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ՑԱՎԸՑԱՎԸՑԱՎԸՑԱՎԸ    ՀՀՀՀ. . . . ՍԱՀՅԱՆԻՍԱՀՅԱՆԻՍԱՀՅԱՆԻՍԱՀՅԱՆԻ    ՊՈԵԶԻԱՅՈՒՄՊՈԵԶԻԱՅՈՒՄՊՈԵԶԻԱՅՈՒՄՊՈԵԶԻԱՅՈՒՄ    
 

ԹումանյանԹումանյանԹումանյանԹումանյան    ՍուսաննաՍուսաննաՍուսաննաՍուսաննա        
    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... Ներաշխարհ, ցավ, ապրում, բնույթ, մարդկայնություն, 

երկփեղկում: 
 
1984թ. տպագրվեց Հակոբ Մովսեսի հարցազրույցը Հ. Սահյանի հետ` «Բա-

նաստեղծությունը ծնվում է ցավից»: Հ. Սահյանը պոեզիայի հիմնախնդիրը ոչ թե 
մերժումը կամ հաստատումն է համարում, այլ ցավը: Հ. Սահյանին համարել են 
«մեղմ ու խաղաղ բնաշխարհիկ քնարերգության ներկայացուցիչ» [7, 86]: Այս բնու-
թագրումը թերևս խիստ նեղ է. բանաստեղծը խաղաղ է նաև մարդու ներաշխարհը 
շերտ առ շերտ բացելիս: Դժվարին այդ խնդիրը նա լուծում է հնարավորինս սուղ 
միջոցներով: Բացում է հոգին` առանց դիմելու հոգեվերլուծության: Խոսքի լրիվու-
թյունը, ճշգրտությունը, ավարտվածությունը, երբեմն անգամ մանրամասնու-
թյունները Հ. Սահյանի քնարերգությունը դարձնում են բացարձակապես ինքնա-
տիպ: Բանաստեղծը չի սիրում բառային կուտակումներ, չի փնտրում «տարողու-
նակ» բառեր ո´չ բնապատկեր վրձնելիս, ո´չ բնության դարավոր խորհուրդը բա-
ցահայտելիս, ո´չ էլ մարդու հոգու խորխորատները բացելիս: 

60-80-ական թթ. գրականությունն ընդունված է համարել մարդագրություն: 
Հ. Սահյանի քնարերգությունը դրա լավագույն արտահայտությունն է: 

Հ. Սահյանը չի երկմտում բացվել, իր և իր միջև տարածություն չի թողնում. 
նա մի օղակն է մարդկության և իր միջով գնում է դեպի մարդկությունը: Ս. Աղա-
բաբյանը ընդգծում է. «Սահյանը, սկսելով ինքնաքննությունից, որ բնական է, իր 
համար աննկատելիորեն բռնում է մարդու ինքնամեծարման ճանապարհը (ան-
գամ երբ զբաղվում է «ինքնաքննադատությամբ»)» [5, 202]: Շարունակելով դիտար-
կումը` քննադատը «անցանկալի ստվեր» է տեսնում բանաստեղծի կերպարի մեջ: 
Թերևս «ինքնամեծարման» պիտակը փոքր-ինչ չափազանցություն է. չէ՞ որ Սահ-
յանը ի սկզբանե է ներում հայցել («ի՞նչ անեմ, մարդ ես»): 

Սահյանին հատուկ է և´պահի անշարժացումը, և´ քարափի սարսուռ-թռիչ-
քը: Նույն կերպ էլ նա բացում է մարդու ներաշխարհը` իր հարափոփոխ նույնա-
կանությամբ: 

Նա ձգտում է հոգու ներդաշնակության, սակայն հոգին անողոք է, ծվատում է 
իրեն: Բանաստեղծի փախուստի փորձն իզուր է, քանի որ նա հաստատ գիտի, թե 
ինչ է պետք հոգուն. 

 Քեզ նախընծան է պետք համ ու հոտով խոսքի 
 Եվ ճշմարիտ մտքի տաք նախընծան [2, 201]: 
«Բանաստեղծները» բանաստեղծությունը բացում է Սահյանի ընկալումների, 

կյանքի հետ ունեցած կապերի և դերի, պատասխանատվության եզրերը. բանաս-
տեղծը ստրուկն է խղճի, ճորտը սիրո բռնության: Շերտ-շերտ բացելով բանաս-
տեղծի էությունը` ընդգծում է ցավի և այդ էության կապը. 

 Այրվում են նրանք քո և իմ ցավից, 
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 Հեռավոր ցավից, մտերիմ ցավից,  
 Վիրավոր հավքի վերքերի ցավից, 
 Տառապած մարդու ձեռքերի ցավից, 
 Կորուստի ցավից, կարոտի ցավից,  
 Կոշտ ու կուռ ցավից, անոթի ցավից, 
 Ամոթի ցավից ու խղճմտանքի… [2, 263]: 
Սահյանի համար ցավի աղբյուր է դառնում իր բանաստեղծության խորքի, 

արվեստի, հաճախ անպաճույճ, պարզ, բայց լիքը խոսքի վրա ծիծաղողների գոյու-
թյունը («Նայեցեք խորքին»): Բայց նույն պահին էլ բանաստեղծն իր գոհունակու-
թյունն է հայտնում իրեն շնորհած ցավերի ու ցնորքի, տառապելու հանճարով 
օժտվելու համար («Եվ դու ինքդ էլ գիտես»). 

Գրողի և ընթերցողի կապը, փոխընբռնումը միշտ էլ էական է եղել: Հ. Սահյա-
նը ցավ է ապրել իր երգերի` ընթերցողին անծանոթ լինելուց («Իմ երգերը դեռ ձեզ 
անծանոթ են…») այն դեպքում, երբ պնդել է. «… գրականագիտությունն էլ էր մի 
ուրիշ բանից գալիս, ես ինչ գիտեմ: Կարդում եմ ու սարսափում իմ մասին ինչ որ 
կա գրված, որովհետև բոլորը բացատրություն է, բայց ի՞նչ ես բացատրում, ես 
ինքս որ գրել եմ, բացատրել չեմ կարող, դու ի՞նչ ես բացատրում, ախր» [4, 217]: 
Ասվածը ուղակիորեն կապ ունի ստեղծագործման հոգեբանության և ընկալման 
հոգեբանության հետ: Իրոք, հաճախ եք բանաստեղծին, գրողին վերագրում ասե-
լիք, որը նրանը չէ, նա ունի տվյալ տեքստի իր բանալին: Սակայն բանաստեղծնե-
րի «սխալ» ընթերցումներ, իրոք, կարող են լինել, բայց ինքը` Սահյանը, անհաղ-
թահարելի ներքին խութեր չունի, նրա խորությունը խոսքի պարզության մեջ է, 
զգացված ապրումի համոզչականության և ապրված լինելու մեջ: Նա ցավի հավա-
տավոր է, քանի որ ցավը ծնվում է աշխարհի վրա մահվան թակարդներ լարելուց, 
Մարսի վիհերում զենքեր թաքցնելուց («Ու միտք եմ անում… »): 

 Էլ ինչպես պիտի մարդը մարդ մնա, 
 Սարսափը մեռնի ու վիշտը մեռնի, 
 Ու ոխը քնի, ու խիղճն արթնանա 
 Ու երջանկությունն աշխարհը բռնի [2, 300]: 
Ժամանակների հոլովույթում արժեքները փոխվել են, նոր սերունդը գերին է 

իրի, առարկայի. բնության իրական զավակը չի ընդունվում. հոտապահ շան փո-
խարեն մոպասիկն է իշխում, որ ո´չ մռռում է, ո´չ հաչում: 

Ջերմոցային գեղեցկության ու խանում-խաթուն շների պատճառած անհուն 
ցավը դրդում է. 

 Ես ձեզ ի՞նչ ասեմ, Բողար ու Չալանկ, 
 Գամ նստենք ձեզ հետ մեր վիշտը ոռնանք 
 Ու մեր թախիծը մռռանք միասին [2, 258]: 
Սակայն բանաստեղծը չի կարող համակերպվել այդ դաժան անսրտության, 

չափված, կոկած աշխարհի հետ, աշխարհի անկատարությունը, կիսատությունը, 
լրիվ գրվելու, ուրիշին սատարելու անկարողությունը ցավ են ծնում, բայց որ ամե-
նացավոտն է` համակերպվածություն («Ախ, չծլած քանի սերմեր… ») [2, 348]: 

Ժամանակների հորձանուտը սպանում, անխնա ոչնչացնում ու գերեզման է 
դնում նախնական արժեքները. հսկա ժայռը շիրմաքար է, Որոտանը գերեզման է 
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դրվել, մեռնում են մամուռները, սունկը վայրի, արձագանքները քարայրի, անտա-
ռը: Եվ բանաստեղծը ծառս է ելնում ու պատասխան պահանջում «քաղաքակիրթ 
բարբարոսությունից» («Եղել է և չիք»): 

Սահյանը չի ընդունում սահմանները, որը օտարում է, դաժան է, երբ 
 Սահման կա անգամ նույն հողից ծնված 

 Նույն կաթով սնված 
 Իմ սրտի և իմ մտքերի միջև [1, 292]: 
 Շան հավատարմության ավերակման, բնույթին և դերին դավաճանելու 

խնդիրն անընդհատ ահագնանում է, ավելին, ժամանակակից շունը ժառանգել է 
միայն շանորդությունը: Նույնն է մարդկանց միջավայրում: Եվ բնույթին հավա-
տարիմ մնացած մարդը, մարդկայնության, հավատարմության և ազնվության 
պարտքի զգացմամբ ապրողը դառնում է հարկադրված բողոքող (Ինչո՞ւ չես օգ-
նում հոգնատանջիս) [3, 172]: 

Բանաստեղծը պայքարում է բոլոր սահմանների դեմ, այդ պայքարի մեջ էլ 
ծնվում է հոգնությունը («Հոգնել եմ արդեն»): Լրիվ չարտահայտվելու, ամբողջու-
թյամբ հասկացված չլինելու ցավը մշտական է, բայց ապրած, բոլորին իրենից 
բաժին հանած մարդը այնուամենայնիվ «Բոլորից թաքուն եմ մնացել» խոստովա-
նանքով փորձում է ճանաչվել: Բանաստեղծի և աշխարհի, բանաստեղծի և մարդ-
կանց կապերը շատ են բազմազան ու բազմաբարդ, վերջիններիս մեջ Սահյանը 
պատրաստ է բավարարվել ամենասովորականով, բայց և ամենաբարդով, չպա-
տահողով. 

 Այնպես կուզեի մեկն ինձ հավատար, 
 Այնպես կուզեի հավատալ մեկին [1, 334]: 
Անտարբերությունը, սեփականին տրվելը, միայն ես-ի հոգսերով ծանրա-

նալն աշխարհը դարձրել է անտարբեր: Անցնում են մարդիկ` այդպես էլ չտեսնե-
լով իրենց բարբարոսությունը, ուրիշներին վիշտ, ցավ պատճառելու թեթևությու-
նը, ուրիշի ցավի նկատմամբ անդրդվելիությունը («Ի՞նչ է կատարվել»): Բանաս-
տեղծը մորմոքում է, ցանկանում «ծեր և ծծկեր», «վերամբարձ» ու «փոխադարձ», 
«հանցավոր» ու «ոխանցավոր», «խեղճ» ու «հզոր», «տեր» ու «անտեր» աշխարհին 
հասկացման խոսք ասել, բայց այդպես էլ մնում է չգտնված ասելիքով («Ա´խ, ես 
այս ծեր աշխարհին…»): 

Ժամանակների խրթինության, անըմբռնելության խնդիրը միշտ էլ գոյություն 
է ունեցել. այն հավերժական է, բայց որքան էլ կյանքն իմաստնացնի բանաստեղ-
ծին, միևնույնն է, այն ուղղորդում է որոնման («Ժամանակները խառն են ու 
խրթին»): Բանաստեղծի համար շատ ցավոտ է հայտնությունը` «… հողը մարդուց 
խռովել է…»: 

Երբ խզվում է մարդու և հողի կապը, կյանքը դառնում է անիմաստ, սուտ և 
մերժելի: Իրական մարդը, որը հոգևոր արժեքների կրող է, չի կարող ապրել 
իրենից խռոված հողի վրա: 

Ս. Աղաբաբյանը «Իրիկնամուտ» ժողովածուի առիթով գրել է. «Նրա բանաս-
տեղծական աշխարհի յուրօրինակ շարժընթացը` երևույթների անմիջական, որոշ 
իմաստով` ակնթարթային-հուզական-պահային յուրացումներից դեպի կյանքի 
էությունների ու օրինաչափությունների տևական, կարելի է ասել խորքային-նստ-
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վածքային մտորումները,– այդ շարժումը, իրապես, պսակվել է դասականորեն 
բնական և վառվռուն բանաստեղծական հայտնություններով» [6, 320]: 

Բանաստեղծական հայտնագործություններ են մարդկային արժեքների 
որոնումները: Հ. Սահյանը Հ. Մովսեսի հետ ունեցած հարցազրույցի մեջ ընդգծում 
է, «Իմ սերնդի հիմնական հարցը ես համարում եմ մարդկային բուն արժեքները, 
հոգևոր որակներ հանդես բերելը, մենք շեշտը դնում էինք բարոյական հիմքերի 
հայտնաբերման ու ամրապնդման վրա: Եվ որովհետև մարդն իր ներքին ու ար-
տաքին պահանջներով, հոգու անչափելիությամբ երբեք չի սպառվում, ուրեմն լի-
րիկան էլ երբեք չի սպառվելու» [4, 191]: 

Սահյանը մարդու հոգու անչափելիության մեջ տեսնում և տեղակայում է 
թե´ լավը, թե´ վատը: Ցավոք նա հաճախ է հանդիպում «իրի ճորտ» մարդկանց, 
որոնք 

 Վաճառելով են իրար գնում, 
 Իրար մաշկի մեջ իրար խորթ են, 
 Նրանց փոխարեն մենք ենք շինում, 
 Մեզպեսներն այստեղ ավելորդ են [2, 302]: 
Ցավն ահագնանում ու ընդվզում է «հոգով մարդ» մարդ կոչեցյալի դեմ («Ավե-

լորդ են»): «Թե հավատայի» բանաստեղծությունը հոգով կորդացած, նախաստեղծ 
մարդու իրական բնույթից դառնացած մարդու ճիչ է: Սահյանը աղոթք է ուղղում 
առ աստված այս անգամ ոչ թե բարին շատացնելու, այլ մարդկային հոգուց մերժե-
լին արմատախիլ անելու համար: Բանաստեղծին դաժանություն է պետք կեղծա-
վորությունը արմատախիլ անելու, բանսարկության բերանը փակելու, սուտ երդ-
մամբ սուտը հաստատելուց ազատվելու, աշխարհի բոլոր վարակներն ու ախտե-
րը վանելու համար: 

Բանաստեղծությունը ամբողջանում է երկփեղկմամբ. չարը պիտի արմա-
տախիլ անել, սակայն բարին էլ պիտի դառնա կատարյալ, ինքնամաքրվի, ուստի 
նույն աստծոց բանաստեղծը խնդրում է զորություն տալ լայնահոգի լինելու. խղ-
ճին զորավիգ լինելու համար, անգամ դեմ է գնում աստվածաշնչյան պատվիրան-
ներին. չարության ներշնչանք է ուզում. 

Որ ես ամենուր չարը խափանեմ, 
Ամենուր փշրեմ բազուկը չարի… [2, 63]: 
«Թե հավատայի» բանաստեղծությունը, իսկապես, նորօրյա աղոթք է, որը 

կարող էր ծնվել մարդկային հոգու արատների իրական մեծությունը չափած, բայց 
այդ անկմանը չհամակերպված մարդու մոտ: 

Դ. Գասպարյանը «Դաղձի ծաղիկ» ժողովածուի մասին խոսելիս շեշտում է. 
«Ժամանակակից մարդը երևում է հարաբերությունների բարդ ցանցի մեջ, երբ 
երեսին ժպտում են, թիկունքից` խոցում, երբ լրտեսում են հոգու գաղտնիքները և 
դրանք հանում վաճառքի, երբ նրա մասին ասում են մի բան, մտածում մեկ այլ 
բան, անում մեկ ուրիշ բան: Մարդը իրեն անապահով է զգում այդ հարաբերու-
թյունների մեջ, որովհետև փլուզվում են հոգևոր կապերը, քայքայվում է բարոյա-
կանությունը, վերանում է վստահությունը» [7, 206]: 

20-րդ դարի 60-ական թթ. հայ գրականության մեջ կարևորվեց «Իր և իր միջև» 
տարածություն չստեղծելու խնդիրը (Պ. Սևակ, Հր. Մաթևոսյան, Ա. Այվազյան և 
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այլք): Այս ցավոտ մտահոգությունը կա նաև Հ. Սահյանի մոտ. մարդը հեռանում է 
արմատներից, մարդը հեռանում է ինքն իրենից (Եվ հեռացել եմ մի ինչ-որ չափով 
/ Ինքս ինձանից): Դեպի ինքն իրեն վերադարձը, ինքնամաքրումը, վերածնումը, 
ապաքինումը, արատներից ձերբազատումը բանաստեղծը հնարավոր է համա-
րում միայն իր բնօրրանի զորությամբ («Հայրենի գյուղ»): 

Բնապաշտ ու հայրենապաշտ Սահյանի համար ցավի խոր ակունք են դառ-
նում լքված բնակավայրերը, օջախները, անքաղ պտուղները, կորդացած հողը: 
Բանաստեղծը տարբեր առիթներով ընդգծել է, որ իր հայրենի եզերքի խորհրդա-
նիշը մասրենին է. 20-րդ դարի հորձանուտում, երբ քաղաքակիրթ աշխարհի վա-
յելքներն ու հաճույքները ոչնչացնում են շատ արժեքներ, ոտնահարվում է նաև 
մասրենու պատիվը (Իմ երես առած դարում / Դու լքված այրի մասրենի): Բայց 
մասրենին մենակ չէ. «խոսք աղոթքի» կարոտ են սարերը («Սարերը»): 

Հ. Սահյանի քնարերգությունը, ինքը` բանաստեղծը միշտ էլ եղել են գրակա-
նագետների հայացքի կիզակետում, եղել են նրան հանիրավի մեղադրողներ` 
սպառված լինելու, իրեն կրկնելու, նորը այլևս չբերելու առումներով: Բանաստեղ-
ծը պատասխանել է նրանց և´ իր քնարով, և´ տարբեր հարցազրույցների միջոցով: 
Նա չի հրաժարվել «ինքն իրեն կրկնելու» մեղադրանքից, բայց օգտագործել է «ինք-
նակրկնություն» եզրույթը: Սահյանի համար այդ երևույթն ինքնորոնում է. յուրա-
քանչյուր կրկնություն մի նոր խորհուրդ ունի. 

 Եվ կրկնվելով, ես անհնարին 
 Իմ ինքնությունն եմ տանում դաշտերին [2, 317]: 
«Կրկնության խորհուրդը» բանաստեղծությունը ավարտվում է «Ու վերջա-

կետ եմ դնում հոդվածիս» տողերով: Վերջինս միակը չէ Սահյանի պոեզիայում: 
Նմանատիպ գործերի մեջ կրկին անգամ երևում է ցավը: Մի առիթով բանաստեղ-
ծը խոստովանել է, որ հաճախ ինքը չի կարող բացատրել, թե ինչ է գրել (բառի ոչ 
ուղղակի իմաստով), ուստի կասկածի տակ է առնում բանաստեղծությունները 
բացատրելու փորձերը (Սահյանի համար ավելի կարևոր էր զգալը). թերևս այս 
դիրքորոշումը մի յուրօրինակ ընդվզում է անհիմն մեղադրանքի դեմ: Պատաս-
խան-բանաստեղծություն է նաև «Երբ հերկածիս համար…» տողով սկսվող գործը: 
Նույնը`«Ասում են` իմ երգերում»: 

Հ. Սահյանի մոտ չբացված, չճանաչված լինելու ցավը երկու կտրվածք ունի` 
մարդ և բանաստեղծ: Թերևս շատ ավելի խորն է այդ երկուսի համադրումը. 

 Ի՞նչ արած, այդպես պատահեց, 
 Աշխարհ էր, ու բախտ էր աշխարհում, 
 Ծնվեցի թռչելու համար, 
 Ինձ առան հորիկ լծեցին [2, 143]: 
Եվ ասածից զատ շատ ավելի ցավոտ ու դրամատիկ է. 
 Ես եզ էի ծնվել 
 Լոկ ամոլի համար, 
 Բայց մաճկալը եզ էր, 
 Չհասկացավ [2, 42]: 
Հ. Սահյանի բանաստեղծությունները խոստովանքներ են: 
Գրականագետները 60-80-ական թթ. արձակի մի երակը համարում են «խոս-
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տովանքային արձակ»: Սահյանի շատ գործեր, բանաստեղծություններ լինելով, 
խոստովանքային են: Բանաստեղծը բացվելու ու խոսք ասելու կարիք ունի: 
Երբեմն նա պատրաստ է որոտալու («Կորոտամ»), սակայն ցավում է. 

 Բայց իմ որոտի ձայնն ո՞վ է լսում, 
 Այս աշխարհացունց պայթյունների մեջ, 
 Այս ոռնոցների լաբիրինթոսում [2, 305]: 
Իսկ որոտալու ցանկությունը ծնվել է «ինքն իր հետ խոսելու դատապարտ-

վածությունից»: Ա. Այվազյանի հերոսներից մեկը` Ղուկասը («Հին զանգ ծեր ինտե-
լիգենտի տանը»), նույն ցավի կրողն է: Վերջինս ցավով գտնում է, որ մարդու կյան-
քը մի խոսք է միայն, բայց նրան լսող չկա: Նման հոգեվիճակ կա Սահյանի մոտ. իր 
հոգին բանաստեղծություններով բացած բանաստեղծը քիչ է հասկացվել, բայց նա 
չի ընկրկում («Եվ դառնում դարձյալ…»): 

Հ. Սահյանը նաև սիրո ցավի ուխտավորն ու երգիչն է. սիրո դավաճանությու-
նը հաճախ է նրան ալեկոծել, ինքն իր հետ դարձրել անհաշտ. 

 Հաշտվել էի քո մեղքի հետ, 
 Բայց ուժ չկար քիչ ներելու [1, 190]: 
 Հաճախ այդ չներելու դասը տալիս են իրենք` մեղավորները. 
 Ներումն աղերսեց մեղավորն ու գութ 
 Եվ նեղն ընկածի լացով ինձ նեղեց: 
 Ու ես ներեցի… Բայց ամբողջ կյանքում 
 Ներելու համար նա ինձ չներեց [2, 382]: 
 Ցավն արյունում է. 
 Դու իմ գրկի մեջ ուրիշին էիր, 
 Իմն էիր միայն իմ երգի մեջ. 
 …………………….. 
 Դու իմ ձեռքի մեջ ուրիշինն էիր, 
 Իմն էիր միայն իմ վերքի մեջ [1, 327]: 
Վերոբերյալ բանաստեղծությունների մասին խոսելիս Դ. Գասպարյանը օգ-

տագործում է «համակերպություն և մխիթարանք վերջին» արտահայտությունը: 
Ընդունելով նկատենք, որ այդ ներումը բանաստեղծի համար ոչ թե տանուլ տված 
ճակատամարտ է, այլ հոգեկան Գողգոթա, և խաչվողը սիրո տեր տղամարդն է: 

Հ. Սահյանի գույնի բանաստեղծ է: Գույներ ունի նաև նրա ցավը. դրանց մեջ 
կարելի է նկատել և´ իր սիրած կանաչ-կարմիրի, և´ կապույտի ու մանուշակա-
գույնի երանգները, և´ ճերմակը, երբեմն միայն սևը: Աշխարհի, բնության, մարդ-
կության, ժամանակների հետ ունեցած առնչություններից, այդպես էլ մինչև վերջ 
չբացահայտվելուց ծնված ցավերը երբեք նույներանգ չեն, որովհետև նույնական 
չեն: Այդ գունախաղերի մեջ Սահյանի ցավն անգամ մարդանվեր ու աշխարհա-
նվեր է. 

 Եթե կա աստված, թող այնպես անի, 
 Որ լինեմ վերջին մեռնողն աշխարհի, 
 Եվ այնպես անի, որ ինձ հետ առնեմ, 
 Աշխարհի բոլոր ցավերը տանեմ [1, 404]: 
Սա ուժեղի, հետևաբար կարմրաերանգ ցավն է, որն ունի նաև շարունակ-
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ման խնդիր: Ցավը դառնում է սև, երբ այն անձնական չէ (ես-ի ցավը չէր կարող 
մարդասեր բանաստեղծի մոտ սևանալ). «Խոնարված գլխով» բանաստեղծությունը 
բերում է այդպիսի երանգ:  

Սակայն շատ կարևոր է բանաստեղծության ավարտը. մարդասեր, աշ-
խարհի ցավով ապրող Սահյանը ազգի ցավի մեջ գտնում է կանաչի երանգ (կա-
նաչը` որպես շարունակում, վերընձյուղում), քանի որ այն ուշքի է բերել մարդկու-
թյանը: Բանաստեղծության պատկերները դաժանորեն իրական են. 

 Եվ տունը նրա դագաղը դարձավ, 
 Եվ ինքը դարձավ դագաղը մանկան [3, 34]: 
Ցավոտ կյանքն այնուամենայնիվ ծնում է մանուշակագույն երանգներ. տուն 

և բույն չունեցած, պապի տան բեկորների վրա արցունք ցողելու պատրաստ 
մարդը ունի խիստ մարդկային մի ցանկություն. 

 Ա˜խ, գեթ երգի մի տուն թողնեմ` 
 Ինձնից հետո եկողներին [3, 98]: 
Պայքարի մեջ չմանրանալու, արժանապատվությունը և ինքնաչափումը 

չկորցնելու աներեր հավատ ու կամք ունի Սահյանը. նա չի վարանում հոգին 
հոշոտողներին, ամենակալներին նետել ցավով թրծված համոզմունք. 

 Բայց մեկ է, կուլ չես գնա, 
 Կմնաս նրանց կոկորդում [3, 118]: 
Նման ցավոտ հավատը կարող է միայն կարմիր երանգ ունենալ: 
Սահյանի միտք-ընդհանրացումները խիստ տարողունակ են. ցավի տարրա-

լուծման շատ եղանակներ ու ճանապարհներ ունի նա: Բանաստեղծությունը 
ծնվում է ցավից, երգ-բանաստեղծությունը ծնվում է նաև տառապանքից ճիշտ 
այնպես, ինչպես կնոջ երկունք-տառապանքն է զավակ ծնում: Բանաստեղծն իր 
ցավաշատ ճանապարհի վերջին նորից ցավ-արարողին օրհնաբանում է.  

 Ա˜խ, ցավոտ երգն էլ ցավ է հերքում 
 Եվ տառապանք է հերքում երգը, 
 Չլիներ երգը տիեզերքում, 
 Ցավից կպայթեր տիեզերքը [3, 84]: 
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ность, раздвоение души.  
В лирике А. Сагияна внутренний мир человека раскрывается через боль. Пе-

реживания становятся важнейшим фактором, определяющим границы человечнос-
ти. Иногда поэт раздваивает душу человека, сопротивляясь велению века заставить 
человека создать пространство «между собой и собой», человек пытается быть 
узнанным.  

Одной из основных задач поэзии А.Сагияна является поиск чисто челове-
ческих ценностей, стремление избавить душу человека от неприемлемого, ненуж-
ного. Лирика А.Сагияна исповедальна, поэтому и боль в его стихах имеет множест-
во оттенков. 
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SummarySummarySummarySummary    
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duality. 
A human being’s inner world is dissipated through pain in H. Sahyan’s poesy, in 

which emotional experience becomes the significant value specifying all the margins of 
humaneness. The poet sometimes split a man’s soul in contrast with the century’s 
demand to make space between himself. A man is trying to become distinguished . 

 One of the main goals of H. Sahyan’s posy is to search the core human values. 
Similarly important is the issue of eradicating the so called rejecting point out of the 
human inside. 

 H. Sahyan’s lyric poesy is filled with confession which makes pain multifarious.  
  


