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ՀԱՄՈՀԱՄՈՀԱՄՈՀԱՄՈ    ՍԱՀՅԱՆԻՍԱՀՅԱՆԻՍԱՀՅԱՆԻՍԱՀՅԱՆԻ    ՍԻՐԱՅԻՆՍԻՐԱՅԻՆՍԻՐԱՅԻՆՍԻՐԱՅԻՆ    ՔՆԱՐԵՐԳՈՒԹՅՈՒՆԸՔՆԱՐԵՐԳՈՒԹՅՈՒՆԸՔՆԱՐԵՐԳՈՒԹՅՈՒՆԸՔՆԱՐԵՐԳՈՒԹՅՈՒՆԸ    
    

ՊետրոսյանՊետրոսյանՊետրոսյանՊետրոսյան    ԳոհարԳոհարԳոհարԳոհար        
 
Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր. Հ. Սահյան, սիրերգություն, ժամանակ, պատանեկու-

թյուն, հասունություն: 
 
Համո Սահյանը, իր առաջին գրական փորձերն անելով 20-րդ դարի 30-ական 

թվականներին, այդուհետ կարողացավ ստեղծել իր բանաստեղծական ուրույն 
աշխարհը՝ անդրադառնալով բնության, հայրենիքի, սիրո թեմաներին: Մինչև 
«Մայրամուտից առաջ» ժողովածուն գրած սիրային գործերը նա համախմբեց «Ես 
այն եմ եղել» շարքում, իսկ սիրային հետագա գործերը ցրված են տարբեր 
բանաստեղծական ժողովածուներում («Սեզա՛մ,բացվի՛ր», «Դաղձի ծաղիկ» և այլն): 

Սահյանի պոեզիայում ևս սկիզբը գեղջական կյանքն է՝ ամաչկոտ ու վախվո-
րած պատանու հոգում ի հայտ եկած առաջին սիրո դրսևորումներով: Մանկա-
կան, պատանեկան տարիների ապրումները մեծ հետք են թողել բանաստեղծի նե-
րաշխարհի վրա: Հատկանշական է այն հանգամանքը, որ նրա մտապատկերնե-
րում ոչ միայն սիրած էակի պատկերն է, այլև նրա հետ անմիջականորեն կապ 
ունեցող անձինք կան՝ տատը, հայրը, մայրը, նույնիսկ՝ շունը («Մի անգամ ձեր 
տանն էի»), իրողությունները՝ գյուղը, տան տեղը, շրջապատը և այլն: Այս մասին 
են վկայում «Ձեր կալի մղեղը ոսկե», «Մի անգամ ձեր տանն էի», «Դեռ մնում է այն 
լորենին», «Երկրորդ հարկի պատշգամբը», «Անց կենանք հիսուն տարով» և այլ 
գործեր: Այս վերջին գործում հետաքրքիր դրսևորում է գտել գեղարվեստական 
ժամանակի խնդիրը. հեղինակային ցանկությունն է արտահայտված՝ հիսուն տա-
րով հետ գնալու՝ իր ապրածը, զգացածը հիշելու, իմաստավորելու նպատակով: 
Սիրած էակի հետ կապված վերհուշի ամբողջացմանը, լրմանը նպաստում են 
պապի տնկած ծառը, սիրեցյալի այգու վրա կախ ընկած ծիածանը, որի հետ զու-
գորդվում է նաև շեկլիկ ծամը. 

 Անց կենանք հիսուն տարով, 
 Ետ գնանք հիսուն տարով… 
 Թիկն տամ պապիս տնկած 
 Խնձորի պառավ ծառին 
 Աչքս ձեր այգու վրա 
 Կախ ընկած ծիածանին, 
 Ուշքս քո շեկլիկ ծամին [1, 195]: 

Առաջին անմեղ սիրո գեղարվեստական վերարտադրությունն է «Քո մայրը 
տարավ, քեզ կապեց սյունից» սկսվածքով բանաստեղծությունը: Կենսական փոք-
րիկ մի դիպված, որ թվում է աննշան, դառնում է բանաստեղծության նյութ. ման-
կության տարիներին մեղվի խայթը աղջկա այտից հանելու և ցաված տեղը համ-
բուրելու համար գյուղը նրանց քարկոծել է. մեկը տղային է անամոթ անվանել, 
մյուսը աղջկան է մեղադրել, և նրանք պատժվել են նաև ծնողների կողմից.  
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 Քո մայրը տարավ, քեզ կապեց սյունից 
 Ու եղինջ փռեց քո ոտքերի տակ,  
 Իմ հոր զայրույթը դուրս եկավ հունից, 
 Եվ դեմքիս կնքեց մի այրող ապտակ: 
Բայց սրա համար թերևս պետք չէ մեղավորներ փնտրել: Այստեղ «մեղավոր» 

են միայն ժամանակը, այդ ժամանակներում դրսևորված մարդկանց հայացքները 
և ավանդույթները. 

 Ո՞վ էր մեղավոր, նա էր մեղավոր – 
 Անմեղությունն այդ ժամանակների [3, 119]: 

Սահյանի մոտ սերը սկիզբ է առել պատանեկան տարիների այն ապրումնե-
րից, որոնք սկզբում բացահայտված չեն եղել. 

 Ես չգիտեի, թե ինչ է սերը, 
 Ինչն էր այդքան շուտ ինձ տնից հանում, 
 Ինչու էր երկար թվում գիշերը, 
 Եվ ինչից էր, որ քունս չէր տանում [2, 261]: 

Հետո է, որ իմաստավորվել են նախ՝ առաջին սերը, ապա՝ երկրորդը, երրոր-
դը: Առաջինը ներկայացվում է որպես ձնծաղիկ, որը եկել է ու անցել («Եվ իսկույն 
փակեց աչիկները բաց»), երկրորդը խոնարհ մանուշակ էր, որ ոսկեղեն շողի համ-
բույրն առնելուց հետո ամոթանքից գլուխը կախում է, իսկ երրորդը, որը թերևս 
ամենաուժեղն է, ամենահասունը, խաղում է նրա սրտի հետ՝ «Փշերն ինձ տվեց, 
բուրմունքն ուրիշին»: Կարելի է ասել, որ պատանեկան տարիներին ապրած սի-
րուն տրված գնահատականներից է հետևյալ բանաստեղծությունը. 

 Տարօրինակ է սերը, բարեկա՛մ, 
 Ոչ ոք նրանից բան չի հասկանում, 
 Հաճախ այնտեղ է նա հասկահանում, 
 Ուր չի գիշերում քարաքոսն անգամ [3, 195]: 

Հեղինակը տարբեր գործերում ընդգծում է սիրեցյալի հետ կապված կենսա-
կան հանգամանքներ՝ «Պարիսպներով շրջապատված բերդի պես էր ձեր տունը 
հին. Գյուղի մեջ, բայց գյուղից զատված մի դղյակ էր հեքիաթային», մեկ այլ գոր-
ծում՝ «Ձեր կալի մղեղը ոսկե մեր գարու դեզին էր իջնում, ձեր բարդու ստվերը եր-
կար իմ ճամփի սեզին էր իջնում» և այլն: Բանաստեղծի հիշողությունից անջնջելի 
են թվում սիրեցյալի տան «ծաղկաբույր դեզի ստվերը», տատի փեշերը, բանջարա-
նոցում վազող գիժ հորթերը, և ընդգծվում է հեղինակի ափսոսանքը, ցավը՝ անկա-
տար մնացած սիրո և նույնիսկ՝ սիրեցյալի տան չլինելու համար.  

 Բայց չկա ձեր տունը գյուղում,  
 Տան տեղը մի քար էլ չկա, 
 Որ գոնե նստի մարդ վրան,  
 Իր անցած օրերը սգա [4, 197]: 

Կամ՝ 
 Աստղերի հետ վեճի մտած 
 Բարձունքները ելա փառքի… 
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 Բայց ինձ համար անհաս մնաց 
 Պատշգամբն այն երկրորդ հարկի [4, 175]: 

Սահյանի սիրային քնարերգության մեջ կա մի հետաքրքիր իրողություն. 
խոսելով զգացմունքի մասին, դա պատկերելով` նա գրեթե չի պատկերում կնոջ 
արտաքինը. խոսվում է ավելի շուտ զգացմունքի, քան թե այդ զգացմունքի 
առարկայի մասին: Սահյանը շեշտը դնում է ոչ թե կնոջ արտաքինի պատկերման, 
այլ ներքին՝ արարքի, վերաբերմունքի («Դու ուզեցիր», «Իզուր էր հերքելդ», «Եվ 
չիմացանք, թե ինչու», «Փնտրում ես դու», «Դու ինձ թողել էիր մենակ» և այլն): 
Օրինակ՝ 

 Դու իմ արևն առար 
 Եվ ուզեցիր, որ ես 
 Շնորհակալ լինեմ, 
 Ես անարև մնամ, 
 Բայց քո բախտի համար 
 Արևագալ լինեմ [3, 306]: 

Կամ՝ 
 Փնտրում ես դու ինչ-որ հանցանք, 
 Հեգնում ես ինձ ու չես ներում,  
 Բայց կա ինչ-որ մի կարեկցանք 
 Քո հեգնական ժպիտներում [4, 176]: 

Ինչպես այլ թեմաների, այնպես էլ այս թեմայի պատկերման համար 
բանաստեղծն ընտրում է բնապատկերը. 

 Մերթ փարվում ես ինձ հովի պես, 
 Մերթ հողմի պես ինձ չարչարում [3, 306]: 

Կամ՝ 
 Ես՝ պղտորված մի վտակ,  
 Դու՝ մոլորված մի առու [2, 288]: 

 
 Դու ծաղիկ ես եղել, 
 Քեզնով լիացել են, 

 Դու եղնիկ ես եղել, 
 Քեզնով հիացել են [2, 273]: 

Սահյանն անընդհատ զուգահեռ է անցկացնում բնության և իրենց սիրո միջև՝ 
ասես ցույց տալու համար առաջինի հավերժականությունը և երկրորդի անցողի-
կությունը: «Այս կիպարիսն ու այս սոսին» վերնագրված գործում թեև բառացի որևէ 
ակնարկ չկա մարդկային սիրո մասին, բայց կիպարիսի ու սոսու սիրո միջոցով բա-
ցահայտվում է մարդկային զգացմունքը: Այստեղ ցանկություն կա նրանց նման սի-
րելու և սիրվելու, և ամեն մի քառատողը հեղինակի սրտից է բխում. 

  Քնքշանում են իրար գրկում 
 Արևով թե աստղալուսին, 
 Իրար այնպես նուրբ են գրկում 
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 Այս կիպարիսն ու այս սոսին… [2, 268]: 

«Խորհուրդն այն խոսքի» գործում էլ ամպերի սերն է որպես օրինակ բերվում: 
Բայց եթե երկու ամպ իրար սիրելուց և բաժանումից հետո կարող են հանդիպել 
մեկմեկու՝ ծովում անձրև դառնալուց հետո, ապա ինքն ու իր սիրեցյալն այլևս 
երբեք չեն հանդիպելու: Այս հանգամանքն է, որ բանաստեղծին ստիպում է հու-
սահատվել, և սրա մասին գիտեն նույնիսկ հովերն ու ոսկի ամպերը: Ծնվում է 
մարդկային զգացմունքի և բնության երևույթներին վերագրված զգացմունքի հա-
կադրությունը. 

 Իսկ մենք աշխարհում ինչ էլ որ դառնանք, 
 Էլ ոչ մի անգամ չենք հանդիպելու: 
 Այդ մասին գիտե հովիտն այս ծաղկած 
 Եվ գիտեն անգամ ամպերը ոսկի [5,227]: 

Ինչպես ամեն մի բանաստեղծի, այնպես էլ Սահյանի սիրային քնարերգու-
թյան բնորոշ կողմերից է բաժանման թեման, չնայած բաժանում ասվածը Սահյա-
նի մոտ երկիմաստ է. մի դեպքում նա բաժանումը դիտում է որպես վերջնական 
ելք, որից անհնար է խուսափել («Անջատում», «Արար աշխարհից ես ինձ կզրկեմ»), 
մի դեպքում էլ մեծապես ցավում է, ափսոսում դրա համար («Թող մութն ընկներ 
անտառի մեջ մի հեռու», «Ծովն էր, գիշերն էր, ես էի ու դու») և այլն: 

«Դաղձի ծաղիկ» ժողովածուում ընդգրկված բանաստեղծություններում և 
«Ինձ բացակա չդնեք» ժողովածուի՝ սիրային թեմայով գրված հայրեններում ար-
դեն ավելի հասուն մարդու զգացմունքներն են արտահայտված: Մանկական 
գեղջկական տարիների սիրո դրվագներից աստիճանաբար անցում է կատար-
վում, և ի հայտ են գալիս մինչ այդ երբեք չհանդիպած անվանումներ՝ «Սոնա», 
«Նորագյուղ թաղ»: Բայց հեղինակը թերևս գիտակցում է, որ այդ թաղից իր բաժինը 
լոկ «ախն է», և ոչ երբեք Սոնան. 

 Նորագյուղ թաղը մտեք, 
 Դրախտը այդ թաղն է, որ կա… 
 Թե զանգի ղողանջ լսեք, 
 Սոնայի ծիծաղն է, որ կա: 
 Իսկ Սոնան հացն իմ բախտի 
 Եվ կենաց իմ աղն է, որ կա: 
 Բայց գիտեմ, ախ, այդ թաղից 
 Բաժինս այս «ախն» է, որ կա [6, 162]: 

Կամ՝ 
 Քո Սոնան մի վայրի թռչուն է, 
 Թևերը ամպի մեջ թրջում է, 
 Կորչում ես, նա հեռվից կանչում է, 
 Գնում ես, որ բռնես, ճչում է, 
 Ճչալով քեզանից փախչում է…. [6, 74]: 

Այս երկու գործերի տրամաբանական շարունակությունը կարող ենք համա-
րել «Քեզանից նամակ չկա» սկսվածքով գործը: Նույն սիրո անկատարությունը, 
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նույն անհասությունն են դրսևորվում, և ավելին՝ մի երրորդ անձի կողմից է այն 
գիտակցվում. 

 Քեզանից նամակ չկա… 
 Փոստատարն ամոթով մնաց: 
 Իրենն էր մեղքը, կարծես, 
 Շփոթվեց, թողեց ու գնաց: 
 Երևի ուզեց ասել, 
 Չգիտեմ, ինձ այդպես թվաց. 
 – Ինչքան ես դեռ մնալու 
 Հավատիդ շվաքում քնած [6, 163] 

Այս նույն անդարձության ցավն է ընդգծված նաև «Ինձ բացակա չդնեք» ժողո-
վածուի հետևյալ հայրեններում՝ «Խռովեց… թողեց գնաց», «Ինչ եղավ, ինչպես 
եղավ»: Օրինակ՝ 

 Խռովեց… թողեց գնաց, 
 Ես մեն ու մենակ մնացի, 
 Այդ մասին մինչև անգամ 
 Չիմացան մարդիկ դրացի: 
 Ոչ սրտիս տեղն իմացա, 
 Ոչ տեղն իմ արած-դրածի: 
 Ի՞նչ մնաց… Անդարձության 
 Մորմոքը ձեռքից թռածի [7, 114]: 

Քայլ առ քայլ ընդգծվում է սիրո երիտասարդ հասակից հասունին անցնելը. 
սերերն արդեն գիտակցվում են որպես «համրացած, խլացած սերեր»: Այս տարի-
քում արդեն չկա պատանեկանի պարզությունը, բացահայտությունը. սրանց փո-
խարինելու են եկել «չակերտն ու փակագիծը»: Եվ եթե պատանեկան տարիներին 
զգացմունքներում գերիշխողը կիրքն էր, ապա հասուն տարիքում խոհն է. 

 Այնքան եմ հեռացել ես 
 Իմ սիրո հպարտ հասակից, 
 Որ ձայնս ետ չի գալիս 
 Ջրհորի խորունկ հատակից… 
 Ամեն ինչ պարզ չի ասվում, 
 Ողջույն ձեզ, չակերտ, փակագիծ 
 Խելագար կիրքը չկա, 
 Իմաստուն խոհին եմ թասակից [6, 158]: 
Սակայն որոշ դեպքերում որքան էլ բաժանման պատճառն է եղել դավաճա-

նությունը, և որքան հուսահատեցնող է սիրո անկատարությունը, այնուամենայնիվ 
հաղթում է հեղինակային մարդասիրությունը, մեծահոգությունը՝ միշտ ներելու: 

Սա սիրո այն բարձրաձայն դրսևորումն է, որը կարող է ամեն ինչ ներել, նույ-
նիսկ՝ ուրիշի գրկում նրան տեսնելը, բայց սա ևս չի գնահատվել. 

 Ներումն աղերսեց մեղավորն ու գութ 
 Եվ նեղն ընկածի լացով ինձ նեղեց:- 
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 Ու ես ներեցի… Բայց ամբողջ կյանքում 
 Ներելուս համար նա ինձ չներեց [1, 304]: 

Դավաճանված լինելու մասին ակնարկ կա նաև «Ուղեկիցներս» շարքի գոր-
ծերից մեկում. զուգահեռ է անցկացվում հիշողության և սիրո միջև, ի հայտ են գա-
լիս տարբերությունները. 

 Հիշողությունս… 
 Նման չէ կնոջ, 
 Հակառակն է ճիշտ. 
 Քանի ջահել էր, 
 Չէր դավաճանում, 
 Հենց որ ծերացավ, 
 Աչքը դուրսն է միշտ [4, 260]: 

Բայց ինչ էլ լինի, սերն է գիտակցվում իբրև վերջին մխիթարանք, որի համար 
միշտ էլ կգտնվի թե՛ մի թաս գինի, և թե՛ մի սուրբ տանջանք: Այս անձնազոհ սերն 
է, որ ստիպում է մտովի հասնել այն կետին, թե իր՝ աշխարհից հեռանալուց հետո 
ո՞վ է ստանձնելու ինքնազոհաբերվողի, բայց և քարկոծվողի իր առաքելությունը: 
Ի հայտ են գալիս բանաստեղծի դառն ապրումները հետևյալ տողերով՝ «Ո՞ւմ թևե-
րով ես վեր-վեր թռչելու», «Բռիդ մեջ առած ո՞ւմ ես տանջելու, Ո՞ւմ ես խաչելու հի-
սուսավարի», «Էլ ո՞ւմ գլխին ես կրակ թափելու» և այլն: 

Այս հարցականների պատասխանն ամբողջությամբ «Կգամ» բանաստեղծու-
թյունն է: Սա անձնազոհ սիրո հավերժության երգն է, որը պատրաստ է հնչել 
միշտ, կյանքի ամենատարբեր իրավիճակներում. 

 Եթե մինչև անգամ 
 Լսած լինես, թե այս աշխարհում չկամ, 
 Միևնույնն է, կգամ, ինչ էլ լինի, կգամ, 
 Ուր էլ լինեմ, կգամ: 
 Եթե մինչև անգամ ես կուրացած լինեմ, 
 Եթե մինչև անգամ լույսդ մարած լինի, 
 Վերջին հույսդ քամին առած-տարած լինի, 
 Առանց լույսի կգամ, ես այս անգամ կգամ 
 Մենության մեջ լացող երգիդ վրա…. 
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РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: Амо Сагян, любовная лирика, время, юношество, зрелость. 
Подводя итоги, отмечаем. 
1. Проявления чувства у Сагяна характезируется развитием: детско-юношс-

ким, которое обусловлено сельской жизнью. Затем оно приобретает новые оттенки 
в боллее зрелом возрасте. По утверждению автора,в зрелом возрасте чувства лише-
ны юношской чистоты и простоты. 

2. В любовной лирике Сагяна нет описание женской внешности акцент ста-
вится на описании внутренного мира: сущности женщины, её поступков. 

3. Произведения,написанные на тему любви, характезируются слиянием лю-
бовных переживаний и описания природы.Явления природы становятся средством 
выражения глубины чувств. 

4. Для любовной лирики Сагяна характерны тема измена и расставния, кото-
рые рождают боль потери. Тем не менее любовная лирика не окрашивается в мрач-
ные тона, более того,поэт готов на вечное самопожертвование и именно в этом на-
ходит утешение.  
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SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: Hamo Sahyan, love lyrics, time, adolescence, maturity. 
Summarizing our speech about Hamo Sahyan’s love lyrics we can notice that: 
1. In his lyrics the manifestation of love can be described by some development: 

childish-juvenile , which is characterized by the description of rural life. Then it gets 
new coloring in his mature period of life. The author himself proves that the feelings 
expressed in mature age are not as pure and explicit as in youth. 

2. Sahyan’s lyrics is not characterized by the description of woman’s appearance. 
The description of woman’s inner world , behaviour and attitude is emphasized. 

3. The works about love are characterized by the merging of the description of 
landscape and the feeling of love. The natural phenomena become means of expressing 
and emphasizing the depth of feelings. 

4. Saryan’s lyrics as well as every writer’s lyrics has such characteristic features as 
the topics of betrayal and parting as a result of which the irretrievable pain appears. 
Nevertheless, his love lyrics doesn’t receive gloomy colouring , on the contrary, we can 
see readiness to self-sacrifice and here the author finds comfort. 

    
    


