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ՀՈԳՈՎՀՈԳՈՎՀՈԳՈՎՀՈԳՈՎ    ԽԵԼԱՌԸԽԵԼԱՌԸԽԵԼԱՌԸԽԵԼԱՌԸ    
((((շրջանակվածշրջանակվածշրջանակվածշրջանակված    դիմանկարդիմանկարդիմանկարդիմանկար))))    

Մալումյան Մալումյան Մալումյան Մալումյան Գայանե Գայանե Գայանե Գայանե     
   
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... Հովհաննես Շիրազ, հուշագրություն, ստեղծագործու-

թյան ուսումնասիրություն, գրական անուն, գրական երևույթ, հակադրություն: 
    
Շիրազի պոեզիայի պատկերայնության բազմակերպությունը հաստատում է 

այն կարծիքը, որ ժողովրդի բանաստեղծը բնական ձուլակտորի նման է` իր տե-
սակի ու բնույթի մեջ չհղկված, բնատուր շնորհքով, որը հաճախ ժայթքում է 
առանց բյուրեղացման հասնելու: Հեղեղ, որ երբեմն խիճ ու ավազ է խառնում մար-
գարիտներին, տարերք, որին խորթ են չափն ու համակշռվածությունը: Ոչ թե 
տրոփող, այլ թպրտացող սրտից բխած ներքնատեսության արդյունք են նրա տա-
ղերը: Առանց այդ ներքնատեսության ժողովրդի հոգու հետ զրուցող բանաստեղծ 
չեն դառնում: Մի անգամ փողոցում մի կույրի հարցրել է, թե նա ինչպես է տես-
նում աշխարհը: Կույրը նկարագրել է փողոցները, ծառերը, ծաղիկները, լապտեր-
ների վառվելն զգալու հատկությունը, տարվա չորս եղանակների իր զգացողու-
թյունը` սառնությամբ, ջերմությամբ, հոտով ու ձայնով: Իրեն հատուկ անմիջակա-
նությամբ Շիրազը բացականչել է` ես էլ եմ կույր [1, 275]: 

Խոսքի պարզությունն ու պատկերայնությունը, որ մեր միջնադարյան 
պոեզիայի հիմքն էին, Շիրազի ստեղծագործության հիմնարար ատաղձը դարձան: 
Իհարկե, միանշանակ չէր գրական շրջաններում ընդունված կարծիքը. մի մասը 
հիանում էր, մյուս մասը նրան համարում էր ուշացած բանաստեղծ, «պատկերա-
բան, հնատարազ, հետահայաց բարոյախոս», որի տեսադաշտը սահմանափակ է: 
Մինչդեռ սփյուռքում «Արշակ Չոբանյանը «Անահիտ» հանդեսի էջերից ողջունեց 
Շիրազի մուտքը, իսկ «չմահավան» Հակոբ Օշականը գրեց, որ այս բանաստեղծն ի 
վիճակի է համադրելու Իսահակյանի գեղջուկ պարզությունը և Վարուժանի շքեղ 
պատկերավորությունը [5, 231]:  

2003թ.լույս տեսավ Գևորգ Արշակյանի «Հոգով խելառըՀոգով խելառըՀոգով խելառըՀոգով խելառը» գիրքը, որն ընթերցո-
ղին է ներկայացնում բանաստեղծի մարդկային նկարագիրը` հակասական և ըմ-
բոստ, միաժամանակ խորագետ ու ներհուն: Հեղինակը խոստովանում է, որ գիրքը 
երկար է մշակել և երկմտել է հրատարակության հանձնելիս. «Չեմ ուզում գրից ու 
գրականությունից օտարված ընթերցողի անտարբերությանը հանձնել ազնիվ ժա-
մանակների մեր զգացումները: Հիշատակի վրա չեմ ուզում կռապաշտի քմծիծաղ 
ծաղկի: Շիրազի մտքի և հոգու հարազատությունը դուրս է այսօրվա «հասարա-
կության» վայրենությունից» [1, 3]:  

Բանավոր խոսքում, առօրյա զրույցներում փիլիսոփայական մտքերը, պատ-
կերները ծնվում էին անընդհատ, միանգամից: Ֆրիկի խոսքերով` մտքի և հոգու 
ծաղկումն է լեզվին պտուղ տալիս: Շիրազյան խոսքի շաղ տված մարգարիտներն է 
հատիկ-հատիկ հավաքել Գ. Արշակյանը, որի կարծիքով զգացմունքային բանաս-
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տեղծը կուռ բանականության տեր էր. «Նա լույսը որոնում էր` խոհականորեն լռակ-
յաց մարդկային հոգսերի մշտնջենական ստվերն առած խաժ աչքերի մեջ» [1, 266]: 

 20-րդ դարի 60-70-ականները լճացման տարիներ էին, երբ բանտվում էր 
ամեն մի ազատ միտք, երբ բանատողերի տակ խոշորացույցով մեղքեր էին պեղ-
վում, երբ վախի մթնոլորտում ճապաղվում էր ժողովրդի ինքնագիտակցությունը` 
ես-ը խառնելով հզոր մենք-ին: Իսկ Շիրազը այն եզակի անհատներից էր, որ ոչ 
միայն գիտակցում էր ազգի ինքնության ամենօրյա կորուստը, այլև բարձրաձայ-
նում էր` ինքն իրեն օղակելով մենության շղթայով, կռիվ տալով ամենքի հետ և 
մնալով իր էությանը հավատարիմ: « Կըսեն` ինչի մտածածդ թղթին կուտաս, խա-
ղաղ ապրի: Իմ գրելը խաղաղ չէ» [1, 137]: Ինքնագնահատականը սպառիչ է. տա-
րերքի խաղաղը ո՞րն է: Վեհի գեղագիտական կատեգորիան բացատրվում է այս-
պես. սովորականը մերժող այն երևույթն է, ինչի մեջ խախտված է ներդաշնակու-
թյունը, բայց գրավիչ է և անսպասելի: Այն հնարավոր չէ վերահսկել կամ սանձել: 
Սա է Շիրազը: «Էս աշխարհում ես կամավոր եմ. Ամբողջ կյանքս կամավոր կզո-
հեմ էս ժողովրդին: Իսկ ինքը կուզե ինձի շարունակ շղթայել» [1, 75]: 

Քննադատ Ալ. Զաքարյանի կարծիքով «աշխարհի նրա իմացումը ավելի 
հակված է դեպի երևույթների հուզական-փիլիսոփայական խորացումները, դեպի 
իրերի էության հայտնաբերումն ու ճանաչումը» [5, 236]: Բանաստեղծական ար-
մատները հայրենի բնության և հայ միջնադարյան պոեզիայի ելևէջներն էին: Շի-
րազը բնությունը համարում էր աստծո վիթխարի քնարը, մահը` այդ քնարի 
միայն մի լարը: Հիացած տիեզերքի ներդաշնակությամբ` երազում էր կորուսյալ 
դրախտը գտնել երկրի վրա: Բանաստեղծական ներշնչանքը սուրացող ժամանա-
կի կենդանի ոգին որսալու և թղթին հանձնելու պահն է. «Գիշերը մերոնք, կորյուն-
ներս կքնին մուշ-մուշ, ես, նստած պատշգամբում, լուսնի տակ, նրանց երազները 
կդնեմ թղթին: Առավոտյան խավարում կորցրած երազներով կարթնանան աղմկե-
լով, իսկ ես կժպտամ, իրենց չեմ էլ ասի, որ դուք կժպտայիք գիշերը, իսկ ես մինչև 
լուսաբաց մարմին կուտայի ձեր ցնորքներին» [1, 95]: Իմաստունը բնության հա-
րափոփոխ ընթացքն է, սերնդափոխության չընդհատվող շղթան, իսկ մարդու 
երազանքը` «որ գարունները գան ու չգնան», այդ իմաստությանն ականջալուր, 
վերափոխվում է. «Երանի մեռնող ձյուներին, որ միշտ Հետևից կանաչ գարուն են 
թողնում»:  

Շիրազը համամիտ էր Իսահակյանին. «Մարդու ցավը կեղնի հանճարեղ»: Թեև 
«Բիբլիական» պոեմում ցավին հաղթած ու վշտով իմաստնացած անհատը անվերջ 
փնտրտուքով միտում էր տիեզերական գաղտնիքները պեղել, և նրա հոգում 
նիրհում էր արարիչը, սակայն Նարեկացու նման Շիրազն էլ մեղքերի մեջ թա-
թախված մարդուն անարժան էր համարում Աստծո հայտնությանը. «Մարդը միշտ Մարդը միշտ Մարդը միշտ Մարդը միշտ 
վար պիտի մնա մեծ գաղտնիքից երկնավետվար պիտի մնա մեծ գաղտնիքից երկնավետվար պիտի մնա մեծ գաղտնիքից երկնավետվար պիտի մնա մեծ գաղտնիքից երկնավետ»:»:»:»: Արևելյան իմաստունների մտքերին 
համահունչ էր նրա բնութագրումը. «Մարդը…Կխելագարվիմ մեկ-մեկ, թե ինչքան 
շերտեր կան մի արարածի մեջ: Մենք էլ կըսենք` Աստված: Ո՞վ է Աստված, որ գլուխ 
հանե մարդուց, իմանա` ինչ կա ներսը» [1, 200]: Այդպես ծնվեց «Աստծո գլուխգործո-
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ցը» պոեմը` մարդու արարման երևակայության թռիչքը բանաստեղծի մտքի թևե-
րով: Ամեն մի աննշան տարրից, ամեն մի կենդանի էակից ինչ-որ մաս կա մարդու 
մեջ, բայց նա իր էությամբ ու ենթագիտակցությամբ հողածին է. «Գիշերը տանս մեջ` 
սևացած պատերից, վերևից, ներքևից հողի լացի ձայնը կհասնի հոգուս: Ես հետը 
կխոսիմ: Լսողությունս շոյելով` կուզե ինձի տանի: Հողին մարդու գիտակցությունը 
պետք չէ, վնաս կուտա, կանհանգստացնե: Հողին մարդու զգացմունքն է պետք, որ 
դրանով շաղախվի քարին հարազատորեն» [1, 182]: 

Կարևորելով բնատուր ու անմիջական խոսքարվեստը, տարերային ներ-
շնչանքի անսպասելի պահը ստեղծագործության մեջ` Շիրազը չէր ընդունում նո-
րարարական պոեզիա արտահայտությունը. բանաստեղծությունը համարում էր 
աստծո հրեղեն շունչը, իսկ ինչպե՞ս կարող է աստված հին կամ նոր լինել: «Նորա-
րարությունն ուժից պակաս մարդկանց հորինածն է, որպես պաշտպանության 
զենք: Կորիզը, որ միտքն է բանաստեղծության, պիտի թաքնված լինի խորքում: 
Բանաստեղծությունը ծաղիկն է, որ իր մեջ է թաքցնում արմատը` միտքը… » [4, 7]: 
Դրանից էլ ներքին հակասությունը նրա և Սևակի միջև` երկու տարբեր անհատ-
ներ, տարբեր մտածելակերպ և տարբեր ուղղություն: Ահա Շիրազի կարծիքը. 
«Պարույրն իր գերեզմանաքարն է հղկում գրքից գիրք` անլռելիությամբ, ես իմ 
քանդած փոսն եմ խորացնում ցավիս խանդավառությամբ» [1, 231]:  

Արվեստի մեծերից շատերի մասին Շիրազի սեղմ ու յուրօրինակ բնութա-
գրումները զարմանք են պատճառում: Իրավացի է, որ ժամանակն է որոշում մար-
դու տեղն ու դերը. «Կենդանի բանաստեղծի մեծը ո՞րն է: Մեծը Նարեկացին է, Սա-
յաթ-Նովան է, Թումանյանն է, Իսահակյանն է, Չարենցն է… Նրանք մեծ են, որով-
հետև ժամանակը վրաներով անցել է. հիմա մեր ոգու տիեզերքում են սրբացած» 
[1, 277]: Եթե արտահայտած կարծիքը նույնիսկ վիճելի է, այնուհանդերձ խորա-
պես գիտակցված է, իրենն է: Ահա մի քանիսը.  

«ՇեքսպիրըՇեքսպիրըՇեքսպիրըՇեքսպիրը որտեղ ծնվեր, կլիներ քաղաքակրթության հայրենիքը: Սոնետնե-
րը կկարդամ գրեթե ամեն օր… Ամենասարսափելի զենքն է, որ հեղինակը արվես-
տով կհմայե, գեղեցկությամբ կստրկացնե, խորքով կխեղդե, սուր, հզոր մտքով 
կկտրե թևերդ… Շեքսպիրին գերի լինես, կմնաս մարդ, թշնամուն գերի ընկնես, 
կդառնաս անասուն: Հանճարն էն է, որ մեռած մարդու մեջ ցույց տա կենդանի 
կյանքը: Համլետի հոր ուրվականն ավելի կենդանի է, քան գահը խլած եղբայրը» 
[1, 222, 232]: 

«ՏոլստոյնՏոլստոյնՏոլստոյնՏոլստոյն իր միջի բռնությունից էր փախչում. Այդ թշնամուց էր ուզում 
ազատվել` ձեռք մեկնելով մահվան ողորմածությանը: Ռուսաստանում տեղ կար 
փախչելու, մենք էդ տեղը չունենք: Ռուսաստանում տարածություն կա մահը որո-
նելու, մենք էդ տեղը չունենք: Դրանից է, որ մեր հարազատ բռնությունը մեզ սպա-
նում է…» [1, 156]: 

«ԳյոթենԳյոթենԳյոթենԳյոթեն ժամանակի միտքը թեկուզ մի վայրկյանի մեջ կանգնեցրեց մեզ հա-
մար, ԲայրոնըԲայրոնըԲայրոնըԲայրոնը`̀̀̀ ժամանակի խենթացնող կիրքը, ՆապոլեոնըՆապոլեոնըՆապոլեոնըՆապոլեոնը` ազատության գի-
տակցությունը, ՆարեկացինՆարեկացինՆարեկացինՆարեկացին`̀̀̀ այդ ամենը աղոթքով, Մարդ-Աստծուն բողոքը ներար-
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կեց ժամանակի տնքացող երակը երկնային մեղքից սառչող մեր արյան մեջ [1, 95]: 
«Շանթի Շանթի Շանթի Շանթի մեջ ամեն ինչ կա, բացի բնազդից, չի տաքացնում թղթի վրա հիանա-

լիորեն պատկերված կյանքը, որի մեջ օդ չկա, բայց կա երկինք, ձուկ կա, բայց չկա 
ծով, հավատ կա, բայց չկա Աստված: ՍունդուկյանիՍունդուկյանիՍունդուկյանիՍունդուկյանի պիեսներում ոչինչ չկա, բայց 
կա մի բան` կյանք» [1, 232]: 

«ՀամոնՀամոնՀամոնՀամոն կմարդկայնացնե բնության երևույթը: Նրա շունչը կենդանություն 
կուտա հիշողությանը, պատկերները կհևան թախիծից և ուրախությունից, տեսա-
ծը կշնչավորե» [1, 93]: 

«ՊարույրինՊարույրինՊարույրինՊարույրին մինչև վառելը պիտի գերանի նման սղոցով կտրես մի քանի տե-
ղից, կացնով ջարդես վերից վար: Մենք կացնով ջարդված, վառելու պատրաստ 
ենք…[1, 265] 

Հայրենիքի և ժողովրդի բախտին վերաբերող շիրազյան մարգարեական 
թվացող խոհերը, ձևակերպումները երբեմն զարմանալի դիպուկ են, երբեմն 
էլ`հակասական: Ժամանակին նրան շատ են մեղադրել հայրենասիրության թե-
ման շահարկելու և իբր թե դրանով էժան հեղինակություն ձեռք բերելու համար: 
Գ. Արշակյանի խոսքերով. «…այդքան շերտ-շերտ մեղադրանքներին, ծալ-ծալ ան-
տարբերության դիմաց երբեք արդարացման որևէ երանգ չփնտրեց ոչ վերևում, ոչ 
ներքևում` ասելով. «Մարդը մի սեփականություն ունի` ցավը, որը ոչ մեկին չպի-
տի տա» [1, 266]:  

Այն, որ մեր ժողովրդի համար հայրենիքի ցավը կարծես համաճարակային է, 
խոստովանել են գրեթե բոլոր մեծերը` Թումանյանն ու Իսահակյանն իրենց հոդ-
վածներում, Տերյանը իր նամակում. «Մեր հայրենիքի սերը մեզ այնպես է մաշում, 
ջլատում, կեղեքում, որ մենք դառնում ենք անընդունակ ուրիշ բան հասկանալու. 
դա մի անհաղթահարելի մոլություն է. գուցե դրա համար անզոր ենք դառնում և 
մեռնում ենք վաղ» [2,  360]: Հ. Մաթևոսյանը «Թափանցիկ օր» պատմվածքում 
«հայրենախտը կենդանական հիվանդություն է» անվանում: Շիրազի համար էլ 
«Հայրենասիրությունը մահացու հիվանդություն է, որը մարդու մեջ է մտնում մոր 
կաթի հետ և դուրս է գալիս, երբ խփում են դագաղի վերջին մեխը: Դա է սպանում 
մեզ աստիճանաբար» [1, 143]:  

Հավերժական երկընտրանք, փրկության հազար ու մի ծրագիր, տարբեր դիր-
քորոշումներ, կարծիքներ և մեղադրանքի խոսքահեղեղ բոլորի հասցեին, - սա հա-
յության` տարիների ընթացքում խտացված բնութագիրն է:  

Շիրազի հայտնի քառյակը` «Խաղաղություն, տես քեզ ինչքան եմ պաշտում, 
որ չեմ գոռում, թե վառոդ եմ Մասիսին», հերքում էր կարծիքը, որ հայության կո-
րուստների մասին խոսելով և եղեռնի խնդրին անդրադառնալով` վտանգում էր 
այս մի բուռ երկրի անվտանգությունը: Սակայն հոգու խորքում համոզված էր, որ 
լռելը եթե դավաճանություն չէ, ապա վախկոտություն է` արատ, որից բխում են 
մյուս արատները: «Ես գիտեմ, որ պատմությունը գրվում է զենքով: Մենք գրեցինք 
գրչով ու Մեծ Երկրից քաշվելով` մնացինք մի բուռ քարերի վրա: Քար ու քոս ծաղ-
կեցնում ենք, տալիս թշնամուն: Սա եղավ մեր «փեշակը» 6 դար, մինչև այսօր: 
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Թշնամու դեմ կռվելու փոխարեն մենք մեր դեմ ենք կռվում: Մի կտոր հացի և 
ուրիշի սարքած մի փայտե աթոռի համար: Ո՞րն է փրկությունը: Էն է, որ զենքով է 
արևը ծագում [1, 83]: 

Շիրազին հոգեհարազատ է Րաֆֆու հերոսի` Սարհատի արտահայտած 
կարծիքը. «Եթե դուք սուրբ խաչերի և անոթների փոխարեն, որ սպառեցրին ձեր 
հարստությունը, զենքեր գնեիք. եթե դուք այն անուշահոտությանց տեղ, որ 
խնկվում են մեր տաճարներում, վառոդ ծխեիք, այժմ մեր երկիրը բախտավոր 
կլիներ»: Հայրենիքի բախտին վերաբերող տագնապը բանաստեղծին դրդել է 
վրդովմունքն արտահայտելու քրիստոնեության մասին. «Մենք բոլորս օտար հա-
վատի զոհն ենք: Հեռու երկրից եկած առաքյալները պատվաստեցին մեր հոգում 
վախի ու կործանումի արյունը: Դրսից քանդեցին ներսի թագավորության հզորու-
թյունը: Ազգը վերածեցին ամբոխի… Որքան հավատով աղոթեցին, այնքան արագ 
կործանվեցին: Մեր միջի քրիստոնեական ոգին Մասիսին մեզնից հավերժ հեռու 
կպահե» [1, 22]:  

Շիրազը քանիցս շեշտում է, որ ինքնաճանաչողությունը բազմաթիվ հարցե-
րի լուծման բանալին է: Մեղադրելուց առաջ պիտի պատճառները բացահայտել. 
«Ժողովրդին պիտի ճամփա ցույց տաս, որ առաջ գնա, թե չէ միտքն ու հոգին տե-
ղում կդոփեն, ինքն իրեն ոտնատակ կենե: Որքան հավատարիմ են օտարին, դրա 
մի տոկոսով հավատարիմ լինեն իրենք իրենց, սերունդներով բախտավոր կլի-
նեին» [1, 153,223]: 

Օտարին հավատարմության ձեռք մեկնելու համար հաճախ ենք տուժել, 
բայց յուրայինների հանդեպ ունեցած անվստահությունը մեր արյան մեջ է: Պարս-
կաստան, Բյուզանդիա, Ռուսաստան. բարեկա՞մ են, թե թշնամի: Օրհնվի՞ էն սհա-
թը, թե՞ հաշտվել «մեծ ուղտիի փոքր ականջում» քնելու վիճակի հետ` կորցնելով 
ազգի համար ամենաթանկը` ինքնությունն ու անկախությունը: «Թևերս ու 
ոտքերս կտրել են, գլուխս էլ առել են բարեկամական զորեղ բազուկների մեջ, սի-
րելով կխեղդեն: Մեր ցավի լռությունը քարի պապանձված համրություն է, նրան-
ցը` կանաչ անտառի խշշոց: Մենք հայրենասիրության գերին ենք մեր ամբողջ 
կյանքում, նրանք` տերը: Տեսա՞ր` Մոսկվայում ինչ հայրենիք ունեն ռուսները… 
Ճակատագիրը մեզ նետել է նրանց բետոնե պատի տակ, որ մի բուռ խիղճ, մի բուռ 
ազնվություն, մի բուռ հզորություն մուրանք նրանցից, որ քարին դրած չոր գլուխ-
ներս պահենք, մինչև տեսնենք ինչ է լինելու [1, 145]: Այսօր էլ դեռ այդ երկընտ-
րանքը կա, այսօր էլ տագնապ ու ահազանգ կա, վաղվա օրվա հանդեպ երերուն 
հավատ: Միշտ ընտրության առջև, միշտ վախը սրտում, քանզի սխալվելը կարող 
է ճակատագրական լինել: Տասնամյակներն անցնում են, դարը փոխվում է, բայց 
տագնապը չի անցնում, այլ ահագնանում է: 

Պատմությունն է վկայում, որ ազգային սնապարծությունից զերծ մնալու Խո-
րենացու պատգամը քանիցս անտեսել ենք և կորցրել մեր արժանապատվությու-
նը: Կես դար առաջ Շիրազը մարգարեական տողեր է թողել, որ այսօրվա դառն 
իրականության վավերագիրն են. «Երկփեղկված ենք մեր եղածի ու չեղածի արան-
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քում: Թշնամուց նեղանում ենք, որ նա մեր թշնամին է: Այս հոգեբանությամբ հայ-
րենիք չես ունենա: Այնքան ենք հարազատացել ստրկությանը, որ եթե այսօր մեզ 
ազատություն տան, չենք կարողանա ապրել: Ինքներս մեզ կաղքատացնենք չա-
րությամբ, մի բուռ մարդկանց հարստացնելով, որոնք էլ ի վերջո կվաճառեն հայ-
րենիքը մեր երազած ազատության հետ [1 ,224]: Երբեմն սարսափում ենք. եթե 
նրա մահը 1984-ին չլիներ, այլ ավելի ուշ… 

Վտանգավոր գոհունակության դեմ էր նրա բողոքի ձայնը, որ խորհրդային 
խաղաղ գոյակցության կոչ անող հաշիշային մթնոլորտը չբթացնի ազգային ցավը. 

 Ես ուզեցի աշխարհ բերել սեղանիս, 
 Աղուհացի կանչել հազար ազգ ու ցեղ, 
 Վանա մեղրով ու իշխանով Սևանիս,- 
 Բայց նոր Սուփրես շատ է նեղ [3, 192]: 
Խորհրդային տարիներին ճշմարտությունը կացնի պես իջնում էր ասողի 

գլխին, բայց Շիրազին դա երբեք հետ չէր պահում: Տնային կալանք էին ենթար-
կում, մեկուսացնում գրական կյանքից, չէին հրավիրում միջոցառումների, գրքերը 
չէին տպագրում («Հայոց դանթեականը» պոեմը, որն ինքն անվանում էր դատաս-
տանամատյան, Բեյրութում տպագրվեց, իսկ մեզ մոտ` 90-ականներին): Սփյուռքի 
հայության պաշտամունքն էր, բայց արտասահման գնալը նրան արգելված էր. 
վախենում էին (և ոչ անհիմն), որ իրենց դրած կաղապարներն արհամարհող բա-
նաստեղծը հուղարկավորի լռության փոխարեն ճշմարտությունը կխարանի «իբրև 
նորօրյա աղվեսադրոշմ սին պատրանքների ճակատի համար»: 

Միշտ արդիական հնչող զգուշացումը. «Հարազատ թշնամին մեր ներսում է, 
որ ժողովրդին քշում է օտար թշնամու վրա: Որ ինքը մնա իր աթոռին, հայրենիքն 
էլ մնա իրեն: Ժողովուրդն էլ թող նոսրանա. ուտող ու խոսողները շատ են, համը 
հանեցին» [1, 242]: Ի տարբերություն մեծամասնության`համակարգը խարազանե-
լու և նախանձելի հանդգնությամբ խոսքերով մտրակելու իրավունք ուներ մի-
միայն ժողովրդի բանաստեղծը:  

Վարուժանի պես ինքն էլ խաչված հեթանոսի կարգավիճակում էր, բայց իր 
ճակատագիրը թեթևացնելու ոչ մի ջանք չէր գործադրում, ընդհակառակը. «Փոքր 
ժողովրդից ծնվել կնշանակե խաչից աշխարհ գալ մեխված ձեռքերով ու ոտքերով: 
Իսկ մենք կուզենք ամեն օր մեխը վերածել գրչի» [1, 253]: Ահա թե ինչու Շիրազը ոչ 
միայն չի ընդունում, այլև վտանգավոր է համարում 1963թ. Պ. Սևակի գրածը. 
«Խոստանում եմ բաց ճակատով զուր չխփվել հաստ պատերին»: «Ճակատը միշտ 
էլ պատին խփվելու համար է: Ինչի՞ց կվախեցնե Պարույրը մեզի» [1, 34]: Ինքը 
հենց այն սակավ համարձակներից էր, որի դեմ ելնելիս իշխանությունը հաճախ 
էր խոստովանում իր անզորությունը:  

Համապարփակ մտածողություն, որ հատուկ է բաց վերքին նայող, իր ազգի 
համար անկեղծորեն տառապող մարդուն, երբ նայում ես ոչ թե երեկվա, այսօրվա 
կամ վաղվա շառավիղով, այլ դարերից եկած ու հավերժի ճամփորդ դարձած և դե-
պի դարերը գնացող քո ժողովրդին, երբ տագնապում ես նրա բախտի համար, 



– 145 – 

քանզի տեսնում ես, որ ազգի մեջ արմատանում են թուլությունն ու չարիքը: Դառն 
է ճշմարտությունը, բայց բանաստեղծը երբևէ չի փորձում դրա փոխարեն քաղցր 
սուտը հրամցնել. «20 դար շարունակ հայրենիքը տվել ենք թշնամուն, որ ապագա-
յում համամարդկային սուգ և գաղթականություն ձեռք բերենք: Ոչ մի ժողովուրդ 
էդքան ուրախ չէ իր կորուստներով, ինչքան մենք: Լացով ուրախացող ազգ ենք: 
Լաց լինելիս միասնական ենք, ծիծաղելիս` բաժան-բաժան: Ցրված կուրախա-
նանք, ցրված կապրինք, ցրված կմեռնինք…Մեկտեղ կխնկարկենք մեր կորուստ-
ների խորանում» [1, 254]: 

Սա Ճշմարտություն է. Մեծ եղեռնի օրը բոլոր կուսակցությունները միասնա-
կան և միահամուռ ծաղկեպսակ են դնում, կողք կողքի քայլում են, և մի պահ 
ուզում ես հավատալ Չարենցի պատգամի իրականացմանը:  

Որքան էլ փորձեն պիտակավորել` բարոյախոս, ազգային սրբությունները 
շահարկող, փաստացի ճիշտը Շիրազն է, որի պատգամը նաև ապագայի հայու-
թյանն էր ուղղված. «Ժողովրդի ուժն արժանապատվությունն էԺողովրդի ուժն արժանապատվությունն էԺողովրդի ուժն արժանապատվությունն էԺողովրդի ուժն արժանապատվությունն է, , , , չունեցավչունեցավչունեցավչունեցավ, , , , ապաապաապաապա----
գա չի ունենագա չի ունենագա չի ունենագա չի ունենա: : : : Վեհությունն ադամանդ էՎեհությունն ադամանդ էՎեհությունն ադամանդ էՎեհությունն ադամանդ է....    որ պիտի շողա բոլոր ազգերի աչքի դեմ որ պիտի շողա բոլոր ազգերի աչքի դեմ որ պիտի շողա բոլոր ազգերի աչքի դեմ որ պիտի շողա բոլոր ազգերի աչքի դեմ 
ու մտքի վրաու մտքի վրաու մտքի վրաու մտքի վրա: : : : Թե չէ աղքատի հոգեբանությամբ ազատություն կմուրան ուրիշիցԹե չէ աղքատի հոգեբանությամբ ազատություն կմուրան ուրիշիցԹե չէ աղքատի հոգեբանությամբ ազատություն կմուրան ուրիշիցԹե չէ աղքատի հոգեբանությամբ ազատություն կմուրան ուրիշից: : : : 
ՄեՄեՄեՄեկը չկա ասիկը չկա ասիկը չկա ասիկը չկա ասի` ` ` ` ազատությանը տեր կանգնելու հզորություն ունե՞սազատությանը տեր կանգնելու հզորություն ունե՞սազատությանը տեր կանգնելու հզորություն ունե՞սազատությանը տեր կանգնելու հզորություն ունե՞ս: : : : Շնորհված Շնորհված Շնորհված Շնորհված 
ազաազաազաազատություն չի լինումտություն չի լինումտություն չի լինումտություն չի լինում. . . . Ազատությանը տեր պիտի լինելԱզատությանը տեր պիտի լինելԱզատությանը տեր պիտի լինելԱզատությանը տեր պիտի լինել, , , , ոչ թե գերիոչ թե գերիոչ թե գերիոչ թե գերի» [1, 73]: 

Այն հարցին, թե Շիրազն ինչ տարավ իր հետ, Գևորգ Արշակյանը պատաս-
խանում է. 

– Նա տարավ միլիոնավոր մարդկանցից ոչ մեկին չնմանվելու իր խառնված-
քը: Տարավ մարդուն կորցնելու ահավոր վախը: Մեծավորի առաջ չխոնարհվելու 
վեհությունը տարավ… [4, 66] 

Սակավ ընտրյալ, որի կարիքը ազգը միշտ է զգում, անձնազոհության պատ-
րաստ անհատ, որի պակասը ազգի համար դրամա չէ, այլ ողբերգություն: 
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«ДУ«ДУ«ДУ«ДУШШШШОЙ БЕЗУМЕЦ»ОЙ БЕЗУМЕЦ»ОЙ БЕЗУМЕЦ»ОЙ БЕЗУМЕЦ»    
((((портретпортретпортретпортрет    в рамкев рамкев рамкев рамке))))    

Малумян Малумян Малумян Малумян Гаянэ Гаянэ Гаянэ Гаянэ     
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: Ованес Шираз, мемуары, изучение творчества, лите-
ратурный псевдоним, феномен, противостояние. 

Читателю представлена книга Геворга Аршакяна «Душой безумец» (2003 г.), 
которая раскрывает личность Ов. Шираза, его противоречивую, строптивую и од-
новременно глубокую душу. Автор признается, что долго оттачивал эту книгу. 60-
70-ые годы 20-го века были годами застоя, когда преследовалась любая свободная 
мысль, когда каждая строчка писателя рассматривалась как сквозь лупу, в ней 
выискивали разные грехи. И тогда в условиях тотального страха растворялось и ис-
чезало самосознание народа, при этом его «я» сливалось с мощным «мы». А Шираз 
был из числа тех исключительных личностей, кто не только осознавал ежедневные 
потери самосознания нации, но и об этом откровенно говорил, борясь со всеми и 
оставаясь верным своей сути, тем самым обрекая себя на одиночество. 

 
 
 

“MAD IN SOUL”“MAD IN SOUL”“MAD IN SOUL”“MAD IN SOUL”    
((((portrait in a frameportrait in a frameportrait in a frameportrait in a frame))))    

Malumyan Malumyan Malumyan Malumyan GGGGayane ayane ayane ayane         
        SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words:    Hovhannes Shiraz, memoirs, creativity studying, literary nickname, 
phenomenon, opposition. 

In Gevorg Arshakyan’s “Mad in Soul” book Hovhannes Shiraz is represented as a 
contradictory and recalcitrant personality, but at the same time cautious and abstruse. 
The author confessed that he had worked on that book for a long time. 60-70s of 20th 
century were years of stagnation, when every liberal thought was jailed, when signs 
were looked for in any poem, where the identity of the nation was lost in the 
atmosphere of fear. Shiraz was the very unique who did not only realize the daily loss of 
national identity, but also highlighted them by what convicting himself to loneliness, 
fighting with everyone and staying true to his essence. 

 
 
 

  


