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ԴՐՎԱԳՆԵՐԴՐՎԱԳՆԵՐԴՐՎԱԳՆԵՐԴՐՎԱԳՆԵՐ    ՀՈՎՀԱՆՆԵՍՀՈՎՀԱՆՆԵՍՀՈՎՀԱՆՆԵՍՀՈՎՀԱՆՆԵՍ    ՇԻՐԱԶՇԻՐԱԶՇԻՐԱԶՇԻՐԱԶ    ԳՐԱԿԱՆԳՐԱԿԱՆԳՐԱԿԱՆԳՐԱԿԱՆ    ԵՐԵՎՈՒՅԹԻԵՐԵՎՈՒՅԹԻԵՐԵՎՈՒՅԹԻԵՐԵՎՈՒՅԹԻ    
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆԳՆԱՀԱՏՄԱՆԳՆԱՀԱՏՄԱՆԳՆԱՀԱՏՄԱՆ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆ    ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑ    
 

Խաչիկյան Խաչիկյան Խաչիկյան Խաչիկյան Գագիկ Գագիկ Գագիկ Գագիկ     
    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... Հովհաննես Շիրազ, հուշագրություն, ստեղծագործու-

թյան ուսումնասիրություն, գրական անուն, գրական երևույթ, հակադրություն: 
 
 Իր կենդանության օրոք միջազգային ճանաչման արժանացած, հայ մեծա-

նուն բանաստեղծ Հովհաննես Շիրազի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ ներքին, ինք-
նեկ մղումով անհնար է թերևս անդրադարձ չկատարել ոչ միայն նրա անցած գրա-
կան ուղուն, այլև նրա գրական ժառանգությունը արժևորող-գնահատողների ու 
ուսումնասիրողների հատկապես խորաթափանց ու խորիմաստ մեկնությունների 
թեկուզև առանձին դրվագներին: Մանավանդ, որ գյումրեցի (նախկինում լենինա-
կանցի) մտավորական ես, գրականագետ, իսկ պատանեկության շրջանում 
ոգևորվել ու հարբել ես շիրազյան լավագույն բանաստեղծություններով ու պոեմ-
ներով:  

 Մեծ բանաստեղծի հուշարձանը Գյումրու Թատերական հրապարակում Շի-
րակ աշխարհում ծնված ու այստեղից դեպի ժողովրդի հավերժական հիշողու-
թյան մեջ ճանապարհված մեր մյուս համբավավորների՝ Ավետիք Իսահակյանի, 
Մհեր Մկրտչյանի հարևանությամբ գյումրեցիների մեջ թե՛ հպարտության զգա-
ցումն է մեծացնում և թե՛ հիշեցնում նրա կյանքի ու ստեղծագործության թռիչքա-
դաշտ ծննդավայրի մասին: Եվ ահա չես կարող չհիշել ու չհիշեցնել, որ 
խորհրդային կարգերի առաջին տասնամյակի ընթացքում Լենինական վերան-
վանված Գյումրիում բանաստեղծի պատանեկության շրջանում հավաքվել էին 
ժամանակի գրական մտավորականության մի խումբ ճանաչված դեմքեր 
(Ատրպետ (Ս.Մուբայաջյան), Գ.Սարյան, Ս.Տարոնցի, Մ.Կորյուն և այլն), ովքեր ի 
պատիվ իրենց առաջինը ճանաչեցին ու գնահատեցին գրական կյանք մուտք գոր-
ծող նոր բանաստեղծին: «Լենինականը՝ գրական-աշուղական հարուստ ավան-
դույթներ ունեցող քաղաքը, 20-30-ական թվականներին գեղարվեստական աշ-
խույժ կյանքով էր ապրում: Նույնիսկ փորձում էր մրցել «մայրաքաղաքի» հետ՝ 
նվաճել գրական առաջնության դափնին» [1,    227-228]: 1929-30-ական թվականնե-
րին նրա բանաստեղծությունները տպագրվում են տեքստիլ գործարանի «Հարվա-
ծային մանածագործ» և քաղաքային «Բանվոր» թերթերում: Ուշարժան է արդեն 
այն, որ ժամանակի հայտնի արձակագիրներից մեկը՝ Ատրպետը, որի հետ պա-
տանի բանաստեղծը շատ մտերիմ էր, գրական անվան որոնումների մեջ գտնվող 
Հովհաննես Կարապետյանին մկրտում է Շիրազ ծածկանվամբ: Իր գրական անու-
նը հետագայում բանաստեղծը ստուգաբանել է հետևյալ կերպ: «Իսկ թե ինչու իմ 
անունը Շիրակ չէՇիրակ չէՇիրակ չէՇիրակ չէ, , , , այլ Շիրազ էայլ Շիրազ էայլ Շիրազ էայլ Շիրազ է, , , , դա, կարծում եմ, համազգային հարց չէ: Իմ անու-
նը գրող Ատրպետն է կնքել ու նշանակում է Շիր՝ առյուծՇիր՝ առյուծՇիր՝ առյուծՇիր՝ առյուծ, , , , ազ՝ առյուծի բերանազ՝ առյուծի բերանազ՝ առյուծի բերանազ՝ առյուծի բերան: : : : Նա 
ինձ այդպես կնքեց շատ վաղուց, երբ կարդաց իմ «Սիամանթո և Խջեզարե» պոեմի 
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ձեռագիրը և ասաց. «Սերը ահա այսպես պիտի գրեն. առյուծի բերանով լացած 
վիշտ է՝ առյուծի բերանով, սոխակի լեզվով: Ահա իմ անվան ծագումը: Բարևնե-
րով՝ Հովհաննես Առյուծաբերան» [2, 9]:  

Լենինականում ի հայտ եկած գրական նոր տաղանդավոր երիտասարդի մա-
սին իմնալով՝ Լենինական է գալիս Վահրամ Ալազանը: Վերցնելով նրա ձեռագրե-
րը՝ նա կարճ ժամանակում կազմում է բանաստեղծությունների ժողվածու «Գար-
նանամուտ» վերնագրով, գրում է ծավալուն առաջաբան, որը ափսոս, որ չի պահ-
պանվել, այն Շիրազի մասին գրված առաջին ծավալուն խոսքն է եղել: Գիրքը 1935 
թվականին տպագրվել է Մոսկվայում: Շիրազի վաղ շրջանի բանաստեղծություն-
ների գնահատման կապակցությամբ հատկապես նշանակալի է ժամանակի ամե-
նանշանավոր հեղինակության՝ Եղիշե Չարենցի վերաբերմունքն ու կարծիքը: Մեծ 
բանաստեղծը հատկապես հավանել ու առանձնացրել է «Նիագարա» բանաստեղ-
ծությունը: Շիրազ քնարերգու բանաստեղծի հայտնությունը նկատել և արժևորել 
են նաև 1930-ական թվականների հայ գրական ավագանու նշանավոր ներկայա-
ցուցիչները՝ Ա.Շիրվանզադեն, Ավ.Իսահակյանը, Ա.Չոպանյանը, Հ.Օշականը, 
Դ.Դեմիրճյանը, քաղաքական գործիչ Ա.Խանջյանը: Ա.Շիրվանզադեն, օրինակ, 
թերևս առաջին ժողովածուն նկատի ունենալով, պատանի բանաստեղծին գուշա-
կում էր մեծ ապագա, ընդգծելով թե՝ ընդհանուր աղմուկի մեջ ժողովրդական 
լիրիկա է բերում:  

Նշանակալի են հատկապես երկու հայրենակից բանաստեղծների՝ Իսահակ-
յանի և Շիրազի փոխհարաբերության, վերաբերմունքի և փոխադարձ արժևորում-
ների մասին դրվագները: Ուշագրավ է հատկապես նրանց ստեղծագործություննե-
րում ժողովրդական մտածողության, տարածաշրջանի բառ ու բանի օգտագործ-
ման, լեզվաոճական ձևերի, տիեզերական, համամարդկային խնդիրների ար-
ծարծման նկատմամբ նախասիրություններն ու դրանց դրսևորումները գրական 
երկերում: Այս ամենը և Շիրազի ստեղծագործական բնատուր ունակությունները 
կարևորելով՝ մեծանուն բանաստեղծը գրել է. «Շիրազը հոյակապ դեմք է մեր 
պոեզիայի պառնասում, հորդաբուխ ու ճշմարիտ բանաստեղծ, նրա ամեն մի բա-
նաստեղծությունը մի գյուտ է զարմանալի պատկերներով; Բնությունը նրան 
օժտել է փիլիսոփայական ինտուիցիայով; Համաշխարհային գրական գոհարներ 
եթե կազմվեն, ես մեծ սիրով տեղ կտայի «Էքսպրոմտին», «Բիբլիականին» և այլ 
բանաստեղծությունների» [3, 341-342]:  

Ժամանակի հայ նշանավոր ու հեղինակավոր գրողների ոգևորիչ գնահատա-
կաններն ու կանխատեսումները բանաստեղծը աստիճանաբար արդարացնում 
էր՝ բեղմնավոր գրիչ ունենալու շնորհիվ ստեղծելով բազում բանաստեղծություն-
ներ ու պոեմներ; Դրանք հոգեհարազատ էին ընթերցողների լայն շրջանակների 
համար: Բայց և այնպես 1930-40-ական թ.թ. Խորհրդային Միության մեջ ու 
Խորհրդային Հայաստանում առաջացած վարչական ու գեղագիտական (սոցռեա-
լիզմի, գռեհիկ սոցիոլոգիզմի) պարտադրանքը ևս հարկադրում էին քնարերգու 
բանաստեղծին թե՛ բանավիճել և թե՛ իր ուրույն տուրքը տալ:  

Ժամանակի տաք ու պաղ հոսանքների միջով անցնելով՝ Հ. Շիրազը ներքին 
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մի հզորագույն հավատով ու նվիրումով ձոներգեր, հայրենասիրական թեմատի-
կայով բանաստեղծություններ ու պոեմներ է ստեղծում ազգային ու համամարդ-
կային այնպիսի արժեքների դրվատմամբ, որոնք դառնում են նրա պոեզիայի 
ուղեկիցները: Իսկ դրանց մեջ, իբրև իր մենաշնորհ, նա դառնում է կորսված հայ-
րենիքի, աշխարհագրական տարածաշրջանների, Մասիս-Արարատի խորհրդա-
նշանով ինքնամոռաց ինքնայրումով մեծարող: «Շիրազի սխրանքն այն էր,որ 
հենց այդ տարիներին (գրականագետը նկատի ունի մասնավորապես 1947-1953 
թվականները – Գ.Խ.) կարողացավ տեր կանգնել ժողովրդի նվիրական զգաց-
մունքներին և իր պոեզիայի միջոցով այն տեղափոխեց ավելի ապահով 
ժամանակներ: Ահա դրա համար էլ ժողովուրդը ավելի սիրեց ապրումներին 
չդավաճանող իր բանաստեղծին և նրան տվեց արժանի ժողովրդական սեր ու 
հարգանք» [4, 300-301]: 

 Կորցրած հայրենիքին տեր կանգնելու Շիրազի աննահանջ բարձրախոսու-
թյունը խորհրդային տարիներին բնականաբար հատկապես լայն արձագանք է 
ստանում հայկական սփյուռքում: Եվ ահա Շիրազ գրական երևույթի (ֆենոմեն) իր 
հայրենիքում ձեռք բերած եզակի համբավը տարածվում է ողջ սփյուռքահայու-
թյան մեջ: Բանաստեղծի նկատմամբ իր հայրենիքում եղած մասնակի արգելքնե-
րին գումարվում է սփյուռքահայության հետ չշփվելու արգելանքը, ինչն ավելի է 
միֆականացնում նրա բանաստեղծական ու մարդկային կերպարը: Նրա մասին 
սփյուռքում եղած խանդավառությունը այսպես է ներկայացրել Լևոն-Զավեն 
Սյուրմելյանը. «Շիրազը սփյուռքի մեջ սովետահայ ամենաժողովրդական և 
սիրված բանաստեղծն է, հուզիչ կապ է մեր և մեր հայրենիքի ժողովուրդին մեջ, 
նրա ձայնը սփյուռքում սրտեր կգրավե և մեզ կխրախուսե, որ շարունակենք երա-
զել, որ արարատեն և Վանա լճեն և լուռ պատմական Հայաստանեն չհրաժար-
վինք: Տարբեր լարեր կան անոր քնարին վրա, թե՛ աշուղական, թե՛ քնարական, 
թե՛ փիլիսոփայական և նկարագրով էլ, որպես մարդ, նա հրաբխային բանաստեղծ 
է» [5, 345]: Կորսված հայրենիքի թեման անշեջ պահելու դիտանկյունից է Շիրազին 
գնահատել նաև Վիլյամ Սարոյանը 1978 թվականի հոկտեմբերի 16-ին Երևանի 
պետական համալսարանում ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ. «Շիրա-
զը իրավացի է, որ Արարատ կերազե: Որովհետև ամեն հայ մեկ Արարատ է և 
Արարատ ըսել՝ հայ ըսել է: Եվ Շիրազ մեծ գործ կընե իր այդ ձգտումով ամբողջ 
աշխարհի հայերուն համար; Անիկա մեծ աստղ մըն է» [6, 349]:    

Շիրազը գրել է չափածոյի գրեթե բոլոր ժանրերով: Նրա քնարերգությունը 
բազմաթեմա է: Նրա գրական ժառանգության մեջ ուշագրավ ու բարձրարժեք 
երկեր են ստեղծվել բնության ու մարդու փոխհարաբերությունն իմաստավորող 
հավերժական թեմաներով: Այստեղ ուրույն կերպով են արտահայտվել սիրերգու-
թյան, մայրերգության, հայրերգությն, հայրենիքի, ազգի, համամարդկայն ու տիե-
զերական կեցության մասին շիրազյան պատկերավորությամբ դրսևորվող զգաց-
մունքն ու փիլիսոփայական խոհը: Բայց և այնպես բանաստեղծի միտքը հաճախ է 
սևեռվել իր փոքր ազգի մեծ վշտի ու ողբերգության, 1915 թվականի հայոց Մեծ 
եղեռնի ու դրա հետևանքների վրա: Այս թեմայով տարբեր չափածո ստեղծագոր-
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ծությունների մեջ առանձնանում է «Հայոց դանթեականը», որը հիրավի գեղար-
վեստական ընդարձակ, ֆանտաստիկ, նախորդների (Դանթե, Չարենց) փորձի յու-
րացմամբ, բայցև ինքնատիպ պայմանականություններով ստեղծված եղեռնապա-
տումի համընդգրկուն համապատկեր է, բանաստեղծի բնութագրմամբ դատաս-
տանամատյան: Պոեմն ամբողջությամբ բանաստեղծի հայրենիքում տպագրվել է 
հեղինակի մահվանից հետո՝ 1991 թվականին:  

Շիրազի ատելությունն ու վրիժառության զգացումը թուրք ու քուրդ եղեռնա-
գործների դեմ թվում է սահմաններ չի ճանաչում: Ողբալով ու դատափետելով 
ոճրագործներին արևմտահայությանը, խաղաղ հայ բնակչությանը աներևակայելի 
բնաջնջման ենթարկած ամենատարբեր մեղսագործներին՝ բանաստեղծը մեղադ-
րում է նաև նրանց, այն ազգերին ու պետություններին որոնք չփորձեցին կանխել 
հայոց կոտորածները: Պոեմը գրվել է 1941 թվկանից և հղկվել մինչև բանաստեղծի 
կյանքի վերջին տարիները: Այն ուներ և ունի արդիական հնչեղություն, որքանով, 
որ մինչև այսօր ոչ միայն ժամանակակից Թուրքիայի իշխանությունները չեն ըն-
դունում հայոց ցեղասպանության իրողությունը, այլև թուրք գիտնական-մտավո-
րականներից շատերը, աշխարհի մի շարք պետություններ: Եվ ահա Հովհաննես 
Շիրազ գրական երևույթին, բանաստեղծին ու մարդուն, կարծում ենք, խիստ բնու-
թագրական է այն վերաբերմունքը թուրք մտավորականների հանդեպ, որի մասին 
պատմել է ճանաչված գրականագետ Ս. Աղաբաբյանը: «Հիշեմ մի դեպք. 1954 թվա-
կանին, գրողների համամիութենական 2-րդ համագումարի ընդմիջման ժամին 
Մոսկվայի Սյունազարդ դահլիճում Հովհաննես Շիրազին (ես նրա կողքին էի) մո-
տեցավ բանաստեղծուհիներով շրջապատված թուրք նշանավոր բանաստեղծ Նա-
զիմ Հիքմեթը; Առաջարկեցին ծանոթանալ Հիքմեթի հետ: Առաջինը ես սեղմեցի 
նրա ձեռքը, իսկ երբ հերթը հասավ Շիրազին՝ Հիքմեթի ձեռքը մնաց օդում կախ-
ված: Մինչ ուղեկցուհիները աչքերով նախատում էին Շիրազին՝ «անբարեկրթու-
թյան» համար, Հիքմեթը վրա բերեց՝ «Ես նրան գիտեմ, նա իրավացի է» («Я его 
знаю – он прав»): Շիրազը իրավացի է, երբ հիշողության օրենքի տրամաբանու-
թյամբ վկայակոչում է այն անլուր տառապանքներն ու չարչարանքները, որին, 
դեռ սկսած Սուլթան Համիդի ժամանակներից մինչև Աթաթուրք, ենթարկվեց ան-
մեղ, աշխատասեր, այլասեր հայ ժողովրդական զանգվածը» [7, 340]:  

 Բանաստեղծի նման պահվածքը կարծում ենք բարոյական ապտակի արժեք 
ունի, բոլոր այն թուրք ու քուրդ մտավորականների համար, ովքեր բարձրաձայն 
չեն խոստովանում, առավել ևս չգիտեն իրենց նախնիների կողմից իրականացված 
հայոց ցեղասպանության մասին: Եվ դրա նախօրինակը տվել է Հ. Շիրազը:  

 Բացառիկ էր բանաստեղծի գրական համբավի հմայքը հայ ժողովրդի մեջ, 
գրասեր երիտասարդության շրջանում: Դրան կարծում ենք նպաստում էր նաև 
խորհրդային տարիներին Հայաստանից ու հայ ժողովրդից խլված ոչ միայն 
Արևմտյան Հայաստանի այլև Ջավախքի, Արցախի հարևան պետությունների 
(Վրացական ՍՍՀ-ի, Ադրբեջական ՍՍՀ-ի) կազմի մեջ մտցնելու դեմ գրած բա-
նաստեղծություններով ազգային-քաղաքական խնդիրը բարձրաձայնելու հանգա-
մանքը: Գրականագետները սակայն տարակարծիք մոտեցումներ ունեին Շիրազի 
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ստեղծագործությունների գրական-գեղագիտական արժանիքների մասին: Շիրա-
զասերները դրվատում էին նրա ստեղծագործությունների արժանիքներն ու բա-
ցահայտում գեղարվեստական մտածողության, պատկերավորման առանձնա-
հատկությունները, քննադատողները մեղադրում էին նրան հնաոճ ինքնաարտա-
հայտման ձևեր օգտագործելու, ինքն իրեն կրկնելու համար: Մի խոսքով Հ.Շիրազի 
պոեզիայի մասին գրական մամուլում շատ է խոսվել ու գրվել: Նորանոր գրքեր են 
ստեղծվել վերջին տասնամյակներում: 

 1960-ական թվականներից ի հայտ են գալիս նաև գրականագիտական հա-
մեմատաբար ծավալուն ուսումնաիրություններ, ուր փորձ է արվում ներկայացնել 
նրա անցած գրական ճանապարհը, հանգամանալի վերլուծության է ենթարկվում 
գրական վաստակը՝ ժամանակի համար բնորոշ գաղափարագեղագիտական զա-
նազան ելևէջումներով: Թերևս առաջին անգամ համակարգված ուսումնասիրելու 
փորձ է կատարում գրականագետ Ս.Աղաբաբյանը [8]: Նա հետագայում շարունա-
կում է անդրադառնալ Շիրազի ստեղծագործությանը թեմային, այն ներկայացնե-
լով դպրոցական և բուհական դասագրքերում: Կարելի է ասել նա և գրականագետ 
Հ.Թամրազյանը դրեցին շիրազագիտությունը լրջորեն, հիմնավորված գրականա-
գիտական ուսումնասիրության ենթարկելու ուղու սկիզբը: Շիրազասեր գրակա-
նագետը հետագայում կրկին է անդրադարձել բանաստեղծի ստեղծագործություն-
ների վերլուծությանը՝ կատարելով դիպուկ բնութագրումներ, բացահայտելով մեծ 
բանաստեղծի պոեզիայի գեղարվեստական մտածողության առանձնահատկու-
թյունների հիմնավորված բացահայտումներ: Դրանցից ամենասկզբունքային նշա-
նակություն ունեցող մոտեցումը Հ.Շիրազի ստեղծագործական մեթոդի մեկնու-
թյունն ու բնութագիրն է: Մատնանշելով բանաստեղծի ստեղծագործություննե-
րում նկատելի գրական շեղումներն ու թերությունները՝ գրականագետը այնու-
հանդերձ գրում է. «Չնայած բանաստեղծություններում տեղ գտած վերամբարձ 
շեշտերին պատկերային սարք ու կարգի կրկնություններին, «Շիրազի հանելուկը» 
պետք էր լուծել ոչ թե «ռեալիստական ոճի» գեղագիտության բանալիներով, այլ՝ 
ռոմանտիկական աշխարհազգացողության ու ձեռագրի: Մինչդեռ նրա քնարեր-
գությունը մեկնաբանվում էր «ռեալիստական գրելաոճի» լույսի տակ և, ակներև 
սխալով, նրան վերագրվում էին այլևայլ «մեղքեր»՝ մեկուսացում արդիական 
խնդիրներից, ավանդական-ժողովրդական պոեզիայի անքննադատ ու միակող-
մանի վերերգումներ և այլն: Հենց էն գլխից Հովհ.Շիրազը ռոմանտիկ էր՝ կյանքին 
ու մարդուն ներկայացված մաքսիմալիստական չափանիշներով» [9, 189-190]: Ըն-
դունելի է ինչ խոսք, որ Շիրազը իբրև բանաստեղծ պատկանում է ռոմանտիկա-
կան տիպին: Նորագույն շրջանի գրողները օգտագործում էին ի թիվս համաշխար-
հային գրական ավանդույթներով ձևավորված այլևայլ գրական-ստեղծագործա-
կան երևույթների նաև նախորդ գրական մեթոդներին բնորոշ սկզբունքներ, ոճեր: 
Դա կարող էր լինել ոչ միայն գիտակցաբար, այլև ենթագիտակցորեն, ինտուիցիա-
յով, բանաստեղծի ստեղծագործական խառնվածքի համար բնորոշ ոճամտածո-
ղությամբ:  

Հովհաննես Շիրազ գրական երևույթն իր գեղարվեստական համակարգի 
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օրինաչափություններով, ժամանակի թեմատիկայի ու գեղարվեստական արտա-
հայտման ու պատկերման դիտանկյունից գրականագետի կատարած վերլուծու-
թյունները, կարծում ենք, նպաստավոր ներդրում պետք է համարել շիրազագի-
տության զարգացման հետագա ընթացքի համար: Ս. Աղաբաբյանի թերևս վերջին 
արժեքավոր գրականագիտական քննությունը կատարվել է «Հայոց դանթեակա-
նը» պոեմի առաջին ամբողջական հրատարակության կապակցությամբ, որի մա-
սին արդեն հիշատակել ենք:  

Աստիճանաբար գիտական հետազոտման ասպարեզում լայն հուն բացեցին 
գրականագետներ Ս.Սողոմոնյանը [10], Հ. Թամրազյանը [11], Ս.Աթաբեկյանը [12],    
Դ. Գասպարյանը [13]: Նրանցից յուրաքանչյուրը Շիրազի բազմաժանր ստեղծա-
գործություններում ժամանակի գրական ու գաղափարական պահանջներով թե-
լադրված թերությունների կողքին հատկապես տեսել ու դրվատել են այն ինքնա-
տիպ գեղարվեստական ոճն ու գեղարվեստական մտածողության համակարգը, 
որի շնորհիվ բանաստեղծը դառնալով հիրավի գրական երևութ իր ապրած տա-
րիներին վայելեց համաժողովրդական փառք: Ս. Աթաբեկյանը իր ուշադրությունը 
սևեռում է Շիրազի քնարերգության գաղափարագեղարվեստական առանձնա-
հատկությունների բացահայտմա վրա, որոշակի կոնկրետությամբ հետազոտում 
բանաստեղծի քնարական երկերի տողի ու տան մեջ արտահայտված ուժեղ ու 
թույլ կողմերը, շիրազյան գեղարվեստական պատկերամտածողության յուրա-
հատկությունները: Նշանավոր գրականագետ Հ.Թամրազյանը Շիրազի գրական 
դիմանկարը ստեղծելով հատկապես շեշտում է բանաստեղծի ստեղծագործական 
նախասիրությունների, պատկերավոր մտածողոության, քնարական, մարդասի-
րական գաղափրական սկզբունքներին հավատարմությունը: 

Բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ճանաչված գրակա-
նագետ Դ. Գասպարյանին ավելի շատ հետաքրքրում են բանաստեղծի ստեղծա-
գործություններում արտահայտված սիրո, մայրերգության, հայրերգության, հայ-
րենասիրության, պատմական անցյալի, կորցրած հայրենիքի ճակատագրի հան-
դեպ խոր մտահոգության, հայապահպանության, բարոյական ու գեղագիտական 
այն բազմազան արժեքների ու թեմաների արծարծումները, որոնք տեղ են գտել 
Շիրազի չափածո ժառանգության մեջ: Իր մեկնությունները նա մեծ սիրով ու 
ոգևորությամբ է ներկայացնում նաև ավագ դպրոցի հումանիտար հոսքի համար 
գրաված հայ գրականություն դասագրքում [14]:  

Գրականագետը չի շրջանցել Հ. Շիրազի՝ որպես գրական նշանավոր անհա-
տականության և նրա կենսական վարքագծի հարաբերակցության թեման: Նրա և 
ժամանակի մյուս մեծագույն բանաստեղծ Պ.Սևակի հետ կապված մի դեպքի վկա-
յակոչությամբ կատարել է ուրույն ընդհանրացում. «Ցերեկույթին նախագահում էր 
Պարույր Սևակը: Նրա բացման խոսքի ժամանակ, մի քանի րոպե ուշացումով, եր-
կու երկրպագուհիների ուղեկցությամբ ներս մտավ Հովհաննես Շիրազը: Սևակը 
խոսքն ընդհատեց և հարգանքով դիմեց նրան. «Շիրա՛զ, քո տեղը նախագահու-
թյունում է, համեցիր՛ այստեղ»: Շիրազը լսեց, բայց, չլսելու տալով, ամբողջ դահլի-
ճի ուշադրությունը դեպի իրեն դարձրած, քայլերն ուղղեց դահլիճի խորքը և, 



– 121 – 

ազատ մի աթոռի դեռ չնստած, կքանիստ վիճակում բարձրաձայն աասաց. «Որ-
տեղ ես կնստեմ, նախագահությունն էնտեղ է»: 

Հասկացա, որ Շիրազն ու Սևակը նույն ժամանակի մեջ են, բայց իրար հետ 
չեն, նույն գրականության պատմության մեջ կողք կողքի են, բայց կյանքում՝ 
իրարից հեռու: Հասկացա, որ ամեն մի ճշմարիտ բանաստեղծ ինքն է, որ կա՝ իր 
արժեքի, տեղի ու դերի բարձր գիտակցությամբ: Ավելի ուշ միայն իմաստավորեցի, 
որ յուրաքանչյուր ճշմարիտ հեղինակություն ինքն է թե՛ իր չափն ու կշիռը., թե՛ իր 
գահն ու նախագահությունը» [15, 7]:  

 Ուշագրավ է նաև նշանավոր գրող Գուրգեն Մահարու «Հովհաննես Շիրազի 
մասին» դիտարկումների շարքը: Մահարիաբար մեկնաբանելով Շիրազի տաղան-
դի առանձնահատկությունները, վկայակոչելով աշխարհի տարբեր ազգերի մտա-
վորականների (գրող, քննադատ, թարգմանիչ) կարծիքները բանաստեղծի մասին՝ 
նա հաճույքով է ներկայացնում թե՛ իր ժողովրդի և թե՛ օտար երկրների անվանի 
մտավորականների (Լ. Արագոն, Պ. Պարաֆ, Ն. Խալիլ, Ա. Շամլու, Ն. Տիխոնով) 
կողմից նրան տրված բարձր գնահատականները: Իսկ Շիրազի թույլ բանաստեղ-
ծությունների ու թերությունների կապակցությամբ ընդգծում է փաստորեն, որ 
բարձրարվեստ գործեր ստեղծած տաղանդավոր հեղինակի թերությունների 
մասին խոսելն արդեն այնքան էլ կարևոր չէ [16, 250-264]:  

 Հ.Շիրազ գրական երևույթի առավել ընդգրկուն ուսումնասիրության փորձ է 
ձեռնարկել Ս.Մուրադյանը [17]: Նրա հետազոտության առաջին գիրքը անվանի 
բանաստեղծի ստեղծագործության, նրա բանաստեղծական անհատականության, 
գեղարվեստական մտածողության լայնահուն ուսումնասիրության ուղղությամբ 
կատարված հաջողված աշխատանք է: Գլխավոր արժանիքներից մեկն այն է, որ 
գրականագետն, ի տարբերություն իր նախորդների, հետխորհրդային տարիներին 
անկաշկանդ արտահայտվելու հնարավորություն ունենալու շնորհիվ կարողացել 
է գիտական պատշաճ մակարդակով ներկայացնել հատկապես Հ. Շիրազի պոե-
զիայի ազգային-քաղաքական ուղղվածության բուն էությունը, որը ուրույն կեր-
պով է ներհյուսված քնարերգու բանաստեղծի պատկերավոր մտածողության հա-
մակարգին: Գիտական բարեխղճությամբ նրան հաջողվել է ստեղծել կորուսյալ 
հայրենիքի, պահանջատիրության, Խորհրդային Միության մեջ հայ ժողովրդի ազ-
գային շահերի ոտնահարման, ցեղասպանության և այն ճանաչելու համար բարձ-
րաձայնելու թեմաներն ու գաղափարները աննահանջ կերպով արտահայտելու 
գործընթացներում կոփված հայրենասեր բանաստեղծի կերպարը: Այդ մասին է 
վկայում գրականագետը, վկայակոչելով նաև այն իրողությունը, որ Շիրազն, օրի-
նակ, «Ղարաբաղի ողբը» բանաստեղծության հեղինակային իրավունքը համար-
ձակ կերպով պաշտպանելու համար հրաժարվել է խորհրդային ամենաբարձր՝ 
Լենինի շքնշանին արժանանալու հնարավորությունից [17, 251-252]: 

Եթե շատերը սահմանափակվել են իրենց հիացմունքը Շիրազի լավագույն 
գործերի նկատմամբ արտահայտել սեղմ խոսքով արժևորելով, ապա ճանաչված 
գրականագետը գրականագիտական հիմնավոր վերլուծությամբ է ներկյացնում 
դրանք ընթերցողին, բացահայտելով Շիրազի գրական երկերի բարոյաբանական, 
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գեղագիտական, ազգային-քաղաքական,գեղարվեստական արտահայտման ինք-
նատիպ դրսևորումները: Ու այս առումով ընթերցողին ավելի համակողմանի են 
ներկայանում մասնավորապես Շիրազի «Սիամանթո և Խջեզարե», «Բիբլիական», 
«Հայոց դանթեական» և այլ ստեղծագործությունների ճանաչողական, դաստիա-
րակչական, գեղարվեստական ու գեղագիտական արժանիքները:  

Այսպիսով՝ կարելի է ասել, որ շիրազագիտությունն անցել է բեղմնավոր, 
արդյունավետ ճանապարհ, սակայն կան նաև անելիքներ, քանի որ դեռևս շարու-
նակվում են տպագրվել բանաստեղծի՝ նախկինում անտիպ մնացած նորահայտ 
ստեղծագործությունները: 
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Хачикян Хачикян Хачикян Хачикян Гагик Гагик Гагик Гагик     

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: Ованес Шираз, мемуары, изучение творчества, литератур-

ный псевдоним, феномен, противостояние. 
В связи с 100- летним юбилеем выдающего армянского поэта О. Шираза 

представлены отрывки из истории его творческого пути и оценки литературного 
наследия. Переосмысливается своеобразие его человеческого отношения к людям и 
творчества, а также принципы оценивания его высокохудожественных сочинений 
со стороны армянских и иностранных писателей, литературоведов, переводчиков. 
Большое внимание уделено  современному, гуманному и общечеловеческому зна-
чению его творчества. 
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nickname, phenomenon, opposition. 

In connection with the 100th anniversary of prominent Armenian poet H.Shiraz 
extracts are presented from the history of his career evaluation and literary heritage. It 
reinvents the originality of his human relations to the people and creativity, as well as 
principles of assessment of its highlights by Armenian and foreign writers, literary critics 
and translators. Much attention is given to modern, humane and universal value of his 
work. 
     


