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ՀԱՄՈՀԱՄՈՀԱՄՈՀԱՄՈ    ՍԱՀՅԱՆՆՍԱՀՅԱՆՆՍԱՀՅԱՆՆՍԱՀՅԱՆՆ    ՈՒՈՒՈՒՈՒ    ԺԱՄԱՆԱԿԸԺԱՄԱՆԱԿԸԺԱՄԱՆԱԿԸԺԱՄԱՆԱԿԸ    
 

ԳալոյանԳալոյանԳալոյանԳալոյան    ՍարգիսՍարգիսՍարգիսՍարգիս        
 
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. Հ. Սահյան, պոեզիա, արվեստ, մշակույթ, բնություն, 

հետմոդեռնիզմ: 
ԱռԱռԱռԱռ    քոքոքոքո    թևերինթևերինթևերինթևերին, , , , տարտարտարտար    ինձինձինձինձ    ժամանակժամանակժամանակժամանակ    

20-րդ դարը իսկապես ահեղ դար էր: Մի ժամանակաշրջան, երբ իրականու-
թյան ոչ մի ոլորտ անմասն չմնաց սրնթաց փոփոխություններից: Երկու համաշ-
խարհային պատերազմներ հողագունդը մի վիթխարի մսաղացի վերածեցին, հօդս 
ցնդեցնելով մարդու բարի էության մասին երբեմնի պարզունակ պատկերացում-
ները: Դա իր անդրադարձն ունեցավ առաջին հերթին փիլիսոփայական մտքի 
զարգացման ընթացքի վրա: Մարդու մեջ անթեղված հզոր, ավերիչ մղումների մա-
սին Ֆրոյդյան պատկերացումները լրացուցիչ լիցք ու հիմնավորում ստացան: 

Բնագիտությունը և հատկապես ֆիզիկան, համեմատաբար կարճ ժամանա-
կում հսկայական առաջընթաց արձանագրեց: Արդյունքում գիտությունը և գիտա-
կան-ռացիոնալ մտածողությունը դարձավ բնությունը հասկանալու և վերափոխե-
լու ամենաազդեցիկ ուժը: Տեխնիկայի վերջին զարգացումները ևս իրենց գործն 
արեցին, նպաստելով այսպես կոչված տեխնոկրատական հասարակության ձևա-
վորմանը:  

Այս մտայնությունը ներթափանցեց նաև հումանիտար ոլորտ. Զգալիորեն 
թուլացավ և շարունակում է թուլանալ կրոնի ազդեցությունը մարդկային մեծ 
խմբերի վրա: Չոր միտքը, ռացիոնալ մտածողությունը ընդլայնեցին իրենց իրա-
վասության սահմանները, արժևորվեց և ցայսօր արժևորվում է որպես բնական ու 
հասարակական երևույթները հասկանալու հուսալի միջոց:  

Անհատապաշտությունը ևս, որպես արևմտյան հոգեկերտվածքի անկապտե-
լի տարր, շարունակեց իր հաղթարշավը: Մարդն իր անկրկնելի էությամբ համար-
վեց ամենաբարձր արժեք և այսօր նրա համարյա թե միակ կոչումը, նրա գոյու-
թյան խորհուրդն ու կյանքի իմաստը կապվում է վերջինիս ազատության, ինքնա-
բացահայտման, ինքնադրսևորման ու ինքնաիրացման հետ: Մարդկանց գիտակ-
ցությունից դուրս մղեց և շարունակվում է, կարծես թե հետևողականորեն, դուրս 
մղվել կոլեկտիվի զգացողությունը: Նիցշեի, Ֆրոյդի, 20-րդ դարի էկզիստենցիա-
լիստների գաղափարները նկատելի չափով կանխորոշեցին ամբողջ արևմտյան, 
մասամբ նաև մեր մշակույթի վերջին զարգացումները: Անվերադարձ չքացավ նա-
խաստեղծ բնության հետ պարզ ու անմիջական հարաբերությունների հովվերգա-
կան աշխարհը: Արդի հասարակության մեջ մարդու մտավոր ուժերի զորացման 
համար պայմանները խիստ նպաստավոր են: Մինչդեռ հույզերի, զգացմունքների 
աշխարհի զարգացման համար դրանք ամենևին նպաստավոր չեն:  

Ներկայիս մարդն իր կերպարի էական կողմերով տեխնածին քաղաքա-
կրթության արդյունք է, ապրում է այդ քաղաքակրթության մեջ և դաստիարակ-
վում է նրա ուղղակի և անուղղակի ազդեցություններով: «Կուզես պայթիր, կուզես 
ճչա» բանաստեղծության մեջ Համո Սահյանն արձանագրում է այս իրողությունը 
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[1, էջ 282]. «Սի՛րտ, անցել է սրտի դարը» և վերջում ավելացնում. 
 Միտքն է հիմա սերն աշխարհի, 
 Աշխարհակալ տերն աշխարհի, 
 Բեռնակիրն ու բեռն աշխարհի, 
 Եվ աշխարհի ճանապարհը: 
«Միտքն է հիմա սերն աշխարհի». այս տողերի մեջ և° ցավ կա, և° հեգնանք, և° 

վախ: Բայց դա իրողություն է: Հուզական աշխարհի զարգացումը հապաղում է և, 
կարծես թե, կորցնում մարդու համար իր կարևորությունը: Ռացիոնալիզմը կյան-
քի բոլոր ոլորտներում իր հաղթարշավն է շարունակում: Ի՞նչ է մնում պոետին, 
որի էությանն հարազատ է հույզերի մտերմիկ աշխարհը: Կամ պետք էր իրեն 
հանձնել հոսանքին, տուրք տալ մոդային` խեղելով իր էությունը, կամ էլ հետևել 
սեփական մղումին ու գրել սրտի թելադրանքով` չվախենալով «հնաոճ», «ժամա-
նակավրեպ» և այլ պիտակներից: Համո Սահյանն ինքն իրեն հավատարիմ մնաց` 
ընտրելով երկրորդ ճանապարհը:  

Շուրջ վաթսուն տարի նա երգեց իր հայրենի բնաշխարհը` իր սարերն ու ձո-
րերը, քարանձավներն ու կիրճերը, քարափները, գետերն ու լճերը, հավք ու հովե-
րը, ծառերն ու ծաղիկները, արշալույսներն ու մայրամուտները: Վերստին կենդա-
նություն ստացան «գութան», «սամի», «մաճ», «լուծ», «թոնիր», «ջրաղաց», «խոզան», 
«աղուն» և բազում նման բառեր, որոնց ժամանակը թվում էր թե անվերադարձ ան-
ցել է:   

Անժխտելի է, որ արվեստը սերտ կապի մեջ է սոցիալական իրականության 
հետ, արտացոլում է այդ իրականությունը, ձև ու բովանդակություն ստանում ներ-
կայի իրողությունների ազդեցությամբ: Ճշմարիտ է նաև միտքն առ այն, որ արվես-
տագետն իր ձայնը լսելի դարձնելու համար պետք է ճիշտ ժամանակին հայտնվի 
ճիշտ տեղում, ասել է թե` դառնա «ժամանակի շունչը», «կապվի նյարդով յուրա-
քանչյուր իր օրերին ու իր դարին»: Ես պետք է համարձակվեմ պնդել, որ այս 
ճշմարտությունն իր մյուս երեսն էլ ունի: Արվեստն ինքը իրականության պասիվ 
արտացոլում չէ: Այն ունի ինքնաբավության մի աստիճան, իմանենտ զարգացման 
որոշակի հնարավորություն, որի շնորհիվ կարող է նաև վերափոխել իրականու-
թյունը, կերտել, ձևավորել ներկան: Ասել կուզի` սոցիալական կյանքը միանշա-
նակորեն թելադրողի դերում չէ: Արվեստն ինչ-որ չափով նման է գիտությանը, կա-
րող է հայտնագործել նոր գեղարվեստական փաստեր, դրանք ներկայացնել նոր 
ձևերի մեջ և արտահայտել այնպիսի ուժով, որ դառնան երևույթ, փոխեն մարդու 
վերաբերմունքը իրականության հանդեպ, ձևավորեն նոր աշխարհընկալում, գե-
ղագիտական նոր ճաշակ: Գեղարվեստական իրականությունը կառուցում են 
կոնկրետ մարդիկ` առաջադրելով նոր գաղափարներ, արժեքների գնահատման 
նոր չափանիշներ` նրանք պարտադրում են իրականությանը փոխվել:  

Հասարակության զարգացման ուղին վերուստ չի նախասահմանված: Թե ինչ 
իրականության մեջ կհայտնվի մարդկությունը, կախված է հենց մարդկանց զգո-
նությունից, իրենց համար ցանկալի, երջանիկ ապագա կառուցելու պատրաստա-
կամությունից ու կամքից: Այս տեսանկյունից արվեստի գործերը գնահատելիս, 
հասկանալի է դառնում, որ պետք է հաշվի առնել ոչ միայն ներկա իրավիճակը, 
այլ նաև այն ապագան, որին միտում է վերջինիս զարգացումը, այն հեռանկարը, 
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որում կհայտնվի մարդկությունը, եթե պասիվորեն հարմարվի առկա իրավիճա-
կին:  

Ուրեմն ասել, թե այս կամ բանաստեղծը ժամանակավրեպ է կամ հնաոճ 
միայն այն պատճառով, որ նա դավանում է այլ արժեքների, իսկ դարը այլ արժեք-
ներ է մեջտեղ բերել` չի կարելի հիմնավորված համարել: Մի նկատառում ևս: 
Եվրոպական մշակութային արժեքները մեզ հոգեհարազատ են, բայցևայնպես 
դրանք մենք ամբողջությամբ չենք յուրացնում: Մեր աշխարհընկալումը նկատելի 
չափով ձևավորվել է նաև արևելյան մշակույթի ազդեցությամբ: Եվրոպական մշա-
կույթի հետ մեր հարաբերությունները կարելի է բնութագրել որպես միակողմանի 
ազդեցություն. որոշ արժեքներ գնահատում-ընդունում ենք և այդքանով զարգաց-
նում սեփականը: Մեր աշխարհընկալման մեջ խոր արմատներ ունի նաև արևել-
յան մշակույթը: Մենք առավել զգացող, քան մտածող ժողովուրդ ենք: Հայ փիլիսո-
փայական միտքը համընթաց զարգացում չի ունեցել, ինչն այսօր նկատելի չափով 
խոչընդոտում է բարձր մշակութային ինքնագիտակցության ձևավորմանը և  որոշ 
տարերայնություն հաղորդում մեր մշակութային կողմնորոշումներին:  

Այն փաստարկը, թե արդի ռացիոնալ մտածելակերպով հասարակությունը 
խստորեն չիմաստավորված լիրիկական զեղումների կարիք չունի` ճիշտ է մա-
սամբ միայն: Սխալ է այն տեսանկյունից, որ մարդու ճաշակը, նրա հոգեկան աշ-
խարհը ձևավորում է մշակույթը: Եթե գիտությունն ու տեխնիկան հասարակու-
թյան զարգացման տվյալ փուլում աննախընթաց առաջընթաց են ապրել և կարո-
ղացել են իրենց ազդեցությանը ենթարկել նաև մշակույթն ու իրականության մյուս 
ոլորտները, ապա դա դեռևս չի նշանակում, թե այժմ պետք է արվեստագետը 
հաշտվի այս փաստի հետ ու ծառայի իրավիճակին, ասել է թե` խորացնի ու զո-
րացնի ռացիոնալիզմը, սնի այն իր միջոցներով ևս: Ընդհակառակը, արվեստագե-
տը, տեսնելով ժամանակակից մարդու հուզաշխարհի աղքատացման միտումը, 
պետք է փորձի հենց հակառակ խնդիրը լուծել` ռացիոնալիզմին հակադրել հու-
զականությունը, հոգևոր աշխարհը հարստացնել զգացմունքներով: Եվ այդօրի-
նակ դիրքորոշումը սխալ կլինի որակավորել որպես հնամոլություն, ժամանակա-
վրեպություն կամ ուտոպիա: Ամեն ինչ կախված է արվեստագետի արտահայտ-
չական զորությունից: Հումանիտար մշակույթի առաջին խնդիրը մարդ ձևավորելն 
է: Այդ մարդու որակի չափանիշն ավելի խոր պիտի լինի, քան արդի գիտության ու 
տեխնիկայի պարտադրած նեղ-ռացիոնալիստական չափանիշը: Մակերեսային 
մոտեցում է` մարդուն ընկալել սոսկ որպես «Մարդ-մտածող»: Նա նաև «մարդ-
զգացող» է, նաև իռացիոնալ մարդ է, որի թաքուն բնազդական-ինտուիտիվ մղում-
ների իմաստը արդի գիտությունը դեռևս չի բացահայտել: Այս տեսանկյունից կա-
րելի է ասել, որ Համո Սահյանի պոեզիան դեռ իրեն դրսևորելու, իր կարևորու-
թյունն ու պահանջված լինելը ցույց տալու հնարավորություններ ունի:  

Արևմտյան մշակույթն այսօր հաճախ բնորոշվում է որպես ճգնաժամային: 
Այն քայլ առ քայլ կարծես թե ուզում է հեռանալ իր մի շարք նվաճումներից: Առա-
ջին հերթին դա բնության հանդեպ վերաբերմունքն է: Բնությունն այլևս չի կարելի 
դիտել որպես շահագործման օբյեկտ և ծառայեցնել մարդու պրագմատիկ նպա-
տակներին: Այստեղ արևելյան աշխարհընկալման ազդեցությունն ակնհայտ է: 
Բնությունը կենդանի օրգանիզմ դիտելը և այդպես ընկալելը ավելի ընդունելի է 
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համարվում այսօր, թեև պրակտիկայում դեռ հին գործելակերպն է իշխում: Զար-
գացման նոր հովերը բերում են նաև գիտական ռացիոնալիզմի անվերապահ դրա-
կան արժևորումից հրաժարում: Մեծանում է գիտության մեջ սուբյեկտի դերը, 
կասկածի տակ է առնվում օբյեկտիվ` ամեն մի գիտակցությունից անկախ օրենքի, 
անդեմ գիտելիքի գոյության հնարավորությունը: Իսկ զուտ գիտական գիտելիքը 
պահանջ է առաջացել համալրել հումանիտար բաղադրիչով: Գաղափարական 
այս նոր դիրքորոշումները անշուշտ հանգեցնելու են նաև  գեղագիտական ու գե-
ղարվեստական մտածողության նոր պարադիգմի, ուր արժանավույնս կարևորվե-
լու է մարդու հոգևոր աշխարհի հուզական-արժեքային բաղադրիչը:  

Մշակութային զարգացման ահա այս միտումների համատեքստում ինձ 
ավելի ու ավելի խոստումնալից է ներկայանում Համո Սահյանի պոեզիան, մաս-
նավորապես նրա արժեքային կողմնորոշումն ու բնության հետ փոխհարաբերու-
թյունների ինքնատիպ ոճը:  

Եվ այսպես, ինչպես մեզ, այնպես էլ մյուս ժողովուրդների համար գեղարվես-
տական մտքի ու ճաշակի զարգացման մայրուղի հասկացությունը չպետք է ըն-
կալվի որպես օբյեկտիվորեն տրված ու հասարակությանը պարտադրված մի իրո-
ղություն: Գաղափարական հոսանքները չեն ձևավորվում մարդկանցից անկախ և 
արվեստագետը պարտադրված չէ մնալ գործող գաղափարների ու ճաշակի սահ-
մաններում: Մենք հաճախ եվրոպական զարգացումներն ընկալում ենք որպես 
համշխարհային գաղափարական ու գեղարվեստական նոր իրողություն և գնա-
հատում մեր ձեռքբերումները վերջինիս լույսի տակ: Այսօրինակ մոտեցումները 
լավ հեռանկար չեն խոստանում. չէ՞ որ եվրոպացու մտքով անգամ չի անցնում 
հարմարվել, ասենք, ճապոնական մշակույթի առաջադրած գեղարվեստական 
գործերի գնահատման չափանիշներին:  

 Գեղարվեստական գործերի գնահատման ու արժևորման գերակա չափանի-
շը պիտի լինի տվյալ ժողովրդի մշակույթի զարգացման ներքին տրամաբանու-
թյունը մի կողմից և առկա սոցիալական իրականությունը` մյուս կողմից:  

Այս մոտեցման սահմաններում փորձեմ արժևորել Համո Սահյանի պոետա-
կան հարուստ ժառանգության մի կողմը: Հայրենիք, սեր, մանկություն, ծերու-
թյուն, մահ, հավերժություն... այս թեմաները ավանդական են մեր պոեզիայի հա-
մար: Դրանք արտացոլվել են նաև Սահյանի պոեզիայում և ըստ ամենայնի գնա-
հատվել: Բայց կրկին ու կրկին հարկ է խոսել Սահյանի` բնության հետ շփման, 
նրա հետ հարաբերությունների հաստատման, երկխոսության ձևի ու բովանդա-
կության  միանգամայն ինքնատիպ ոճի մասին:  

Հ. Սահյանը գտել է բնության հետ երկխոսության միանգամայն ուրույն ոճ: 
Բանաստեղծը հիմնականում լսողի դերում է: Նա չի պարտադրում թեմա, նա չի 
ընդհատում խոսակցին, նա ակտիվ ունկնդրի դերում է: Իսկ բնությունը խոսում-բա-
ցում է ինքն իրեն ազատ և անկաշկանդ: Սահյանը մեզ չի ներկայանում որպես փի-
լիսոփա, որպես մեկնաբան. բնության երևույթները կարծես տեղափոխվում են նրա 
պոեզիա: Ահավասիկ, պոետի ինքնաբացահայտման մի հատկանշական օրինակ. 

 Իր հոտից ջոկված, մոլոր մի ամպ, 
 Ոտքերի վրա մամուռ ու հող,  
 Իր գեղեցկության գինն իմացող 
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 Քարայծի հպարտ երկչոտությամբ, 
 Սարից իջնում է գետը` ջրի:  
 Կտրում է ճամփան ժայռը բռի:  
 – Անկիրթ, անճոռնի, ծարավ է, թող... 
    ԵվԵվԵվԵվ    քարայծքարայծքարայծքարայծ    ամպըամպըամպըամպը    ժայռիժայռիժայռիժայռի    գլխիցգլխիցգլխիցգլխից    
    ՓափուկՓափուկՓափուկՓափուկ    թռիչքովթռիչքովթռիչքովթռիչքով    մտնումմտնումմտնումմտնում    էէէէ    տողտողտողտող,,,,    
 Իմ տողի մեջ է մտնում փափուկ (ընդգծումն իմն է` Ս.Գ.) [1, 79]:  
Հայաստան աշխարհն իր սար ու ձորերով, գետերով ու լճերով, անտառնե-

րով, ծառ ու ծաղիկներով և այն ամենով, ինչ կոչվում է վայրի բնություն, մտնում է 
Սահյանի պոեզիա, դառնում է նրա ստեղծագործական ներշնչանքի զորեղ գոր-
ծոն: Եվ այստեղ Սահյան բանաստեղծը խիստ ինքնատիպ է:  

Եվրոպական փիլիսոփայական միտքն ստեղծել է «սուբյեկտ» և «օբյեկտ» 
հասկացությունները` տարորոշելու համար բնությունը մարդուց, հակադրելու 
մեկը մյուսին, իշխելու բնության ուժերին: Այս ընդհանուր և մինչև 20-րդ դարը 
գերիշխող գաղափարական ուղղվածությունը ձևավորել է նաև պոետների մտա-
ծողությունը: Թե° ռեալիզմում, թե° ռոմանտիզմում, թե° սյուրռեալիզմում, էկզիս-
տենցիալիզմում ու մյուս փիլիսոփայական ու գեղագիտական հոսանքներում 
մարդու ես-ը չի անտեսվում, այլ մղվում է առաջին պլան: Սկսած Շոպենհաուերից 
ու հատկապես Նիցշեից` մարդու անհատականությունը, նրա ինքնին արժեք լի-
նելը դառնում է աներեր համոզմունք և շարունակվում մինչև մեր ժամանակները: 
Սա մղում է պոետին, արվեստագետին իր ներքին էության, իր անգյուտ, անկրկնե-
լի անհատականության բացահայտման:  

Մեր պոետները ևս անմասն չեն մնացել սոցիալական միջավայրի քննադա-
տության և միաժամանակ իրենց Ես-ի պանծացման գայթակղությունից: Մինչ Հա-
մո Սահյանն այստեղ շահեկանորեն առանձնանում է: Իհարկե, նրա պոեզիայում 
էլ կարելի է գտնել բանաստեղծություններ, ուր իրականությունից դժգոհության 
նոտաներ են լսվում, բայց նախ դրանք թույլ են արտահայտված, և երկրորդ` չեն 
կազմում նրա ընդհանուր դիրքորոշման, գեղարվեստական մտածողության 
բնորոշ առանձնահատկությունը: Սահյան պոետի մեջ բնության հետ ներդաշնակ 
ապրելու, նրան ներձուլվելու գաղափարն այնքան ուժեղ է նստած, որ երբեմն 
հասնում է իրեն մարդկանց մեջ լուծելու և իրեն չնկատելու ոչ այնքան հասկանա-
լի մղման: Ահա մի օրինակ.  

 Միայն չարն է ուրիշ,  
 Քաղքենին է ուրիշ,  
 Աչքածակն է ուրիշ:  
 Պորտաբույծը, հոռին,  
 Անառակն է ուրիշ,  
 Ինքն իրենից փախած 
 Խեղկատակն է ուրիշ:  
 Ուրիշ ուրիշ չկա... 
    ՄնացածըՄնացածըՄնացածըՄնացածը    մենքմենքմենքմենք    ենքենքենքենք,,,,    
    ՄիՄիՄիՄի    հոգիհոգիհոգիհոգի    ենքենքենքենք----միմիմիմի    մարդմարդմարդմարդ,,,,    
 Մի ընտանիք-մի տուն- 
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 Բազմալեզու, ազնիվ 
 Մի ազգություն... 
 Քեզ օրհնություն, քեզ փառք,  
 Արարչագործ, արդար 
 Միասնություն: 
Այստեղ պոետը կարծես թե «չափն անցել է». լուծել սեփական ես-ը կոլեկտի-

վի մեջ` նշանակում է միանգամայն այլ հոգեբանությամբ մարդ լինել, ոչ թե հին, 
այլ ուրիշ մարդ, ուրիշ արժեքային համակարգի մարդ լինել: Այս դիրքորոշումը, 
որպես մշտական ուղեկից, առկա է նրա գեղարվեստական բոլոր ստեղծագործու-
թյուններում: Սա արևելյան մտածողության, կոլեկտիվիզմի հատկանշական օրի-
նակ է: Բայց ուզում եմ նկատած լինել, որ այն ոչ այնքան մարդ-հասարակություն 
հարաբերությունների լուրջ իմաստավորման արդյունք է, որքան մարդ-բնություն 
հարաբերությունների ընկալման, գուցեև անկամ, պրոյեկտում սոցիալական հա-
րաբերությունների վրա: Բնության հետ Համո Սահյանը հատուկ հարաբերու-
թյունների մեջ է: Ինչպես բանաստեղծությունն է ասում, բնությունը նրա համար 
իրենից դուրս գտնվող օբյեկտ չի ընկալվում, այն իր էության մի մաս է: Եվ ինքն էլ 
բնության մի մասնիկ է, մի օրգան, որի միջոցով խոսում է բնությունը և ոգեղենա-
ցած ներկայանում ինքն իրեն: Սահյանը կարծես թարգմանում է բնության այս 
կամ այն երևույթը` սկզբունք ընտրելով հավատարիմ մնալ «բնագրին»: Նա հրա-
ժարվում է մեկնաբանելուց, գիտակցաբար ինքն իրեն նույնացնելով բնության 
հետ` խոսում է նրա բերանով` մեկնաբանությունը թողնելով ընթերցողի մտածո-
ղությանն ու ճաշակին: Եվ պատկերավոր, զարմանալու չափ պատկերավոր մտա-
ծողությունը լիարժեքորեն իրագործում է առաջադրված նպատակը: Բերենք մի 
քանի քաղվածքներ տարբեր բանաստեղծություններից. 

 Կարկուտը ուշաթափված  
  Ընկնում է լեռան բաշին, 
 Կայծակը բլրին խփում, 
 Պոկում է գլխի կաշին:  
 Ամպրոպ է խմում քամին, 
 Հարբում է լիրբը լրիվ, 
 Հեգնում է, ում պատահի, 
 Բորբոքում վեճ ու կռիվ[1, 238]: 
        ՁկնիկնՁկնիկնՁկնիկնՁկնիկն    առվինառվինառվինառվին    խուտուտխուտուտխուտուտխուտուտ    տվեցտվեցտվեցտվեց    
    ԵվԵվԵվԵվ    առունառունառունառուն    պարզպարզպարզպարզ    ուուուու    անբիծանբիծանբիծանբիծ    
    ՔրքջալովՔրքջալովՔրքջալովՔրքջալով    ուշաթափվեցուշաթափվեցուշաթափվեցուշաթափվեց    
    ՈւՈւՈւՈւ    ձորնձորնձորնձորն    ընկավընկավընկավընկավ    քարափիցքարափիցքարափիցքարափից............    
    ԶարկվեցԶարկվեցԶարկվեցԶարկվեց    քարինքարինքարինքարին, , , , ուշքիուշքիուշքիուշքի    եկավեկավեկավեկավ, , , ,     
    ՇուրջըՇուրջըՇուրջըՇուրջը    նայեցնայեցնայեցնայեց    կասկածովկասկածովկասկածովկասկածով    
 Եվ մի կապույտ ժպիտ շուրթին` 
 Ճամփա ընկավ դեպի ծով[1, 138]:  
    ԱխԱխԱխԱխ, , , , չբարակիչբարակիչբարակիչբարակի    
 Գետ էր, գետափ էր, անտառ էր, հով էր, 
 Սունկի բուրմունքից կեչին գինով էր, 
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 Կեչին չոքել էր արահետին 
 Եվ կարծես մի քիչ գույնը գցել էր... 
 Անձրևն իր խոսքը ասել պրծել էր,  
 Ձայնը տվել էր պղտոր գետին [1, 289]:  
 
 Քիվից պոկվեց ասող-խոսող 
 Ճնճղուկների բուքը, 
 Ջրհորդանը մի կում առավ 
 Ու ողողեց բուկը [2, 218]: 
Չպարտադրել ընթերցողին սեփական ըմբռնումը, այլ տալ նրան մեկնաբա-

նության և իմաստավորման ազատություն: Այսօրինակ դիրքորոշումը ոչ միայն 
ժամանակավրեպ չէ, այլ խիստ արդիական է`տեղավորվում է հետմոդեռնիստա-
կան գաղափարական հոսանքի շրջանակներում:  

Մի քանի խոսք Սահյանի պոեզիայի գնահատման մասին մանկավարժական 
տեսանկյունից: Մանկավարժության մեջ մի հիմնախնդիր կա, որը լուծման հեռա-
նկար քիչ ունի: Դա կենդանի բնության հետ դեռահասների շփման խնդիրն է: Ժա-
մանակակից մարդը մեծանում է համակարգչի, հեռուստացույցի ու բջջային հե-
ռախոսի բռնակալության մեջ: Նա ի սկզբանե դատապարտված է նման անբնա-
կան միջավայրում ապրելու: Իսկ դրա հետևանքների մասին շատ բան կարելի է 
ասել: Հոգեբանները գտնում են և միահամուռ են այն կարծիքում, որ դեռահաս 
մարդու հուզական աշխարհի նորմալ զարգացումը պահանջում է բնության հետ 
սերտ կապ ու շփում: Այս առումով Համո Սահյանի պոեզիան դաստիարակության 
անփոխարինելի միջոց է: Եվ կարելի է միայն ուրախանալ, որ նրա բնապատկեր-
ներ ներկայացնող բանաստեղծություններն այսօր հասանելի են մատաղ սերնդին: 
Վկան` դպրոցական դասագրքերը:  

Արդ վերադառնանք մեր գլխավոր հարցադրմանը. Համո Սահյանն այսօր 
դեռ ժամանակի թևերի՞ն է, թե՞ խոսքը նրա արդեն «խորին հնություն» է: 
Համոզմունքս այն է, որ Համո Սահյանի պոեզիան արդիական հնչեղություն ունի: 
Պրագմատիկ, հաշվենկատ, շուկայի քմահաճ պահանջներին ու պայմաններին 
ճկունորեն հարմարվող մարդու տիպը, որն այսօր հավակնում է դառնալ 
համընդհանուր չափանիշ` հեռանկար չունի: Սահյանը կերտել է մարդու նոր 
կերպար, և բնության հանդեպ պաշտամունքի հասնող նրա սերը դեռ շատ նոր 
սերունդներ է դաստիարակելու:  
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низм. 
В статье делается попытка представить поэзию А. Сагияна в контексте разви-

тия современной 
философской и художественной мысли. Постепенное отчуждение современ-

ного человека от природыпредставляется проблемой, в решении которой может 
иметь свой вклад поэтическое наследие А. Сагияна. 
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SummarySummarySummarySummary    
Kay wordsKay wordsKay wordsKay words: H. Sahyan, poetry, art, cultura, nature, postmodernity. 
In the article the author tries to introduce and appraise the Hamo Sahyan’s poetry 

in the context of contemporary developments of fictional idea. Gradual estrangement of 
the contemporary man from the nature has become a problem which can also be solved 
by Sahyan’s poetical heritage. 

 
 


