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Գասպարյան Գասպարյան Գասպարյան Գասպարյան Դավիթ Դավիթ Դավիթ Դավիթ     
 
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... հուղարկավորություն, հոգնած հոգի, բնություն, քարե 

պատարագ, քարափ, գետակ, ինձ բացակա չդնեք: 
 
Համո Սահյանի «Ինձ բացակա չդնեք»1 գրքի վերնագիրը նախապես եղել է 

«Վերջին լեռնանցք»։ Մահից ժամեր առաջ փոխել ու դրել է վերջնական վերնագի-
րը։ Հոգեվարքի ծանր պահին, երբ, իր խոսքերով ասած, սիրտը պայթում էր, ըստ 
էության վերջին շնչում, ասել է նաև նախատեսվող ընտրանիի վերնագիրը՝ «Քարե 
պատարագ»։ Միտքն աշխատում էր, իր շարունակությունը տեսնում էր գրքերի 
մեջ։ Հավերժությունից վերցրածը գրքերով հավերժությանն էր վերադարձնում։ 
Եթե հայի Աստվածը քարե էր, ուրեմն նրա մահվան պատարագն էլ պիտի քարե 
լիներ։ ժողովածուն բանաստեղծը կարող էր տեսնել։ Չտեսա՛վ։ Ժամանակներն այլ 
էին։ Մահվան մահիճում անընդհատ հետաքրքրվել է գրքի տպագրությամբ։ Պետք 
է տպագրեր «Նաիրի»-ն։ Չտպագրե՛ց։ Պիտի տպագրեր «Անահիտ»-ը։ Չտպագրե՛ց։  

Ըստ ավանդության՝ փարավոնները ոչ թե մեռնում էին, այլ նրանց հոգիները 
գնում էին դեպի Արևմուտք, որ վերամարմնավորումից հետո նորից վերադառնա-
յին Արևելք։ Գտնված էր հավերժության շրջապտույտը։ Նրանց հոգիները պետք է 
վերաբնակվեին անմահների տաճարներում` բուրգերում։ Այդպես հավերժի 
շրջապտույտի մեջ էր նաև Սահյանը։ Եթե փարավոնների հոգիները գնում էին 
Արևմուտք, որ Արևելքից վերադառնային, Սահյանի հոգին գնում էր մայր բնու-
թյան գիրկը` ապրում անտառում, ծառի փչակի մեջ, որպեսզի նրանց հետ գարնա-
նը նորոգվեր։ Գիրքը բացվում է այս տողերով՝ «Անտառն իմ մեջ, ես՝ անտառի… 
առավոտ։ // Մահվան խորհուրդ։ Անմահության համ ու հոտ» («Թռավ գնաց»): 
Ամեն ինչ ասված է, մնացածը սրա պատկերային անդրադարձներն են ու լրա-
ցումները` կոչված բացահայտելու առաջին երկտողի իմաստը. վիրավոր ծիծեռ-
նակն իջնում է թևին և փրկություն աղերսում։ Բանաստեղծը, տատի հեքիմությու-
նը հիշելով, փրկում է նրան։ Հաջորդում է ամփոփիչ երկտողը. «Թռավ գնաց։ Տուն 
եմ գալիս ես մենակ, // Անտառն իմ մեջ՝ մի վիրավոր ծիծեռնակ»։ Այսինքն՝ վիրա-
վոր է մայր բնությունը`համայն աշխարհի խորհրդանշանը, և նրա փրկիչը բժիշկ–
բանաստեղծն է։ Ուրեմն՝ մահվան հրաժեշտից առաջ կա ավելի մեծ ցավ. հիվանդ 
է աշխարհը և պետք է բուժել։ Հաջորդում են գերիշխող այս առանցքային գաղա-
փարը տարբեր իրադրությունների մեջ որոշակիացնող պատկերներ: Բանաստեղ-
ծը հայտնվում է խաչված Քրիստոսի կերպարով, իսկ խաչողը խարդախված հան-
րությունն է. «– Քոնն է աշխարհն,– ասացին, // Տանս քարերը տարան… // -Տուն ու-
նեցար՝ տանդ մեջ // Բույն կդնի սատանան»։ Այսպես խաբել են, թե՝ քոնն են ծո-
վերն ու օվկիանոսները. «Ի՞նչ է աղոթքն աղբյուրիդ, // Որ խոնարհվում ես այդ-
քան…»։ Եվ այս ամենը մեկ նպատակով՝ մարդուն օտարել բնաշխարհից, տուն ու 
տեղից և, ի վերջո, ինքն իրենից. «Եվ մտքերիս մեջ հանկարծ //Կասկածանքներ 
ծլեցին… // Գլխի ընկա, որ արդեն // Ինձ էլ ինձնից խլեցին»։ Սա մի ամբողջ գաղա-
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փարական վարչակարգի պատկերն է, որի մեջ անցավ Սահյանի ու նրա սերունդի 
կյանքը, և, ահա, վերջին շնչին վրա հասած ազատությունը հնարավորություն է 
տալիս լիարժեք ասելու խոսքը՝ որպես իր իսկ ճակատագրի ամփոփում. «Չիմա-
ցա, թե ով եմ ես // Ու որտեղից եմ գալիս, // Ում կամքով եմ ծիծաղում // Եվ ում 
վրա եմ լալիս //<…> // Հեռանում եմ աշխարհից՝ // Աշխարհից բան չիմացած։ // 
Թող ոչ ոքի չկանչեն // Ճանապարհներն իմ անցած»։ Արդեն իսկ ձևավորված գլ-
խավոր խորհրդանշանները՝ Բանաստեղծ–Բնություն–Հանրություն, որոշակիա-
նում են իրենց կյանքով, բանաստեղծի դեպքում՝ որպես անձնական ճակատագիր, 
բնության դեպքում՝ որպես հավերժության ստուգված չափանիշ, հանրության 
դեպքում՝ որպես անկատար ժամանակ, խարդախված միջավայր ու կեղծված ի-
րականություն։ 

Բանաստեղծը ծերացող կյանքի խորհրդանշանի՝ սպիտակ գույնի մեջ է. «Մի 
սպիտակ բախտ է հսկում // Անշարժ երթը սար ու քարիս։ // Ձյունի վրա ամպ է նս-
տում, // Ամպի վրա ձյուն է գալիս» («Ձյուն է գալիս»): Վերջին երկու տողը վերած-
վում են կրկներգի և պատկերի իմաստային հարաշարժությամբ ստանում այսպի-
սի զարգացում. «Սառցի վրա ամպ է նստում, // Ամպի վրա ձյուն է գալիս։ //<…> // 
Մեղքի վրա ամպ է նստում, // Ամպի վրա ձյուն գալիս։ // <…> // Ձայնի վրա ամպ է 
նստում, // Ամպի վրա ձյուն է գալիս»։ Վերջին քառատողն ավարտվում է կրկնակի 
փոխաբերությամբ և կրկներգի իմաստային խոր բովանդակությամբ. «Հոգնած, 
մաշված օրը մրսում // Եվ թիկնում է պատուհանիս…// Սրտիս վրա ամպ է նս-
տում, // Ամպի վրա ձյուն է գալիս»։ Ամեն ինչի մեջ բանաստեղծը փորձում է տես-
նել իր ներկայությունը։ Կյանքի ամբողջությունը ճյուղավորվում, մաս–մաս բացա-
հայտում է իր բովանդակությունը, որպեսզի վերստին հավաքվի ու ամբողջանա 
որպես տրամաբանական եզրահանգում՝ «Մի օր հուղարկավոր, // Մի օր հար-
սանքավոր, //Մի օր ջրվոր էի»։ Մարդկանց նվիրվել և հետո կասկածների մեջ 
ծվատվել՝ այս է բանաստեղծի ու հանրության հարաբերությունը, բայց թումանյա-
նական վերաբերմունքով՝ «Վատը լավ եմ տեսել ես»։ Սկիզբը սա է. «Մարդիկ, ձեզ 
շատ հավատացի…// Թեկուզ խաբված հազար անգամ»։ Հետո նորից նույնը. 
«Մարդիկ, ձեզ շատ հավատացի, // Բայց ստերի այս սև դարում // Հավատացողն 
ի՞նչ է շահում. // Շատ-շատ մի բախտ հալածվածի»։ Այս ամենը գիտենալով՝ ինքն 
իր տեսակը չկորցնելու համար բանաստեղծն ստիպված իրեն միամիտ մանկան 
տեղ է դնում, որ վերջնականապես հավատը չկորցնի։ Սա հաշտության եզրն է՝ 
ներքին խռովությունը քողարկելու համար։ Պ. Սևակը պատռեց այդ իրականու-
թյան դիմակը, հաշտությունը չկայացավ, և ի՛նքը զոհ գնաց։ Զոհը միշտ էլ ան-
հատն է, ո՛չ թե քաղքենիացված ճահիճի վերածված հանրույթը։ Վերջինս խժռում, 
կուլ է տալիս իր միջից բարձրացած անհատներին և պահպանում ճահիճի իր ի-
րավունքները։ Սահյանը գիտեր այդ ճահիճն էլ, ճահիճի օրենքն էլ, բայց նաև գի-
տեր իր ապրելու կերպը՝ արտաքուստ լուռ ու աննկատ, որ ուշադրություն չգրա-
վեր, բայց իր գործը աներ։ Նաև արտաքուստ ոչ թե փետող ու դատափետող, այլ 
որպես թռչող հավք, որպես արևի շող կամ ծառի տերև։ Այս անընդհատական փո-
խաձևությունը միմիայն այն բանի համար է, որ մարդը կյանքից դուրս չմղվի, 
դուրս չմնա, չդառնա ուղեկից, չվերածվի մոռացված իրի, այլ ապրի իր ժամանա-
կը՝ ոչ թե նրանից լույս հայցելով, այլ իր լույսը նրան տալով։ Դարձյալ թումանյա-
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նական հայացք կյանքին։ Թումանյանական ավանդույթը նախևառաջ սա է՝ ի՞նչ 
հայացքով ես նայում կյանքին, ի՞նչ ես վերցնում և ի՞նչ ես տալիս։ Եվ ապա ար-
տահայտման կերպը, որ երկու դեպքում էլ նույն բնաշխարհիկ պատկերամտածո-
ղությունն է ու լեզվամտածողությունը։ Որպես Սահյանի կողմից այդ հայացքի 
բնորոշ օրինակներ վկայակոչենք այս տողերը. «Աստծո զուլալ արտասուքով // 
Լվացվեցին իմ վերքերը, // Ի չիք դարձան խուլ շշուկով // Խոստովանած իմ մեղքե-
րը» («Ինձ կանչեցին…»), «Եվ հիմա էլ ես ինձ առած, // Առել ու ձեզ եմ մատուցում՝ 
// Առաջվա պես արհամարհած // Ամեն մի վարձ ու հատուցում» («Ես էն գլխից ձեզ 
եմ տրվել»), «Ախ, ճշմարտություն, // Ժամապահն եմ քո, // Ստի հետ մերվել // Չեմ 
կարողանում» («Ախ, ճշմարտություն»), «Ապրեցի, կյանք չտեսա, // Տեսածս գեհեն 
էր մթին… // Ամեն մի քայլը պատիժ, // Ամեն ինչ խառն էր ու խրթին, // Ճիշտը մեր 
խորքում պահած՝ // Ամենուր ծափ տվինք ստին…» («Ապրեցի…»)։ Այս է կյանքը, 
այս է իրականությունը, և սա՛ է այդ կյանքի ու իրականության բանաստեղծը։ Ինչ-
պես պարզ երևաց, ամեն ինչ բնավ էլ այնքան հարթ չէ, որքան կարող է թվալ, ո-
րովհետև բանաստեղծն ինքն իրեն կարող է նվիրաբերել, տալ իր լույսն ու ջերմու-
թյունը, միայն թե չխառնեն իր «խղճի անթեղը» և չմտնեն իր «մաշկի տակ», քանզի՝ 
«Ես դրանից շատ եմ հոգնել // Եվ չեմ կարող էլ ինձ օգնել» («Ես էն գլխից…»)։ Այս 
ամենով հանդերձ, ինչն, ի վերջո, ժամանակի կողմից դաժանորեն խոցված ինք-
նությունն է, վերստին խորանում ու հաղթող է դառնում թումանյանական աշ-
խարհընկալումը. «Սուրբս լիրբ եղավ, Աստվածս՝ մռայլ, // Հրճվանքս՝ շինծու, տք-
նանքս՝ ձրի… // Ախ, իմ ժողովուրդ, քո այնքան շռայլ // Տվածից քեզ ի՞նչ վերա-
դարձրի։ // Էլ հոգնած հոգիս ինչպես դիմանա… // Կանցնեն տարիներ, և ո՞վ կի-
մանա, // Թե քանի «Պատրանք», քանի «Փարվանա», // «Ասպետական» ու «Բինգ-
յոլ» կորցրի…» («Ու եղավ ստի հրավառություն …»)։ «Ինչքա՜ն ծաղիկ պիտի բուս-
ներ, որ չըբուսավ էս հողին…// Ի՜նչ պատասխան պիտի ես տամ հող ու ծաղիկ 
տըվողին»,– ահա թումանյանական այս քառյակի անդրադարձն են վերոհիշյալ 
տողերը։ 

Օր ծերության Սահյանին դժվար ժամանակներ բաժին ընկան։ Ե՛վ օրհնեց 
նորերին ու նոր կյանքը, և՛ հիասթափվեց ու վիրավորվեց խաբված մանկան նման. 
«Եկան… Տիրացան ու ավերեցին // Իրենց մեղքերը մեզ չներեցին…// Թող կեցցեն 
այս նոր նորին մեծություն // Վերին պարոնայք Քաջնազարները» («Եվ ինչ մնաց 
մեզ»): Վերստին Քաջ Նազարը, վերստին Թումանյանի հայացքի անդրադարձը։ 
Հաջորդում է ավելի խիստ մի դատաստան՝ ինքնադատաստանի ձևով՝ «…Փոխվել 
են դերերն ու տեղերը,// Բայց նույնն է երախը վիշապի…// Սրա՞նք են այս երկրի 
տերերը, // Աղոթեմ, որ մահս շտապի…» («Աղոթեմ»): 

Այս տրամադրությունն է՛լ ավելի է թանձրանում «Գնանք օտարի դռները բա-
խենք, // Թերմացքներ մուրանք, որ սովը թաղե՞նք…» սկսվածքով բանաստեղծու-
թյան մեջ, ինչը շարունակվում է այս տողերով. «Ավելի լավ չէ՞, որ մեզ ազգովի // 
Այս անկախության պարանով կախենք…»։ Ուղեկցում է քննական մի սթափ հա-
յացք. «Ծանր ու կորստաբեր տարի ենք անցկացրել։ Ավերված է մեր երկիրը, 
ավերված ենք մենք, ավերված են մեր հոգին, մեր հավատը, մեր երազները… <…>: 
Ասում են անդունդի եզրին ենք, կատարյալ անդունդի… Ուր է թե։ Իմ կարծիքով՝ 
արդեն խորքում ենք։ Հատակին»2։ Բայց զարմանալի մի ուժ այստեղ էլ նրան ոչ թե 
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անեծքի է մղում, այլ լավատեսության, փրկության հույսի։ Նորի՛ց թումանյանա-
կան հայացք իրականությանը։ Այո՛, նորի՛ց ու մշտապես։ Հանրային կյանքի այս 
վայրիվերումների մեջ ապրելը դժվար է. քաղաքականացված կյանքն ապակա-
նում է մարդկային ամեն մի հարաբերություն և ամեն ինչ բևեռացնում ու 
դարձնում կա՛մ յուրային, կա՛մ թշնամի։ Արժեքները վերանում են, մնում են մի-
միայն պահին ու դիրքին հարմարեցված հարաբերությունները։ Ըստ այդմ`փոխ-
վում են մարդկային կապերը։ Ամեն ոք դառնում է ծրագրված, որ, անկախ ամեն 
ինչից, նախապես արդեն գիտի, թե ինչ պիտի անի, ում հետ ինչպես վարվի։ 
Մարդն այդ իրականության մեջ աստիճանաբար օտարվում է ինքն իրենից, իր 
շրջապատից, իր նախկին կապերից։ Փոխվում է կյանքը, ավելի վայրագ ու դաժան 
ձևեր ընդունում, փոխվում է նաև մարդը. եթե մինչ այդ նա քողարկված էր, ապա 
հիմա դառնում է բացահայտ գայլ, եթե մինչ այդ պահպանում էր հանրային կյան-
քի քաղաքակրթության պարզ վարվեցողությունը, ապա հիմա պարտադրում է ի-
րենը՝ բութ, մութ, տգետ, ցածր, անճաշակ, պատահական, սուտ, սո՜ւտ, սո՜ւո՜ւտ։ 
Ի՞նչ պիտի աներ Հ. Սահյանն այս դեպքում. իրեն վերստին նորոգելու և վերագտ-
նելու համար նա պիտի վեր կենար և տարիների իր փորձին վստահ նորից գնար 
մայր բնության գիրկը։ Թումանյանը կգրեր. «Տիեզերքում աստվածային մի ճամ-
փորդ է իմ հոգին», «Արևելքի եդեմներին իջավ պայծառ իրիկուն» քառյակները: 
Իսկ Սահյանն ասես նույն տեղից շարունակեց. «Արդեն շատ եմ հոգնել դահլիճնե-
րից փարթամ, // Քարոզներից տարտամ ու վեճերից։ // Գնամ քարափներիս լռու-
թյունը կարդամ, // Վերջին անգամ փորձեմ ճանաչել ինձ»։Սա արդեն ո՜րերորդ 
գնալն է. հաշիվը պահելու համար նորից պիտի ամեն ինչ սկսել «Որոտանի եզեր-
քին»-ից՝ ամենասկզբից։ Ուրեմն վերստին վերադարձ։ Այսինքն՝ այս կյանք ասա-
ծը, ըստ բանաստեղծի, հարափոփոխ շարժում է մի բևեռից մյուսը, հանրային 
կյանքից՝ բնություն, բնությունից՝ հանրային կյանք։ Կարելի է այս ամենն ընդհան-
րացնել որպես բանաստեղծի հիմնական ասելիք և գրքերի մեջ առկա այս տրա-
մադրությունները միավորել։ Կարելի՛ է։ Բայցև կորուստն ակնհայտ կլինի, որով-
հետև նույն մոտիվը պահպանելով գրքից գիրք՝ փոխվում է բանաստեղծի տարի-
քը, ուրեմն՝ նաև կենսափորձը։ Եվ ամենևին էլ բանաստեղծի վերադարձի փիլիսո-
փայությունը նույնը չէ կյանքի սկզբին, կյանքի կեսօրին և կյանքի մայրամուտին։ 
Պատկերները նույնն են, բայց տարբեր է վերաբերմունքը։ Նույն բնաշխարհն է 
(«Տատնա գետակ») և նույն ներաշխարհը. «Ես ու գիշերն ենք մենակ, // Մեկ էլ իմ 
հույսն ավերակ…» («Ձիերս»)։ Աշխարհը չի փոխվում, փոխվում է ժամանակը։  

Բնությունից կտրվելն իր կյանքը չապրելու կամ ապրածը կրճատելու պես է։ 
«Այս տարի Գյազբելս չտեսա // Եվ չառա հոտը Գյազբելիս…»,- խոստովանում է 
բանաստեղծը և ամփոփում. «Կենսագիր, թե միտքս կռահես, // Այս տարին իմ 
կյանքից կհանես» («Այս տարի…»)։ Ծննդավայրից կամ բնաշխարհից բացակա 
պահերին միտքն ու հոգին կենդանի են պահում հողի ոգին։ Ուրվագծվում են 
շարժման մեջ դիտված–լուսավորված, հիմա արդեն գեղանկարի փոխված պատ-
կերներ՝ «Չկաք», «Փլվեց ու գնաց», «Մի հնար ճարեք»։ Բայց մշտական վեճը չի մո-
ռացվում, բնության մեջ «Փուշը զինված է, ծաղիկն՝ անզեն» («Ինչ էլ որ լինի»), իսկ 
դա նշանակում է. «Որ անգամ իմ այս ծաղկած հողում // Ծաղկի տիտղոսը փուշն է 
կրում»։ Այս միտքն ընդհանրանալով` դառնում է այսպիսի պատկեր. «Երթերի, 
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հերթերի մեջ // Կմեռնեմ մարդու կարոտից» («Խլացա…»)։ Հաջորդում են այլ 
պատկերներ. «Շներն ասում են իրենց նախահոր // Շանորդությունն են ժառանգել 
միայն։ // <…> // Շունը տիրոջը շան տեղ չի դնում // Եվ տերը նրան միշտ պարտք է 
մնում» («Տարիքն իմ»)։ Ահա այս ամենն են հասունացնում հանրային կյանքից 
փախչել–փրկվելու գաղափարները`ո՞ւր մնաս, ինչո՞ւ մնաս։ «Գլուխս առնեմ ու 
կորչեմ այս քաղաքից՝ // Ապստամբյալ անզորների քանակից // <…> // Ծիածանի 
լացով հոգիս լվանամ, // Բևեռներս իրար բերեմ, լրանամ» («Գլուխս առնեմ…»), 
«Ուզում եմ կորչել, չքվել հավիտյան // <…> // Այս համատարած մտքի երաշտից» 
(«Ուզում եմ…»)։ Ի վերջո, բնության ու հանրության վեճի և հաշտության, հուշի և 
վերհուշի բոլոր անդրադարձները մի արտացոլք ունեն, ինչի մեջ ինքն է՝ բանաս-
տեղծը։ Այս ինքնաորոնումը, որ գրքից գիրք անցնող առանցքային խոհ է, գալիս–
հասնում է օր ծերության, բայց վերստին տեսակի ամբողջական նկարագիրը չկա: 
Ո՞վ եմ ես հարցի պատասխանն այսպիսի դարձերեսներ ունի. «Աշխարհն այնքան 
խռով, // Խառնիխուռն է այնքան, // Որ մարդ ինքը իրեն // Գտնելու ճար չունի» 
(«Թռչունը թառ չունի»)։ Կամ. «Մթնած մեգ եմ ոտից գլուխ, // Բայց այդ մեգը ես չեմ։ 
// Այսքան տարվա ճամփորդ եմ հեգ, // Բայց այդ հեգը ես չեմ։ // Շատ եմ փորձում 
ինձ հանդիպել, // Փորձս փորձ է մնում… // Հազար մարդ է մեջս նստած, // Բայց ոչ 
մեկը ես չեմ…» («Մթնած մեգ եմ…»):Սահյանի ինքնաորոնումը նրան վանում, կտ-
րում է հանրային կյանքից և բնաշխարհի մեջ իրեն բերում ու կանգնեցնում իր իսկ 
աչքի առաջ («Ի՞նչ ասել…»)։ Այսքանից հետո իր իսկ աչքի առաջ Սահյանը որպես 
ի՞նչ է կանգնում։ Պատասխանը մեկն է՝ որպես բանաստեղծ. «Ի՞նչ ասեմ, Սյունիք 
աշխարհ, // Հիշո՞ւմ ես դու հին հոտաղիդ, // Որ հիմա հասակն առել // Ու հոգնած 
ջրկիրն է տաղիդ։ // …Ուր լինի, ինչ էլ դառնա, // Իմացիր՝ գառն է մատաղիդ» 
(«Ի՞նչ ասեմ…»)։ 

Երևակայությունն ու մտքի խաղը բացառիկ հրաշքներ են գործում, եթե 
պետք է, անգամ նոր բառեր են ստեղծում՝ «ամենաուրական»՝ «Ամենաուրականն 
այդ անիծյալ» («Ինչ էլ որ լինի»), «փրփնջան»՝ սա ձիու ու ջրերի համար է, որ հա-
ջորդի հանգազույգը՝ «վրնջան» («Ո՞վ իմանա»), «հոգնաշշուկ» («Մեկ է, ծառը պիտի 
ծաղկի»), «ինքնաբողբոջ» («Թախիծ») և այլն։ Սա բառ–աշխարհն է՝ ստեղծված 
բնական, անճիգ գոյացումով։ Իրեն անտուն համարող բանաստեղծն ուզում է 
«Գեթ երգի մի տուն թողնել» («Աշխարհաշեն ազգի տղա»)։ Այսպես իրենն են և՛ եր-
գի բառը, և՛ երգի տունը, և՛ երգի մեղեդին, և՛ երգի աշխարհը։ 

Աշխարհի ու իր այս անսահման ազատությունը վերստին տակնուվրա է ա-
նում ամեն ինչ և փորձում վերամարմնավորվել նոր ձևերի ու ինքնաբացահայ-
տումների մեջ։ Ճիգ ու ջանք էիր թափում, որ քեզ գտնես, բայցև գտնելու պահին 
իսկ ուզում ես փախչել, ազատագրվել ինքդ քեզանից. « Ես որքան փախչում եմ ին-
ձանից, // Այնքան իմ խորքերն եմ մտնում» («Ես որքան…»)։ Սա XX դարն է։ Մի 
կողմից՝ անդադրում ինքնաորոնում ու ինքնագտնումի մոլեգին ճիգ, մյուս կողմից՝ 
ինքն իրենից փախչելու, հեռանալու, ինքնաօտարացման կործանարար մի տա-
րերք, որ ըստ ամենայնի դարձել են XX դարի համաշխարհային գրականության 
հիմնահարցերը՝ գիտակցության հոսքի և գոյափիլիսոփայության ամբողջ գեղա-
գիտությամբ՝ Պրուստ, Ջոյս, Կաֆկա, Սարտր, Կամյու։ Ինքնահաշտեցման աղեր-
սը դառնում է գերագույն նպատակ։ Այս առանցքային միտքը նաև Սևակի «Եղիցի 
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լույս»-ի գաղափարախոսությունն էր։ Դիմելով Տիրամորը՝ բանաստեղծն աղեր-
սում էր. «Բարեխոս եղիր ի՛մ և ի՜մ միջև, // Որ բանն ավարտվի ինքնահաշտու-
թյամբ // <…> // Թե չէ ես այսպես ապրել չե՜մ կարող» («Բարեխոս եղիր իմ և իմ 
միջև»)։ Դիմելով մայր բնությանը՝ Սահյանը փորձում էր իրար բերել իր բևեռները, 
որպեսզի ամբողջանար։ Նո՛ւյնն է. այս դեպքում էական չէ, թե ո՞ւմ ես դիմում, էա-
կանն այն է, թե ինչո՞ւ ես դիմում և ի՞նչ ելք ես տեսնում հոգեկան ճգնաժամից։ 
Սահյանն իր լուծումը գտավ, այսինքն՝ այդ ելքը նա ի սկզբանե գիտեր։ Բայց այդ 
ելքն էլ ելք չէր, որովհետև ինքնագտնումի պահին անգամ հոգեկան երկփեղկումը 
բացվում էր անդունդի պես, իսկ ինքնաօտարումն արդեն իսկ մահ էր՝ ոչնչանալու 
աստիճանի և ոչ թե մի նյութից մեկ այլ նյութի փոխարկվելու ձևով։ Այս ամենը 
կյանքը դարձնում են հարցականներով լցված և դրամատիկական լարվածության 
հասած լռություն, ինչի խորքում բանաստեղծն է ու բառը։ 

Ահա այս անընդհատական լռության մեջ է բանաստեղծի կյանքը. իրեն լրիվ 
գտավ, ճանաչեց՝ կորած է. իրենից լրիվ հեռացավ, մոռացավ՝ կորած է։ Ու այդ 
պահին է, որ վերագտնումը փոխադարձ ձևեր է ընդունում, և դա այնքան բնական, 
որ թվում է իրական. «Հողն՝ իմաստուն այր, ես մի բուռ հող եմ, // Թող նեկտար 
բխի իմ ընդերքից… // Առուն՝ բանաստեղծ, ես ընթերցող եմ, // Եվ չեմ հագենում 
նրա երգից։ // Ես ծառի պես եմ, ծիծառի պես եմ, // Մամուռի պես եմ, աղբյուրի 
պես… // Ինչ որ տեսնում եք, բոլորը ես եմ, // Ես ամեն ինչ եմ, ամեն ինչ՝ ես» («Այս-
տեղ ամեն ինչ…»)։ Այսպես գրվում է նաև կյանքի վեպը. կարճ մի պատմություն, և 
հյուսվում են առանձին դրվագները՝ «Մերոնք նստել են իրիկնահացի», «Այսպես 
պատահեց», «Տարիքն իմ»։ Վերջինի մեջ կա այսպիսի մի միջարկություն. «Ների՛ր, 
ընթերցող, որ // Դռան զանգից // Իմ այս չափածո // Հոդվածն ընդհատվեց»։ «Ա-
կանջդ կանչի» ժողովրդական խոսքը, որ նաև բանաստեղծության վերնագիր է, 
ստեղծում է իր անդրադարձը՝ «Անհայտ մի հեռվից մի կանչ է հասնում // Լռու-
թյան փչակ դարձած ականջիս» և գնում ու դառնում կենսապատումի մի նոր էջ՝ 
որպես արձագանքն այդ «ականջդ կանչի» խոսքի. «Եվ քանի անգամ աշխարհում 
այսպես // Ինձանից փախել ու դարձել եմ ՆԱ, // Ու դարձել եմ ԴՈՒ, դարձել՝ ԵՍ 
ու ՆԱ, // Դարձել ԵՍ ու ԴՈՒ…// Գալիս են նրանք, մերժում են իրար, // Փարվում 
են իրար, հաստատում, հերքում // Եվ թափառում են իմ փոքրիկ սրտի Մեծ տիե-
զերքում…»։ Այս նույն տարիքային անցումների «վեպն» է «Թխահեր պատանու … 
բալլադը», նույն կյանքը՝ նույն բնաշխարհի մեջ ու մանկության եզերքին. «Ուր ոչ 
մի շուն այնտեղ վրաս չի հաչում // Ինձ անգամ չվող հավքն է ճանաչում»։ Եսենինը 
կգրեր. «Տվերյան թաղի շները բոլոր // Ճանաչում են իմ քայլվածքը մոլոր»։ Պատ-
մողական դրվագներն ու քնարական ապրումները հաջորդում են, լրացնում մի-
մյանց, և հստակորեն տեսնում ես մարդու կյանքի պատմությունն ու հոգու պատ-
մությունը։ Կյանքի պատմությունը, որից ինքը երբեմն փախչում է, և հոգու պատ-
մությունը, որ բանաստեղծի իր ճակատագիրն է՝ «Երկինքն իջել, մեջքը տվել է 
հովտին // Փոխս են ընկել տիեզերքն ու իմ հոգին» («Ամառային…»)։ Որերորդ ան-
գամ լինելով՝ Սահյանն անդրադառնում է, թվում է թե ավարտված, բայց դեռևս 
չմարած բանավեճին, ճշտում այն հարցի պատասխանը, թե ի՞նչ է գտել իր լեռնե-
րում։ Պատասխանը նույնն է, բայց ոչ թե որպես կրկնություն, այլ իմաստի լրա-
ցում, ըստ որի՝ գտել է ակունքներն ու արմատները և այդտեղի ամենաջինջ աղ-



– 102 – 

բյուրներով կարող է «Լվանալ ու պարզաջրել // Ապականված մի ողջ աշխարհ» և 
ապրում է այդ կյանքը. «Ամեն տիտղոս ու պարգևից, // Ամեն դիրքից ամաչելով 
//<…> // Երգ երգելու հրճվանք կոչված // Տառապանքին ինձ խաչելով» («Ի՞նչ ես 
գտել»)։ Եվ նորից նույնը. «Իմ սար ու ձորից ձեռ չեմ քաշելու // <…> // Եվ արձա-
գանքն եմ նրանց լռության // <…> // Կածանը՝ տողն իմ կենսագրության» («Իմ սար 
ու ձորից»)։ Այս ամենը խտանում և դառնում է ժողովածուի վերնագիրն իմաստա-
վորող տողի նմանությամբ ծնված «Սարեր…» վերնագրով բացառիկ մի բանաս-
տեղծություն. 

 Սարեր, ես ձեր երգիչն էի, 
 Ձեր խղճի կանչն ու խիճն էի… 
 Ես ձոր կիջնեմ, ժամն է էլի, 
 Իսկ դուք երկինք թռեք։ 
 
 Ականջ արեք վերջին անգամ, 
 Մի սպասեք, թե ես կգամ, 
 Ձեր երթի մեջ արդեն չկամ, 
 Ինձ բացակա դրեք։ 
 
 Ինձ որձաքար մի ծանրադիր, 
 Ինձ տապան ու տապանագիր, 
 Հողիս վրա՝ կանաչ-կարմիր 
 Ձեր փեշերը փռեք։ 
 
 Ինչ որ բաժին դարձրի ջրի, 
 Ինչ որ տողեր չդարձրի, 
 Ինչ որ գրել չհասցրի, 
 Իմ փոխարեն գրեք։  
Հրաժեշտի զգացողությունն գրքի՝ մի դեպքում` «տնական», մյուս դեպքում՝ 

«տոնական» թախիծը փոխում է մահվան աչքերին առանց խուսափելու ուղիղ նա-
յելու ճակատագրական անհրաժեշտության։ «Ի՞նչ երաշխիք, ի՞նչ իմանամ՝ // 
Կապրե՞մ մինչև եկող մայիս…» («Լինեմ վկան»),– ներքնատեսության այս հոգեբա-
նական վիճակն անգամ կենսաբանական ճշգրտություն ունեցավ։ Մարդ ու բնու-
թյուն հարաբերությունից նա անընդհատ անցում է կատարում դեպի բանաստեղծ 
լինելու և որպես բանաստեղծ աշխարհում իր ներկայությունն ունենալու նախա-
պայմանին։ Հարաբերության եզրն այս անգամ ոգու աշխարհն է՝ բանաստեղծա-
կան անունների անդրադարձով՝ «Ճակատիդ այդպես էր գրված, // Ոչ տխրիր և ոչ 
էլ լացիր… // Ոչ Բորիս Պաստերնակ եղար, // Ոչ էլ Սերգեյ Եսենին։ // Շշուկդ հե-
ռուն չգնաց, // Շատերին անհայտ մնացիր, // Ինչպես որ քարի մեջ խրված // Քո 
երկրի խոնարհ մասրենին…» («Ճակատիդ…»): 

Ինքնաճանաչողության այս պահը շատ նման է Չարենցի մի խոստովանու-
թյանը՝ «Քայլի՛ր, քայլի՛ր քո ճանապարհով. // Դու ո՛չ Գյոթե ես, ոչ Վերհարեն. // 
…Դու լոկ Չարե՛նց ես, միայն Չարենց՝ //… ու վարանոտ…» («Կես–գիշերային էս-
քիզ. XVI»): Համանման մի ինքնաճշտում–խոստովանություն արել է նաև Թ. Ս. 
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Էլիոթը «Մեռյալ երկիր» պոեմում. «Ո՛չ, ես իշխան Համլետը չեմ, ոչ էլ կարող էի լի-
նել»։ Հիմքում Լերմոնտովի հայտնի տողն է. «Ո՛չ, ես Բայրոն չեմ, // Ուրի՜շ եմ 
ես…»։ Այս «ուրի՜շն» է, որ դառնում է գրական նոր անհատականություն ու հեղի-
նակություն։ Նույնը Սահյանի դեպքում՝ այս անգամ լսարանի փոքրության պատ-
ճառով «Շատերին անհայտ մնալու» ծանր զգացումով։ Ինքնաորոնումն ու ինք-
նաճշտումը Սահյանին հասցնում են բանաստեղծի հայտնությանը, իր ծնունդին, 
իր ինքնածնունդին՝ որպես ստեղծագործող. «Քարն ու քերծը՝ մարդիկ, // Ես քար 
ու քերծ էի, //Բոլորի հետ մոտիկ, // Բոլորին մերձ էի… //…Երբ քար ու քերծ՝ մար-
դիկ, // Ես քար ու քերծ էի, // Այն ժամանակ արդեն // Ես բանաստեղծ էի» («Ես քար 
ու քերծ էի»): Բանաստեղծի ինքնաճանաչումն իր սկիզբի ու վերջի մեջ է միաժա-
մանակ։ Աչքը որսաց բնության կենդանի կերպարը՝ բանաստեղծ է։ Բանաստեղծ է 
ամբողջ կյանքում, և այդ բանաստեղծի ինքնաբնութագրությունն այս է. «Ես խղճի 
շշուկն եմ իմ ցեղի» («Ինձ մարել…»)։ Եվ սա է երջանկությունը, ավելին ի՞նչ պիտի 
երազի ստեղծագործողը, երբ փառքը մերժել է ի սկզբանե. «Աստված, քեզանից էլ 
բան չեմ խնդրում, // Թեկուզ սովից ու ցրտից հալածված, // Ես բանաստեղծի 
բախտն եմ նախընտրում» («Եթե գտնում ես…»)։ Այդպես է, որովհետև. «Ինչ է 
ծնունդը բանաստեղծության… // Հավիտենությունն ապրելու մի պահ…» («Ձեր ին-
չի՞ն է պետք»)։ Այսպես քանի՜ հավիտենություն է ապրել Սահյանը։ 

Սահյանը նաև իր բանաստեղծական ճակատագրի մասին է պատմում։ Մի 
կողմից բաց է եղել «միջակության գամփռերի» երախը, որ հոշոտեն նրան և նրա 
նմաններին. «Հոտը չե՞ք առել հերթական զոհի» («Թե ունենայիք»), մյուս կողմից 
ցավով է հիշում իր սերնդակից բանաստեղծներին, քանզի. «Նույն վերքն է մխում 
մեր կրծքի տակ, // Բայց իրար ցավից չենք հառաչում» («Բանաստեղծներին իմ 
սերնդակից»), և երրորդ կողմից իրենով ուրվագծվում է բանաստեղծի կայացումն 
այդ միջավայրի մեջ. «Մենք ուշ աճում ենք, վաղ՝ հասունանում», իսկ «Հասունա-
նալը վախճանն է հասկի» («Ես դառնացած եմ…»)։ Բնության մեջ՝ նայած տարին 
երաշտ է, թե ջրարբի, բույսը կարգավորում է իր կյանքը. եթե տարին երաշտ է, 
շուտ է հասունանում, որպեսզի սերմը պահ տա հողին։ Սահյանի ասածն այդ է. 
աճը երկար է տևում, որովհետև ուշացած է, իսկ հասունացումն՝ արագ, որովհետև 
հանրային կյանքում ոչ թե երաշտ, այլ չարություն ու նախանձ է, ավելին, քան ե-
րաշտը, որ մարդ կսպանի։ 

Բանաստեղծի և մարդու ճակատագիրը Սահյանի վերջին գրքի առանցքային 
գիծն է։ Ինքն է ու իր գործը, ինքն է ու իր կյանքի ժամանակը, ինքն է ու իր միջա-
վայրը, ավելի լայն՝ ինքն է ու աշխարհը։ Աշխարհին հրաժեշտ տալու զգացողու-
թյունն է՛լ ավելի է հստակեցնում ամեն ինչ. կա և՛ ներում, և՛ ինքնաբաշխում, և՛ 
ինքնաճանաչում, բայցև այդ ամենի մշտական ուղեկիցն է իրատեսությունը. 
«Հերկս թողնում են, բերքս տանում, // Լավ է, որ հերկս խլող չկա։ // Մեղքս թող-
նում են, խելքս տանում, // Ո՞ւմ է պետք, մեղքս խլող չկա։… // Ուրիշ ի՞նչ տեսակ 
մի փորձ անեմ, // Որ ոմանց պատվին ինձ կործանեմ» («Հերկս թողնում են…»)։ Այս 
տագնապների մեջ, երբ բանաստեղծն արդեն խրտնում է իր «խոնարհ ձայնից», 
վերստին ինքնաճշտման անհրաժեշտություն է առաջանում, որովհետև նորից 
խախտվում է գտնված ամբողջությունը. «Ի՞նչն է հոգիս այսքան բեկել, // Որ իմ 
խորքից դուրս եմ եկել, // Խրտնել եմ իմ խոնարհ ձայնից // Ու փախել եմ ես ինձա-
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նից, // Ու կորել եմ անհայտ հեռվում, // Որտեղ այս էլ քանի տարի // Քացի տալով 
հազար քարի, // Ոչ ապրում եմ, ոչ էլ մեռնում… // Անձրևի տակ ու կարկուտի, // 
Ստվերներում մայրամուտի // Եվ գիշերվա թանձր մթնում // Փնտրում եմ ինձ ու 
չեմ գտնում» («Ի՞նչն է հոգիս…»)։ Չի գտնում, որովհետև խախտվում է հավասա-
րակշռության մյուս բևեռը՝ հանրային կյանքը։ Բնության հետ ամեն ինչ ճշտված է, 
բայց ահա հանրային կյանքը շարունակում է այնպիսի վիճակներ ստեղծել, երբ 
«Ջոկել չի լինում էլ ճիշտը ստից», երբ կյանքի տերը դարձել է մի «տիրական ան-
տերություն» («Գլուխ չեմ հանում»), երբ «Ամպերը գալիս ձորերն են մտնում, // Ու 
ձորերի հետ ես էլ եմ մթնում» («Ամպերը գալիս…»)։ Այս ամենը հասունացնում է 
մի հռետորական հարցում. «Ուր է տանում հոգնած Հոբիդ // Քանդուքարափ եղած 
հոգիդ» («Ո՞ւր է տանում»)։ Քանի կար խաչված Քրիստոս էր, հիմա էլ դարձավ Հոբ 
Երանելի՝ ամեն մեկը մի ճակատագիր, բայց բազում ճակատագրերի խորհրդան-
շան։ Սա նշանակում է, որ չքմեղանալու պահ չէ։ Աշխարհի մեղքը եթե կա, յուրա-
քանչյուր ոք մեղավոր է։ Մեղքի գիտակցման և խոստովանության ոգին խորքից 
միշտ էլ առկա է Սահյանի պոեզիայում։ Նախ՝ առկա է հանրույթի և հանրույթի 
մեջ յուրաքանչյուրի փոխադարձ կապի պարզ պատկերը. «Աշխարհը փուչ… փուչ 
աշխարհում ՝ // Այսքան փուչ ու փշերի մեջ, // Ի՞նչ իմանաս, մենք էլ գուցե, // Ինչ–
որ չափով փչանում ենք» («Քչանում ենք»)։ Այս դեպքում արդեն Սահյանը հենա-
կետ է գտնում Նարեկացու «Մատյան ողբերգության» գրքի և իր իսկ՝ Նարեկացու 
կերպարի մեջ։ Անընդհատ մեղքի գիտակցումն ուղեկցում է նրան։ Ընդ որում, 
պարտադիր չէ, որ այդ մեղքը ինքը գործած լինի, իր չգործած մեղքն էլ իրենն է, որ 
ամեն կերպ փորձում է խոստովանել՝ ազատագրվել, մաքրագործվել, հոգու լույսը 
չստվերել։ Այդ մեղքը նրա համար բազմաթիվ ձևեր ունի, որոնցից մեկն էլ իր ավե-
լորդության, կյանքում իր քիչ տվածի գիտակցումն է. « Կյանքս շատ երկարեց… 
Բայց այնքան էր բարակ, // Որ չշարժեց անգամ մի ջրաղաց…»: Սահյանը շատ 
խորքից գիտակցում էր նաև մեր իրականությանը բնորոշ մի դառը ճշմարտու-
թյուն. «Լրիվ մաքրված մարդուն կամ խաղից դուրս կդնեն, կամ՝ կսպանեն»3։ Ա՛յս 
է մեր բարոյականության բարձրագույն օրենքը, ինչն արատավոր դրսևորումներ 
ունեցավ ժողովրդավարական համարվող ժամանակներում4։ Այնպես որ, մեղքի ու 
անմեղության հաճախանքը որքան անհատի ներսում է, նույնքան և ավելի հան-
րույթն է որոշում։ Մեղքի ու անմեղության, արդարի ու անարդարի, ճիշտի ու 
սխալի այս վեճ ու կռիվն էլ դադար ունի։ Եվ այդ դադարն այս է. «Երբ որ թրջված 
արտույտների // Թառ է դառնում ծիածանը, // Եվ ծաղկում է առվույտն էլի, // Դու 
ինչպե՞ս ես նստում տանը» («Խրատում է»)։ Բնությունը խրատում է և ասում՝ մի՛ 
սրտնեղիր, գնա՛ ինքնանորոգ հավիտենության գիրկը և տե՛ս աշխարհի հրաշքը։ 
Այդ հրաշքներից մեկը «Ծառը» բանաստեղծությունն է՝ բնության ձևերի ու ան-
ցումների մի խորհրդավոր արարչագործություն. Նույն արարչական փոխակեր-
պումներն են նաև «Կածան»-ի մեջ, ուր բնության փոխակերպումներին ավելա-
նում են սերունդների ժառանգորդական տեղաշարժերը։ Նույն կածանը, որի ճամ-
փորդն է ինքը, հիշում է նաև իր նախապապին, ով «Ծաղիկ կդարձներ կայծակն 
ամպերում», ուստի կածանի համար մեկ է. «…նա դու ես, դու՝ նա, // Եվ ես նրանից 
քեզ չեմ տարբերում»։ Այս դեպքում կածանն է դառնում հավերժության ներկայա-
ցուցիչը։ Այդ իսկ պատճառով՝ «Կենսագրություն ես չեմ գրելու, // Ապրած իմ 
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կյանքն էլ պատմիր դու, կածան, // Ինձանից հետո աշխարհ եկողին»։ 
Այս վերջին գրքում, ինչպես բազմիցս ակնարկեցինք, աստիճանաբար խորա-

նում, խոհի ու պատկերի տարբեր վտակներից հունավորվում է վերջի, ամենա-
վերջի, անդառնալիորեն հավիտենության մեջ անէանալու զգացողությունը, որ 
մահն է։ Որքան էլ մահից անդին անմահությունն է՝ որպես իրական ու անիրական 
զգայախաբություն, որքան էլ մահից այն կողմ հուշն է ու հիշատակը, այդուամե-
նայնիվ Սահյանը լուսավոր օրհներգի է վերածում մահը՝ իրեն տեսնելով հավեր-
ժական ժամանակի հավերժական շրջապտույտի մեջ։ Գիրքը եզրափակվում է 
հրաշալի մի բանաստեղծությամբ, ինչի մեջ կրկնաբանվում է «Ինձ բացակա չդ-
նեք» հանգերգը։ Մեկ խոսքով՝ բանաստեղծությունների մեջ Համո Սահյանն իր 
մահն է ապրել՝ «Ի՞նչ հոգեհանգիստ ու ի՞նչ հոգեհաց», «Հավքի հետ էիր թև առած 
թռչում», «Խելոք–խելոք, բարի–բարի», «Չծերանայինք…» և այլն։ Ինքնահրաժեշտի 
տխուր պատարագ, լաց լռության ու մենության մեջ, ինքն իր մեջ, որպեսզի ոչ ոք 
չտեսնի։ Եվ այդ ամենն ամփոփող մի հուզիչ սգերգ, որ նույն պատարագի շարու-
նակությունն է, բայց առանց ողբ ու հառաչի, այնպես, ինչպես մայրամուտի վեր-
ջին պահին մարում է արեգակը՝ հավերժական շրջապտուտից հետո վերստին 
ծագելու համար. 

 
 Ձեր լռությունը զնգում, 
 Զրնգում է ձորով մեկ, 
 Ձեր լռության համերգում 
 Ինձ բացակա չդնեք։ 
 
 …Ես եմ քարե պատարագ, 
 Ձեզնից սերված, ընդունեք, 
 Դուք, ձեր կամքին հակառակ, 
 Ինձ բացակա չդնեք։ 
 
 Ոչ խոստումներ, ոչ երդում, 
 Չսպասեք ու չքննեք… 
 Անվերջ, անշարժ ձեր երթում 
 Ինձ բացակա չդնեք։ 
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ЧЕЛОВЕК И ВЕЧНОСТЧЕЛОВЕК И ВЕЧНОСТЧЕЛОВЕК И ВЕЧНОСТЧЕЛОВЕК И ВЕЧНОСТЬЬЬЬ    
Гаспарян Гаспарян Гаспарян Гаспарян ДДДДавидавидавидавид        

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: похоронная процессия, уставшая душа, природа, каменная 

литургия, скала, ручей, не ставьте мне небыл. 
Статья посвящена посмерному изданию книги «Не ставьте мне небыл». В этой 

книге есть психология путешественника вечности. В творческой жизни Сагияна 
тройное соединение поэта, природы и общества конкретизируется. В случае поэта - 
как личная судьба, в случае природы - как проверенный критерий вечности, в 
случае общества - как несовершенная реальность. 
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SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: burial procession, tired soul, nature, stone lithurgy, rock, river, don’t 

mark me absent. 
The article is devoted to the postdeath publication of the book”Don’t mark me 

“absent”. In this book there is a psychology of a traveller of eternity. In the literary 
activity of Sahyan the triple union of a poet, a nature a society is concretized. In the case 
of a poet as a personal destiny, in the case of a nature as a checked criteria of eternity, in 
the case of a society as an false reality.  

 
 
 
 
 

 
 

 
  


