

ընդգրկման յուրահատուկ բովանդակությամբ հատկանշվում է որպես գրա-

կան-քննադատական ժանր: Ներկայացվում էր ոչ միայն գրողի դիմանկարային 

պաստառը, այլև մարդկային անհատականությունը, հակումները, հուզաշխար-

հի ոլորտները` վերջինով պայմանավորելով գեղարվեստական անհատակա-

նության հարցերը: 

 Եվրոպական գրականությանը լավատեղյակ Հարությունյանը ժանրի 

դասական ըմբռնումով ստեղծեց դիմանկարներ, որոնք արևմտահայ գրակա-

նության մեջ առանձնանում են քննադատական-հետազոտական բնույթով: 

 Քննադատը «Գրքեր և դեմքեր» շարքում անդրադարձել է Ժան Մորեասի, 

Էմիլ Վերհարնի, Ռեմի դը Գուրմոնի, Պիեռ Քիյառի, Շարլ Վագների, Շարլ 

Կեռենի, Ֆրանսուա Կոպպեի, Լյուդվիգ Բյուխների, Շարլոտա Բրոնտեի, Ադա 

Նեգրիի և այլոց դիմանկարներին: 

«Օրվան երևելի անձնավորությունները» շարքում գրողը դարձյալ ներ-

կայացնում է Էմիլ Վերհարնի (1855-1916) գրական դիմանկարը` ժանրին բնո-

րոշ դիպուկությամբ, սեղմ ու բնութագրիչ տողերում, նկարագրության մեջ 

դրոշմում է գրողի հուզաշխարհի, ներքին խռովումների պատկերը. «Որքան 

դառնություն, որքան սուգ կա այս դեմքին վրա: Թանձրորեն մտահոգ, վշտագին 

սատուրնական մըն է ան, իր անիրանալի երազներուն և ցնորքներուն հայեցո-

ղության մեջ մխիթարված» [2, էջ 276]: Արտ. Հարությունյանը, դեմքի բնութա-

գրումից բացի, քննում է ուսումնասիրվող հեղինակի երկի արժեքը: Սիմվոլիս-

տական գրական ուղղության հասուն ըմբռնումով վերլուծվում, գնահատվում է 

Վերհարնի ստեղծագործական ժառանգությունը, ներկայացվում են նրա գրա-

կան հայացքների ձևավորման իմացաբանական ակունքները: Կենսագրական 

տեղեկությունների փաստարկումից զատ՝ գնահատվում են երկերի գաղափա-

րագեղարվեստական արժեքները: «Ֆլամանդուհիները» ժողովածուն (1883) դի-

տարկվում է որպես հայրենի գյուղաշխարհի բոլոր ծալքերը բացահայտող բա-

նաստեղծական վավերագիր, «Վանականներ» շարքի համար ընդգծվում է միս-

տիկ տրամադրությունների ազդեցությունը, «Երեկոներ» (1887), «Խորտակում-

ներ» (1888), «Սև ջահեր» (1890) եռերգության էջերում հեղինակն զգում է դառ-
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նակսկիծ, մտախոհ մելամաղձություն: Ըստ քննադատի` Վերհարնի ծանր աշ-

խատանքի տարիներին Լոնդոնում ստեղծված երկերը կրում են գրողի անկու-

մային տրամադրությունների դրոշմը: «Ֆրանսիական գրականություն» հոդվա-

ծում, խոսելով դեկադենտական գրական ուղղության մասին, Արտ. Հարու-

թյունյանը նշում է, որ այն «հիվանդագին ու նրբին զարգացման արտահայտու-

թյուն» լինելով հանդերձ, «բարեշրջման ուշագրավ փուլ մըն է» [3, էջ 350]: Վեր-

հարնի անկումային տրամադրությունների վերլուծմանը հաջորդում է տաղան-

դի հասունացման ընդգծումը. «Այս ճարտարվեստի, ընկերային թշվառության, 

շոգիի, մուխի ու մրուրի միջավայրները` նոր ու տարօրինակ տպավորություն-

ներով կը տոգորեին զինքը, որ փղոսկրյա աշտարակին առանձնասեր մենակ-

յացը չէր» [2, էջ 270]: Բանաստեղծի մտածողության, հասարակական կողմնո-

րոշման մեջ նկատվում է ազգային, կենսական հարցերի լուծման պահանջ: 

Վերհարնի «Երևակայական գյուղեր» շարքում (1894) քննադատը նկատում է 

որակական նոր աճ, գնահատում հղկված լեզուն, դասական քերականական 

ձևերի օգտագործումը: Քերթողի մյուս շարքերում ևս գնահատվում են տառա-

պանքի ու հույսի, լուսահեռ գալիքի կանխատեսումները: «…Որովհետև ըստ 

նրա (Վերհարնի-Ա. Ն.),-գրում է Ս. Տ. Ցվեյգը,- ապագայի մեջ էին թաքնված նո-

րագույնի ողջ նոր հնարավորությունները» [9, էջ 283]: 

 Գրողի ստեղծագործական վաստակի նման սեղմ ու ամբողջական, էա-

կան բնութագրումներ տրվում են գիտական հանրագիտարաններում: Վերհար-

նի գրական ժառանգության մասին Արտ. Հարությունյանի ներկայացրած բնու-

թագիր-գնահատումը այս տեսանկյունով համարյա չի զիջում գրական հանրա-

գիտարանում ներկայացված նյութին [5, էջ 265-274, 8, էջ 937-939]: 

 20-րդ դարասկզբի արևմտահայ կյանքում նկատվում էր եվրոպական 

առաջադիմական գաղափարների, գիտական հայտնագործությունների, դասա-

կան մտքի յուրացման անհրաժեշտություն, այստեղից էլ փիլիսոփայական, գի-

տական արժեք ներկայացնող գործերի թարգմանության աշխուժացում: Հա-

մաշխարհային գիտական և փիլիսոփայական մտքի յուրացման նպատակով 

հայացված հոգևոր մշակույթի գործերի նկատմամբ դրսևորվում էր նաև քննա-

խույզ հայացք` շնորհիվ Արտ. Հարությունյանի նման լայնահայաց, գրագետ ու 

ներհուն մտավորականների: 

 Արտ. Հարությունյանի գրաքննադատական հոդվածները աչքի են ընկ-

նում գրականության պատմության ու տեսության, փիլիսոփայության հիմնա-

վոր իմացությամբ: Նա չունի տպավորությունների ազդեցությամբ գրված «վեր-

լուծումներ»:  
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 Սուր դիտողականությամբ գրական-հասարակական գործընթացում 

հայտարարի բերվող քննադատի գնահատումներն ու ընդհանրացումները ներ-

կայումս էլ այժմեական են և ակնառու իրենց օբյեկտիվ նշանակությամբ: Ար-

տաշես Հարությունյանի գրաքննադատական հոդվածները պարզում են գրողի 

հասարակական ու գեղարվեստական դիրքորոշումը, ներկայացնում դարա-

սկզբի քսանամյա ժամանակահատվածի արևմտահայ մշակութային կյանքը` 

հատկանշելով գրական-պատմական կարևոր,նաև արդիական նշանակություն:  

 

А. Г. Нагапетян 

Произведения Эмиля Верхарна в оценке западноармянской критики 

 На развитие эстетической и критической мысли начала 20 века одновременно с 

европейской и русской культурой чувствуется и благотворное влияние французской 

культуры. 

 О литературных связях с иностранной литературой армянского писателя и кри-

тика Арташеса Арутюняна (1873-1915гг.) свидетельствуют переводы некоторых стихо-

творений Эмиля Верхарна (1855-1916). Писатель представляет литературный портрет 

Эмиля Верхарна с присущей критическому жанру четкостью. Даны идейно-художест-

венные достоинства произведений Верхарна, истоки формирования его литературных 

взглядов. 

 Благодаря своему художественно-историческому значению оценки и обобщения 

критика актуальны и в настоящее время. 

 

A. G. Nahapetyan 

Emil Verharn’s Fiction Evaluated by the Western Armenian Critic  

of the Early 20th Century 

Great is the beneficial influence of Russian and European, and particularly French 

culture on the development of the 20th century aesthetic and critical thinking. 

 Some translations of Emil Verharn's (1855-1916) poems into Armenian come to prove 

the existence of literary bonds between Foreign Literature and the Armenian writer, literary 

critic Artashes Harutyunyan (1873-1915). The writer portrays Emil Verharn with clearness 

and accuracy peculiar to the critical genre. The article also contains the ideological and artistic 

merits of Verharn's works, as well as sources of development of his literary views. 

 Due to its artistic and historical importance the critic's estimation and general 

conclusions are also urgent today. 
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