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ՀԱՄՈ ՍԱՀՅԱՆԸ ՀՐԱՆՏ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՄԲՀԱՄՈ ՍԱՀՅԱՆԸ ՀՐԱՆՏ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՄԲՀԱՄՈ ՍԱՀՅԱՆԸ ՀՐԱՆՏ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՄԲՀԱՄՈ ՍԱՀՅԱՆԸ ՀՐԱՆՏ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՄԲ    
 

ՊետրոսյանՊետրոսյանՊետրոսյանՊետրոսյան    ՇողիկՇողիկՇողիկՇողիկ        
 

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր.... Համո Սահյան, Հրանտ Մաթևոսյան, քնարերգություն, 
գնահատություն, ժառանգորդություն: 

 
Համո Սահյանը մշտապես եղել է և՛ ընթերցողների, և՛ ուսումնասիրողների 

ուշադրության կենտրոնում: Նրա մասին գրել են շատերը և շատ են գրել: Լույս են 
տեսել մենագրություններ, բազմաթիվ հոդվածներ (ինչպես առանձին մոտիվների 
քննությունը բովանդակող, այնպես էլ ընդհանուր գործը գնահատող):  

Այսպես ստեղծագործողը դառնում է յուրատիպ «կերպար», որը տվյալ դեպ-
քում ստեղծվում է մի քանի հիմնական չափումների միջոցով` հեղինակային 
խոսք, շրջապատի վերաբերմունք, «կերպարի» ինքնաբացահայտում (խոսք և 
արարք): Իրենց «հեղինակային խոսքը» Սահյանի մասին ասել են Ս. Սողոմոնյանը 
[9], Վ. Մնացականյանը [10], Ս. Աղաբաբյանը [11], Շչորս Դավթյանը [12], Ֆելիքս 
Մելոյանը [13], Դավիթ Գասպարյանը, Նաիրա Խաչատրյանը, Սերգեյ Սարինյանը 
իր հարցազրույցներում, Լև Օզերովը և ուրիշներ:    

Յուրաքանչյուր գրող և բանաստեղծ, որքան էլ տաղանդավոր լինի, ձևավոր-
վում է իր նախորդների թողած ավանդույթների հիման վրա և զարգանում նրանց 
գրական ժառանգության գնահատման և վերագնահատման միջոցով: Ամեն մի 
ստեղծագործող նախ և առաջ ինքն է իր գործի ընթերցողն ու գնահատողը, և շատ 
բնական է, երբ նրանց տեսնում ենք նաև գրաքննադատի դերում: Մեր աշխատան-
քի մեջ առանցքային է լինելու Հրանտ Մաթևոսյանի խոսքի քննությունը Համո 
Սահյանի մասին: Այս առումով ուսումնասիրության նյութ են դարձել «Ադամոր-
դու պատվիրանը», «Ամենայն շնչավորի հանգրվանը», «Նրա կենարար շունչը», 
«Համո Ոսկեբերան Սահյանը», «Բանաստեղծը» և այլ հոդվածներ:  

«Գրական թերթ»-ում վերջերս լույս տեսած «Հրանտ Մաթևոսյանի խոսքը Հա-
մո Սահյանի մասին» հոդվածում [1] Մաթևոսյանը նախ ցույց է տալիս այն պատ-
մաքաղաքական ժամանակահատվածը, երբ ապրում և ստեղծագործում էր Սահ-
յանը, ապա արժևորում է նրա տեղն ու դերը այդ շրջանի, նաև ողջ հայ գրականու-
թյան մեջ: Ամեն մի գրողի, բանաստեղծի գործ ուսումնասիրելիս նախ կարևորում 
ենք, թե ի՞նչ պատմաքաղաքական և գրական միջավայրում է ձևավորվել տվյալ 
հեղինակը, ի՞նչ արգելքներ են եղել, և ի՞նչն է նպաստել տաղանդի բացահայտմա-
նը և զարգացմանը: Այն ժամանակ, երբ ապրում ու ստեղծագործում էր Սահյանը, 
Մաթևոսյանի խոսքով ասած` «անժամանակության» շրջան էր, դեռևս շարունակ-
վում էր ճնշումը ազատ խոսքի ու լուսավորի նկատմամբ: Բռնապետական իշխա-
նությունը անպայման իր բացասական արդյունքը ունենում է. «…Ցավալիորեն` 
ժողովուրդն ու իր լեզուն նույնպես անեղծանելի չեն, ցավալիորեն` բռնակալների 
կամքը երկնքից երկիր ամբողջ միջոցը հագեցնում է իրենով, մտնում է ամեն տուն 
ու տոհմ, քաշվում է ամեն երազ ու հոգի, ողջ իրականությունը փոխարինում է 
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իրենով` և կեղծիք են դառնում և՛ ժողովուրդն ու իր գործը, և՛ ճակատագիրն ու 
խոսքը: Դարձյալ ասված է. բռնությունը անարգանդ ճիվաղ է, իրենից հետո բռնու-
թյունը գրականություն չի թողնում» [5, 172]: Սակայն իսկական բանաստեղծը, 
նկատում է Մաթևոսյանը, նույնիսկ այդ կապանքների մեջ «նույն մեծ ազատն է, 
նույն անընկճելին, պոետը…» [5,172], և բռնությունը իրական պոետների համար 
որոշ առումով նույնիսկ դրական նշանակություն է ունեցել. «բազեի հայացքով 
ճիշտ այն էր նշում, ինչ ինքը պիտի ծվատեր, և պոետը պիտի պաշտպաներ», և 
ավելացնում է. «Համո Սահյանի վերաբերմամբ գոնե` ամբողջատիրության մեր 
ժամանակը այդ նշանակությունն առավ» [5,173]:  

Սահյանի ասպարեզ գալու մասին խոսելով` Մաթևոսյանը հետևյալն է ար-
ձանագրում. «Եղիշե Չարենցի մեծ կորստից հետո, երբ նաև երկար ժամանակ բա-
ցակայում էր Գուրգեն Մահարին, մեր գրական անդաստանը լցվեց աշուղներով, և 
բանաստեղծություն գնահատելու չափանիշներն ընկան` գետնաքարշ վիճակի 
հասնելով: Եկավ երիտասարդների մի սերունդ, որը ծանր տարիներին` պատե-
րազմ, անհատի պաշտամունք, կարողացավ հնարավորինս բարձրացնել խոսքի 
արժեքը, և այդ սերնդի պայծառ անունների մեջ առանձնանում էր Համո Սահյա-
նը` իր բնաշունչ էությամբ, ժողովրդական խոսքի ոսկեղենիկ երակը շարունակե-
լու ջանքով»[1]: Այսպիսի իրավիճակում Մաթևոսյանը կարևորում է արդեն Սահ-
յանի կողմից ևս հաստատված «Աշխարհի այս մեծ համերգի մեջ չհամրանալ»-ու 
խնդիրը: Այս տեսանկյունից էլ ավելի է բարձրանում Սահյանի դերը, քանի որ 
«Ահա, եթե այսօր ես և իմ գործընկերները, գրչեղբայրները համր չենք, ինչ-որ չա-
փով Համո Սահյանի շնորհիվ է» [1],– գրում է Մաթևոսյանը:    

Սահյանն այն բանաստեղծներից է, որ ձևավորման ու կայացման աստիճա-
նական ճանապարհ են անցել: «Որոտանի եզերքին» շարքի լույս ընծայումով ազ-
դարարվում է Սահյանի մուտքը գրական ասպարեզ, ինչը «Էմինի, Սիլվա Կապու-
տիկյանի, մյուսների շռնդալի մուտքը չէր» [1]: Սկզբանական շրջանի գործերի մեջ 
Մաթևոսյանը «ինչ-որ արևելյան երագ» է նկատում, որ կապում է Սահյանի` Բաք-
վում երկար տարիներ ապրած լինելու հանգամանքի հետ [8]: Նաիրա Խա-
չատրյանը Սահյանի ստեղծագործությունը բաժանում է չորս փուլի: Երկրորդ 
փուլի ստեղծագործությունները անվանում է «հետպատերազմյան շրջանի, որոնք 
ժամանակաշրջանի թելադրանքով էին գրված, ճառային բնույթ ունեին և չէին հա-
մապատասխանում Սահյանի բանաստեղծական անկեղծությանը» [7,156]: Ըստ 
էության խոսքը «Առագաստ» և «Սլացքի մեջ» ժողովածուների մասին է, այն 
«վատ»-ի, «արևելյան երանգ»-ի, որոնք ակնարկվում են Մաթևոսյանի` «Գրական 
թերթ»-ում վերջերս լույս տեսած հոդվածի մեջ: Ահա սա այն ոչ շռնդալից մուտքն 
էր, որի մասին խոսվեց վերևում: Իսկ աստիճանական զարգացումը այսպես է ար-
ձանագրում Մաթևոսյանը. «Հրաշալի հայտ էր տվել Համո Սահյանը «Որոտանի 
եզերքին» շարքով, և մնացածը կիսատ գործեր են: .…Բայց որովհետև պոետ 
ծնված մարդ էր, ցեց կար մեջը, ինքն իրենից գոհ չէր, ինքը իր Աստծո առաջ այդ 
չէր խոստացել, որ այդքանը պիտի տա ու վերջանա: ….Առաջին անհաջողություն-
ներից հետո խոշորացավ, մեծացավ, դարձավ իսկական պոեզիայի նորոգիչ և մեր 
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պոեզիայի փառք» [5, 165]:  Նկատում ենք, որ Մաթևոսյանը շատ բարձր է գնահա-
տում Սահյանի դերը հայ գրականության մեջ, նրան համարում շատ հարցերի 
արծարծողներից առաջինը, կարևոր օղակ հնի ու նորի միջև, գրական «հայր», որը 
թույլ չտվեց, որ «պապը և թոռը նույն հարկի տակ խռով կենան» [5, 166]: Սահյանի 
մեծությունը արժևորվում է նրա մշակած նյութով, որ Մաթևոսյանը պատկերավոր 
«խոպան» է անվանում. «Ինքը թեմա արծարծեց. սա փոքր բան չէ: …Նրա ծնունդը 
կամ իր բառով ասած, զուգհաջորդը՝ քարից ելած, քարի շարունակությունն են. 
դեպի պոեզիայի, դեպի լույսի, արևի դեպի կատարելության ձգտող բնության 
մասը իմաստային, ինքն իրեն իմաստավորող մասը: Ինքն է բացել այդ աշխարհը, 
այդ գեղեցիկ աշխարհը: Ինքն է բացել և եզակիորեն մնալու է անկրկնելի: .…Հա-
մոն խոպան եկավ, խոպանի յուրացումը իրենն էր» [5, 173]: Երբ խոսում ենք շրջա-
պատի կողմից բանաստեղծ-կերպարի չափման մասին, նկատի ունենք ընթերցող-
ների կողմից ընդունված լինել կամ չլինելը: «Հրանտ Մաթևոսյանի խոսքը Համո 
Սահյանի մասին» հոդվածի մեջ չնայած կրկին հեղինակային խոսքի միջոցով, 
բայց տեսնում ենք, թե ինչպիսի ճանաչում և սեր էր վայելում Սահյանն իր ժո-
ղովրդի մեջ. «Ամսի 15-ին, երբ Օպերայի հրապարակում քայլում էինք ընկերնե-
րով, հումորով ծանոթներին ու անծանոթներին ասում էինք, թե Օպերայի դահլիճ 
մուտքը լինելու է ոչ թե հրավիրատոմսերով, այլ Համոյի բանաստեղծությունները 
արտասանելով: Եվ մարդիկ ուրախանում էին, որովհետև գրեթե բոլորը Հ. Սահյա-
նի բանաստեղծություններից անգիր գիտեին քառատողեր, նաև ամբողջական բա-
նաստեղծություններ», կամ «Կատակով ես նույնիսկ իրեն ասում էի` մայիսի մե-
կին քիչ է մնում ես ու դու մտնենք թախտի տակ, ականջներս խլացնենք, 
որովհետև քո բանաստեղծությունները Հայաստանով մեկ, հրապարակով մեկ 
աղմկում են» [5,173]: Հեղինակային չափման փայլուն օրինակ է Մաթևոսյանի հոդ-
վածներից մեկի վերնագիրը` Համո Ոսկեբերան Սահյանը: Հայտնի է, որ այս կոչ-
մանն են արժանացել Հովնան Ոսկեբերանը և Եղիշեն: Երկուսն էլ այս անվանումը 
ստացել են իրենց գեղարվեստական մտածողության և պատկերավոր ու ազդեցիկ 
խոսքի շնորհիվ: Ահա Մաթևոսյանը մեր ժամանակի Ոսկեբերան է համարում Հա-
մո Սահյանին. «Որ ասում ենք` Ոսկեբերան է, ոսկեբերան է: Վատ բաների մասին 
է խոսում, բայց վատ չես զգում» [1]: Մաթևոսյանը «մեծ» է անվանում Սահյանին և 
տալիս մեծության իր չափումները: Նա կարևորում է գրողի, բանաստեղծի ինքնա-
տիպության հանգամանքը. «….էական նշանակություն ունի ոչ այնքան և ոչ թե 
այն, թե ինչքանով նոր է կամ ինչքանով հին խորհրդանիշների այդ համալիրը, այլ 
միայն թե ինչքանով է սեփական այդ համալիրը, ինչքանով են սեփական այն կեր-
պար բառերը, որոնք նառերի պես քաշում են բանաստեղծությունները, որոնք 
ոտանավորը դարձնում են բանաստեղծություն» [5, 166-167]:   

Այս տեսանկյունից տեղին է հիշել Լև Օզերովի նամակը Սահյանին, որտեղ 
գրում է. «….սովորական առարկայի մեջ բացում եք նրա աշխարհը: Բայց առարա-
կայի աշխարհը չէր բացվի, եթե դրա հետ միաժամանակ չբացվեր Ձեր աշխարհը, 
պոեզիայի աշխարհը…Քարափը շնչավորված է, իսկ մարդը հավերժացվել, դար-
ձել է նույն ինքը բնությունը, ձուլվել նրա հետ» [4, 499]: 
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Խոսելով Սահյանի որդեգրած սկզբունքների, նրա ստեղծագործական աշ-
խարհի, բանաստեղծական մոտիվների մասին, Մաթևոսյանը նկատում է, որ «Ին-
քը խոնարհ բանստեղծություն պիտի բերեր, պիտի միտեր դեպի այդ: Նա դա ա-
նում էր իր երկրի նման, իր ժողովրդի նման, իր լուռ գյուղացիների նման» [5, 173]: 
Թվում է` գյուղական միջավայր (գյուղացի, բնություն, «եզ, ծիածան, պատանի, 
կարոտ, տագնապ, քոչ, քարափ») պատկերելը ժամանակավրեպ էր և վտանգում 
էր բանաստեղծի կայացման գործընթացը. «….բանաստեղծն իր այս դավանանքով 
իրեն ենթարկում է վիճարկվելու, լավագույն դեպքում` աննկատ մնալու վտան-
գին» [5, 166]: Սահյանը ոչ միայն չենթարկվեց «աննկատ մնալու վտանգին», այլև 
ունեցավ իրեն շարունակողներ, որոնց թվում էր նաև Հրանտ Մաթևոսյանը: 

Համո Սահյանը գրական հայր էր իր ժամանակակիցների և հաջորդների հա-
մար: Մաթևոսյանը «Նրա կենարար շունչը» հոդվածում գրում է. «Ստրուկ չեղավ և 
ըմբոստ չեղավ, գող չեղավ և կողոպտիչ չեղավ, որովհետև ստեղծիչ էր ծնվել և 
իրենից ստեղծիչ կռանեց, որովհետև հայրը չի կարող իր տունը կողոպուտի մատ-
նել և հայրը չի կարող ապստամբել – ո՞ւմ դեմ, իր տան պատերի՞ դեմ» [5, 176]: 

Վերևում նշեցինք, որ կերպարի չափումների տարրերից է ինքնաբացահայ-
տումը, որը դրսևորվում է արարքի և խոսքի միջոցով: Բանաստեղծ-կերպարի 
խոսքային բացահայտումը իր ստեղծագործությունն է, թողած գրական ժառան-
գությունը: Բերենք Սահյանի բանաստեղծություններից մեկ օրինակ, որը սեփա-
կան գործի, դերի, դիրքի և այլ հարցերի հետաքրքիր խտացում է.  
 Եվ ի՞նչ է տվել ինձ բնությունը,–     
 Հավիտյան նորոգ իր հնությունը,     
 Իր ջրվեժների անքնությունը     
 Եվ հոգնահոլով իր կրկնությունը…    
 Իր քարափների համբերությունը,     
 Իր խղճի առաջ իր գերությունը,     
 Իր անդունդների տարողությունը,     
 Սեփական վերքերն ապաքինելու      
 Կարողությունը…      
 Իր սևահողի խոնավությունը,      
 Մասրենու փշոտ խոնարհությունը…    
 Ինքնքբաշխումի ուրախությունը,     
 Ինքնամերժումի խիզախությունը,     
 Ինքնության պատիվն ու թանկությունը,     
 Ինքն իր մեծությամբ չպարծենալու     
 Երջանկությունը… [3, 17]: 

Առաջին մի թռուցիկ հայացքից թվում է` Սահյանի բանաստեղծությունը 
որևէ կապ չունի հայրենասիրության և մարդկության համար շատ կարևոր հար-
ցերի հետ: Սակայն, ինչպես նկատում է Լև Օզերովը. «…Ձեր պոեզիայում ես քա-
ղաքացիական մոտիվները չեմ սահմանազատում անձնականից: Քաղաքացիա-
կանը հնչում է անձնականի մեջ, անձնականը` քաղաքացիականի» [4, 488]: 
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Մաթևոսյանը Սահյանի մեծությունը տեսնում է նաև այն հանգամանքի մեջ, որ 
նա բավարարվում էր «մարդկանց ներքին լույս ու ջերմության բացահայտմամբ», 
«այդ կրակի երկրպագությամբ», այլ ոչ թե որպես լուսավորիչ շրջում «ի մեջ մարդ-
կան, որ քեզնից պակաս չեն լուսավոր»: Թերևս նաև այս հանգամանքով է բա-
ցատրվում Սահյանի` ընթերցողի կողմից ստացած ջերմ ընդունելությունը: 

Մեր կարծիքով Սահյանի վերաբերյալ յուրաքանչյուր ընթերցող կարող է 
ասել Օզերովի հետևյալ խոսքերը. «…Համո Սահյան, հասկացեք իմ ուրախությու-
նը և սրտնեղությունը: Դուք գրել եք բանաստեղծություններ, որոնք պետք է ես 
գրեի» [4, 488]: Մաթևոսյանը հոդվածներից մեկում տագնապով խոսում է Սահյա-
նի մահից հետո իր և իր «գրչեղբայրներին» սպասվող միայնության մասին: Նրա 
խոր ափսոսանքով լցված խոսքը հիշեցնում է Խորենացու ողբը, երբ վերադառնում 
է հայրենիք և այլևս կենդանի չի գտնում իր սիրելի ուսուցիչներին. «Իմ ողբը վաղ-
վա օրով իմ ու մեր կյանքի վրա է. մոռացության մի պահի ընկալուչը բարձրացնե-
լու ենք` և հեռախոսի մեջ իր ձայնը չի լինելու. որևէ ծիրանու տակ հացուպանիր 
ենք դնելու` և իր տեղը սփռոցի գլխին պարապ է լինելու. անակնկալ որևէ առիթով 
մենք բոլորս իրարու կարիք շատ ենք զգալու, բայց այդպես էլ չենք գտնելու միմ-
յանց, որովհետև նրա դռները փակ ենք տեսնելու. բնազդով` մի մայրամուտի հա-
յացքներս իր պատուհանին ենք դարձնելու և թևաթափ անդրադառնալու, որ 
….այդ լուսամուտների ետևը իր պայծառ ճակատը չի խորհում, խոկում, տանջ-
վում, կասկածում, հաստատում» [5, 175]: Սույն աշխատանքը ամփոփում ենք 
Սահյանին տրված Մաթևոսյանի բազմաթիվ գնահատականներից մեկով, որը, 
կարծում ենք, իր մեջ խտացնում է Սահյան բանաստեղծի և մարդու ամբողջական 
կերպարը. «Սահյանը ժամանակների և տարածությունների մեր այս ջղուտ ու 
դյուրագրգիռ խաչմերուկի հայ մարդը եղավ, և իր խոսքը մեր երթի համար 
օրհներգ և իր գործը մեր դրոշին ճիշտ մեր պատկերը դարձավ» [5,182]: 
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В работе  ключевым является исследование слова Гранта Матевосяна о  Гамо 

Сагяне. Матевосян показывает тот историко-политический период, когда  жил и 
работал Сагян, ценит его место и  роль этого периода, также и во всей армянской 
литературе. Матевосян очень высоко оценивает роль Сагяна в армянской 
литературе, считает его первым, затрагивающим  множество   вопросов, важным 
связующим звеном между старым и новым, «отец, который не позволил, чтобы  дед 
и внук под одной крышей были обижены друг от друга». В  статье «Слово Гранта 
Матевосяна о Гамо Сагяне», несмотря на то, что опять посредством слова автора, мы 
видим, какой известностью и любовью пользовался Сагян среди народа.   Матевос-
ян   считает Гамо Сагяна Златоустом нашего времени. Он считает Сагяна учителем 
для его  современников и последующего поколения.  

 
 
 

HAMO SAHYAN IN THE EHAMO SAHYAN IN THE EHAMO SAHYAN IN THE EHAMO SAHYAN IN THE EYE OF HRANT MATEVOSYYE OF HRANT MATEVOSYYE OF HRANT MATEVOSYYE OF HRANT MATEVOSYANANANAN    
    

PetrosyanPetrosyanPetrosyanPetrosyan    ShoghikShoghikShoghikShoghik        
SummarySummarySummarySummary    

KeyKeyKeyKey    wordswordswordswords::::    Амо Сагян, Грант Матевосян, лирика, оценивание, литературное 
наследие.    

The analyzing of Hrant Matevosyan’s saying about Hamo Sahyan, are to be 
essential in our work. Matevosyan shows the historio-political time, when has lived and 
worked Sahyan. Hrant Matevosyan evaluate his role and place as in that time, as in the 
whole Armenian literature. Hrant Matevosyan highly appreciate Hamo Sahyan’s role in 
literature, considers him the first who has raised many issues, an important curl between 
the old and the new, literary „father” who prevented, that „grandfather and grandson 
from having any king of croil”. „Hrant Matevosyan about Sahyan” through the authors 
wrds, we see hou much of love and recognitron among his natron. Matevosyan 
consuders that Hamo Sahyan is one of our Distinguished (arm.-Ոսկեբերան 
[Voskeberan]) persons in nowdays. He consider Sahyan to be a teacher of his and 
follouing generatron. In our apinon whoever reads Sahyan can say this words by Ozerov. 
„Hamo Sahyan, now understand my happiness and my exasperation. You have written 
poem, that was supossed to be mine”. The evaluation of poet-carecter through self-
disclosure is exactly the leterary heritage he left.        

 


